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Novoroční přání starosty města
Vážení občané 

Dvora Králové 

nad Labem, milí 

Královédvoráci,

dovolte mi, abych 

vám v  souvislosti 

s končícím rokem 

2018 popřál 

hodně zdraví, 

štěstí, osobní spo-

kojenosti a pohody do nového roku 2019.

Přál bych si, abychom nejen v  roce 2019 

všechna nedorozumění dokázali řešit 

s  předstihem a  osobním kontaktem, 

abychom se zkrátka pokusili mít k sobě 

jako lidé o trochu blíž. Ať nás všechny 

na  každém kroku v  příštím roce provází 

i  nadhled, rozum, velkorysost, vzájemná 

tolerance a úcta jednoho k druhému.

Jak čas čím dál rychleji běží a letí kolem 

nás, možná si všichni uvědomujeme 

i  pomíjivost některých hmotných statků 

a naopak sílu rodinném krbu, hodnotu přá-

telství nebo soudržnosti. Přeji vám všem, 

abychom si nejenom v  době končícího 

roku dokázali ty pravé hodnoty uvědomo-

vat, vážit si jich a hýčkat je.

Vše nejlepší a šťastný nový rok 2019.

Ing. Jan Jarolím, starosta města

Výběrové řízení na nového 
jednatele společnosti Lesy města
Rada města v působnosti valné hromady 

společnosti Lesy města Dvůr Králové nad 

Labem, s. r. o., vyhlásila výběrové řízení 

na pozici jednatele společnosti. Termín 

nástupu je 1. února 2019 nebo podle 

dohody. Požadavky: vysokoškolské vzdě-

lání v oboru lesnictví nebo ekonomického 

zaměření, licence odborného lesního 

hospodáře, praxe v řídící funkci, alespoň 

pětiletá odborná praxe, znalosti přísluš-

ných právních předpisů, odborné znalosti 

v oblasti řádného lesnického hospodaření, 

správy a ochrany lesa, mysliveckého hos-

podaření atd. Zájemci mohou své přihlášky 

zasílat na adresu: Městský úřad Dvůr Králové 

nad Labem, Ing. Jan Jarolím, starosta města, 

nám. T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové 

nad Labem. Uzávěrka je 23. ledna 2019 ve 

12:00 hod. V této lhůtě musí být přihláška 

doručena na podatelnu úřadu. Více najdete 

na úřední desce na www.mudk.cz (typ ozná-

mení: Výběrová řízení – personální).        (red)

facebook.com/
mestodknl

Rozsvěcení vánočního stromu nezhatil ani 
déšť, konaly se také Královédvorské Vánoce

Cena za vodné a stočné bude ve Dvoře 
Králové nad Labem nově činit 83,83 Kč
Zastupitelé města Dvůr Králové nad Labem schvá-

lili na  svém prosincovém zasedání plán fi nanco-

vání a  obnovy vodovodů a  kanalizací a  zároveň 

stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2019. 

Od  1. ledna 2019 tak odběratelé za  kubík ode-

brané a vypuštěné vody zaplatí o zhruba 5 % více 

než dosud: 83,83 Kč včetně DPH. Vodné bude nově 

činit 35,36 Kč včetně DPH a stočné 48,47 Kč včetně 

DPH. V položce vodného jde o navýšení o 0,55 Kč 

a v položce stočného o 3,43 Kč.

Důvodem zdražení vodného a stočného jsou pře-

devším chystané významné investice do  oprav 

rozsáhlé vodovodní a  kanalizační sítě, která je 

i  přes množství již uskutečněných investičních 

akcí stále ve špatném stavu. „Jen v roce 2019 plá-

nuje město prostřednictvím společnosti Městské 

vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem 

vydat podle schváleného plánu na  obnovu 

vodovodů a  kanalizací částku 15,85 mil. Kč, 

z toho na vodovody 4,13 mil. Kč a na kanalizaci

11,72 mil. Kč. Tato částka zahrnuje obnovu 

v  ulicích Krkonošská, Čelakovského a  sanaci 

kanalizace nevýkopovou technikou v Luční ulici. 

Do roku 2028 by se mělo do obnovy sítí investo-

vat dohromady 183,51 mil. Kč,“ vysvětlil starosta 

Jan Jarolím a dodal: „Výše vodného a stočného 

sice nemá přímý vliv na rozpočet města, ale má 

vliv na  nájemné za  vodohospodářskou infra-

strukturu, které nám měsíčně platí provozovatel, 

společnost Městské vodovody a kanalizace Dvůr 

Králové nad Labem.“

MěVaK tak za  rok 2019 zaplatí za  pronájem 

vodovodní a kanalizační sítě 15 mil. Kč namísto 

stávajících 12,4 mil. Kč.

Naposledy byla cena vodného a  stočného 

ve  Dvoře Králové nad Labem zvýšena v  roce 

2016, kdy byla cena za kubík odebrané a vypuš-

těné vody stanovena na  79,85 Kč včetně DPH. 

Průměrná cena vodného a  stočného v  České 

republice za rok 2018 činila 85 Kč.

Miroslava Kameníková

Rozhovor o důvodech zdražení vodného a stoč-

ného s Petrem Mrázkem, jednatelem společnosti 

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

v tomto čísle NKR na str. 5.

Advent ve Dvoře Králové nad Labem odstarto-

val již tradičně rozsvícením vánočního stromu, 

které se uskutečnilo 2. prosince na náměstí 

T. G. Masaryka. Přestože vydatně pršelo a mrzlo, 

řada lidí si nenechala ujít doprovodný program, 

ve kterém zazpíval pěvecký sbor Vítězňáček 

z Vítězné, s pásmem vánočních písní a básní 

vystoupili žáci ZUŠ R. A. Dvorského a s pořadem 

Country Vánoce přijela brněnská kapela Pout-

níci. Po krátké řeči starosty Jana Jarolíma násle-

dovalo slavnostní rozsvícení vánočního stromu 

a tradiční ohňostroj. 

O dva týdny později se v Hankově domě a na 

náměstí Václava Hanky konaly tradiční Krá-

lovédvorské Vánoce s řemeslným trhem, kde 

bylo možné koupit vánoční ozdoby nebo deko-

race, ručně malovaný textil, vyrobené šperky, 

dřevěné hračky a další výrobky. Nechyběl ani 

doprovodný program plný vánočních písní.

Miroslava Kameníková

Foto: mik, ska
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Svoz vánočních stromků
Také v  roce 2019 je pro občany zajištěn 

svoz vánočních stromků, které je možné 

v neděli 6. ledna, 20. ledna nebo 3. února 

odložit na  stanoviště barevných kontej-

nerů na  tříděný odpad. Svoz bude probí-

hat vždy v  následující pondělí. Žádáme 

tedy občany, aby v případě, že budou chtít 

tyto svozy využít, přizpůsobili odstrojování 

stromků uvedeným termínům. Vánoční 

stromky lze odvézt také do sběrného dvora 

v rámci jeho provozní doby.

Upozorňujeme, že ze stanovišť popelnic 

a  kontejnerů na  směsný odpad nebudou 

stromky odváženy a  odkládání stromků 

na  těchto stanovištích bude považováno 

za založení černé skládky. 

Ing. Eva Šírková

odbor životního prostředí 

Máte zájem pořádat ve Dvoře 
Králové nad Labem trhy? 
Přihlaste se
Také v  roce 2019 by se měly na  náměstí 

T. G. Masaryka konat pravidelné trhy. Město 

Dvůr Králové nad Labem nyní hledá jejich 

provozovatele. Zájemci, kteří by se chtěli 

přihlásit, musejí garantovat, že alespoň 

30 % stánků bude „farmářských“ se země-

dělským a potravinářským zbožím českého 

a zejména regionálního původu, na trzích 

se bude dále prodávat zboží širokého sor-

timentu zejména českých výrobců a  pro-

vozovatel trhů uspořádá čtyřikrát do  roka 

tematicky zaměřený trh.

Nabídky je možné zasílat do 11. ledna 2019 

do  12:00 hod. na  podatelnu městského 

úřadu, náměstí T. G. Masaryka 38, 544  17 

Dvůr Králové nad Labem, případně na 

e-mail: epodatelna@mudk.cz.

Další informace najdete na  úřední 

desce na  webových stránkách města

www.mudk.cz, s případnými dotazy se obra-

cejte na  odbor všeobecné vnitřní správy, 

náměstí T. G. Masaryka 38, dveře č. 110 – 

Lenka Jarolímková, tel.: 499 318 221, e-mail: 

jarolimkova.lenka@mudk.cz.

(mik)

Soutěž o nejlepší fi rmu v kraji
Krajská hospodářská komora Královéhra-

deckého kraje (dále KHK KHK) připravuje 

další ročník soutěže Firma roku Králové-

hradeckého kraje, tentokrát za  rok 2018. 

Nominovat do  soutěže může kterýkoliv 

podnikatel, který je příjemcem informač-

ního servisu KHK KHK. Nominovaným 

může být kterýkoliv podnikatelský subjekt 

aktivně působící (minimálně provozovna) 

na  území Královéhradeckého kraje. Nomi-

nované fi rmy jsou rozděleny podle sídla 

v rámci okresů kraje. 

Nominovat lze nejpozději do 11. ledna 

2019 na  stránkách http://komora-khk.cz/

apps/fi rma-roku-2018/, a to v následují-

cích v kategoriích: Fyzická osoba; Firma do

50 zaměstnanců; Firma do  250 zaměst-

nanců; Firma nad 250 zaměstnanců; Pod-

nikatelka roku. 

V  případě nejasností kontaktujte pana 

Františka Molíka, tel.: 725 016 695, e-mail: 

molik@komora-khk.cz. 

Radek Jakubský

předseda představenstva KHK KHK

Zastupitelé města Dvůr Králové nad Labem 

na svém prosincovém zasedání zřídili čtyři osadní 

výbory pro místní části Lipnice, Verdek, Zboží 

a Žireč a zvolili jejich předsedy a členy. Těmi mohou 

být občané, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu 

v té části Dvora Králové nad Labem, pro kterou je 

osadní výbor zřízen.

Osadní výbor Lipnice: předsedkyně Ing. Tereza 

Slezáková, členové Ing. Dušan Sedláček, Milada 

Suchardová, Jan Metelka, Jaroslav Munzar, Vla-

dimíra Matušková, DiS., a Markéta Šimková.

Osadní výbor Verdek: předseda Jan Exner, čle-

nové Zdeněk Žižka a Ing. Michal Gejdoš.

Osadní výbor Zboží: předseda Martin Říha, čle-

nové MUDr. Milan Šuják a Jan Dittrich.

Osadní výbor Žireč: předsedkyně Božena 

Saifrtová, členové Jan Balcar, Zdeněk Blažek, 

Ing. Dagmar Flosová, Mgr. Linda Harwot, Ph.D., 

Mgr.  Jindřich Hauke, Zdeněk Hladík, Iva Mata-

sová, Vladimír Mertlík, Iveta Weiglová, Vlastimil 

Rezek, Jaroslav Rapáč ml. a Jaroslav Tomanec ml.

Zřízené osadní výbory navážou na  činnost, 

kterou vykonávaly v  předcházejícím volebním 

období. Jejich působnost se týká pouze samo-

správné působnosti obce, nikoliv přenesené 

působnosti státní správy. Podle zákona o obcích 

tak mohou předkládat zastupitelstvu, radě 

i  ostatním výborům návrhy týkající se rozvoje 

dané části města a  rozpočtu a  vyjadřovat se 

k  takovým návrhům nebo k  podnětům a  při-

pomínkám, které se dotyčné části města týkají 

nebo které předkládají občané Dvora Králové 

nad Labem s  trvalým pobytem v dotyčné části 

města. 

Miroslava Kameníková

Královédvorští zastupitelé na svém pro-

sincovém zasedání neschválili odkou-

pení areálu autobusového nádraží, 

který vlastní společnost Arriva Východní 

Čechy, a. s. Ta městu nabídla areál, 

který tvoří pozemky o  celkové výměře 

9  131 m2, za  cenu 12,7 mil. Kč. Sta-

rosta Jan Jarolím však bude i nadále se 

zástupci společnosti jednat. 

„S ředitelem společnosti Jindři-

chem Poláčkem jsem se měl sejít již 

v prosinci, pan ředitel však schůzku 

z pracovních důvodů zrušil a jsme 

domluveni, že se potkáme v první 

polovině ledna,“ řekl královédvorský starosta  

Jan Jarolím a dodal: „Jednou z věcí, o níž budeme 

hovořit, je právě cena za  areál autobusového 

nádraží. Jedná se o pozemek prakticky v centru 

města, který je pro nás důležitý, nabízená cena 

však byla pro město neakceptovatelná. 

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Odkup areálu autobusového nádraží neprošel

Opět byly zřízeny čtyři osadní výbory

Spolek Katalpa připravuje ve Dvoře Králové 
nad Labem nové RE-USE CENTRUM 
Dostali jste nové věci, ale vaše „staré“ ještě 

nedosloužily? Odevzdejte je do RE-USE CEN-

TRA v Rokycanově ulici ve Dvoře Králové nad 

Labem. Jejich darováním pomůžete potřebným. 

Centrum má za cíl opětovné využití starých, ale 

stále funkčních věcí, které už nepotřebujeme, 

můžeme ale prodloužit jejich životní cyklus. 

Projekt je jedinečný tím, že přispívá k ochraně 

životního prostředí, i tím, že dává starým věcem 

nový život. RE-USE CENTRUM tak pomáhá snižo-

vat množství produkovaných odpadů v souladu 

s Plánem odpadového hospodářství města.

Jak to celé funguje?
1. Občané zdarma odevzdají (darují) nepo-

třebné věci do RE-USE CENTRA. V případě zájmu 

může spolek Katalpa zdarma zajistit i odvoz věcí 

od původních majitelů. 

2. Pracovníci RE-USE CENTRA věci následně pro-

dají za symbolickou cenu a výtěžek z prodeje se 

využije na provoz centra.

Jak na to?
Chci darovat: Pokud máte nějakou nepotřeb-

nou, ale funkční a zachovalou věc, vyfoťte ji 

a foto zašlete na e-mail: re-use@centrum.cz. Do 

textu napište i to, zda věc přivezete do centra 

sami, nebo zda máte zájem o odvoz. Následně 

se domluvíte na místě a době předání. Pokud 

nemáte fotoaparát či e-mail, stačí zavolat na tel.: 

730 857 373. 

Chci koupit: Na e-mail: re-use@centrum.cz 

napište, co potřebujete, v centru se pokusí 

požadovanou věc za přijatelnou cenu sehnat.

Co můžete darovat/koupit?
• nábytek (zejména židle, stolky, skříňky, osvět-

lovací tělesa atd.);

• zařízení a vybavení domácnosti (např. kera-

mické, porcelánové i skleněné nádobí, hrnce, 

plechy na pečení, talíře, hrníčky...);

• obrazy, rámy na obrazy, vázy, dekorace do 

domácnosti, květináče, mechanické domácí 

spotřebiče atd.;

• potřeby pro zahradu (květináče, mechanické 

nářadí atd.);

• CD, DVD, videokazety, knihy, časopisy;

• hračky, sportovní vybavení, jízdní kola.

Veškeré věci musí být předány funkční a čisté. 

O zařazení věcí do projektu RE-USE má právo 

rozhodovat odpovědná osoba centra.

Ing. Eva Šírková, odbor životního prostředí
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Vyšlo nové Vlastivědné čtení 
o Královédvorsku

Na  konci prosince vyšlo již 4. číslo Vlasti-

vědného čtení o  Královédvorsku. Čtenáři 

se tentokrát mohou těšit na  střípky z  his-

torie více než dvaceti obcí regionu. Pub-

likovány jsou např. texty: Jaký byl (a  jaký 

nebyl) hrabě Špork; Nejstarší líčení hrdin-

ských činů generála Jana Šporka; Vražda 

v  Podstráni; Národní garda města Dvora 

Králové v roce 1938; Tak vás tu máme, bra-

tři z  krve Kainovy (21. srpen 1968); Válka 

přichází do maloměsta Dvůr Králové v roce 

1914; Český rozhlas začal vysílat před 

95 lety za  účasti R. A. Dvorského nebo 

text Dějiny trampingu v  královédvorském 

regionu (pokračování) a  další. Vlastivědné 

čtení o  Královédvorsku je za  cenu 50 Kč 

k dostání v městském informačním centru.

(red) 

Výtěžek z vánočního kamionu 
poputuje Nadačnímu fondu 
městské nemocnice

Na královédvorské náměstí T. G. Masaryka 

se v úterý 4. prosince po třech letech vrá-

til vánoční Coca-Cola kamion. Ještě před 

hlavním programem mělo několik stovek 

diváků, zejména rodin s  dětmi, možnost 

vyslechnout pěvecké vystoupení žáků 

ZUŠ R. A. Dvorského a  zazpívat si s  nimi 

vánoční písně. Akce vyvrcholila příjezdem 

vánočního kamionu, v  jehož útrobách se 

skrýval stylizovaný domek Santa Clause. 

S  tím se přítomné děti mohly vyfotit 

a  „Santa“ podle západní tradice vyslechl 

jejich vánočních přání. Výtěžek z této akce 

poputuje na  konto Nadačního fondu pro 

podporu Městské nemocnice ve  Dvoře 

Králové nad Labem. 

Text a foto: Jan Skalický

Ve schváleném rozpočtu na rok 2019 je 
řada významných investičních akcí
Zastupitelé města schválili na  svém zasedání 

6. prosince defi citní rozpočet města Dvůr Krá-

lové nad Labem na  rok 2019. Celkové příjmy činí 

425,64 mil. Kč a  výdaje 478,97 mil. Kč. Rozpočet 

do  vyrovnanosti doplňuje fi nancování ve  výši 

53,33 mil. Kč, které nemá charakter ani příjmů, 

ani výdajů, a pokryje ho zůstatek fi nančních pro-

středků z  let minulých a smluv o kontokorentním 

úvěru v souhrnné výši úvěrového limitu 55 mil. Kč.

Rozpočet stejně jako v  předcházejících letech 

ovlivňují významné investiční akce v  celkové 

výši 150,18 mil. Kč, které město Dvůr Krá-

lové nad Labem plánuje v  roce 2019 realizo-

vat. Jedná se zejména o  dokončení nákladné 

rekonstrukce budovy A  ZŠ Schulzovy sady za

63,5 mil. Kč, plánovanou rekonstrukci Čelakov-

ského ulice včetně vodovodní a kanalizační sítě za

19 mil. Kč a o rekonstrukci a vybavení speciální 

učebny v ZŠ Podharť (6 mil. Kč). Dále se počítá 

s  výdaji na  rekonstrukci komunikace a  chod-

níků v  ulici Pod Safari (5,2 mil. Kč), na  varovný 

informační systém a  digitální povodňový plán 

(4,4 mil. Kč), pokračování rekonstrukce fasády 

Hankova domu (4,1 mil. Kč.), na  sportovní 

hřiště s  umělým povrchem na  letním stadionu

(3,5 mil. Kč), chystanou expozici textilního tisku 

(2,5 mil. Kč), vybavení sdílené učebny robo-

tiky a  informatiky (2,3 mil. Kč), na  další etapu 

výstavby metropolitní sítě (2 mil. Kč), rekon-

strukci bytů na sociální bydlení (1,7 mil. Kč) nebo 

na  dopravní techniku pro jednotku SDH Žireč 

(1,2 mil. Kč).

Významné jsou také předpokládané výdaje 

na  opravy a  udržování majetku města 

(33,05 mil. Kč), neinvestiční a  investiční pří-

spěvek technickým službám (43,14 mil. Kč 

a 4,85 mil. Kč), výdaje na školství (28,16 mil. Kč), 

kulturu (26,53 mil. Kč) a  sociální služby včetně 

neinvestičního příspěvku pečovatelské službě 

města (13,12 mil. Kč). Nezanedbatelné nejsou 

ani výdaje na  životní prostředí (4,30 mil. Kč) 

nebo výdaje na  dopravní obslužnost, provozo-

vání MHD, činnosti z  oblasti krizového řízení, 

dobrovolné hasiče či personální a  mzdové 

výdaje. Stejně jako v předchozích letech město 

Dvůr Králové nad Labem pamatuje ve svém roz-

počtu na příspěvek pro HZS Královéhradeckého 

kraje (400 tis. Kč) a na zajištění dětské lékařské 

pohotovosti (200 tis. Kč).

Na straně příjmů tvoří nejvýznamnější položku 

předpokládané daňové výnosy, výnosy ze 

správních a místních poplatků a ostatní daňové 

příjmy (239,30 mil. Kč). Nedaňové příjmy činí 

87,12 mil. Kč a tvoří je zejména nájmy z objektů 

ve  vlastnictví města, nájemné od  společností 

Lesy města, s. r. o., a Městské vodovody a kana-

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

Z ostatních příjmů se počítá s příjmy z prodejů 

pozemků, domů, bytů a  staveb (4,50 mil. Kč). 

Podstatnou oblast příjmů tvoří i předpokládané 

dotační prostředky, které jsou nyní v souhrnné 

výši 94,72 mil. Kč. Nejvýznamnější podíl na této 

částce má dotace na  rekonstrukci budovy A 

ZŠ Schulzovy sady (61,18 mil. Kč).

Zastupitelé zároveň schválili střednědobý 

výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem 

na období 2020–2021, který nahradil dosavadní 

dokument.

Miroslava Kameníková

Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje každý 

rok dotační programy, jejichž cílem je podpora kul-

turních, sportovních a sociálních aktivit ve městě.  

Nejinak tomu bude i  v  roce 2019. Příjemcem 

dotace pak může být subjekt či osoba, jehož čin-

nost či služba je v zájmu města a jeho občanů. 

Vyhlášené dotační programy jsou zveřejněny 

po  dobu 30 dnů před termínem pro podávání 

žádostí. Pak následuje lhůta pro samotné podání 

žádosti. Využijte tedy vždy tento čas pro konzul-

taci na odboru školství, kultury a sociálních věcí 

(náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad 

Labem, kancelář č. 304), kde vám poradí, jak 

naložit s vaší žádostí.

Dotace na sport a tělovýchovu
Rada města na  své schůzi 19. prosince 2018 

schválila vyhlášení dotačního programu 

na  podporu tělovýchovy a  sportu – vypsány 

jsou dvě oblasti podpory:

A  – dlouhodobá činnost sportovních oddílů 

na území města Dvůr Králové nad Labem; 

B – sportovní akce pořádané ve  Dvoře Krá-

lové nad Labem.

Přijímání žádostí: 21. ledna – 8. února 2019.

V rozpočtu města je na tento dotační program 

vyčleněno 5,6 mil. Kč, z toho 250 tisíc Kč je pro 

oblast B. Výše dotace na pořádání sportovních 

akcí je stanovena minimálně ve výši 3 tisíce Kč, 

maximálně 50 tisíc Kč. Maximální výše podílu 

dotace města u sportovních akcí na celkových 

výdajích žadatele činí 75 %.

Další dotační programy
Dotační program na veřejně prospěšné aktivity, 

služby související se sociální oblastí a  výzva 

k podání žádosti o účelovou neinvestiční dotaci 

pro poskytovatele sociálních služeb poskytova-

ných dle zákona č. 108/2006 Sb., o  sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů, budou 

vyhlášeny v  lednu, na  obnovu vnějšího pláště 

objektů, které jsou nemovitou kulturní památ-

kou nebo které se nacházejí na  území Měst-

ské památkové zóny města Dvůr Králové nad 

Labem, v březnu příštího roku.

Žádosti musí být podány na  předepsaném 

formuláři s  povinnými přílohami buď poštou, 

nebo osobně ve  stanoveném termínu (osobně 

na  podatelnu městského úřadu nejpozději 

do 8. února 2019 do 13:30 hod.). Zároveň musí 

být originál žádosti naskenován včetně pod-

pisu oprávněné osoby a zaslán elektronicky na 

e-mailovou adresu dotacemesta@mudk.cz.

Kompletní vyhlášení dotačních programů 

a výzvy včetně formulářů najdete na webových 

stránkách města: www.mudk.cz v  sekci Rozvoj/

Granty a dotace/Dotace z rozpočtu města.

Bc. Petra Zivrová

vedoucí oddělení kultury, sportu a cestovního ruchu

Město dotacemi opět podpoří 
sportovní, kulturní a sociální oblasti
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Vybrané zásahy městských 
strážníků – listopad 2018

Druh zásahu listopad 2018 

BESIP přestupky  64

Překročení nejvyšší povolené rychlosti 7

Veřejný pořádek (přestupek) 1

Občanské soužití (přestupek) 2

OZV o volném pohybu psů 1

Majetek (přestupek) 8

Ztráty a nálezy 2

Prevence (opatření a úkony) 1

Pomoc v nouzi 1

Doručení písemnosti (šetření) 7

Odchyt zvířete (opatření) 5

Stížnosti 1

Trestný čin 2

Celkem přestupků:  105

Moderní technologie:

BESIP – MKDS (předáno na ODP) 10

BESIP – úsekové měření rychlosti (předáno 

na ODP)  1 510

Pokuty v blokovém řízení:  26

Na místě nezaplacených bl. pokut: 7

Předáno na správní odbor MěÚ 4

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Dvůr Králové nad Labem 
připravuje aktualizaci vyhlášky 
o nočním klidu
Město Dvůr Králové nad Labem připravuje 

aktualizaci obecně závazné vyhlášky města 

č. 2/2018, o  nočním klidu, kterou schválili 

zastupitelé. Žádáme proto občany a pořa-

datele akcí ve  Dvoře Králové nad Labem, 

aby své návrhy na  doplnění či vymazání 

akcí zapsaných ve stávající vyhlášce zasílali 

nejpozději do  31. ledna 2019 na  adresu: 

Právní oddělení odboru KTÚ, Městský 

úřad Dvůr Králové nad Labem, náměstí 

T. G. Masaryka 38, 544  17 Dvůr Králové 

nad Labem, nebo na  e-mailovou adresu: 

epodatelna@mudk.cz. Do  předmětu 

napište „Vyhláška – noční klid“.

Návrh by měl obsahovat:

• název akce;

• termín (datum a  čas konání akce nebo 

způsob jeho určení);

• místo konání;

• jméno pořadatele;

• zdůvodnění významu akce pro město;

• kontaktní údaje navrhovatele.

Doba nočního klidu je vymezena časem 

od 22:00 do 6:00 hod. V souvislosti se změ-

nou zákona přijalo město Dvůr Králové 

nad Labem vyhlášku, která udělila výjimky 

z  povinnosti dodržovat noční klid nebo 

byla doba nočního klidu zkrácena. 

Upozorňujeme občany a  pořadatele, že 

do  obecně závazné vyhlášky mohou být 

zařazeny pouze kulturní, společenské 

a  sportovní akce pořádané ve  venkovním 

prostoru a určené pro širokou veřejnost. 

Pořadatelé soukromých akcí jednotlivců, 

spolků, organizací atd., na které nemá pří-

stup široká veřejnost, se musejí řídit dobou 

nočního klidu od 22:00 do 6:00 hod.

(mik)

Asistenti prevence kriminality se osvědčili. 
Strážníkům pomáhají již 3 roky
Městská policie Dvůr Králové nad 

Labem (MPDK) od  září roku 2015 

zaměstnává asistenty prevence 

kriminality (APK). Ti se podílejí 

na zvyšování bezpečnosti ve Dvoře 

Králové nad Labem. Díky tomuto 

projektu získalo práci již třináct 

lidí, aktuálně jsou obsazena čtyři 

místa z možných pěti schválených. 

„Jsem velmi rád, že MPDK získala 

dalších pět pracovních míst, díky 

nimž se daří v  rámci prevence 

kriminality zvyšovat bezpečnost 

v  našem městě. Zároveň jsme 

těmto lidem, kteří z jakýchkoliv důvodů nemohli 

dlouhodobě najít práci, mnohdy pomohli 

vyřešit tíživou životní situaci a  ještě od  nás při 

odchodu získali reference pro další možné pra-

covní uplatnění,“ říká Jan Štípek, ředitel MPDK. 

Asistenti prevence kriminality, které poznáte 

i  podle žlutých refl exních vest s  nápisem, 

jsou tak nedílnou součástí MPDK. Pravidelně 

např. zajišťují dohled a  ostrahu královédvor-

ské pobočky Úřadu práce a  zejména v  ranních 

hodinách dohlížejí na bezpečnost přechodů pro 

chodce. „Díky tomu se nám podařilo ve  městě 

rozšířit počet bezpečných přechodů pro chodce 

v blízkosti škol,“ upozorňuje Jan Štípek a pokra-

čuje: „Dále vykonávají pochůzkovou činnost 

v  katastru města a  doplňují tak hlídkovou čin-

nost městských strážníků. Pravidelně kontrolují 

možné ohrožené lokality, jako jsou dětská hřiště 

a nově také v ranních hodinách park Schulzovy 

sady, a  svá zjištění pak předávají buď přímo 

strážníkům, nebo do  aplikace Hlášení závad,“ 

vysvětluje Jan Štípek.

Na  pozici asistenta prevence kriminality, která 

je z větší části fi nancována Úřadem práce, může 

být zájemce zaměstnán maximálně dva roky. 

Od  začátku realizace projektu město Dvůr Krá-

lové nad Labem získalo na dotacích na APK více 

než 2,5 mil. Kč.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Ve vybraných lokalitách ve městě a okolí 
byly vysazeny nové stromy a keře
Město Dvůr Králové nad 

Labem v  podzimních měsí-

cích výrazněji investovalo 

do  výsadby zeleně, a  to jak 

stromů, tak keřů. Ve  vybra-

ných lokalitách na pozemcích 

města tak pracovníci tech-

nických služeb vysázeli téměř 

90 keřů a 100 stromů.

Nové keře jsou vysazeny 

např. v  Čelakovského ulici, 

v  Žirči, v  Macharově ulici 

nebo v  Legionářské, stromy 

zase ve  Verdeku, v  ulicích 

V  Lukách, Macharova nebo 

Spojených národů. „Zeleň je velmi důležitá nejen 

ve městě, ale také ve volné krajině. Již na konci 

října jsme informovali o  tom, že jsme se zapo-

jili do  výsadby stromů svobody u  příležitosti

100. výročí vzniku samostatného Českosloven-

ska, a to vysazením osmnácti lip srdčitých. Stejně 

tak jsme prezentovali vznik nové aleje u moderní 

Křížové cesty 21. století u  Stanovic, kde bylo 

vysazeno čtyřiadvacet nových stromů – hrušní, 

buků lesních, dubů letních a  jabloní,“ uvedl Jan 

Jarolím, starosta Dvora Králové nad Labem.

Stromy obecně jsou velmi důležité pro zlep-

šení životního prostředí. „Je třeba si uvědomit 

funkce, které má zeleň ve  městech. Zachycuje 

prach, tlumí hluk, zadržuje vodu, zlepšuje mikro-

klima a v neposlední řadě má také funkci estetic-

kou. Ve volné krajině plní zeleň navíc důležitou 

funkci protierozní, a to proti erozi vodní i větrné,“ 

vysvětlil důvody výsadby stromů a  keřů Milan 

Šimek, vedoucí odboru životního prostředí, 

a  pokračoval: „Výsadbou naplňujeme také 

důležitý koncept boje proti extrémním výkyvům 

počasí, ať už je to v posledních letech stále aktu-

álnější sucho, nebo se jedná o povodně. Krajině 

tak navracíme schopnost zadržet vodu, nebo 

zpomalit její odtok. Stromy zlepšují tzv. malý 

vodní cyklus a bez jejich přítomnosti v krajině by 

se voda rychle vypařila, nebo by odtekla, takhle 

se skrz jejich kořeny a listy opět vypaří do vzdu-

chu a její koloběh pokračuje.“

Výsadbou stromů a  keřů aktivita města v  této 

oblasti nekončí. Další čas a úsilí bude třeba vyna-

ložit, aby stromy a keře na vybraných stanoviš-

tím úspěšně rostly, tedy zajistit jim dostatečnou 

zálivku a odbornou péči. Podobný rozsah výsa-

deb je plánován i v následujících letech.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický
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MěVaK informuje odběratele

 

Opravy poruch
1. 11. 2018: porucha vodovodu, Seifertova;

8. 11. 2018: porucha vodovodu, Žireč;

9. 11. 2018: porucha vodovodu, Sylvárov; 

12. 11. 2018: porucha vodovodu, Pařezová; 

14. 11. 2018: porucha vodovodu, Roháčova;

20. 11. 2018: porucha vodovodu, Heydukova;

22. 11. 2018: porucha kanalizace, Rašínovo 

náměstí;

27. 11. 2018: porucha vodovodu, 5. května; 

3. 12. 2018: porucha vodovodu, Pod hřištěm.

Z investičních a stavebních akcí
• obnova vodovodu, Nový Vorlech.

Ivo Antonov, vedoucí provozního úseku 

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

Aktuální informace na mevakdknl.cz.

Výběrové řízení na referenta 
stavebního úřadu
Město Dvůr Králové nad Labem vyhlá-

silo výběrové řízení na pozici odborného 

referenta/odborné referentky stavebního 

úřadu. Pracovní poměr bude sjednán na 

dobu určitou po dobu výkonu veřejné 

funkce. Termín nástupu je únor 2019, nebo 

podle dohody. Zájemci mohou přihlášky 

zasílat do 18. ledna 2019. Více na úřední 

desce na www.mudk.cz (typ oznámení: 

Výběrová řízení – personální). 

(red)

Volné pracovní místo strojník/plavčík
Technické služby města Dvora Králové nad 

Labem nabízejí pracovní místo strojník/plavčík 

na  městských sportovištích. Jedná se o  práci 

na dvě směny s osmihodinovou pracovní dobou 

a nástupem možným ihned.

K náplni práce patří:

• provoz a údržba městských sportovišť;

• v zimním období provoz zimního stadionu;

• od jara do podzimu provoz letního stadionu, 

plavčík na koupališti.

Požadujeme: dobrý zdra-

votní stav.

Více informací poskytne 

vedoucí provozu sporto-

višť Zbyněk Wolf, tel.: 605 233 245.

Vše důležité najdete na  našich internetových 

stránkách www.tsdvur.cz.

Lucie Štemberková

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

Program veřejného bruslení na  leden 2019 

naleznete v příloze KdeCO, str. 8.

Technické služby informují

Petr Mrázek: „Je nezbytné, aby docházelo k obnově 
zastaralé vodohospodářské infrastruktury“
Na  svém prosincovém zasedání zastupitelé 

schválili, že se cena za  vodné a  stočné od

1. ledna 2019 zvýší téměř o  4 Kč na  83,83 Kč. 

Na  důvody zdražení jsme se zeptali Ing.  Petra 

Mrázka, jednatele společnosti Městské vodo-

vody a  kanalizace Dvůr Králové nad Labem, 

s. r. o., která ve městě provozuje vodohospodář-

skou infrastrukturu. 

„Důvod je jednoduchý – navýšení nájemného, 

které naše společnost platí vlastníkovi vodo-

vodní a  kanalizační infrastruktury, tedy městu 

Dvůr Králové nad Labem. Dosud jsme ročně 

platili 12,4 mil. Kč, od  nového roku to bude

15 mil. Kč. Tuto částku jsme povinni rozpočítat 

do  kalkulace vodného a  stočného. Jsem rád, 

že i  přesto, že rostou ceny energií, minimální 

a  doporučená mzda a  další položky, tak kroky, 

které jsme nastartovali před 3 roky, nám umož-

nily úsporou v jiných položkách držet cenu vod-

ného a stočného.“  

Ale při zdražení vodného a stočného před 3 roky 

jste tvrdil, že díky tomu budete moci realizovat 

opatření, které udrží cenu vodného a stočného...

A to je také pravda. Díky tomu jsme za poslední 

3 roky nakoupili novou techniku za  téměř

12 mil. Kč, a tím významně snížili náklady za její 

pronájem a za údržbu techniky staré. Dále jsme 

zrealizovali řadu opatření v monitoringu, opravili 

množství skrytých poruch, a tím postupně snížili 

objem ztrátové vody téměř o 10 %. Tehdy to ale 

nebyl jediný důvod zvýšení ceny. Tím hlavním 

bylo doporučení fi nančního úřadu ohledně 

změny poměru rozpočítávání nájemného mezi 

vodné a stočné. A to se také promítlo do tehdej-

šího zdražení. Díky těmto opatřením jsme byli 

schopni i  přes růst jiných nákladů držet cenu 

vodného a stočného a ne ji každoročně zvyšo-

vat jako v jiných městech. Nadcházející zvýšení 

ceny je tak skutečně pouze odrazem navýšení 

nájemného, které jsme povinni promítnout 

do kalkulace.

Co je poté důvodem zvýšení nájmu?

I to je zcela jednoduché. Součástí schválení nové 

ceny vodného i  stočného bylo schválení plánu 

fi nancování a obnovy vodovodů a kanalizací pro 

roky 2019–2028. Zákonnou povinností každého 

vlastníka infrastruktury je vytvořit tento plán 

v  horizontu 10 let a  s  využitím určitých směr-

ných čísel vycházejících ze stavu a stáří napláno-

vat investice do  vodovodní a  kanalizační infra-

struktury. V  našem případě se jedná o  částku 

183,5 mil. Kč, kterou by měl vlastník, tedy 

město, v průběhu 10 let proinvestovat. Jedním 

ze základních zdrojů fi nancování těchto inves-

tic jsou prostředky z  provozování vodovodu 

a kanalizace a těmi je v našem případě nájemné. 

To ve vodném a stočném vybereme od občanů 

a  fi rem a  následně poskytneme městu právě 

k fi nancování plánu obnovy. Tuto snahu města 

je třeba vnímat velice pozitivně, neboť je to sku-

tečně nezbytný krok k  obnově zastaralé vodo-

hospodářské infrastruktury, která je mnohdy 

na hranici životnosti. Kdyby k naplňování plánu 

obnovy docházelo i v minulosti, nemuseli jsme 

v současnosti řešit, že nám mizí 50 % vody v síti 

a MěVaK realizuje zhruba 100 oprav ročně.

A  proč je větší nárůst v  položce stočné než 

vodné?

Tím důvodem je právě schválený plán obnovy, 

neboť je naší povinností nájemné rozpočítat 

do položky vodné a stočné v poměru, v  jakém 

předpokládá plán obnovy investice do  vodo-

vodní a kanalizační infrastruktury a ten činí 26 % 

do vody a 74 % do kanalizace. Tudíž se zvýšení 

promítá více v položce stočného než vodného. 

Dá se očekávat nějaký vývoj v  ceně vodného 

a stočného?

Cenu vodného a  stočného mohou v  podstatě 

ovlivnit pouze významné změny ve vstupujících 

nákladových položkách, jako je nájemné, cena 

za  čištění odpadních vod, poplatky za  odběr 

podzemních vod apod.

(red)

Upravená zahrada v MŠ Dvořákova
„Všichni správně tušíme, že

s přírodou se učíme“ je název 

projektu přírodní zahrady

MŠ Dvořákova, který byl k 30. lis-

topadu 2018 úspěšně dokončen.

Celkové náklady na rekonstrukci 

zahrady činily téměř 460 tisíc Kč. 

Město Dvůr Králové nad Labem 

jako zřizovatel školy získalo ze 

Státního fondu životního pro-

středí ČR na projekt dotaci ve 

výši téměř 333 tisíc Kč.

„Zahrada v  nových edukač-

ních centrech dětem umožní vzdělávání pře-

devším v  environmentální a  polytechnické 

oblasti. Těmito centry jsou tři nově vybudované 

zahradní objekty, které poslouží jako kuchyňka, 

dílna a  výtvarné centrum. Jako zajímavý dopl-

něk výuky byly také instalovány dřevěné rámy 

na přírodní obrazy, které dětem umožní zachy-

covat okolní přírodu a využívat přírodní mate-

riály prostřednictvím tkalcovského stavu,“ říká 

Dagmar Anschlagová, ředitelka MŠ Drtinova. 

Také samotné prostředí přírodní zahrady 

doznalo vylepšení během architektonických 

úprav, při nichž bylo vysázeno několik stromů 

a  dalších dřevin. Po  zimě také budou v  rámci 

ozelenění zasazeny některé bylinky.

Slavnostní otevření zrekonstruované zahrady se 

uskuteční na jaře 2019.

kolektiv učitelek MŠ Dvořákova, Jan Skalický

Foto: archiv odboru rozvoje, investic a správy majetku
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Je schválený Strategický plán 
rozvoje sportu 2019–2026
Město Dvůr Králové nad Labem má k  dis-

pozici strategický dokument, o  který 

se bude moci opírat v  případě investic 

do  sportu a  do  údržby sportovních zaří-

zení ve  městě: Strategický plán rozvoje 

sportu pro  město v  období 2019–2026. 

Dokument, který zpracoval Jakub Popelka, 

zastupitelé schválili na svém prosincovém 

zasedání. Podle slov starosty Jana Jarolíma 

tento dokument defi nuje priority investič-

ních aktivit do  sportu ve  městě obecně. 

„Do jeho tvorby se zapojili nejen pracovníci 

městského úřadu nebo členové sportovní 

komise rady města z  předchozího voleb-

ního období, ale také široká veřejnost. 

Dospělí občané i  žáci královédvorských 

škol se zúčastnili dotazníkového šetření 

a  o  obsahu dokumentu jsme diskutovali 

také na  veřejném projednávání,“ uvedl 

Jan Jarolím a dodal: „Strategický plán nám 

například defi noval, jakým sportům se 

obyvatelé města věnují, jaká sportoviště 

při tom využívají a  co jim naopak chybí. 

Především ale sumarizoval stav jednotli-

vých sportovišť a hřišť a poukázal zejména 

na nedostatky v této oblasti, které budeme 

muset začít napravovat. To nebude v žád-

ném případě jednoduché a  musíme být 

připraveni na  to, že to bude stát nemalé 

fi nanční prostředky.“ 

Dosud město Dvůr Králové nad Labem 

disponovalo schváleným Akčním plánem 

rozvoje sportu města na  rok 2018, který 

sestavil zastupitel města Dušan Kubica. 

Oba dokumenty naleznete na  stránkách 

města www.mudk.cz v sekci Rozvoj/Rozvoj 

města/Rozvoj sportu.

(mik)

Místní školy a neziskovky mají za sebou první „seznamku“
Ve  Dvoře Králové nad Labem se 15. listopadu 

uskutečnilo setkání zástupců škol a  vybraných 

neziskových organizací pod názvem „Spolupra-

cujeme v síti aneb Pomáháme dětem“. Na akci se 

potkali zástupci devíti základních škol a jednoho 

gymnázia se 6 poskytovateli služeb pro rodiny 

s dětmi. Došlo ke společnému seznámení všech 

účastníků a posléze i k seznámení tzv. každého 

s každým, kdy se během necelého jednoho dne 

uskutečnilo kolem 60 pracovních schůzek. 

„Rádi bychom těmito aktivitami podpořili nasta-

vení spolupráce v  síti daného území. Není roz-

hodující, zda jste pedagog, výchovný poradce, 

lékař nebo sestra, sociální pracovník, policista či 

se jinak během vaší profese potkáváte s dětmi. 

Důležité je se na věc dívat s ohledem na zájem 

samotného dítěte a  podle toho se společně 

domlouvat na  nejúčinnějším postupu. Usilu-

jeme o  nastavení funkční komunikace, aby 

každý ze zástupců sítě věděl, jaká je jeho role 

a na koho se může obrátit – a to nejen pro chvíle 

aktuální kauzy, ale i  do  budoucna,“ uvedl Mar-

tin Snížek, lokální síťař pro obec s  rozšířenou 

působností Dvůr Králové nad Labem v projektu 

Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

Setkání se konalo v  rámci projektu Systémový 

rozvoj a  podpora nástrojů sociálně-právní 

ochrany dětí realizovaného MPSV a místního akč-

ního plánu ORP Dvůr Králové nad Labem (MAP II). 

Vzhledem k pozitivním zpětným vazbám plánují 

organizátoři další navazující setkání pro základní 

školy v  území na  příští rok, včetně rozšíření 

tohoto seznamovacího modelu i  na  mateřské 

školy z ORP Dvůr Králové nad Labem.  

Jak pomoci dětem a kam se obrátit – 
nová brožura pro učitele

Účastníci setkání byli informováni i  o  vzniku 

nového materiálu pro pedagogy, kteří hledají 

cestu k řešení případů dětí s různými potížemi. 

Tento počin je dalším z  nástrojů pomoci, který 

vznikl právě díky nově nastavené spolupráci 

aktérů sítě.  Obsahuje ucelený přehled kontaktů 

na  úřady, poradny a  další služby, které zajišťují 

pomoc dětem a jejich rodinám, například v situ-

acích, jako jsou psychické problémy, šikana, 

trávení volného času, selhávání ve škole aj. Dis-

tribuce materiálu pro pedagogy, který vytvořila 

pracovní skupina ve spolupráci se zástupci míst-

ních škol, aktuálně probíhá.

O projektu
Projekt Systémový rozvoj a  podpora nástrojů 

sociálně-právní ochrany dětí realizuje MPSV 

ve  12 krajích ČR prostřednictvím Operačního 

programu Zaměstnanost. Zaměřuje se na posí-

lení mezirezortní a  multidisciplinární spolu-

práce v  oblasti péče o  ohrožené děti a  jejich 

rodiny. Cílem projektu je i nadále snižovat počet 

dětí, které musí svou rodinu opustit, a  dětem, 

jež se dostávají do  systému náhradní rodinné 

péče, zajistit co nejkvalitnější individuální péči. 

V rámci projektu probíhá v 11 krajích ČR aktivita 

Podpora síťování služeb na lokální úrovni (Síťo-

vání), kterou provádí 87 lokálních a  krajských 

síťařů, zaměstnanců ministerstva. Více informací 

najdete na: www.pravonadetstvi.cz.

Martin Snížek, DiS. 

lokální síťař pro ORP Dvůr Králové nad Labem

Setkání pracovních skupin komunitního 
plánování sociálních služeb
Ve  dnech 28. listopadu a  5. prosince 2018 se 

uskutečnila setkání pracovních skupin komunit-

ního plánování sociálních služeb Rodina, děti, 

mládež; Osoby ohrožené sociálním vylouče-

ním; Senioři a zdravotně znevýhodnění občané. 

Cílem setkání byla rekapitulace naplnění 

cílů Akčního plánu rozvoje sociálních služeb 

za období 2018 pro správní obvod města Dvůr 

Králové nad Labem. 

Ve stanoveném období se podařilo splnit násle-

dující cíle: byla zavedena 24hodinová tísňová 

péče s výjezdní jednotkou, rada města podpořila 

rozšíření kapacity pečovatelských služeb Dia-

konie ČCE Dvůr Králové nad Labem a  městské 

pečovatelské služby. Ve  spolupráci s  městskou 

knihovnou Slavoj byly realizovány počítačové 

kurzy pro seniory v  DPS v  Sadové ulici. Farní 

charita Dvůr Králové nad Labem realizovala 

preventivní programy pro děti, rodiče a  další 

zájemce ve  městě a  v  obci Vítězná. Diakonie 

ČCE Dvůr Králové nad Labem uskutečnila pravi-

delná setkání svépomocné skupiny rodinných 

pečujících o  osoby s  demencí. Uskutečnila se 

také informační setkání o  sociálních službách 

občanům v Borovnici a starostům obcí Dubenec, 

Hřibojedy, Kuks, Libotov, Litíč, Lanžov a Vilantice.

Na  pracovních skupinách byly dále předány 

informace o  aktivitách projektu Rozvoj regio-

nálního partnerství v  sociální oblasti na  území 

obcí Královédvorského kraje za  rok 2018 

a o návaznosti tohoto projektu. Zazněly aktuální 

informace ze sociálních služeb, volnočasových 

spolků a Úřadu práce ČR.

Každý měsíc po celý rok probíhala setkání sociál-

ních pracovníků terénních a pobytových služeb, 

pracovnic městského úřadu a zdravotníků oddě-

lení následné péče městské nemocnice týkající 

se spolupráce k zajištění péče o seniory závislé 

na pomoci druhé osoby.

V  současné době se chýlí ke  konci rekon-

strukce bytu v  domě s  pečovatelskou služ-

bou v  Sadové ulici 2755 ve  Dvoře Králové nad 

Labem za účelem poskytnutí krátkodobých pro-

nájmů a pečovatelských služeb seniorům a oso-

bám se sníženou soběstačností z důvodu věku 

a  zdravotního stavu, kteří vyžadují intenzivní 

péči druhé osoby po  propuštění z  nemocnice 

do doby umístění v pobytovém zařízení.

Setkání jsou realizována v  rámci projektu Roz-

voj regionálního partnerství v  sociální oblasti 

na území obcí Královéhradeckého kraje – „Pod-

pora procesu realizace Střednědobého plánu 

rozvoje sociálních služeb na období 2017–2019 

pro území obce s  rozšířenou působností Dvůr 

Králové nad Labem“.

Mgr. Kateřina Erlebachová

odbor školství, kultury a sociálních věcí
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Paní Zima nonšalantně

oděla zem v bílý závoj,

na náměstí pod ním šťastně

vypadá i v kašně Záboj

Sošně ku Zvičině hledí,

když Technické služby sypou

sůl a písek na náledí,

kroky chodců vržou, skřípou

Čas se náhle rozkutálí

ku Vánocům plných léček,

vtahují nás do úskalí,

komu, co dát pod stromeček

Ani na poslední chvíli

sehnat dárek problém není,

takový, co bude milý

a dočká se ocenění

Stejné je to s koncem roku;

netřeba ho předem řešit,

procházka kol Labe toku,

nemůže než nepotěšit

Předsevzetí cenu nemá,

nedodržíme ho stejně,

kdo je v penzi jak já, ten má

Silvestra mít každodenně

© Jaroslav Kratěna

Motiv prosincový 
– královédvorský 

Vážení čtenáři Novin královédvorské radnice. 

Dovolte mi, abych vám v úvodu touto cestou i já 

popřál hodně štěstí a zdraví do nového roku.

Do funkce radního jsem byl zvolen 1. listopadu 

2018, a tak se teprve seznamuji se svými právy 

a povinnostmi, ale i s již rozběhnutými či naplá-

novanými akcemi ve městě a chodem úřadu.

Jak jsem již několikrát prezentoval, budu se 

snažit o  zlepšení komunikace s  vámi, občany 

města, a pokud to bude v mých silách, informo-

vat vás o dění na radnici, důvodech mého roz-

hodnutí atd. A to i v případě nepopulárních roz-

hodnutí, se kterými se nechtějí spojovat někteří 

z  ostatních zastupitelů. Ponesu za  své názory 

zodpovědnost a  v  případě vašeho zájmu jsem 

připraven s vámi o nich věcně diskutovat. 

Proto jsme od Nového roku spustili internetové 

stránky vychodocesidk.cz, na  kterých získáte 

další informace nejen ode mne, ale i od dalších 

příznivců hnutí Východočeši, kteří se aktivně 

zapojili do  práce v  orgánech města. Také zde 

najdete informace o  setkáních s  vámi, občany 

města, která bych rád uskutečňoval v  průběhu 

mého působení ve funkci radního.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, směrujte 

je na  e-mail: sturma.vitezslav@mudk.cz nebo 

info@vychodocesidk.cz, popřípadě na  kontakty 

uvedené na výše zmíněné internetové adrese.

Ing. Vítězslav Šturma, MBA

radní (Východočeši)

Ponesu za své názory zodpovědnost

názory:

názory:

Postřehy z dotačního veletrhu 
v Hradci Králové
Blížící se konec roku bývá již tradičně 

obdobím, kdy poskytovatelé dotací vyhla-

šují své záměry a  oblasti, které v  nadchá-

zejícím roce hodlají podpořit. Nejinak je 

tomu i letos. S kolegou Mgr. Petrem Sobot-

kou jsme vyrazili do Hradce Králové, kde se 

konaly dvě zajímavé akce. 

Na  diskusním semináři pojmenovaném 

Nové dotace pro obce na rok 2019 vystou-

pili zástupci Ministerstva pro místní rozvoj 

ČR (MMR) a  Krajského úřadu Královéhra-

deckého kraje. Seznámili nás s dotačními 

tituly, které připravil kraj, jež mapují řadu 

oblastí, počínaje volnočasovými aktivi-

tami, přes etickou výchovu a  konče dota-

cemi pro hasičské jednotky. Zástupci MMR 

seznámili více než 200 přítomných účast-

níků, zejména starostů, s  dotacemi pro 

jejich obce a města. 

V Hradci Králové jsme zavítali také na Vele-

trh dotačních příležitostí. Tato akce byla 

zaměřena nejenom na zástupce z řad měst 

a obcí, ale rovněž na podnikatele a zástupce 

neziskového sektoru. Své nápady a  myš-

lenky měl každý možnost konzultovat se 

zástupci společností CzechInvest, Techno-

logické agentury ČR, Úřadu práce, Czech 

trade, případně jako my se zástupci z Cen-

tra regionálního rozvoje. 

Z obou akcí jsme si přivezli řadu podnětů, 

které již v současnosti rozvíjíme a navazu-

jeme na ně dalšími konzultacemi.

Mgr. Petr Hlava

odbor rozvoje, investic a správy majetku

Občané mají k dispozici další kontejnery 
na sběr drobného kovového odpadu

Město Dvůr Králové nad Labem loni v  pro-

sinci umístilo dalších deset šedých kontejnerů 

na  drobný kovový odpad. Občané je tak nově 

najdou na  následujících stanovištích: ulice 

17. listopadu – u elektra, ulice Heydukova, křižo-

vatka ulic Raisova a Sochorova, ulice Spojených 

národů, Fügnerova ulice – za  domem čp. 524, 

Žižkov, Čechova ulice, Roháčova ulice – u byto-

vek, ulice Odbojářů a Klazarova ulice.

Do  šedých kontejnerů je možné odkládat: 

plechovky od potravin (musí být zhruba omyté, 

aby nedocházelo k  hnití zbytku obsahu); ple-

chovky od nápojů; kovové obaly od kosmetiky; 

drobné kovové obaly z  domácnosti (hliníková 

víčka od  jogurtů apod.); kovové nádobí, nářadí 

apod. nebo ostatní drobné hliníkové nebo 

železné předměty. 

Do  kontejnerů nepatří plechovky od  barev 

a jiných nebezpečných látek; domácí spotřebiče 

a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů, 

a  to ani jejich demontované části. Dejte pozor 

také na lesklé obaly připomínající kovy, rozhodu-

jící je značka, která uvádí, z čeho je obal vyroben. 

Vaše dotazy ohledně sběru kovů rádi zodpovědí 

pracovníci odboru životního prostředí na  tel.: 

499  318  289 nebo také na  e-mailové adrese: 

sirkova.eva@mudk.cz.

Ing. Eva Šírková

odbor životního prostředí

V úterý 12. prosince a ve středu 

13. prosince se konal v  prosto-

rách České spořitelny v  rámci 

projektu Abeceda peněz 

Vánoční jarmark tříd 5. A  a  5. C 

ZŠ Schulzovy sady. Obě třídy 

se celý podzim poctivě připra-

vovaly, aby prodaly co nejvíce 

výrobků a získané peníze mohly 

věnovat na charitativní účely.

Z  pohledu třídních učitelek měl 

celý projekt velký smysl, žáci se 

naučili hospodařit s  půjčenými 

penězi, postupem času začali 

přemýšlet, zda si mohou ještě 

koupit nějaký materiál na  výrobu výrobků, 

nebo raději šetřit. Zrealizovali svůj podnika-

telský záměr a  originální nápady se jen hrnuly. 

A  samotný jarmark? To už byla báječná zkuše-

nost. Děti prodávaly, zpívaly, bavily kolemjdoucí 

lidi a celý den si velmi užily.

Poděkování patří zástupkyním školy, které daly 

tomuto projektu zelenou, a  děti tak mohly 

zažít nevšední zážitek. Největší poděkování 

ale patří všem rodičům našich dětí, kteří nevá-

hali celý projekt podpořit. Napekli nádherné 

cukroví a dobroty a pomohli při přípravě celého 

jarmarku.

A to nejdůležitější – celý výtěžek z obou akcí činí 

téměř 46.000 Kč. Finanční prostředky poputují 

do  Dětského domova ve  Dvoře Králové nad 

Labem, do Domova sv. Josefa v Žirči, na onkolo-

gické oddělení Fakultní nemocnice Hradec Krá-

lové a také páťákům obou tříd na nějaký prima 

výlet. 

Mgr. Markéta Johnová, Mgr. Eva Malichová

ZŠ Schulzovy sady

Úspěšné jarmarky páťáků ZŠ Schulzovy sady
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Inzerce v Novinách královédvorské radnice:

řádková již od 150 Kč, plošná od 700 Kč

www.mudk.cz/cs/radnice/noviny-radnice

Tel.: 499 318 258

ZVEME VÁS K NÁVŠTĚVĚ 

NAŠEHO NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉHO

KOUPELNOVÉHO STUDIA
NA ADRESE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM - VERDEK 38

TEL.: 734 310 945, WWW.OBKLADY-VERDEK.CZ

OBKLADY, DLAŽBY, KOUPELNOVÉ VYBAVENÍ,

 S DŮRAZEM NA KVALITU, DESIGN, OSOBNÍ PŘÍSTUP

A DOBROU CENU.

ZVEME VÁS K NÁVŠTĚVĚ NOVĚ OTEVŘENÉ POBOČKY SAFARI REALITY, S. R. O.,
ČLENA OBCHODNÍ SÍTĚ REALITNÍ SPOLEČNOSTI ČESKÉ SPOŘITELNY A.S.

NA ADRESE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM – VERDEK 38,

TEL.: 603 956 151, WWW.SAFARIREALITY.RSCS.CZ

SVĚŘTE SVŮJ NEJVĚTŠÍ ŽIVOTNÍ KROK SILNÉMU PARTNEROVI.

SPORTOVNÍ HALA SLOVANY

TENIS, VOLEJBAL, NOHEJBAL, PING-PONG, FLORBAL, BASKET

Pondělí – Pátek: 6–13 hod., 150 Kč/hodina

Soboty – Neděle: 6–24 hod., 200Kč/hodina

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

inzerce:

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

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

Královédvorská nemocnice má nejlepší ambulantní péči v kraji
Městská nemocnice ve  Dvoře Králové nad 

Labem (MNDK) se umístila na  1. místě v  jedné 

z  kategorií ankety Nemocnice ČR 2018. Svým 

hlasováním ji pacienti umístili v oblasti hodno-

cení ambulantní péče na první příčku v Králové-

hradeckém kraji. V rámci celé ČR je na 4. místě. 

V  hodnocení hospitalizovaných pacientů pak 

v kraji nemocnice obsadila třetí příčku. 

Královédvorská nemocnice letos potřetí obhá-

jila své vítězství jako nejlepší nemocnice posky-

tující ambulantní péči v  Královéhradeckém 

kraji. Anketa Nemocnice ČR 2018 celorepub-

likově hodnotí hned několik oblastí, jako je 

např. bezpečnost a  spokojenost hospitalizova-

ných i  ambulantních pacientů, zaměstnanců 

nemocnic a fi nanční zdraví nemocnic. „Ocenění 

našimi pacienty je zvlášť cenné v  době, kdy se 

stejně jako celá řada zdravotnických zařízení 

potýkáme s  nedostatkem nejenom lékařů, ale 

i  ošetřovatelského personálu. Za  tak skvělou 

práci a službu našim pacientům jim patří uznání 

a  dík. Na  celorepublikové úrovni nás dokonce 

pacienti ohodnotili na  4. místo,“ říká předseda 

představenstva MNDK Ing. Miroslav Vávra, CSc., 

a pokračuje: „Dosažené hodnocení je v současné 

situaci na  pracovním trhu o  to cennější, že je 

doprovázeno oceněním společnosti Bisnode 

D&B Česká a Slovenská republika, s. r. o., v hod-

nocení fi nanční stability společnosti.“

V  hodnocení hospitalizovaných pacientů byla 

MNDK letos již potřetí za sebou na třetím místě. 

Vyhrát se nemocnici podařilo naposledy v roce 

2015. 

Cílem hodnocení, které provádí organizace 

HealthCare Institute, o. p.  s., je sestavit žebří-

ček nemocnic podle spokojenosti ambulant-

ních a  hospitalizovaných pacientů s  posky-

tovanou péčí, spokojenosti zaměstnanců 

a  pořadí nemocnic podle jejich fi nanční kon-

dice a  míry bezpečnosti. Letos hlasovalo přes 

60 tisíc hospitalizovaných a  41 tisíc ambulant-

ních pacientů, hodnoceno bylo 155 nemocnic.

Ing. Magdaléna Doležalová, PR manažerka

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje
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DK12640 cena: 2.750.000 Kč
Rodinný dům s prostornou zahradou 

v obci Borovnice u Staré Paky.

DK12470 cena: 5.199.000 Kč
Prodej komerčních prostor využívaných

pro drobnou výrobu a skladování v DKnL.

DK12526 cena: 3.690.000 Kč
Samostatný rodinný dům s garáží, tech.
zázemím, zahradou v klidné části DKnL.

DK12550 cena: 2.560.000 Kč
Prodej zděného RD 4+1 se zahradou a garáží
v centru DKnL, v přízemí komerční prostory.

DK12564 cena: 1.099.000 Kč
Prodej pěkného bytu 2+1 (61m2) v 2 patře

zděného bytového domu v DKnL.
Řadový RD s bytem 6+1 se zahradou,

bazénem a garáží v DKnL.

DK12400 cena: 2.990.000 Kč

rozumíme nemovitostem
roků

již
v y u ž i j t e  n a š i c h  z k u š e n o s t í  a  s v ě ř t e  n á m  j i

Eva JAROŠOVÁ Michal FLÉGR Soňa ZIKEŠOVÁ

Eva Jarošová
makléř s nemovitostmi
Tel.: 728 451 040
E-mail: jarosova@tana.cz

Michal Flégr
makléř s nemovitostmi
Tel.: 724 077 752
E-mail: flegr@tana.cz

Soňa Zikešová
makléř s nemovitostmi
Tel.: 602 207 033
E-mail: zikesova@tana.cz

roků

již oslavte s námi www.tana.cz

Realitní kancelářeRealitní kanceláře

klíč k vaší
spokojenosti



10

NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE       12/2018

www.mudk.cz

Společenská rubrika
Noví občánci města
V listopadu 2018 se narodilo 7 občánků našeho města – 2 chlapci a 5 děvčat.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

Úmrtí
V  listopadu zemřelo ve  Dvoře Králové nad Labem 16 lidí, z  toho bylo 

12 královédvorských občanů, 5 mužů a 7 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili 28 občanů s  gratulací 

a kytičkou. V tomto období oslavily 3 páry zlatou svatbu a 6 párů stříbrnou 

svatbu.

Barbora Bezrová, Komise pro občanské záležitosti

Poděkování: Štrúdl byl výborný! 
Víte, že 13. listopad je Světovým dnem laskavosti? ZŠ Schulzovy sady ze 

Dvora Králové nad Labem se do něj zapojila přihlášením do celostátního 

happeningu „Jsem laskavec“ organizovaného nadací Karla Janečka. Děti ze 

2. a 5. třídy svým nápaditým vystoupením se zpěvem o zvířátkách navští-

vily v Domově sv. Josefa nemocné roztroušenou sklerózou. Udělaly radost 

svým zpěvem a vlastnoručně upečeným štrúdlem. My jsme jim v Domově 

na oplátku ukázali zvonkohru, aby dobré skutky byly oboustranné. Spoko-

jenost panovala na obou stranách a děti u nás nebyly naposled. Děkujeme! 

Jitka Holcová, fundraising a PR, Domov sv. Josefa v Žirči 

Vítání občánků
Na Staré radnici bylo v prosinci slavnostně přivítáno 9 občánků Dvora Králové nad Labem.

Zleva: Santiago Lakatoš, Melanie Exnerová, Eliška Říhová, Alžběta Šimková, Adéla Machová.Zleva: Tobiáš Syrovátko, Zlata Tovarnycka, Matěj Sacharuk, Joey Rulf.

Poděkování
Ochotnický spolek Žofi e ve spolupráci s Půj-

čovnou kostýmů Dvůr Králové nad Labem 

si velice váží podpory města Dvůr Králové 

nad Labem a především jeho vedení, které 

přispělo nemalou částkou na zhotovení 

kulis pro hraný betlémský příběh, který 

se odehrál 21. prosince 2018 ve Špýcharu 

městského muzea. Bez jejich podpory by 

nevznikla kulisa, která bude našemu spolku 

sloužit po další léta, kdy se betlémský pří-

běh stane každoroční tradicí. Chtěli bychom 

touto cestou poděkovat vedení města, 

městskému muzeu a především výrobcům kulis „Duhový domov Pavel a Věra 

Liškovi“. Ještě jednou děkujeme a budeme se těšit na další spolupráci.

Martina Jarolímková, ochotnický spolek Žofi e

Petra Hrdinová, půjčovna kostýmů

Poděkování 
Děkujeme paní primářce MUDr.  Věře Stránské, MUDr.  Jiřímu Rejlovi 

a celému personálu mužské interny za nezištnou pomoc, příkladnou péči 

a pochopení, které projevili během hospitalizace našeho těžce postiženého 

syna v Městské nemocnici Dvůr Králové nad Labem.

Vděčná rodina Kafkova

Poděkování
Chtěla bych velmi poděkovat nálezci klíčů s clubcard supermarketu v pátek 

16. listopadu 2018 za to, že věnoval/a svůj čas a došel/došla na oddělení 

ztrát a nálezů.                 Ludmila Burdová

Pátý ročník Noci venku Dvůr Králové nad Labem byl úspěšně ukončen
Ve čtvrtek 22. listopadu 2018 se v Hankově domě 

a na náměstí Václava Hanky uskutečnil již 5. roč-

ník benefi čního projektu Noc venku na  pod-

poru osob bez domova. Na  akci se vystřídalo 

asi 400 účastníků, venku přespalo 86 odvážlivců 

a vybralo se okolo 2 400 ks trvanlivých potravin 

v hodnotě cca 50.000 Kč. K projektu se připojili 

i  žáci královédvorských a  okolních základních 

škol. Dvacet žáků 9. tříd ZŠ Schulzovy sady 

se symbolicky připojilo k  projektu přespáním 

ve svých třídách. Akci provázel bohatý program 

uvnitř sálu i venku. 

Vybrané potraviny poslouží nejenom klientům 

azylového domu a  noclehárny, ale také dal-

ším osobám v nouzi, které si pro potravinovou 

pomoc přicházejí do  Domu Žofi e. Rovněž jsou 

prostřednictvím sociálního odboru městského 

úřadu přerozdělovány rodinám s  dětmi i  osa-

měle žijícím obyvatelům v  těžkých životních 

situacích. Předpokládáme, že potraviny vybrané 

na Noci venku vystačí do dalšího ročníku. Orga-

nizace kromě těchto potravin dostává denně 

v  pracovních dnech pečivo od  Katka a  spol. 

pekařství, s. r. o., a  ve  školním roce rovněž 

polévky od  jednoho subjektu, který si nepřeje 

být jmenován. Všem dárcům velmi děkujeme! 

Potraviny jsou osobám v nouzi přerozdělovány 

na základě skutečné potřebnosti. 

Děkujeme všem partnerům, dobrovolníkům, 

studentům a jejich pedagogům, kolegům, kole-

gyním a celému organizačnímu týmu za obrov-

skou podporu, bez které by akce v  tomto roz-

měru nemohla být nikdy uskutečněná. 

Bližší informace, fotografi e, reportáže a zprávy 

z médií najdete na facebooku „Noc venku 

Dvůr Králové nad Labem“ a shrnutí rovněž na 

www.psdvurkralove.cz, kam budou postupně 

přidávány další zprávy související s Nocí venku.  

Mgr. Marcela Hauke

za organizační tým Noci venku Dvůr Králové nad Labem 
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Školní rok 2018/2019 na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem

Pozvánka na dny otevřených 
dveří na gymnáziu
Ve  středu 9. ledna 2019 se od  15:00 

do  18:00 hod. uskuteční dny otevřených 

dveří pro zájemce o  studium a  jejich 

rodiče. Budou si moci prohlédnout školu, 

seznámit se s  vyučujícími i  školním živo-

tem a  od  16:30 hod. se uskuteční infor-

mativní schůzka v  aule školy s  příležitostí 

na  dotazy. Pokud se vám tento termín 

nehodí, další příležitost budete mít o měsíc 

později – v sobotu 16. února 2019 od 9:00 

do 12:00 hod. (s  informativní schůzkou 

od 10:30 hod.). Těšíme se na vás! 

Hodně zdaru v  novém roce všem studen-

tům i přátelům školy!

Mgr. Martina Kubíková, ředitelka školy

Městská knihovna Slavoj zajistila pro třídy 5. C 

a 3. A na pátek 23. listopadu 2018 vzdělávací 

program proti mediální manipulaci Dávka 

chemtrails, fake news a kritického myšlení! 

Vytvořila ho organizace Zvol si info, jež vznikla 

na Fakultě sociálních studií Masarykovy univer-

zity v Brně (FSS MU) v roce 2016. Zaměřuje se 

na vzdělávání v oblasti mediální gramotnosti, 

dezinformací a jiných manipulativních technik. 

Svižný a zajímavý program naše studenty za-

ujal a přinesl jim mnoho cenných postřehů 

pro „sebeobranu“ v současném nepřehledném 

mediálním prostředí. A bylo mile symbolické, 

že zasvěceným lektorem tohoto programu byl 

náš absolvent Kryštof Havelka, který na FSS MU 

studuje mezinárodní vztahy a bezpečnostní 

a strategická studia. Děkujeme organizátorům 

za jejich ochotu a úsilí!

PhDr. Ivo Rejchrt

Prevence proti mediálním manipulacím

Ve  čtvrtek 13. prosince 2018 se na  dvorském 

gymnáziu pořádal Maraton psaní dopisů. Jedi-

nečná celosvětová akce Amnesty International, 

která zachraňuje životy. I  my jsme se postavili 

bezpráví a poslali svá psaní.

Jak to funguje? Lidé z celého světa posílají vlast-

noručně psané dopisy s  výzvami vládám pří-

slušných zemí o  zrušení trestu odnětí svobody 

pro odvážné bojovníky za  lidská práva nebo 

zlepšení omezující situace pro občany dané 

oblasti. Jelikož existují takových dopisů deseti-

tisíce, nelze je jen tak přehlédnout. Tímto mezi-

národním tlakem se dočká jedna třetina případů 

pokroku či úplného vyřešení.

My jsme si vybrali tři z  šesti možných příběhů 

a  snažili jsme se svědomitě napsat co nejvíce 

dopisů. A s radostí oznamujeme, že zájem o tuto 

událost v  našem městě roste. Velikou zásluhu 

na  tom má bezpochyby Ondřej Vaněk, aktivní 

a talentovaný student z 5. C, který perfektně při-

pravil celé shromáždění. Lidé se u nás postupně 

střídali, dopisů jsme nakonec napsali dvacet 

čtyři!

Mám radost, že žijeme v demokratické republice 

a jsme svobodní. A není trestné pomáhat si.

Eliška Cermanová (3. A)

Není nám to jedno

Program exkurze do  Ostravy: pro-

hlídka Velkého světa techniky, vyso-

kopecního okruhu Vítkovických 

železáren a  Bolt Toweru, Malého 

světa techniky a  energetické 

ústředny Dolních Vítkovic, Hornic-

kého muzea (fárání do dolu a expo-

zice báňského záchranářství).

„Tohle město je prostě svoje,“ shodují 

se studenti sedící uprostřed zahřá-

tého kupé, zvedajíce hlavu od knížek, 

které naznačují, že následujícího dne 

se opět vrátí do klokotu školy.

Ještě den předtím stáli na  vrcholku 

bývalé vysoké pece v  Dolních Vít-

kovicích a  sledovali panorama Ostravy v  zapa-

dajícím slunci, ozařujícím oblaka industriálního 

kouře. Někteří studenti si výhled fotí se slovy, že 

něco takového už neuvidí. A mají pravdu, za pár 

minut celý obraz mizí, stejně jako rezavý palác 

potrubí a  věží, který se do  tmy ponořil již pár 

hodin nazpět. 

„Škoda, že jsem si to nevyfotil už dopoledne,“ 

napadá mě, když vzpomínám na  chvíle, kdy 

jsme bývalý hutní komplex viděli poprvé, hned 

po  příjezdu do  Ostravy. Hlouček studentů pro-

chází mezi nohama železného gigantického 

pavouka, který století polykal kameny a vyvrho-

val železo a žár. To, co mámí mysl nejednoho ze 

skupiny studentů královédvorského gymnázia, 

je pohled na hutní areál Dolních Vítkovic, zrcad-

lící se v proskleném zrcadle, tvořícím čelní stěnu 

Velkého světa techniky. „Jeden z nejúžasnějších 

pohledů vůbec, pan Pleskot je génius,“ jak 

dodává jeden z vyučujících s odkazem na Josefa 

Pleskota, architekta, který měl velký podíl na pře-

tvoření pochmurného chátrajícího industriál-

ního komplexu v moderní kulturní a vzdělávací 

dominantu Ostravy. „Tady je to úplně psycho!“ 

je s exkurzí, která byla v podstatě celá hrazena 

z  grantu Evropské unie (Implementace KAP

KHK I), znatelně spokojený jeden z účastníků.

Kupé oddaných trémistů se školními zápisky 

v  rukou souhlasí, že nad návštěvou bývalých 

dolů a prohlídkou hornických budov a prostředí, 

které si prošli dnes, stejně vítězí včerejší areál 

Dolních Vítkovic, který se pro mnohé z nás stává 

defi nicí jedné z tváří slezské metropole.

„Nu a příště zakalíme,“ neodpouštím si nakonec 

čistě hutnickou poznámku.

Ondřej Vaněk (5. C)

Jak jsme nezakalili

Poradce z Londýna
Mezi maturanty v pátek 7. prosince 2018 zavítal 

Mgr.  David Kytler, náš absolvent, který nejprve 

vystudoval práva v  České republice a  nyní stu-

duje ekonomii v Londýně (Queen Mary, Univer-

sity of London). Zasvěceně srovnal české a ang-

lické školství, povzbuzoval maturanty ke studiu 

v  zahraničí a  nabídl jim pomoc při jejich roz-

hodování. Zajímavé bylo také upozornění, že 

v Anglii je velká provázanost studentů a absol-

ventů škol a  že je tam běžné, aby si vzájemně 

starší a mladší pomáhali, třeba právě při hledání 

správné univerzity. 

Jsme rádi, že tento model tu máme už dávno 

také a  že se k  nám absolventi vrací přednášet 

i poradit, jako třeba právě tohoto dne. Děkujeme!

PhDr. Ivo Rejchrt
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Adventní čas na ZŠ 5. května 

Informace ze ZŠ Schulzovy sady

Poslední listopadový týden jsme uspořádali 

akci Nešůrujte domeček, přijďte zdobit strome-

ček. Hosté byli přivítáni již v přízemí školy žáky 

9. třídy, kteří se s předstihem převlékli za čerty 

a anděly, příchozí děti si s nimi mohly poskládat 

obrázky s vánočními motivy. V galerii v prvním 

patře se pak tradičně konal jarmark s  advent-

ními drobnostmi. Pro návštěvníky bylo opět při-

chystáno občerstvení, nechyběla vánoční štola 

ani perníčky, novinkou byly letos Masarykovy 

suchárky a  párek v  rohlíku, jež ocenili zejména 

mladší žáci. V kmenových třídách poté naše děti, 

jejich sourozenci, rodiče, prarodiče a  učitelé 

společnými silami vytvořili ozdoby na  vánoční 

stromečky. Tímto bychom také chtěli poděko-

vat panu Sedláčkovi za živé stromky ve třídách 

a na hlavní chodbě před ředitelnou.

Konec listopadu si užívali především páťáci, 

kteří se svojí třídní paní učitelkou Stanislavou 

Culkovou vyrazili nasát předvánoční atmosféru 

do  Jilemnice. Navštívili Krkonošské muzeum, 

kde je nejvíce zaujaly betlémy, především ty 

pohyblivé, a expozice přibližující vývoj lyžování. 

V  korálkové dílně pak všichni trpělivě tvořili 

vánoční dárky pro své nejbližší. Družinové děti 

svou tělesnou zdatnost ověřily 30. listopadu 

na  pyžamovém bále. Překonávaly překážkovou 

dráhu, zdolávaly nástrahy různých disciplín 

a  plnily náročné úkoly. Ptačí tanec zatančili 

kluci i  holky pod vedením paní vychovatelky 

Mejsnarové a v závěru předvedla své orientální 

taneční dovednosti i děvčata s lektorkou Káťou 

Krupkovou.

Žáci 9. třídy – Matěj Krupička, Nicole Tamme-

rová a Veronika Valešová společně se svojí třídní 

paní učitelkou Jarmilou 

Čechovou v  převleku za 

čerta, Mikuláše a andílky 

zpříjemnili první pro-

sincové pondělní 

odpoledne Beruškám 

MŠ Drtinovy na  miku-

lášské besídce. Mikuláš 

nejprve přečetl z  čer-

tovské listiny prohřešky, 

ale i  klady dětí a  hodní 

andílci poté rozdali 

připravenou nadílku. 

S  odvážnými si čert 

v závěru potřásl rukou.

V  týdnu od  10. prosince vyráběla 5. a  8. třída 

vánoční přáníčka v rámci projektu Českého roz-

hlasu Ježíškova vnoučata. Jednalo se o činnost 

spojenou s  plněním přání lidem v  domovech 

pro seniory. Doufáme, že jim naše přáníčka udě-

lala radost a vykouzlila alespoň úsměv na tváři.

Všem čtenářům NKR a  místním obyvatelům 

přejí zaměstnanci a  žáci ZŠ 5. května úspěšný 

a šťastný rok 2019.

Mgr. Markéta Haasová, vyučující ZŠ 5. května

Ať žijí duchové!

Takové téma se neslo již tradičním představením 

školní akademie, kterou pro spolužáky, rodiče 

i přátele školy připravili žáci a pedagogové 

pracoviště B školy. Jednotlivé třídy pilně nacvi-

čovaly od začátku školního roku a výsledek své 

snahy předvedly začátkem prosince na jevišti 

Hankova domu. Tanec, písně, scénky a vtipné 

výstupy malých i velkých školáků vykouzlily 

úsměvy na tváři diváků na všech představeních. 

Rytíř Brtník se svojí dcerou Leontýnkou se za 

pomoci dětí a trpaslíků pustili do opravy hradu. 

Během jednotlivých vystoupení jsme nahlédli 

do lesů, za zvířátky, zacvičili si a podívali se zpět 

v čase. Hajného jsme požádali o dřevo na opravu 

hradu a Hradní střelou vyjeli k ruině. Společně

s trpaslíky jsme opravili hrad a zazpívali si i pře-

sto, že nás katastrofi cké zprávy z černé kroniky 

od dobrého úmyslu zrazovaly. Ani přítomnost 

duchů nás neodradila – vyhnali jsme je. Hrad 

jsme společně opravili a všichni se nakonec 

ze své práce radovali. Velké poděkování patří 

dětem, pedagogům, ochotným rodičům a všem, 

kteří pomohli s přípravami a přispěli k nádherné 

atmosféře a průběhu celého dne.

Bc. Jana Paulusová Fišerová

Excelence základních škol 2018
V závěru roku 2018 vyhodnotilo MŠMT pro-

gram Excelence základních škol 2018, který je 

zaměřen na podporu pedagogů pečujících nad 

rámec svých pracovních povinností o nadané 

žáky základních škol dosahujících vynikajících 

výsledků ve vyšších kolech soutěží MŠMT. V roce 

2018 se probojovalo do krajských kol započíta-

ných soutěží devět našich reprezentantů: v Sou-

těži v německém jazyce, Zeměpisné olympiádě, 

Olympiádě v českém jazyce, Matematické olym-

piádě, Chemické olympiádě a Biologické olym-

piádě. Bodové hodnocení v rámci Excelence zís-

kali v Soutěži v německém jazyce a Zeměpisné 

olympiádě. Gratulace patří úspěšným reprezen-

tantům a uznání pedagogům, kteří se podíleli 

na odborné přípravě žáků.

Mgr. Ivan Jugl, ředitel školy

Informatika a soutěže
Na podzim každého roku se koná řada soutěží 

úzce souvisejících s informatikou. Jelikož se toto 

období částečně kryje s obdobím SCIO testo-

vání devátých tříd, náš poslední ročník se sou-

středil spíše na tuto akci k přijímačkám. 

V jubilejním ročníku profesionálně organizo-

vané soutěže Bobřík informatiky, kterou pořádá 

KIN PF JČU, jsme měli v kategorii Benjamin 

(6. a 7. ročník) několik úspěšných řešitelů. 

V logické soutěži IT-SLOT (Systém Logických 

OTázek) nejméně polovina soutěžících dosáhla 

velice solidních výsledků a Ondřej Balcar 

z 8. C postoupil do fi nálové padesátky, která se 

utkala v Praze v druhém kole o hodnotné ceny. 

Další soutěží je matematicky zaměřená Logická 

olympiáda, která se také vyplňuje online. 

V této soutěži byli naši žáci velice úspěšní 

v obou starších kategoriích – kategorie A

(3.–5. ročník) 6 krajských semifi nalistů, katego-

rie B (druhý stupeň ZŠ + odpovídající gymná-

zia) 7 krajských semifi nalistů. Nejlepší umístění 

v obou kategoriích patří Jakubu Schreiberovi ze 

4. B a Petře Sedláčkové z 9. B.

Děkujeme soutěžícím za vzornou reprezentaci 

školy a postupujícím za prokázání skvělých zna-

lostí a dovedností. Podrobné výsledky najdete 

na webových stránkách školy.

Ing. David Sedláček, učitel informatiky

Jako ryby ve vodě
Deset lekcí plavecké výuky absolvovali kluci 

a holky ze třídy 3. A a 3. B ZŠ Schulzovy sady. Děti 

se hodinu od hodiny zlepšovaly v různých plavec-

kých stylech a skocích. O dobrou motivaci a kva-

litní výuku se postarali kvalifi kovaní instruktoři. 

Na konci kurzu se konaly závody, kde naši „pla-

váčci“ prokázali výborné dovednosti bez rozdílu. 

Také třídy 2. A a B se zúčastnily plaveckého 

výcviku v Trutnově. Žáci absolvovali 10 lekcí 

a postupně se zdokonalovali v plavání pod 

vedením zkušených cvičitelů. Ti nejlepší při 

závěrečném měření uplavali až 700 m. Poslední 

den se konaly závody v kategoriích plavci 

a neplavci – ti závodili s páskem. 

Mgr. Lenka Chaloupková, Mgr. Kateřina Novotná, 

Mgr. Ivana Zeifartová, Mgr. Milena Nosková

Mikulášská nadílka
Pro většinu dětí je 5. prosinec významným dnem. 

S napětím očekávají zhodnocení svého chování 

nadpřirozenými bytostmi – čerty, anděly a Miku-

lášem. Stejně tomu je i na ZŠ Schulzovy sady. Zde 

se na tento den těší především žáci 9. tříd, kteří 

mají výsostné právo vzít na sebe podobu výše 

zmíněných bytostí a navštívit takto třídy mladších 

spolužáků. Ti po prvotním vystrašení přednášeli 

básničky, zpívali písničky či slibovali, že už budou 

hodní. Za to obdrželi malou odměnu. 

Mgr. Jitka Godárová

Prusko-rakouská válka v 5. A
V 5. A rádi využíváme k přednáškám a exkurzím 

znalosti, záliby a kontakty rodičů žáků. Tentokrát 

se nám nabídl pan Aleš Slezák s vyprávěním 

o válce prusko-rakouské, která se odehrávala 

i na několika místech na Trutnovsku v roce 1866.

Pan Slezák přišel převlečen za člena elitní 

pěchoty – polních myslivců. Ukázal a popsal 

uniformu a výzbroj, nejvíce děti zaujal černý pls-

těný klobouk s hustým chocholem peří a puška 

s bodákem. Výklad byl doplněn o řadu obrázků 

z bitev a fotky památníků, které jsou rozesety po 

okolí Dvora Králové nad Labem. Nakonec jsme 

se naučili dobovou písničku a zvládli i historický 

kvíz. Ještě jednou panu Slezákovi děkujeme!

Mgr. Eva Malichová
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Zprávy ze ZŠ Strž

Novinky ze ZŠ Podharť
Návštěva Walbrzychu

Skupina žáků z 8. ročníku navštívila v rámci 

projektu „Z tropů do tropů po česko-polském 

pomezí“ město Walbrzych, jeho botanickou 

zahradu a zámek Ksiaž. Aktér exkurze Kryštof 

Karban z 8. A popsal akci slovy: „Nejprve jsme šli 

do botanické zahrady Palmiarnia ve Walbrzychu, 

kterou jsme si celou prošli. Prohlédli jsme si kvě-

tiny, kaktusy, bonsaje a citrusy. Rovněž jsme viděli 

stromy i keře, které byly zasazeny před více než 

sto lety za kněžny Daisy. O jejím životě jsme se 

dozvěděli více na zámku Ksiaž. Tento krásný zá-

mek jsme si celý prohlédli a také jsme se podívali 

do jeho podzemních chodeb, kde jsme viděli tři 

krátké fi lmy o historii zámku i podzemních štol. 

Exkurzi jsme ukončili v zámecké restauraci výbor-

ným obědem. Zpáteční cestu jsme si velmi užili!“

Základní vstupenkou k účasti na této výpravě 

byla ekologická akce „Ukliďme Česko“. Poděko-

vání patří ZOO Dvůr Králové, a. s., za zprostřed-

kování zahraniční cesty pro děti z naší školy, 

která je obohatila o nevšední zážitky.

Kryštof Karban, 8. A 

Mgr. Edita Vaňková, ředitelka školy

Písmenkové dopoledne v 1. třídách
V pondělí 26. listopadu se žáci z 1. tříd učili netra-

dičně. Nejdříve vymodelovali a upekli z perníko-

vého těsta písmenka, která se ve škole naučili. 

Dále v tělocvičně všichni ve skupinách vytvářeli 

písmenka z vlastních těl. Tato činnost žáky za-

ujala a dařila se jim. V hodině výtvarné výchovy 

si nakreslili vodovými barvami velká tiskací pís-

mena, která v závěru dopoledne použili při sklá-

dání slabik a slov. Akce se vydařila a žáci si hravě 

zopakovali probraná písmenka. Prvňáčkům patří 

velká pochvala za splnění připravených úkolů. 

Mgr. Miroslava Kubicová, Mgr. Danuše Šrámková

Čertoviny v Podharti
Také do školy v Podharti zavítali čerti, Mikuláš 

i anděl. Před polednem se rozezvučel zvon na 

chodbách školy, a tak některým zlobivým žáčkům 

trochu zatrnulo. Nakonec čerti nikoho neodnesli, 

ale černé šmouhy na tvářích se umývaly těžce. 

Druhý den v podvečer se škola opět rozšvitořila, 

tentokrát dětmi v doprovodu rodičů či prarodičů, 

a vše začalo nanovo. Slavnostně vyzdobené pro-

story přivítaly bezmála stovku účastníků. Tradiční 

Čertoviny nabídly na osmi stanovištích spoustu 

zajímavého tvoření, vánočního zpívání, došlo 

i na čertovské pokusy a překážkovou dráhu na 

protažení těla. Pod šikovnýma rukama vznikali 

andílci, koníčci i jiné dekorace. A na konci čekala 

po zásluze pro všechny zúčastněné sladká 

odměna od fi rmy Carla, které tímto děkujeme. 

Poděkování patří též všem obětavým pedago-

gům, vychovatelkám a žákům vyšších ročníků za 

přípravu i hladký průběh celého odpoledne.

Mgr. Stanislava Vojtíšková

Vánoce, Vánoce přicházejí...
Alespoň v Podharti to platí doslova od 

1. prosince. Nejenže jsme se probudili do 

zasněženého rána, navíc na začátek prosince 

družina naplánovala tradiční dílničky, tentokrát 

sladěné do bílé a zlaté barvy. Vánoční atmo-

sféru od rána připomínaly jednoduché a přitom 

vkusné výrobky, které se pod rukama šikovných 

dětí doslova vynořovaly na svět. Něžní andělé 

s peříčky či korálková vánoční ozdoba, vše spolu 

se stromečkem ve zlatém zdobení a ozdobné 

papírové taštičce, jak jinak než se sobíkem. Na 

výrobky, které si děti odnášely domů, mohly být 

náležitě pyšné. Vánoce tedy v mnoha domác-

nostech mohly už skutečně přijít. Děkuji všem 

paním učitelkám a vychovatelkám, bez jejichž 

obětavosti by se dílničky jen těžko obešly.

Markéta Hošková, vedoucí vychovatelka

Exkurze 9. třídy do Hradce Králové
Dne 16. listopadu 2018 jsme se vydali s paními 

učitelkami Idou Šturmovou a Ivanou Codrovou 

do Hradce Králové. Po příjezdu jsme došli ke 

splavu Hučáku a stejnojmenné elektrárně. Prů-

vodkyně nám ukázaly většinu elektrárny a vyprá-

věly o jejím založení. Dále nás seznámily s dal-

šími typy elektráren a vysvětlily jejich fungování. 

Exkurze byla velice zajímavá a poučná. Nechy-

běla ani ukázka ekologických aut, která by se 

v budoucnu mohla objevit na silnicích. Infor-

mace byly velice přínosné a dozvěděli jsme se 

spoustu nových věcí. Po návštěvě Hučáku jsme 

došli do Aldisu na výstavu středních škol i učilišť 

z regionu. Každý z nás si měl z čeho vybírat, přeci 

jen výběr střední školy není nic jednoduchého. 

Žáci prezentující každou školu nám předali 

užitečné informace o studiu a byli velice vstřícní.

Vendula Jarolímková, 9. třída

Historie nás baví 
Listopad se pro nás stal měsícem besed o české 

historii. Ve dnech 14. a 21. listopadu jsme vyrazili 

do Národního muzea, kde nás čekaly přednášky 

o událostech listopadových let 1939 a 1989. 

První návštěva Národního muzea, která nám 

přiblížila pojmy Mezinárodní den studentstva

a Den boje za svobodu a demokracii, byla oboha-

cena o dokument, kde pamětníci vzpomínali na 

své zážitky z roku 1939 a druhé světové války (šlo 

o studenty odvlečené do koncentračních táborů 

po uzavření vysokých škol v protektorátu).

Druhá beseda začala vyprávěním o normalizaci 

a sametové revoluci. Poté hovořil biskup Václav 

Malý a vyprávění obohatil o osobní vzpomínky na 

normalizaci, některé lidi, na celý rok 1989, hlavně 

na listopadové události a prosincové změny. Zmí-

nil také osobní obavy, když nebylo jasné, jak to 

celé dopadne. Reagoval i na otázky z publika.  

Dne 30. listopadu jsme si ještě povídali o událos-

tech 20. století s paní Helenou Havelkou, která 

nás navštívila ve škole a zároveň se zúčastnila 

projektu Post bellum Příběhy našich sousedů.

Anna Kubíková, 9. B

Mikulášská besídka
Běžně navštěvuje Mikuláš všechny děti 5. pro-

since, ale k nám do školní haly přišel o den 

dříve. Pozvali jsme ho i s osobním doprovodem 

umouněných pekelníků a milých andělů. Všichni 

zúčastnění si ale na tuto vzácnou návštěvu 

museli chvíli počkat. Čekání jim zkrátili v úvodu 

žáci 1. stupně krátkým vystoupením. Děti ze 

4. a 5. tříd zazpívaly písně, kterými navodily 

v budoucnu zopakovat.

Říjen je tradičně ve znamení turistického kurzu 

šestých tříd. Medvědí bouda nad Špindlerovým 

Mlýnem se již stala naším stabilním působištěm. 

I tentokrát nám přálo počasí. Nachodili jsme 

necelých 60 km a navštívili Labskou boudu, sym-

bolický pramen Labe, kde nebyla žádná voda, 

Mohylu Hanče a Vrbaty, Labský důl, Špindle-

rovku, Dívčí a Mužské kameny atd. Teoretické 

znalosti jsme doháněli večerními přednáškami 

a kurz byl ukončen návštěvou Krkonošského 

muzea v Jilemnici s výstavou o historii lyžování. 

Ne vždy se chtělo žákům stoupat do kopců 

a zdolávat horské kamenité cesty, ale odjížděli 

plni nových zážitků, vědomostí a hlavně zkuše-

ností s pohybem v horském prostředí.

Druhá polovina listopadu byla ve znamení domá-

cího pečení a soutěže o nejlepší štrúdl na druhém 

stupni. Hodnotila se chuť, ale i vzhled. Nejprve 

se soutěžící připravili, následovalo hodnocení 

a vyhlášení. Akce je zpestřením běžného vyučo-

vacího dne a je zakončena velkou svačinou.

kolektiv pedagogů ZŠ Strž

milou a dojemnou atmosféru Vánoc. Mladší 

spolužáci předvedli „pyžamový taneček“ 

v rytmu písničky Zdeňka Svěráka. Své stálé 

místo v programu měli i pedagogové, tento-

krát s písničkou o předvánoční nákupní hysterii. 

Poté následovaly soutěže na různých stanoviš-

tích. Návštěvníci si mohli koupit během akce 

občerstvení a někteří zkusili štěstí v tombole. 

Zpestřením se stala soutěž maminek a tatínků. 

Obě družstva se utkala v náročném štafetovém 

běhu s doprovodnými rekvizitami, které použí-

vají rodiče v každém běžném dnu. Posledním 

bodem programu byla dlouho očekávaná náv-

štěva. Čerti prohnali zlobivé hříšníky. Andělé 

zase odměnili hodné návštěvníky. A Mikuláš byl 

rád, že do sportovní haly naší školy trefi l i letos 

a trpělivě vyslechl všechny děti. Celá akce tak 

dala na vědomí, že Vánoce se blíží...

kolektiv pedagogů ZŠ Strž

Sportovní a projektové akce 
Školní rok jsme odstartovali projektovým výjez-

dem do Německa do Legolandu. Park je hlavně 

o zábavě, ale naším cílem 

bylo dozvědět se i něco 

navíc. Už před odjezdem 

jsme dělali na pracovních 

listech zaměřených na 

jazyky, zeměpis, fi nanční 

gramotnost a fyziku. Část 

pracovního listu, která byla 

vyplněna po návratu, obsa-

hovala otázku na spokoje-

nost s projektovým dnem. 

Reakce byly velmi kladné, 

takže by se akce mohla 
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Není pomoc jako pomoc
Knihovna Slavoj 

vyhlásila v  rámci 

5. ročníku projektu 

Noc venku výtvar-

nou soutěž Není 

pomoc jako pomoc. 

Předpokládali jsme, že právě děti se 

k nelehkému tématu soutěže dokáží vyjá-

dřit sobě vlastním způsobem, originálně, 

neotřele a kreativně, což se do značné míry 

potvrdilo. Bylo odevzdáno na  30 výkresů 

od  žáků ze ZŠ Schulzovy sady a  ZŠ Strž, 

kteří se s  tématem vypořádali naprosto 

skvěle. Někteří učitelé pojali výkres jako 

výstup ze společné diskuze o  tom, jak 

taková pomoc může vypadat. A o tom tato 

soutěž byla především. Někdy stačí jen 

maličkost, třeba úsměv a  dobré slovo, jen 

si to uvědomit. A naši soutěžící už to vědí.  

Výkresy společně s  příběhy lidí bez 

domova byly vystaveny ve  čtvrtek 22. lis-

topadu 2018 v  předsálí Hankova domu. 

Účastníkům soutěže děkujeme.

Mgr. Marta Pešková Staníková, ředitelka

Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem

Carpe Diem zpíval s Annou K
Koncert zpěvačky Anny K, který se konal 

12. prosince v Hankově domě, byl nevšed-

ním zážitkem i  pro pěvecký sbor Carpe 

Diem ze ZUŠ R. A. Dvorského. Pod vedením 

Jany Machkové zazpíval celkem sedm písní 

z nového alba Anny K „Světlo“. Vyprodaný 

sál Hankova domu a bouřlivý potlesk byly 

odměnou pro všechny účinkující.

Mgr. Jana Machková

ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem

Santa ve Dvoře Králové nad Labem

Ještě před tím, než Coca-Cola kamion zastavil 

na  královédvorském náměstí T. G. Masaryka, 

vyskočil Santa i  s  elfy a  utíkal k nám, do králo-

védvorské pobočky Základní školy speciální 

a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí, obšťast-

nit nás svou přítomností a  rozdat pár dárků. 

Děkujeme mnohokrát za vytvoření obrovského 

úsměvu na  tváři našich dětí a  také za krásné 

dárečky.

Vánoční závody
Dne 21. listopadu 2018 zahájili naši žáci pra-

videlný plavecký kurz a  začali trénovat na  pla-

vecké závody „Vánoční kapřík“. 

V pondělí 10. prosince vyrazilo pár žáků ze Dvora 

Králové nad Labem a také z odloučeného praco-

viště Trutnova a Vrchlabí na 4. ročník plaveckých 

závodů do  Trutnova. 

Akci pořádal Spartak 

Trutnov, z. s., ve spo-

lupráci s  Plaveckou 

školou. 

Z  několika družstev 

obsadili královédvor-

ští žáci ve  svých 

skupinách pouze 

1. a 2. místa. Vítězové 

se mohou pyšnit 

medailemi a  letos 

poprvé se poda-

řilo vyhrát dortík, 

na kterém si všichni moc pochutnali. 

Tento úspěch je jistě díky pravidelnému tréno-

vání i v minulých letech. Atmosféra byla skvělá, 

všichni jsme si závody moc užili! Děkujeme.

ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ČCE Vrchlabí, 

odloučené pracoviště Dvůr Králové nad Labem

Adventní koncert Královédvorského 
chrámového sboru a orchestru v Husově sboru 
V předvečer třetí neděle adventní 

si přišli posluchači do královédvor-

ského kostela Církve českosloven-

ské husitské poslechnout slavnostní 

předvánoční koncert. 

Střídmé prostory kostela se roze-

zněly adventními i vánočními 

skladbami a zazněly i části dvou 

mší. V podání Královédvorského 

chrámového sboru a orchestru pod 

taktovkou Víta Havlíčka si mohli 

posluchači vychutnat například 

Pastores loquebantur od F. X. Brixiho, Kyrie 

z Missy in C od L. van Beethovena nebo Laeten-

tur coeli od Š. Brixiho. 

Zvonivé tóny fl étny spolu se slavnostním zvu-

kem varhan se krásně doplňovaly v Sonátě pro 

fl étnu a varhany od G. F. Händela. Ve skladbě 

Sonata vespertina od P. J. Vejvanovského zase 

vynikly v souzvuku s varhanami jiskřivé tóny 

dvou trumpet. Těžiště celého koncertu ale spo-

čívalo v uvedení již zmíněných částí mší: zazněla 

Missa in Es od J. J. Ryby a Missa pastoralis od 

F. X. Brixiho. Hlasy zpěváků Královédvorského 

chrámového sboru zpívající většinou latinské, 

ale i české texty, doprovázené nástroji orches-

tru, přenesly posluchače do vánočního času 

i do období, kdy skladby vznikaly a kdy byly 

příchod Vánoc a oslava narození Krista vnímány 

jako nejkrásnější čas liturgického roku. 

To, že se program líbil, dosvědčil dlouhý potlesk 

v závěru koncertu, kdy hráči i zpěváci sestoupili 

z chóru do prostoru před kazatelnou a zazněly 

zde skladby F. X. Brixiho. Následoval tedy přída-

vek – Hymnus pastoralis in G, který předvánoční 

koncert zakončil.

Adventní koncerty Královédvorského chrámo-

vého sboru a orchestru jsou již tradiční součástí 

předvánočního času a i ten letošní přispěl ke 

krásné slavnostní atmosféře, která k tomuto 

období jistě patří.

Karolina Václavíková

V sobotu 1. prosince bylo mrazivé počasí 

s  popraškem sněhu po  okolí. Nádherná atmo-

sféra začínajícího adventu. Nazdobená kap-

lička a celá náves u kapličky v Lipnici, netrpěliví 

vystupující, vůně svařeného vína a  vánočního 

cukroví. Po všech přípravách se čekalo na zahá-

jení celého programu při příležitosti rozsvícení 

vánočního stromu.

Tradičně vystoupily lipnické děti, které navště-

vují Základní uměleckou školu R. A. Dvorského 

ve Dvoře Králové nad Labem. Vánoční písně 

a  koledy zazněly v  krásných prostorách místní 

kapličky. Následovalo vystoupení lipnického 

pěveckého sboru, který si společně zazpíval 

i s dětmi z místní mateřské školy a za společného 

vystoupení vánoční strom rozsvítili. U rozsvíce-

ného stromečku pak následovalo vystoupení 

mateřské školy Lipnička.

Všichni přítomní si mohli dát čaj nebo svařáček 

na  zahřátí, ochutnat vánoční cukroví, vánočku, 

ale i  bramboráky, zelňáky... a spoustu dalších 

dobrot.

Na úplný závěr jsme si všichni společně zazpívali 

a  všechny děti poslaly svá přáníčka zavěšená 

na balónkách Ježíškovi.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách 

celé akce a hlavně vám všem, kteří jste přišli. Už 

nyní se těšíme na  příští rozsvícení lipnického 

vánočního stromu.

Vladimíra Matušková 

Počtvrté se v Lipnici rozsvítil vánoční strom

Žáci ze Základní školy a praktické školy před Vánocemi nezaháleli
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Debutové album skupiny 
The Last Revolution
Královédvorská kapela The Last Revolution 

& Green Day revival vydala v  lednu 2018 

své první autorské album s názvem „Ještě 

to nevzdávej“. Album zaznamenalo mezi 

lidmi velký úspěch a úvodní píseň „Zdá se 

mi“ se několikrát po  sobě stala nejsledo-

vanější skladbou na  internetovém portálu 

Bandzone. K  písni byl natočen také klip. 

Nyní kapela vydala svou nejnovější pecku 

s  názvem „Proč já“. Tato skladba je věno-

vána všem českým vojákům, kteří položili 

život za svou zemi. V současné době kapela 

pracuje na novém albu, které by mohlo vy-

jít v průběhu léta 2019. Máte se na co těšit!

The Last Revolution

Ohlédnutí za vernisáží výstavy 
„Návrat“
Dne 22. listopadu 

2018 se v  sále školy 

uskutečnila verni-

sáž výstavy „Návrat“ 

textilní výtvarnice 

Marty Nymsové, 

rozené Staré. Autorka vystavila tisky 

na  batistu. V  našem městě pracovala 

v kolekčním oddělení bývalého národního 

podniku TIBA. Za  realizační tým ZUŠ jsem 

měla velkou radost, neboť výstava oboha-

tila nejen žáky ZUŠ i  jejich rodiče a  další 

návštěvníky galerie, ale umožnila také 

setkání bývalých zaměstnanců – výtvar-

níků kolekčního oddělení národního pod-

niku TIBA. Školní sál se zcela zaplnil. Přišli 

Dvorští, přijeli z Prahy, Liberce i ze Žacléře. 

Někteří z nich se neviděli i 34 let. Program 

ZUŠ přispěl k  příjemné atmosféře a  krás-

nému zážitku všech příchozích.

Mgr. Ivana Černá 

ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem

MŠ Slunečná 2 se zapojila do 
projektu Ježíškova vnoučata

I předškoláci z MŠ Slunečná 2 se stali 

Ježíškovými vnoučaty. Hlavní koordinátor 

projektu, Český rozhlas, oslovil mateřské 

a základní školy s prosbou vytvořit vlast-

noručně vyrobená či namalovaná přání, 

která budou následně předána babičkám 

či dědečkům zapojeným do projektu. 

Tuto výzvu jsme vyslyšeli a děti motivovali

k dobrému skutku vykouzlit úsměv na tváři 

někomu, kdo si to zaslouží. Děti se do výroby 

přáníček vrhly s nadšením a výsledky byly 

krásné. Co přáníčko, to originál a jedineč-

nost dětské fantazie a kreativity. Nejčastěj-

šími motivy byli vánoční stromečky, sně-

huláci, andílci, ozdoby a další motivy, které 

patří k symbolům Vánoc. Těšíme se, zda 

bude projekt pokračovat i v dalších letech.

Mgr. Denisa Chrpová, MŠ Slunečná 2

Ve  dnech 27.–28. listopadu 2018 proběhly 

adventní dílny v  DDM Jednička pro děti ze 

základních a  mateřských škol. Chvílemi dům 

opravdu praskal ve švech, neboť akce se zúčast-

nilo bezmála 200 dětí, které na  tradiční akci 

dorazily nejen ze Dvora Králové nad Labem, ale 

i z  okolních obcí, vyzbrojené dobrou náladou, 

tvořivým duchem a také taštičkami na výrobky. 

Ty jim však mnohdy nestačily, neboť v pěti při-

pravených dílnách si mohly vyrobit hned 7 

dárečků a domů si tak odnášely adventní svícen, 

papírový vánoční věneček, dekoraci soba, stáče-

nou svíčku ze včelího vosku, stromek ze dřeva 

a  papíru, nazdobený perníček a  ty šikovnější 

i  stromeček z  korálků. Kdo potřeboval pomoci 

nebo poradit, mohl se obrátit na děvčata ze SŠIS, 

která nám přišla na  akci pomáhat. Veliké díky 

tedy patří nejen samotným dívkám za  skvělý 

přístup, ale také vedení školy za spolupráci. 

Text a foto: Mgr. Iveta Hanušová

Tvořivý advent plný dárků v Jedničce

V  loňském roce žáci ze 

ZŠ Podharť vyrobili v rámci etické 

výchovy pro pacienty oddělení 

následné péče v  Městské nemoc-

nice Dvůr Králové nad Labem al-

tán, kde mohou relaxovat v krásné 

přírodě, obklopeni zelení. Tento 

projekt byl vybrán z nápadů dětí, 

které se podílely na  realizaci. 

A  protože nápadů měly děti více, 

došlo na realizaci dalšího z nich.

Děti chtěly pacientům na oddě-

lení následné péče zpříjemnit 

pobyt tím, že vyzdobí interiéry 

jejich pokojů obrázky, které samy 

nakreslí. S paní Vandou Kotíkovou, 

která vede dětský výtvarný kroužek pro před-

školáky v Hankově domě, jsme se shodly, že je 

to jedno z témat, které by mohlo děti bavit.

Dětičky (opravdu jsou to dětičky, protože nej-

mladšímu nejsou ještě 3 roky) nakreslily své 

příběhy o  tom, jak tráví svůj čas s  babičkou 

a dědečkem, kam chodí spolu na výlety, prostě 

vzpomínky na  krásné chvíle, které spolu strá-

vili, zachycené dětskou fantazií a  přenesené 

na  papír. Vznikly nádherné obrázky, z  nichž 

každý má svůj příběh, který každé z  dětí paní 

Kotíkové rádo vyprávělo a svou dětskou ryzostí 

vylíčilo lásku ke svým nejbližším. 

Jsme rádi, že jsme tyto obrázky mohli předat 

v  adventním čase, kdy svou jednoduchostí 

a  dětskou upřímností jistě vyvolají u  pacientů 

mnoho krásných vzpomínek na jejich společně 

strávené krásné chvíle s vnoučaty.

Ing. Eva Žižková

Foto: Jan Skalický

Nové obrázky pro pacienty následné péče

Vánoce na Běluni
I letos se na Běluni uskutečnila již tradiční 

akce táborníků z 1. běhu Ježíškův rej. 

Na třicet malých i velkých se nezaleklo 

mrazu a vyrazilo na táborovou základnu 

užít si posledního setkání v roce 2018. Již 

ve dveřích nás uvítala vánoční atmosféra 

– ozdobený stromeček, dárky od Ježíška, 

teplý voňavý čajíček. 

Čekal nás večer plný her, soutěží a správnou 

atmosféru Vánoc navodily i tradice blížících 

se svátků. Rozkrojili jsme si jablíčka, zavěš-

tili si z odlitků olova, co nás čeká v příštím roce. 

Ježíšek na nikoho nezapomněl, každého obda-

roval nějakou tou maličkostí. Atmosféru dovršil 

malý ohňostroj a rozzářené prskavky na louce 

pokryté sněhem. 

Druhý den jsme i sníh řádně vyzkoušeli na 

bobech, lopatách či pytlích. 

Za všechny táborníky z Běluně přejeme všem 

pohodový rok 2019.

Jana Paulusová Fišerová
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Stomatologická pohotovost
leden 2019
5. a 6. 1.: MUDr. Jiří Záplata, zub. ord. čp. 42, 

Choustníkovo Hradiště, tel.: 499 392 811;

12. a  13. 1.: MUDr.  Gustav Hrabý, Fügne-

rova 519, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 320 795;

19. a  20. 1.: MUDr.  Věra Hrabyová, Füg-

nerova 519, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 320 795;

26. a  27. 1.: DentMode, s. r. o., Poděbra-

dova 1959, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

491 616 464;

2. a  3. 2.: MUDr.  Rudolf Dušánek, Rohá-

čova 2968, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

603 994 436.

Ordinační hodiny sobota, neděle a svátek: 

8:00–12:00 hod.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Závěr roku v Klubu důchodců
v Sadové
Měsíce letošního 

roku rychle ubíhají, 

a  tak nastal i  čas 

na  návštěvu Safari 

Parku Dvůr Králové, 

kde jsme si nemohli 

nechat ujít akci 

„Týden duchů“. 

Zajímavým výletem pod názvem „Advent 

na  zámku Loučeň“ jsme se naladili 

na  vánoční atmosféru. Prohlédli jsme si 

romantickou barokní památku s  původ-

ními interiéry i  anglický park, kde se 

nachází soubor dvanácti labyrintů a  blu-

dišť. Zde si účastníci zájezdu procvičili svoji 

prostorovou orientaci a  všichni obstáli 

na výbornou. 

Již tradiční Mikulášskou besídku navštívil 

sám Mikuláš s čertem a andělem. Přišli mezi 

nás i hosté z odboru školství, kultury a soci-

álních věcí Městského úřadu Dvůr Králové 

nad Labem Kateřina Pištorová a  Kateřina 

Erlebachová a  také Marcela Hauke, ředi-

telka Pečovatelské služby Města Dvůr Krá-

lové nad Labem. Při této příležitosti pro-

běhla v klubu výstava betlémů. 

Adventní čas jsme využili také k  návštěvě 

předvánoční výstavy „Šikovné ruce“ žireč-

ských sokolek, kde jsme obdivovali krásné 

rukodělné vánoční dekorace.

Členové i  příznivci Klubu důchodců 

v  Sadové tímto děkují členkám výboru 

a  paní Mannové za  čas, který věnují pří-

pravám výletů a  dalších zajímavých akcí. 

Na  tyto akce se vždy moc těšíme, pro-

tože obohacují náš život o  nové zážitky 

a poznatky.  

Soňa Vachková

Klub důchodců v Sadové, z. s.

Skautské středisko hlásí
Na  prohlídku rekonstruované budovy Národ-

ního muzea v Praze se vydal 11. prosince 3. oddíl 

skautů. Společně se skauty jeli i  někteří jejich 

rodiče. Prohlédli si výstavu 2 × 100 z nejvzácněj-

ších exponátů ze sbírek Národního muzea. Něk-

teré předměty z české i světové historie nebyly 

dosud nikdy vystaveny. 

V neděli 16. prosince se v aule gymnázia usku-

tečnila Předvánoční besídka, kde vystoupily jed-

notlivé oddíly se scénkami, písničkami a  nako-

nec navštívil besídku 

i Mikuláš s čerty. Bylo zde 

k  dispozici také Betlém-

ské světlo, které zástupci 

našeho střediska pře-

vzali ten samý den 

na vlakovém nádraží.

Středisko Junák Dvůr 

Králové nad Labem zve 

občany našeho města 

na  pietní vzpomínkový 

akt k  50. výročí smrti 

Jana Palacha, který se 

bude konat 19. ledna 

2019 ve  14:00 hod. 

u  pomníku na  náměstí 

Odboje. V  15:00 hod. 

se ve  Skautském domě 

v ulici Plk. Švece uskuteční 

pro veřejnost beseda 

a  diskuze s  pamětníky 

roku 1969. Ve vstupní hale 

bude i malá výstava dobových fotografi i.

Ing. Martin Stránský

Kočky v královédvorském depozitu
Chtěli bychom poděkovat všem, 

kteří nám v uplynulém roce dob-

ročinně pomáhali překonávat 

problémy, se kterými jsme se 

potýkali, protože bez nich by-

chom to rozhodně nezvládli. Poděkování patří  

převážně soukromým osobám, které nás pod-

porují pomocí materiální nebo fi nanční, a samo-

zřejmě též obětavým veterinářkám ordinace 

Daktarivet. Také díky jim našlo domov několik 

desítek koček ze Dvora Králové nad Labem 

a  blízkého okolí. V  nových prostorách máme 

pocit, že kočky jsou spokojenější a  konečně 

vzrůstá i zájem o naši činnost a adopci. Troufáme 

si říci, že za  pomoci přátel z  Prahy fungujeme 

úspěšně, někdy hůře, jindy lépe. 

S  počtem 61 koček to není vždy jednoduché, 

proto jsme vděční, že jsme se i tentokrát mohli 

zúčastnit projektu Kočičí přání, že nás navštívila 

dobrovolná profesionální fotografka Petra Jaro-

límová a  štáb pořadu Chcete mě z  České tele-

vize. Podpořily nás Nadace na  ochranu zvířat, 

společnost Lush a Click and Feed. V závěru roku 

pro nás uspořádalo Super ZOO a Hoby Centrum 

ze Dvora Králové nad Labem adventní sbírku 

krmiva. Všem mnohokrát děkujeme. 

Bohužel jsme prožívali i chvíle zoufalství nad těly 

několika zabitých koček, mezi nimiž byla i naše 

dvě umístěná zvířata. Lidem, kteří zabíjejí bez-

branné tvory, budete těžko vysvětlovat, kolik 

péče, úsilí i fi nancí nás stojí vypiplat od malička 

odhozená koťata a  najít jim nový důstojný 

domov. Hodně lidí trpí ve  vztahu ke  kočkám 

předsudky, dokud se nepřesvědčí o tom, že jsou 

věrné a  vděčné, umí komunikovat a  spolupra-

covat, požádat o  pomoc, pokud se jim ovšem 

nabídne. Moc bychom si přáli v  novém roce 

co nejméně opuštěných a  nechtěných zvířat, 

jejichž vysoká populace není ničím jiným než 

důsledkem nezodpovědného chování nás lidí.

Zveme vás k nezávazné návštěvě kočiček, možná 

právě vám některá padne do oka. Z nabídky 

koček a koťat dnes Týnka (vlevo nahoře), Micina 

(vpravo nahoře), Luisa (vlevo dole) a Žofré  

(vpravo dole).

Více informací na  tel.: 605 751 717 a na strán-

kách www.facebook.com/KockyDvurKralove/ 

a www.dalsisance.cz.

Beatriz Motalová

Další šance, z. s., Dvůr Králové nad Labem


