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Vánoční přání starosty města
Vážení spoluobčané, 

milí Královédvoráci. 

Rok se s rokem sešel 

a opět tu je adventní 

čas, pro který jsou 

typická setkání 

s rodinou a přáteli. 

Za několik týdnů tu 

budou Vánoce, čas 

okamžiků s těmi nejbližšími, porozumění, 

slibů a předsevzetí, ale také čas dárků. Přeji 

Vám, abyste letošní Vánoce strávili v kruhu 

těch, které máte rádi, do roku 2020 Vám 

přeji zdraví, štěstí, lásku, úspěch, ale i tolik 

potřebnou toleranci. Nám všem pak přeji, ať 

se nám ve Dvoře Králové nad Labem dobře 

žije, (protože) každý z nás k tomu může 

svým dílem přispět. Krásný rok 2020! 

Ing. Jan Jarolím, starosta města

Zveme na zastupitelstvo
Zveme veřejnost na 9. zasedání zastupi-

telstva města v úterý 10. prosince od 

16:00 hod. v sále Hankova domu. Pokud se 

nemůžete zúčastnit, audiozáznam ze zase-

dání bude k dispozici na stránkách města 

www.mudk.cz v sekci Město/Orgány města/

Zastupitelstvo města.                                   (mik)

facebook.com/
mestodknl

Čistírnu odpadních vod koupí MěVaK, 
po letech skončí spory o cenu za čištění
Městské vodovody a  kanali-

zace Dvůr Králové nad Labem, 

s. r. o., (dále jen MěVaK) odkoupí za 

120 mil. Kč od  společnosti Evorado 

Import, a. s., čistírnu odpadních 

vod. Zároveň město Dvůr Králové 

nad Labem doplatí po  dohodě cca 

37,8 mil. Kč za  čištění odpadních 

vod v  období od  1. ledna 2014 do

30. listopadu 2019. Tím dojde k defi -

nitivnímu vypořádání vzájemných 

nároků mezi městem Dvůr Králové 

nad Labem jako vlastníkem měst-

ské kanalizace, společností Evorado 

Import, a. s., jako dosavadním vlast-

níkem ČOV a společností Litave, s. r. o., jako dosa-

vadním provozovatelem ČOV.

Koupí ČOV a  dohodou o  vypořádání vzájem-

ných vztahů se zabývali zastupitelé na  svém 

téměř tříhodinovém zasedání ve  čtvrtek 7. lis-

topadu 2019. „Rozhodnutí zastupitelů vítám. 

Poté, co budou všechny smlouvy podepsány 

a  dojde ke  vkladu kupní smlouvy do  katastru 

nemovitostí a k úhradě vyrovnání, budou ukon-

čeny všechny dosavadní soudní spory, které 

se táhnou přes 10 let. Přestože město a MěVaK 

čeká ještě hodně práce, protože bude třeba 

řešit intenzifi kaci ČOV, budeme moci konečně 

tuto kapitolu uzavřít a začít se naplno věnovat 

rozvoji Dvora Králové nad Labem,“ uvedl sta-

rosta Jan Jarolím (ANO).

Společnost Evorado Import, a. s., po řadě jednání 

nabídla letos ČOV k  odkupu (včetně pozemků, 

staveb a zařízení) a zastupitelé již v září odsou-

hlasili, že na straně kupujícího bude vystupovat 

MěVaK, obchodní společnost založená měs-

tem, které je jeho jediným společníkem. Kupní 

cenu MěVaK pokryje bankovním úvěrem ve výši 

100 mil. Kč, zbývajících 20 mil. Kč zaplatí spo-

lečnost z  vlastních prostředků. Z  toho důvodu 

také zastupitelé rozhodli o  zvýšení základního 

kapitálu MěVaKu z  původních 200 tisíc Kč na 

20,2 mil. Kč.

Pokračování na straně 2
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S radničními novinami obdržíte 
odpadový kalendář na rok 2020
Také letos město Dvůr Králové nad Labem 

vydává odpadový kalendář, který je distri-

buován s těmito novinami.

Jedná se o  čtrnáctidenní stolní kalendář 

pro rok 2020, ve  kterém jsou uvedeny 

aktuální ucelené informace o  možnos-

tech předcházení vzniku a třídění odpadů 

z  domácností. V  kalendáři jsou u  jednotli-

vých dní vyznačeny „odpadové akce“, které 

se budou konat, např. mobilní svozy nebez-

pečných, objemných a zahradních odpadů, 

textilu, elektrozařízení a  železného šrotu, 

provozní doby sběrného dvora, sběrné 

dny pytlového sběru papíru, plastů, nápo-

jových kartonů, textilu a  kovů v  pilotní 

oblasti, svoz vánočních stromečků, a týdny, 

v  nichž bude probíhat „měsíční“ svoz 

směsného komunálního odpadu, svoz 

bioodpadu a nově i provozní doba RE-USE 

centra. Dále v kalendáři naleznete přehled 

kulturních, sportovních a  společenských 

akcí, které se budou konat v našem městě 

v roce 2020.

Projekt „Odpadový kalendář – rok 2020“ 

podpořila autorizovaná obalová společ-

nost EKO-KOM, společnosti Marius Peder-

sen, Transport Trutnov, Jaroslav Janeček – 

tiskárna ARPA a sběrny druhotných surovin 

Lukas trade a Bohuslav Žižka.

Ing. Eva Šírková, odbor životního prostředí

Začnou platit nové jízdní řády
Od  15. prosince 2019 dojde ke  změně 

jízdních řádů autobusové a  vlakové 

dopravy včetně jízdních řádů městské 

dopravy. Změna se dotkne také obyvatel 

Dvora Králové nad Labem. Upozorňujeme, 

že se změnou jízdních řádů začnou pla-

tit i nové tarifní podmínky. Více informací 

najdete pod barevnou dlaždicí Autobu-

sová doprava na  webových stránkách 

města www.mudk.cz, dále na www.idos.cz  

a informace poskytnou i pracovnice měst-

ského informačního centra.                       (mik)

Finanční úřad ve Dvoře Králové nad Labem přejde na nový režim 
Finanční správa v prvním pololetí roku 2020 opti-

malizuje z důvodu zvýšení efektivity 33 fi nančních 

úřadů, které budou nově fungovat pouze v rámci 

tzv. režimu 2+2. Toto opatření se týká i územního 

pracoviště ve Dvoře Králové nad Labem, které sídlí 

v ulici 17. listopadu čp. 2929.

Jak uvádí tisková zpráva Generálního fi nančního 

ředitelství, rozsah dosud poskytovaných služeb 

by měl na  optimalizovaných pracovištích, tedy 

i ve Dvoře Králové nad Labem, zůstat zachován. 

„Služby budou standardně poskytovány v úřední 

dny pondělí a  středu, tedy minimálně dva dny 

v  týdnu, a  budou je zajišťovat alespoň dva pra-

covníci Finanční správy,“ stojí v prohlášení. Podle 

generální ředitelky Tatjany Richterové navíc bude 

Finanční správa v  období podávání daňových 

přiznání, případně v  dalších důležitých obdo-

bích po dohodě s příslušným fi nančním úřadem 

schopna a připravena posílit územní pracoviště, 

aby byly zajištěny plnohodnotné služby.

Ve Dvoře Králové nad Labem bude územní pra-

coviště fungovat dokonce v režimu 3+2. V úřední 

dny pondělí a  středu tak budou přítomni 

minimálně tři pracovníci, a  to pracovník regis-

tračního oddělení, pracovník oddělení majetko-

vých daní a  pracovník vyměřovacího oddělení, 

které zajišťuje záležitosti týkající se např. podání 

daně z příjmu fyzických osob. I nadále si budou 

moci občané na pracovišti vyzvednout tiskopisy, 

převzít fotokopie z daňového spisu, provést pří-

slušné platby prostřednictvím platebního termi-

nálu (např. uhradit správní poplatek k  příslušné 

žádosti) apod. Pracoviště tedy bude poskytovat 

služby ve stejném rozsahu jako v současné době.

„Každé rušení úřadu ve  městě zní pro jeho 

obyvatele strašidelně. Ředitelka Generálního 

fi nančního ředitelství však garantovala všem 

poplatníkům ze Dvora Králové nad Labem, že 

změny v provozu úřadu v žádném případě nik-

terak nepocítí. Kromě toho jsme domluveni 

přímo s  ředitelem Finančního úřadu pro Králo-

véhradecký kraj, že v  případě jakékoliv mimo-

řádné události spojené s  výběrem daní bude 

stávající pracoviště ihned posíleno, aby byl zajiš-

těn komfort pro občany,“ říká k  situaci starosta 

Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím.

V  Královéhradeckém kraji budou kromě územ-

ního pracoviště ve  Dvoře Králové nad Labem 

v roce 2020 optimalizována do režimu 3+2 také 

pracoviště v Broumově, Hořicích, Jaroměři, Kos-

telci nad Orlicí a v Novém Bydžově. 

Podle informací Finanční správy proběhla první 

vlna optimalizace fi nančních úřadů již v roce 2016 

a v novém režimu tak pracuje 23 územních pra-

covišť. Optimalizovaný režim znamená zajištění 

činnosti pro veřejnost v úředních dnech pondělí 

a ve středu, v případě potřeby i v rozšířené kapa-

citě jak personální, tak časové, při plnohodnot-

ném připojení do informační sítě Finanční správy. 

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Dokončení ze strany 1:

S ohledem na výši kupní ceny požadovala spo-

lečnost Evorado Import, a. s., od města ručitelský 

závazek na zaplacení 120 mil. Kč za ČOV. Zastu-

pitelé tedy schválili i dohodu o ručení v případě, 

že by MěVaK kupní cenu nezaplatil. Schválili 

také dodatek ke smlouvě o úvěru, kterým dojde 

k  navýšení stávajícího rámce kontokorentního 

úvěru z 35 na 80 mil. Kč, a to na časově omezené 

období od 11. listopadu 2019 do 29. září 2020. 

Tyto prostředky město využije také na  vypořá-

dání fi nančních vztahů v souvislosti s provozem 

ČOV.

Proti podmínkám koupě ČOV a  výši vyrovnání 

v  diskuzi vystoupili zastupitelé Petr Hroneš 

a Jan Bém (oba ODS). „Jsem pro koupi ČOV, ale 

nelíbí se mi dojednaná výše ceny a hlavně, že za 

vyrovnání v letech 2014–2019 bude město platit 

o 20 milionů víc. Soud ve svém pravomocném roz-

sudku rozhodl, že cena za čistění odpadních vod 

v roce 2013 byla 21 mil. Kč, a měla by mít klesající 

tendenci. Ale my se podle dohody pana starosty 

budeme za jednotlivé roky vyrovnávat částkou 

vycházející ze 24 mil. Kč. Myslím, že bychom se 

měli chovat jako řádný hospodář,“ uvedl Jan Bém.

Svoje negativní stanovisko vyjádřila také zastu-

pitelka Dana Bohutínská (ODS), a  to v  krátkém 

písemném prohlášení, jež přečetl Jan Bém, pro-

tože sama se zasedání nemohla zúčastnit.

Zastupitel Vítězslav Šturma (Východočeši) zase 

přečetl část posudku, jež si volební strana, za níž 

kandidoval, nechala v říjnu zpracovat na posou-

zení aktuálního stavu ČOV. Potvrdil tak slova 

zástupce současného provozovatele ČOV, který 

zastupitele seznámil se zásadními investicemi 

do  ČOV, mezi nimiž vyjmenoval intenzifi kaci 

biologického stupně čištění, nutnou výměnu 

plynojemu atd. „Celková rekonstrukce čistírny 

se dá pořídit do 50 mil. Kč,“ podotkl Vítězslav 

Šturma a dodal: „Nedovedu si představit, že 

bychom dokázali postavit novou čistírnu, když

k tomu nemáme navíc ani vlastní pozemky.“

Zastupitel Jan Štípek (ANO) se zajímal o právní 

názor na koupi ČOV z hlediska rozporovaných 

znaleckých posudků na kupní cenu. Právník 

městského úřadu Zdeněk Lokvenc však uvedl, že 

koupě ČOV se v tomto případě neřídí zákonem

o obcích. Na straně kupujícího vystupuje MěVaK 

a koupě je realizována podle zákona o obchod-

ních korporacích a podle občanského zákoníku,

a ty neřeší nákup za cenu v místě a čase obvyklou.

Pro koupi se pak vyslovili např. zastupitelé Jana 

Špačková (ANO) nebo Luděk Krýza (ČSSD). 

Místostarosta Jan Helbich (ANO) upozornil, že 

ať MěVaK čistírnu koupí či ne, bude třeba jednat 

o ceně vodného a stočného, do jehož výše se pro-

mítne pravomocné rozhodnutí krajského soudu 

týkající se plateb za čištění odpadních vod.

Diskutovalo se také o  tom, jakou právní formu 

by měl MěVaK v  budoucnu mít. Na  základě 

návrhu zastupitelky Veroniky Tomkové (DKoa-

lice) pak zastupitelé pověřili radu města, aby 

zadala analýzu transformace právní formy 

uvedené obchodní společnosti ze společnosti 

s ručením omezeným na jinou formu kapitálové 

obchodní společnosti nebo korporátní změny 

v  rámci stávající společnosti s  ručením omeze-

ným ve srovnání se současným stavem.

V pátek 8. listopadu došlo k podpisu příslušných 

právních dokumentů zástupci všech dotčených 

stran. Město Dvůr Králové nad Labem zastu-

poval starosta Jan Jarolím, společnost Městské 

vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, 

s. r. o., jednatel Petr Mrázek, společnost Evorado 

Import, a. s., člen představenstva Ivo Konejl 

a společnost Litave, s. r. o., jednatel David Horák.

Město Dvůr Králové nad Labem vedlo se společ-

ností Evorado Import, a. s., řadu let soudní spory 

o výši plateb za čistění odpadních vod v letech 

2005–2013. Spory vygradovaly v  únoru 2012, 

kdy tehdejší provozovatel přerušil čištění odpad-

ních vod a  splašky tekly přes dva dny přímo 

do Labe. Letos v lednu Krajský soud v Hradci Krá-

lové pravomocně rozhodl, že za roky 2005–2006 

společnost Evorado Import, a. s., vrátí městu cca 

9,61 mil. Kč, které jsou v  souhrnu přeplatkem 

provedených plateb za  čištění odpadních vod. 

Naopak za  roky 2007–2013 město v  souhrnu 

doplatilo společnosti cca 17,3 mil. Kč.

Miroslava Kameníková

Čistírnu odpadních vod koupí MěVaK
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Výběrové řízení na tajemníka/
tajemnici úřadu
Město Dvůr Králové nad Labem vyhlá-

silo výběrové řízení na  obsazení pozice 

tajemníka/tajemnice městského úřadu. 

Jde o  pracovní poměr na  dobu neurčitou 

s termínem nástupu od 1. dubna 2020, pří-

padně později podle dohody.  Náplní práce 

je komplexní zajišťování pracovněprávních 

vztahů zaměstnanců obce, zařazených 

do  městského úřadu, zabezpečování jed-

nání rady města a  zastupitelstva města, 

řízení a koordinace činnosti úřadu atd. 

Požadujeme vysokoškolské vzdělání, zna-

lost zákona o obcích a dalších souvisejících 

předpisů, znalost zákoníku práce, správ-

ního řádu, zákona o úřednících samospráv-

ných celků, organizační a  rozhodovací 

schopnosti, seriózní vystupování, odolnost 

vůči stresu a řidičské oprávnění skupiny B. 

Uvítáme praxi ve  veřejné správě, znalost 

cizího jazyka je výhodou.

Zájemci mohou své přihlášky v  písemné 

podobě se všemi požadovanými doklady 

zasílat na adresu městského úřadu. Obálku 

označte „VŘ – tajemnice úřadu/tajemník 

úřadu – neotvírat“. Uzávěrka přihlášek je 

20. prosince ve  12:00 hod. (v  této lhůtě 

musí být přihláška doručena městskému 

úřadu). Více informací včetně všech 

požadavků naleznete na  úřední desce 

na stránkách města www.mudk.cz.

(mik)

Na silvestra bude úřad uzavřen
Upozorňujeme občany města, že 31. pro-

since 2019 budou všechna pracoviště 

Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem 

uzavřena. Děkujeme za pochopení.      (mik)

Rodiče by měli vědět, že jsou jejich ratolesti v bezpečném prostředí 
a šťastné, říká Iva Bednářová, ředitelka MŠ Elišky Krásnohorské 
Od letošního srpna je ředitelkou MŠ Elišky Krás-

nohorské Iva BEDNÁŘOVÁ (na snímku), která 

vystřídala Jaroslavu Dlabolovou. „S  chodem 

organizace se seznamuji stále, myslím, že to 

bude běh na dlouhou trať. Nelze všechny infor-

mace pojmout hned, hlavu mám bohužel jen 

jednu,“ říká o stále nové pozici paní ředitelka.

Jaké jsou vaše dosavadní pracovní zkušenosti?

Při studiu na  vysoké škole jsem pracovala jako 

dobrovolník v DDM Olomouc a centru aktivizač-

ních služeb „SPOLU“ Olomouc. Po  studiu jsem 

nastoupila do  Mateřské školy Trutnov, kde jsem 

čtyři roky pracovala jako učitelka. Mým dalším 

působištěm byla Mateřská škola Na Struze v Trut-

nově. Výhodu vidím v tom, že jsem měla možnost 

poznat práci v běžné i  speciální mateřské škole, 

díky tomu mám rozhled v obou oblastech.

Na  které činnosti bývalé ředitelky Jaroslavy 

Dlabolové jste navázala?

Navázala jsem na klíčové činnosti, fi nanční, pro-

jektové atd. Je potřeba udržovat běh a nedělat 

změny ze dne na den. Do budoucna bych ráda 

šla vlastní cestou za  podpory celého týmu 

organizace.

Zapracovala jste do fungování některého z pra-

covišť MŠ nějaké novinky nebo případné změny 

teprve připravujete?

Podařilo se nám zapojit do projektu „Klokanovy 

školky“ kolegyně z  MŠ Elišky Krásnohorské, 

jednou měsíčně jezdí na  setkání pedagogů 

mateřských škol z  Trutnova a  okolí. Zapojili 

jsme se také do  projektu MAS „Mezigenerační 

spolupráce“.

Hodláte rozšiřovat kolektiv pracovníků mateř-

ské školy, nebo je počet pedagogických i  nepe-

dagogických pracovníků dostačující?

Díky refi nancování je hodně otazníků ve  vzdu-

chu. Myslím však, že co se týká pedagogických 

pracovníků, bude stále probíhat obměna kolek-

tivu tak, jak jsme všichni zvyklí.

Na  odloučeném pracovišti MŠ Slunečná II. jsou 

dvě speciální třídy pro děti s vadami řeči a růz-

nými dalšími vadami. Zůstanou tyto třídy zacho-

vány? Hodláte nabídku speciálního vzdělávání 

ještě více rozšířit? 

Pracoviště Slunečná je od 1. září 2019 sloučeno. 

Nesetkáme se tedy už s názvy Slunečná I a Slu-

nečná II. Obě třídy jsou zřizovány stejně a, pokud 

to bude možné, budou zachovány.

Čeho byste chtěla na  postu ředitelky mateřské 

školy dosáhnout, popřípadě, jaký máte cíl?

Naším cílem je, aby rodiče dětí, které navštěvují 

nebo teprve budou navštěvovat naši mateř-

skou školu, byli spokojení a  svěřovali své děti 

odborníkům s myšlenkou, že jejich ratolesti jsou 

v  bezpečném prostředí a  šťastné. Že si mohou 

plnohodnotně užít dětství a  formou hry se 

budou připravovat na  vstup do  základní školy. 

Mým cílem také je vytvářet příjemné pracovní 

klima, což se přímo odráží ve spokojenosti dětí 

i rodičů.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Přední část Hankova domu 
má opravenou fasádu 
Letos pokračovala další etapa 

rekonstrukce Hankova domu, 

budovy zapsané na  seznamu 

nemovitých kulturních památek. 

Pracovníci společnosti Řemeslné 

stavby, s. r. o., Miletín provedli 

obnovu jižní fasády, vyměnili části 

okenních výplní západního prů-

čelí a  obnovili trnože východního 

průčelí. 

„Z  jižní fasády odstranili svrchní 

neprodyšný akrylátový nátěr 

a  cementové omítky, které pře-

krývaly původní omítky a  plas-

tické prvky štukové výzdoby. Po  podrobném 

restaurátorském průzkumu pak byly původní 

omítky, štuková výzdoba a další plastické prvky 

výzdoby restaurovány, stejně jako původní 

kamenické prvky fasády, tedy podokenní para-

pety. Novodobé výplně otvorů krajních dílů již-

ního průčelí a západního dílu následně řemesl-

níci nahradili replikami původních truhlářských 

prvků,“ popsal realizované práce Ctirad Pokorný, 

vedoucí odboru rozvoje, investic a  správy 

majetku na  Městském úřadě Dvůr Králové nad 

Labem. 

Souhrnné náklady na  rekonstrukci se vyšplhají 

na více než 6,5 mil. Kč včetně DPH. Část uhradí 

město Dvůr Králové nad Labem ze svého roz-

počtu, část pokryje dotace z  Ministerstva kul-

tury. Ta měla být původně ve  výši 1,5 mil. Kč, 

nakonec však město získalo z  určeného dotač-

ního programu částku 2 mil. Kč.

„Budova Hankova domu patří mezi významné 

historické stavby ve  městě, na  což poukazuje 

i její zařazení na seznam nemovitých kulturních 

památek. Jsem ráda, že po  několika etapách 

oprav, jež trvaly řadu let, uvidí brzy návštěvníci 

budovu v  její kráse a  bez lešení,“ uvedla Jana 

Kubcová, ředitelka městského kulturního zaří-

zení Hankův dům. 

V  současné době má Hankův dům kromě stře-

chy a  vstupního portiku rekonstruované fasády 

na východní a  jižní straně. „Rekonstrukce pamá-

tek je fi nančně velmi náročná. Od  roku 2014 

město za rekonstrukci Hankova domu i s přispě-

ním dotací Ministerstva kultury zaplatilo přes

20 mil. Kč. Je to daň za původní provedené sta-

vební úpravy, které budovu zakonzervovaly, ale  

nepomohly jí. Postupně chceme opravit celý 

Hankův dům, projektová dokumentace na rekon-

strukci zbývajících stran se nyní zpracovává a sta-

vební práce budou realizovány v horizontu něko-

lika let,“ dodal místostarosta Jan Helbich. 

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický
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Vybrané zásahy městských 
strážníků – říjen 2019

Druh zásahu říjen 2019 

BESIP přestupky  106

Překročení nejvyšší povolené rychlosti 24

Ostatní přestupky na úseku dopravy 1

Obecně závazná vyhláška (přestupek) 5

Nařízení města (přestupek) 2

Veřejný pořádek (přestupek) 1

Občanské soužití (přestupek) 2

Majetek (přestupek) 5

Ztráty a nálezy 4

Odchyt zvířete (opatření) 8

Prevence (opatření a úkony)  1

Doručení písemnosti (šetření) 9

Celkem přestupků:  170

Pokuty v blokovém řízení 68

Na místě nezaplacených bl. pokut 8

Domluva 44

Předáno na správní odbor MěÚ 5

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Sběr rostlinných olejů a tuků
Nevylévejte použitý kuchyňský olej 

do odpadu, šetřete životní prostředí i život-

nost vaší kanalizace. Město přichází s další 

službou pro občany – rozšiřuje spekt-

rum sbíraných odpadů o  rostlinné oleje 

a tuky. Doposud bylo možné tyto odpady 

odevzdat pouze na  sběrném dvoře. 

Do konce letošního roku však budou nově 

na  vybraná stanoviště kontejnerů na  tří-

děný odpad umístěny speciální nádoby 

na  sběr použitých jedlých olejů a  tuků, 

které je nutno do nádob vkládat v neporu-

šených uzavíratelných plastových obalech, 

nejlépe v  PET láhvích. Do  těchto nádob 

rozhodně nepatří motorové oleje ani živo-

čišné tuky (lůj, sádlo). Použité rostlinné 

oleje a  tuky jsou cennou surovinou, která 

se po  regeneraci hodí např. pro výrobu 

biopaliv nebo maziv, případně je mohou 

zpracovat také bioplynové stanice. 

Ing. Eva Šírková, odbor životního prostředí

Svoz vánočních stromků
Také v roce 2020 je pro občany města zajiš-

těn svoz vánočních stromků. Ty je možné 

odložit v neděli 5. ledna, 19. ledna nebo 

2. února na stanoviště barevných kontej-

nerů na tříděný odpad. Svoz bude probíhat 

vždy v následující pondělí. Vánoční stromky 

lze odvézt také do sběrného dvora. Upozor-

ňujeme, že ze stanovišť popelnic a kontej-

nerů na směsný odpad nebudou stromky 

odváženy. Jejich odkládání zde bude 

považováno za založení černé skládky.

odbor životního prostředí

Vánoční výpůjčka naslepo
V městské knihovně Slavoj v oddělení pro 

dospělé čtenáře probíhá od 15. prosince 

vánoční akce „Půjč si knihu naslepo“. Pro 

čtenáře budou připraveny balíčky s novými 

knihami oblíbených autorů. Je na vás, zda 

si je rozbalíte hned, nebo jako překvapení 

až pod stromečkem. 

Hana Horáčková

 MěK Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem

Strážníci už mikrotečkami s DNA označili 
předměty za více než 2 miliony korun
Už více než dva měsíce provádí Městská policie 

Dvůr Králové nad Labem (MPDK) forenzní značení 

jízdních kol a  kompenzačních pomůcek. Do  sou-

časné doby tuto službu využili majitelé téměř

80 předmětů v celkové hodnotě přes 2 mil. Kč. 

„Mezi zájemci o forenzní značení byli například 

majitelé 33 elektrokol a označili jsme také jednu 

kompenzační pomůcku,“ říká ředitel MPDK Jan 

Štípek. Forenzní značení probíhá na  služebně 

MPDK každou středu, konkrétní datum a hodinu 

je třeba si rezervovat prostřednictvím rezervač-

ního systému na internetových stránkách města 

www.mudk.cz. 

Ke značení je třeba se dostavit s řádně očištěným 

jízdním kolem a mít s sebou potřebné doklady: 

občanský průkaz a doklad o nabytí kola (doklad 

o koupi lze nahradit čestným prohlášením). Dále 

je třeba vyplnit ještě formuláře: Přihláška do evi-

dence kol, Souhlas se zpracováním osobních 

údajů a  Čestné prohlášení o  nabytí kola. Tyto 

formuláře je možné vyplnit přímo na  služebně 

MPDK. Značení kompenzačních pomůcek pro-

bíhá po  individuální domluvě, zájemci o  tuto 

službu mohou kontaktovat přímo Jana Štípka, 

tel.: 731 623 110.

Forenzní značení je realizováno prostřednic-

tvím speciálních mikroteček s  jedinečnou syn-

tetickou DNA, která je po  zaschnutí pouhým 

okem neviditelná a  bez viditelného poškození 

neodstranitelná. Takto označené předměty 

na sobě mají i samolepku s nápisem. Předností 

této metody je jednoduchá aplikace, odol-

nost vůči vnějším vlivům a  dlouhá životnost. 

Forenzně označená jízdní kola a  kompenzační 

pomůcky jsou zaregistrovány v databázi MPDK 

a  v  mezinárodním registru a  informace o  nich 

mohou v  případě potřeby využívat strážníci 

i policisté.

„MPDK projekt realizuje v  rámci prevence kri-

minality. Cílem je snížit majetkovou trestnou 

činnost, ochránit majetek občanů města novým 

prvkem a zároveň odradit potencionální pacha-

tele krádeží. Služba je pro občany města Dvůr 

Králové nad Labem zdarma,“ dodává Jan Štípek.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Posílejte připomínky ke Střednědobému 
plánu rozvoje sociálních služeb
Odbor školství kultury a  sociálních věcí Měst-

ského úřadu Dvůr Králové nad Labem připra-

vuje ve  spolupráci s  poskytovateli sociálních 

služeb nový Střednědobý plán rozvoje sociál-

ních služeb na období 2020 až 2022 pro správní 

obvod města Dvůr Králové nad Labem. K návrhu 

dokumentu, který bude schvalovat zastupitel-

stvo města, se může vyjádřit také veřejnost. 

Dokument obsahuje návrhy cílů a opatření pro 

následující sociální skupiny: senioři a zdravotně 

znevýhodnění občané; rodina, děti a  mládež 

a osoby ohrožené sociálním vyloučením. 

Dokumenty jsou zveřejněny na  webových 

stránkách města www.mudk.cz v sekci Radnice/

Sociální služby a byty zvláštního určení/Komu-

nitní plánování, kde si je můžete podrobně pro-

studovat. Případné připomínky poté posílejte 

na  adresu erlebachova.katerina@mudk.cz, a  to 

do pondělí 9. prosince 2019.

Miroslava Kameníková

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

alizaci obecně závazné vyhlášky města č. 1/2019, 

o nočním klidu, kterou schválili zastupitelé. 

Žádáme proto občany a pořadatele akcí ve 

Dvoře Králové nad Labem, aby své návrhy na 

doplnění či vymazání akcí zapsaných ve stá-

vající vyhlášce zasílali nejpozději do 31. ledna 

2020 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 adresu: epodatelna@mudk.cz. 

Do předmětu napište „Vyhláška – noční klid“.

Návrh by měl obsahovat:

• název akce;

• termín (datum a čas konání akce nebo způ-

sob 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 změnou 

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 přístup široká 

veřejnost, se musejí řídit dobou nočního klidu 

od 22:00 do 6:00 hod.

Miroslava Kameníková
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Technické služby informují
Začátkem listopadu byl dokončen přístupový 

chodník ze zámkové dlažby na letním stadionu 

od  hlavní tribuny směrem k  hřišti s  umělým 

povrchem. Zároveň byla zahájena oprava chod-

níku v  Erbenově ulici, kde byl původní povrch 

nahrazen novou zámkovou dlažbou. V  rámci 

opravy chodníku dojde k  obnově veřejného 

osvětlení včetně podzemního kabelu.  

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

Labem nabízejí pracovní místo strojník/plavčík /

plavčice na městských sportovištích.

K náplni práce patří:

• provoz a údržba městských sportovišť;

• v zimním období provoz zimního stadionu;

• od jara do podzimu provoz letního stadionu 

a koupaliště (plavčík/plavčice).

Požadujeme: řidičský průkaz skupiny B, možno 

i se základním vzděláním, vyučení v technickém 

oboru vítáno, nástup možný ihned, délka pracov-

ního poměru na dobu neurčitou, plný úvazek.

Nabízíme: stravenky v hodnotě 100 Kč (zaměst-

navatel přispívá 72 Kč), 25 dní dovolené, mzda 

od 20.000 Kč. 

V případě zájmu kontaktujte vedoucího provozu 

sportovišť Zbyňka Wolfa, tel.: 605 233 245.

Vše důležité najdete 

na  našich internetových 

stránkách www.tsdvur.cz.

Lucie Štemberková

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ 
prosinec 2019

Zimní stadion Dvůr Králové nad Labem

Neděle    1. 12. 2019, 13:15–14:45 hod.

Sobota    7. 12. 2019, 13:00–14:30 hod.

Neděle    8. 12. 2019, 13:00–14:30 hod.

Středa  11. 12. 2019, 18:15–19:45 hod.

Sobota  21. 12. 2019, 13:00–14:30 hod.

Neděle  22. 12. 2019, 13:00–14:30 hod.

Pondělí  23. 12. 2019, 13:00–14:30 hod.

Úterý  24. 12. 2019, 13:00–14:30 hod.

Středa  25. 12. 2019, 13:00–14:30 hod.

Čtvrtek   26. 12. 2019, 13:00–14:30 hod.

Pátek   27. 12. 2019, 13:00–14:30 hod.

Sobota   28. 12. 2019, 13:00–14:30 hod.

Neděle   29. 12. 2019, 13:00–14:30 hod.

Pondělí  30. 12. 2019, 13:00–14:30 hod.

Úterý  31. 12. 2019, 13:00–14:30 hod.

Bruslení s hokejkami
Sobota    7. 12. 2019, 11:00–12:15 hod.

Neděle    8. 12. 2019, 10:00–11:15 hod.

Sobota   21. 12. 2019, 11:00–12:15 hod.

Neděle  22. 12. 2019, 11:15–12:30 hod.

Pondělí  23. 12. 2019, 11:00–12:15 hod.

Úterý  24. 12. 2019, 11:00–12:15 hod.

Středa  25. 12. 2019, 11:00–12:15 hod.

Čtvrtek   26. 12. 2019, 11:00–12:15 hod.

Pátek   27. 12. 2019, 11:00–12:15 hod.

Neděle   29. 12. 2019, 11:00–12:15 hod.

Pondělí  30. 12. 2019, 11:00–12:15 hod.

Úterý  31. 12. 2019,   9:30–10:45 hod.

Změna vyhrazena, sledujte prosím informace 

na webových stránkách www.tsdvur.cz.

MěVaK informuje odběratele

Opravy poruch
• 18. 9. 2019: porucha vodovodu, Zboží; 

• 23. 9. 2019: porucha vodovodu, Žireč; 

• 24. 9. 2019: porucha vodovodu, ulice 

Seifertova; 

• 30. 9. 2019: porucha vodovodu, Žireč; 

• 1. 10. 2019: porucha vodovodu Žireč;

• 2. 10. 2019: porucha vodovodu, ulice 

Všehrdova;

• 3. 10. 2019: porucha vodovodu, ulice 

Elišky Krásnohorské;

• 4. 10. 2019: porucha vodovodu, Kuks;

• 7. 10. 2019: porucha vodovodu, ulice 

Havlíčkova;

• 8. 10. 2019: porucha vodovodu, Zboží;

• 10. 10. 2019: porucha dávkovacího čer-

padla, Žireč;

• 17. 10. 2019: porucha vodovodu, ulice  

Vančurova; 

• 18. 10. 2019: porucha vodovodu, Žireč;

• 25. 10. 2019: porucha přípojky, ulice 

Alešova;

• 30. 10. 2019: porucha vodovodu, Žireč;

• 4. 11. 2019: porucha vodovodu, Lipnice. 

Ivo Antonov

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

Aktuální informace na mevakdknl.cz.

Pietní a vzpomínkové akce

V pondělí 28. října 2019 se na náměstí 

Odboje uskutečnila vzpomínková akce 

k 101. výročí od vyhlášení Československé 

republiky. Během ceremonie drželi čestnou 

stráž královédvorští skauti a sokoli a členové 

vedení města u památníku Odboje položili 

květinový věnec. Poté zazněla původní čes-

koslovenská hymna v podání členů pěvec-

kého sboru Záboj. Další vzpomínkový akt se 

uskutečnil také u památníku T. G. Masaryka 

v Nerudově ulici, kde byla uctěna památka 

prvního československého prezidenta.

V pondělí 11. listopadu se na městském 

hřbitově konala vzpomínková akce k výročí 

Dne válečných veteránů, který se slaví 

u příležitosti konce 1. světové války. Během 

krátké piety za účasti členů veteránského 

motoklubu Legion Veterans starosta Jan 

Jarolím s místostarostou Janem Helbi-

chem položili květy u hrobu s památníkem 

obětí 2. světové války. Čestnou stráž drželi 

královédvorští skauti, pplk. v. v. Pavel Lev 

a Vladimír Vít v historické uniformě. Poté se 

účastníci přesunuli k památníkům váleč-

ných obětí na nábřeží Jiřího Wolkera a v ulici 

5. května.                           Text a foto: Jan Skalický

Nová křižovatka se pro dopravu otevře 
v prosinci
Od prosince budou moci začít řidiči využívat novou 

křižovatku, která byla vybudována mezi ulicemi 

Nedbalova a Vrchlického. Kompletní rekonstrukce 

zahrnovala nejen výstavbu nové křižovatky, ale 

také vybudování nových chodníků, nového veřej-

ného osvětlení nebo terénní úpravy. Stavebním 

pracím na křižovatce a chodnících předcházely 

postupné přeložky, obnovy a opravy inženýrských 

sítí, včetně plynovodu.

„Rychlost a postup prováděných prací ovlivnilo 

vysoké stáří některých sítí uložených v lokalitě 

křižovatky. Ceníme si tak spolupráce všech fi rem, 

které se na rekonstrukci podílely a bez jejichž 

součinnosti by nebylo možné práce realizovat,“ 

podotýká místostarosta města Jan Helbich. 

Během října pracovníci královédvorské sta-

vební fi rmy Pavel Bořek vyměnili neúnosné 

podloží komunikace, položili pískovcové silniční 

obruby a v listopadu došlo k pokládce nového 

asfaltobetonového krytu vozovky. Následovalo 

vydláždění chodníků zámkovou dlažbou, došlo 

k usazení nových lamp veřejného osvětlení, 

terénním úpravám a bylo doplněno dopravní 

značení. Uzavírka křižovatky potrvá do 30. lis-

topadu 2019, poté bude otevřena pro dopravu.

Řidiče, kteří tudy budou projíždět, 

upozorňujeme na změnu přednosti v jízdě. 

Hlavní komunikace nyní povede z Vrchlického 

ulice od centra města do Nedbalovy ulice. Část 

Vrchlického ulice vedoucí od křižovatky směrem 

k nemocnici se stane vedlejší komunikací. Na 

změnu přednosti jízdy bude upozorňovat nejen 

změna tvaru křižovatky, ale také svislé a vodo-

rovné dopravní značení. 

Město Dvůr Králové nad Labem za kompletní 

rekonstrukci křižovatky ulic Vrchlického – 

Nedbalova včetně obnovy kanalizace zaplatí 

v souhrnu přes 10 mil. Kč. V rámci těchto prací 

město nechalo opravit i část navazující ulice 

Antonína Wágnera. Zde je nyní vybudována 

nová kanalizace, opraveny chodníky a položen 

asfaltobetonový kryt vozovky.

Miroslava Kameníková, foto: Jan Skalický
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Připravuje se Tříkrálová sbírka
T ř í k r á l o v á 

sbírka je nej-

větší dob-

rovolnickou 

akcí v  České 

r e p u b l i c e , 

kterou každo-

ročně pořádá 

Charita Česká 

republika. Do ulic obcí a měst vychází více 

než 14 tisíc kolednických skupinek (přib-

ližně 50 tisíc dobrovolníků). Skupinku tvoří 

jeden dospělý s  pokladničkou a  tři malí 

koledníci převlečení za Tři krále. Podle staré 

tradice chodí koledovat od domu k domu 

a  přicházejí popřát štěstí, pokoj a  zdraví 

do nového roku.

Výroční dvacátá tříkrálová sbírka se bude 

konat ve Dvoře Králové nad Labem a okolí 

během dvou lednových víkendů (4.–6. 

a  10.–12. ledna 2020). Výtěžek v  našem 

městě bude použit na  přímou pomoc 

občanům v  nouzi, dále na  provoz Občan-

ské poradny a  zkvalitnění služeb Osobní 

asistence – Domácí péče, která se stará 

o  klienty – děti, dospělé a  seniory, kteří 

ve  svém obvyklém prostředí potřebují 

pomoc a podporu další osoby. 

Iva Rejlová

 Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Studentští zastupitelé 
vymalovali altán v Schulzových 
sadech

Ve  čtvrtek 17. října okolo 15. hodiny se 

členové studentského zastupitelstva sešli 

v Schulzových sadech, aby vymalovali altá-

nek popsaný hanlivými nápisy. Zastupitelé 

se sešli v  hojném, dostatečném počtu. 

Když na místo v plánovaný čas dorazil i pan 

starosta Jan Jarolím a  zástupce z  Tech-

nických služeb města Dvora Králové nad 

Labem, dohodli jsme se, jak bude výmalba 

provedena.

Shodli jsme se, že vymalujeme spodní část 

světlou barvou, což se také stalo. Trvalo to 

asi hodinu, byli jsme rychlejší, než jsme 

mysleli. Akci jsme zakončili proslovem 

Adriany Wetterové, starostky našeho stu-

dentského zastupitelstva, jak to děláváme 

obvykle, a všichni jsme mohli odejít s dob-

rým pocitem, že jsme odvedli kus práce. 

Druhý den po příchodu do altánku několik 

z nás spatřilo, že nápisy pod nátěrem mírně 

prosvítají, tudíž uvažujeme o přemalování 

prvního nátěru a horní části. 

Po dalším setkání studentského zastupitel-

stva 7. listopadu bude jasno, zda a jak bude 

další výmalba provedena.

Michaela Matoušová, místostarostka 

Studentské zastupitelstvo Dvůr Králové nad Labem

Prezentace sociálních služeb působících 
na Královédvorsku v městské nemocnici 
Ve čtvrtek 24. října 2019 se v Městské nemocnici 

Dvůr Králové nad Labem uskutečnila prezentace 

sociálních služeb dostupných na  Královédvor-

sku. Cílem prezentace bylo představit staničním 

sestrám nabídku sociálních služeb, aby zdra-

votnice měly dostatek informací o podpůrných 

sociálních službách a mohly je tak předat paci-

entům či jejich pečujícím osobám. 

Účastnice se seznámily s  pracovnicemi sociál-

ních služeb, které představily jednotlivé služby 

a  uvedly příklady, jak svým klientům pomáhají 

v  nepříznivých životních situacích. Své služby 

představily Pečovatelská služba Města Dvůr 

Králové nad Labem, Farní charita Dvůr Králové 

nad Labem, Misericordia, o. p. s. – sociální reha-

bilitace Horizont, Diakonie ČCE – středisko Dvůr 

Králové nad Labem. Aby byly informace kom-

pletní, doplnila koordinátorka plánování sociál-

ních služeb informace o pobytových sociálních 

službách Domov důchodců Dvůr Králové nad 

Labem a Domov sv. Josefa, dále byl představen 

Stacionář pro osoby s duševním onemocněním 

RIAPS ve  Dvoře Králové nad Labem a  Inter-

venční centrum pro osoby ohrožené domácím 

násilím. 

V neposlední řadě se představily terénní sociální 

pracovnice Městského úřadu Dvůr Králové nad 

Labem, které poskytují poradenství v  oblasti 

sociálních dávek, důchodového zabezpe-

čení, kompenzačních pomůcek, zprostředkují 

vhodnou sociální službu, navštíví klienty v jejich 

domácnosti a pomohou komplexně řešit nepří-

znivou sociální situaci jednotlivce i celé rodiny. 

Zdravotním sestrám byly předány informační 

letáky včetně Adresáře poskytovatelů sociálních 

služeb a  služeb souvisejících se sociální oblastí 

pro správní obvod města Dvůr Králové nad 

Labem, který je k dispozici i na webových strán-

kách města www.mudk.cz v sekci Radnice/Doku-

menty a formuláře/Strategické dokumenty. 

Aby se informace o sociálních službách dostaly 

do povědomí široké veřejnosti a občané věděli, 

na  koho se obrátit v  případě potřeby, jsou 

na  webu města a  na  monitorech v  čekárnách 

ordinací městské nemocnice zveřejněny video-

prezentace s nabídkami jednotlivých služeb. 

Mgr. Kateřina Erlebachová

odbor školství, kultury a sociálních věcí

Setkání studentských samospráv
Ve  dnech 18.–20. října uspořádal Studentský 

parlament Krkonošského gymnázia a  SOŠ 

v Hostinném první setkání Studentských samo-

správ, na  jehož organizaci se podíleli studenti 

gymnázia Štěpán Svoboda, Matěj Voňka a Josef 

Navrátil.

Cílem celé akce bylo propojit studentské samo-

správy nejen v Královéhradeckém kraji, vylepšit 

vzájemnou komunikaci a začlenit studenty více 

do společenského dění. Studentské samosprávy 

měly pro letošní rok několik témat: spolupráci 

studentských samospráv, školství a životní pro-

středí. Společně se Zuzanou Havrdovou, místo-

předsedkyní Studentské rady, jsme se rozhodly 

za  Studentské zastupitelstvo Dvůr Králové 

na Labem zúčastnit. 

Měli jsme možnost být přítomné u  přednášek, 

politických debat a setkání s odborníky z něko-

lika různých oblastí, mezi nimiž byla příležitost 

spatřit mimo jiné Michaelu Kleňhovou, ředitelku 

CERMATu, Kateřinu Hůlkovou, radní města Trut-

nova, Jožu Spurného společně s  jeho manžel-

kou Ivanou, kteří se již řadu let pohybují v oboru 

forenzní psychologie, a mnoho dalších.

Akce započala v poledních hodinách před Fran-

tiškánským klášterem. Zahájení se zúčastnili 

i  starostka města Dagmar Sahánková a  ředitel 

gymnázia Martin Vlášek.

Hned v pátek jsme se zúčastnili dvou politických 

debat se zaměřením na  školství, všeobecnou 

politiku, volby 2020 a životní prostředí, kulturu, 

místní rozvoj. Debatovali zástupci politických 

stran a studenti ke konci dostali prostor poklá-

dat otázky. Večer nám pak představila Micha-

ela Kleňhová činnost CERMATu a  my se mohli 

vyjádřit ke státní maturitě z matematiky, cizího 

jazyka a  k  přijímacím testům, na  což nám byly 

zodpovězeny i veškeré dotazy. Mezi kulturními 

vložkami se pak zájemci mohli dozvědět více 

o historii Krkonošského gymnázia a SOŠ.

V sobotu se Zuzana Havrdová zúčastnila předná-

šek o školství, a to jak z pohledu všeobecného, 

tak i z pohledu politiky, který prezentoval Martin 

Úlovec, a o právní ochraně přírody, jež přednesl 

Lukáš Blažej. Na  ochranu přírody pak skvěle 

navázal Tomáš Jungwirth seminářem s  titulem 

„Jak (pře)žít ve světě, který nebude žít?“ Sezná-

mil nás tak s problémy aktuální situace životního 

prostředí, při čemž padlo mnoho názorů, jak 

těmto problémům předejít. Následně jsme ale 

ochutnali trochu jiný šálek kávy, a  to politický/

společenský diskurz Kateřiny Hůlkové. Předsta-

vila nám rozdíly dnešní společnosti od  společ-

nosti za dob osvícenství a jaká je v dnešní době 

tenká hranice mezi pravou žurnalistikou a mar-

ketingem. Její seminář nám tak ukázal, jak je 

dnešní společnost přehlcována hromadou infor-

mací na rozdíl od společnosti dříve. Věřím, že její 

přednáška v nás vyvolala nutkání k zamyšlení. 

Ve  večerních hodinách měly studentské samo-

správy prostor k seznámení mezi sebou a k volné 

debatě. Zájemci se mohli zúčastnit přednášky 

o  forenzní psychologii a  na  závěr dne se pořá-

dala skautská hra na téma sametová revoluce.

Osobně si myslím, že akce byla velmi oboha-

cující ve  všech oblastech a  skvělou zkušeností. 

Měli jsme možnost nasbírat nové kontakty, kon-

krétně například ze Studentského parlamentu 

Mladé Boleslavi. Mohli jsme volně projevit svůj 

názor a  vyjádřit se ke  společenským situacím. 

Byla nám věnována veškerá pozornost a  bylo 

skvělé, s jakým zájmem se studenti zapojili.

Adriana Wetterová, starostka 

Studentské zastupitelstvo Dvůr Králové nad Labem
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Jedna nešťastná kapitola v historii města je uzavřena
Ve  Dvoře Králové nad Labem se téměř dvě 

desetiletí řešila problematika vlastnictví čističky 

(ČOV) a  plateb za  čištění odpadních vod. Situ-

ace, do  které se město dostalo, ho na  spoustu 

let paralyzovala v rozvoji. Nám se nyní konečně 

podařilo tuto nešťastnou kapitolu ukončit. 

ČOV za 120 mil. Kč odkoupí Městské vodovody 

a  kanalizace Dvůr Králové nad Labem (MěVaK) 

a  město doplatí za  čištění odpadních vod 

v letech 2014–2019 částku 37,8 mil. Kč.

Od  roku 2014 jsme věnovali obrovské úsilí 

tomu, abychom komunikovali s majitelem ČOV, 

společností Evorado Import, a. s., a obdrželi rele-

vantní nabídku na vyřešení situace. 

Podmínky koupě se nemusejí zdát ideální, ale 

podle mě se jedná o  nejlepší řešení ze všech 

možných variant. Výstavba vlastní ČOV je totiž 

spojena s  řadou nejistot. Samotná realizace by 

byla pro město velkým rizikem a  byla by spo-

jena s obrovskou investicí (do výběrového řízení 

na stavbu nové ČOV na přelomu let 2014/2015 

se přihlásily 4 společnosti s  nabídkami od 

155 do 195 mil. Kč, ale od té doby ceny staveb-

ních prací stouply minimálně o 25 %). Již v roce 

2014 společnost Evorado Import nabídla řešení, 

které by město stálo v součtu přes 300 mil. Kč. 

Z  toho pohledu je nabídka, kterou jsme vyjed-

nali a  zastupitelé schválili, jinde. A  co je velmi 

důležité: kromě vlastnictví ČOV řeší i defi nitivní 

ukončení všech soudních sporů i do budoucna. 

Může se zdát, že vyrovnání plateb za  čištění 

odpadních vod v  letech 2014–2019 dohodnuté 

na 37,8 mil. Kč je nepoměrně vyšší než to, o kte-

rém za  roky 2005–2013 rozhodl v  lednu krajský 

soud. Ale za  roky 2005–2013 město kromě sou-

dem určených 7,7 mil. Kč již v roce 2008 muselo 

zaplatit navíc 18 mil. Kč. Částka se promítla do cel-

kové výše vyrovnání, které by tak bez mimořádné 

platby bylo výrazně vyšší. V  případě vyrovnání 

od  ledna 2014 do  současnosti hraje také roli 

částka, kterou město nyní ročně platí za  čištění 

odpadních vod. Ta je totiž zhruba o čtvrtinu nižší 

než soudem pravomocně stanovená cena za čiš-

tění odpadních vod v roce 2013, a to v ní nejsou 

započteny každoročně se zvyšující náklady za 

energie, mzdy nebo infl ace. V případě pokračují-

cích či nových soudů s majitelem a provozovate-

lem ČOV bychom pak museli řešit znovu nemalé 

náklady na soudní výlohy, k čemuž bychom navíc 

majiteli stále platili za čištění odpadních vod.

Z  hlediska fi nančních toků města je dobře, že 

koupi ČOV fi nancuje MěVaK. Společnost si na to 

vzala bankovní úvěr 100 mil. Kč, jež bude splácet 

20 let. Město tak nebude muset v  následujících 

zhruba 5 letech zablokovat plánované investice, 

což by v  jiném případě reálně hrozilo. MěVaK 

ještě bude muset investovat do  intenzifi kace 

ČOV, předpokládané náklady jsou odhadovány 

mezi 30 až 50 mil. Kč a reálné je na to získat dotaci.

Začaly se objevovat hlasy, že nákup ČOV vyvolá 

zásadní zdražení vodného a  stočného. Již kraj-

ský soud ale ve  svých rozsudcích konstatoval 

(jak píši výše), že v  letech 2005–2013 platilo 

město za  čištění odpadních vod majiteli ČOV 

málo. Nezávisle na koupi ČOV tedy musíme pře-

hodnotit výši vodného a  stočného. Pokusíme 

se ale, aby nárůst ceny byl co nejrozumnější, 

a to i s ohledem na to, že od roku 2020 můžeme 

náklady na čištění odpadních vod ve Dvoře Krá-

lové nad Labem regulovat sami.

Nakonec bych rád ocenil přístup společnosti Evo-

rado Import, a. s. Všechno, na čem jsme se ústně 

nebo písemně domluvili, zástupci společnosti 

beze zbytku udělali. A to navzdory tomu, že nám 

předchozí vedení města od  roku 2014 tvrdilo, 

že se se společností nedá absolutně na  ničem 

domluvit, nelze jí věřit apod. Po zahájení našich 

jednání jsme se totiž nejprve domluvili na soud-

ním znalci i  znaleckém ústavu, který pro soud 

zpracovával klíčový posudek pro rozhodnutí, 

a i při jednáních o koupi ČOV a o výši vyrovnání 

bylo splněno vše, co slíbili, a  do  smlouvy byly 

zapracovány všechny naše požadavky.

Ing. Jan Jarolím, starosta (ANO)

Bilancování po prvním roce
Je to rok, co jsem se stal zastupitelem a radním 

města. Do souboje o tato místa jsem šel s potře-

bou většího množství informací a  představou, 

že řízení města jde dělat jinak. Bohužel jsem se 

velmi rychle přesvědčil, že to tak nebude. Infor-

mací sice dostávám více, ale mnohé z  nich si 

musím pracně zjišťovat (akorát mně je většinou 

nikdo neodmítne sdělit). 

Co se týká vedení města, je to velmi složitý pro-

ces svázaný mnoha předpisy. Navíc jako poli-

tický nováček občas nechápu důvody konání 

některých kolegů zastupitelů (opozičních 

i koaličních). Politická rivalita, osobní prospěch, 

závist?

Přesto se snažíme (spolu s  dalšími kandidáty 

za  Východočechy, kteří jsou členy různých 

komisí) hájit zájmy občanů a  naplňovat náš 

volební program. Jsme nesmírně rádi, že se 

podařilo vyřešit letitý problém čistění odpad-

ních vod, a  to řešením, které jsme od  počátku 

považovali za  jediné správné. Díky tak patří jak 

starostovi města, který absolvoval nespočet 

složitých jednání s majiteli ČOV, tak všem zastu-

pitelům, kteří svým hlasováním umožnili nákup 

ČOV do vlastnictví společnosti MěVaK. Od uve-

dení do  funkce jsem se snažil omezit vynaklá-

dání dalších fi nančních prostředků na  kroky, 

směřující k výstavbě nové ČOV.

Po celý rok vyjadřujeme podporu vzniku pozice 

městského architekta, snažíme se o  zadání 

studie rekonstrukce sportovišť jako celku (ta 

by měla zabránit dalšímu nekoncepčnímu 

a  dle našeho názoru i  nákladnějšímu postupu 

oprav), bojujeme za  vznik generelu zeleně, 

který by určoval základní pravidla výsadby, péče 

o  zeleň, ale i  její obměnu atd. Velmi jsem se 

snažil o  změnu projektu rekonstrukce chlazení 

zimního stadionu, kdy jsem se snažil prosadit 

mimo jiné uzavření střešní konstrukce, instalaci 

adsorpčního vysoušení či ponechání strojovny 

chlazení v původním prostoru. Toto řešení však 

nebylo přijato a  byla podána žádost o  dotaci 

na původní projekt pouze s drobnými úpravami.

Podnikl jsem několik jednání s  cílem pochopit 

organizaci zdravotnické péče v  Královéhradec-

kém kraji a  vyjádřit podporu zachování akutní 

péče v  naší městské nemocnici minimálně 

na  stávající úrovni. Přestože na  krajské úrovni 

nenacházím mnoho pochopení, budu i v těchto 

krocích nadále pokračovat.

Pro komunikaci s  občany města jsme zřídili 

internetové stránky vychodocesidk.cz, kam se 

můžete obracet se svými dotazy a  kde nalez-

nete informace z  jednání rady města i  z  růz-

ných komisí. V  dalších měsících se budu snažit 

příspěvky zařazovat aktuálně (což se mi dosud 

příliš nedařilo) a ve větším množství.

Na závěr bych rád všem spoluobčanům popřál 

klidné prožití času adventního a  vánočních 

svátků, ve  zdraví a  bez stresu. V  novém roce 

hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Ing. Vítězslav Šturma, MBA  

radní (Východočeši)

Hurá občane, zlatá slepice je naše 
Panu starostovi se podařil nevídaný kousek. Po 

letech sporů o cenu za čištění vody se domlu-

vil se zástupci vlastníka na odkupu čistírny 

odpadních vod MěVaKu (jak to bylo 29. 11. 2004 

s prodejem od Tiba, a. s., se dočtete na stránkách 

www.radnicenapaprice.cz). Určitě je dobře, že se 

už nebudeme muset soudit o cenu za čištění 

a být v nejistotě, co bude dál. 

Teď se nabízí otázka: „Koupili jsme za 120 mili-

onů opravdu slepici snášející zlatá vejce, nebo 

jenom opelichanou, předraženou zdechlinu?“ 

Není to tak, že se vlastník rozhodl ČOV zbavit, 

protože 14 let sbíral jenom ta zlatá vejce a podle 

stavu zařízení a budov do své slepičky příliš 

neinvestoval? 

Navíc se od příštího roku zpřísňují pravidla na 

kvalitu vypouštěných splašků a investice, které 

město bude muset neprodleně investovat, se 

odhadují na 50 až 80 mil. Kč. 

Ještě k ceně za čistírnu, tj. k těm 120 mil. Kč, si 

připočítejme, nevím proč, za zatím nevyřešené 

spory za čištění vody v posledních pěti letech 

víc, než nám určil soud. Místo 17,3 mil. Kč částku 

37,8 mil. Kč. Takže celkem to je víc než těch 

150 mil. Kč, které původně vlastník požadoval.

Před pěti lety spláchlo ANO do kanalizace dotaci 

156 mil. Kč na výstavbu ČOV nové, na kterou je 

stále ještě platné stavební povolení.

Teď budeme my, občané, ručit za dluh ve výši 

120 mil. Kč po dobu 20 let bance. Pokud MěVaK, 

který bude vlastníkem staré ČOV, nebude dluh 

splácet, musí město bez prodlení půjčku uhradit. 

Kde vezmeme hotovost na tak velký úvěr? Mohl 

by to pan starosta vysvětlit? Nebo počítá s tím, 

že to už nebude jeho starost? 

Takže čistírnu patrně máme. Sice drahou, ale za 

to dožitou, za cenu nové a za naše peníze. 

Držím panu starostovi palce, aby to s jeho nad-

šením z úspěchu a poplácáváním se po rame-

nou nedopadlo jako při výstavbě Karsitu.

Libuše Vonková

členka rady místního sdružení ODS
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KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA
Dvůr Králové nad Labem, Mgr. Martin Kučera,

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

KOVOŠROT SLOVANY
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

Vykupujeme:

Železo, barevné kovy, papír, plasty, sklo

Informace: tel.: 777 086 085, 777 082 083

Pondělí – Pátek: 7:00–16:00 hod.

Sobota: 7:00–12:00 hod.

www.slovany.cz

SPORTOVNÍ HALA SLOVANY
TENIS, PING-PONG, FLORBAL, NOHEJBAL

  VHODNÉ TAKÉ PRO POŘÁDÁNÍ SPORTOVNÍCH OSLAV DĚTÍ

Volné termíny haly: Pátek od 18:00 hod., 

Neděle do 10:30 hod.

Objednávky haly – tel.: 605 388 122

PRONÁJEM KANCELÁŘE 26 m2 550 Kč/m2 a rok

Informace k pronájmu – tel.: 603 703 001

Mám zájem o  koupi většího stavebního 

pozemku v  okolí 15 km. Možno i  se starší 

nemovitostí k rekonstrukci. Tel.: 703 890 073.

inzerce:

Hledám garáž k pronájmu v lokalitě 

poblíž koupaliště ve Dvoře Králové n. L.

Tel. 602 238 991.

Safari Park nezahálí: vzácná mláďata, 
záchrana nosorožců a stavby za miliony
Královédvorský Safari Park zaznamenal také 

letos řadu významných přírůstků: koťata lvů 

berberských, mládě hrabáče kapského a hro-

cha, návrat servalů či mláďata karakalů, gueréz 

a drilů.

Největší přesun pěti nosorožců černých z naší 

zoo do Afriky v historii, který by měl pomoci 

založit jejich novou populaci v národním parku 

Akagera ve Rwandě, se uskutečnil na konci 

června. Na tento ochranářský projekt přispělo 

přes 300 tisíci Kč i rekordních 1 093 běžců 35. roč-

níku jarního Safariběhu. Safari Park napomáhá 

také záchraně antilop Derbyho v Senegalu. Ve 

snahách o záchranu nosorožců bílých sever-

ních se vědcům v mezinárodním týmu poprvé 

podařilo v laboratoři vytvořit jejich embrya. 

názory:

Milí spoluobčané, za místní sdružení ODS bych 

Vám chtěla všem popřát klidný adventní čas 

příjemné prožití vánočních svátků s Vašimi nej-

bližšími a  do  nového roku především zdraví 

a pohodu.

Dana Bohutínská

zastupitelka (ODS)

Vánoční přání 
královédvorským 
občanůmTřešničkou na dortu je potom „zelená“ Králo-

véhradeckého kraje, který u nás posvětil vznik 

Výzkumného institutu ochrany genofondů.

Letošní rok byl velmi náročný také stavebně. 

Návštěvníkům se otevřel nově zrekonstruovaný 

150metrový most, největší investice zahrady za 

posledních 10 let. Novinkami sezony byli také 

zrekonstruovaný pavilon Ptačí svět nebo hroši 

i s mládětem v letním výběhu. Půlmilionová 

návštěvnost, jež byla překročena během oblíbe-

ného Týdne duchů na konci října, je zaslouženou 

pochvalou všem zaměstnancům zdejší zoo za 

jejich obětavou práci jak v péči o zvířata, tak 

i jejich prezentaci a servis zákazníkům.

Ing. Veronika Tomková

členka správní rady ZOO Dvůr Králové

zastupitelka (DKoalice – TOP 09) 

Drobně mrholí a  na město se pozvolna snáší 

tma. Počasí, ve  kterém je obvykle pohodlnější 

zůstat doma. Na  ty, kteří se však v  sobotní 

podvečer 9. listopadu vydali se svými dětmi 

na dopravní hřiště a na zahradu DDM Jednička, 

čekal nevšední zážitek v podobě setkání se širo-

kou paletou magických bytostí i  hrůzyplných 

strašidel.

Na děti i dospělé čekala nejen dobře naladěná 

Bílá paní, ale též dobrácký hrobník nabíze-

jící dětem vyzkoušet si těžkou práci s  lopatou 

a kolečkem. Nedaleko od něj tiše spočíval mezi 

svíčkami upír, kymácivou chůzí starého Brůny 

se promenádovala mumie, lidožrouti nabízeli 

podezřelé „vzorky“ k  ochutnávce a  Jack Roz-

krajovač v  roli zelináře naváděl návštěvníky 

k  porcování ovoce a  zeleniny mačetou. Ze 

svého trůnu s Knihou hříchů v pazourech na vše 

dohlížel sám Lucifer se svým početným čertím 

doprovodem, za  zády mu stál řetězy připou-

taný Golem a  za  černou plentou v  temné části 

nazvané Horor... 

Inu, v  hororové části na  návštěvníky letošního 

Uspávání strašidel čekaly bytosti zcela tiché ale 

hrůzu poctivě nahánějící. Obrovitý Predátor, 

Smrtka, zombie vojáci, Hejkal a děsivá Samara, 

němě vztahující k  lidem ruce ze své pověstné 

studny. To je jen malá část toho, co jste mohli 

v této děsivé „uličce“ za černým suknem spatřit 

na vlastní oči.

Když Temná paní úderem šesté zvoněním svo-

lala všechna strašidla, přesunulo se centrum 

dění do  Jedničky. Zde atmosféru umocnila 

svými strhujícími vystoupeními taneční skupina 

Attitude a pak už přišel čas, aby se pod vedením 

Temné paní za  zvuků ponuré hudby strašidla 

jedno po  druhém odebrala do  Příšeřího pří-

střeší, kde v  hlubokém spánku přečkají zimu. 

A my budeme moci zase spát o něco klidněji...

Text a foto: Ondřej Černota

Na dopravním hřišti a na zahradě DDM se po roce uspávala strašidla

Zkrácená uzávěrka NKR č. 12
Upozorňujeme, že uzávěrka Novin králo-

védvorské radnice č. 12/2019 bude v pátek 

13. prosince 2019.

(red)
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DK12968    cena: 3.590.000 Kč
Prodej udržovaného zděného rodinného domu 6+1 s garáží,
v obci Myšteves. K domu patří zahrada a parkovací místa.

DK12917    cena: 1.595.000 Kč
Prodej 1/2 zděného rodinného domu s vymezenou bytovou
jednotkou 4+1 o obytné ploše 98 m2 v centru města DKnL.

DK12937 cena: 7.500.000 Kč
Prodej původního zemědělského objektu, o celkové 
ploše 18 862 m2 v obci Doubravice u Dvora Králové.

DK12932    cena: 790.000 Kč
Byt 2+1 s garáží v podílovém spoluvlastnictví v prvním

patře zděného domu, klidná lokalita obce Horní Brusnice.

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

www.tana.cz

Realitní kancelářeRealitní kanceláře

klíč k vaší
spokojenosti
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Společenská rubrika
Noví občánci města
V říjnu 2019 se narodilo 11 občánků našeho města – 5 chlapců a 6 děvčat.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel

Úmrtí
V měsíci říjnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 21 lidí, z toho bylo 

14 královédvorských občanů, 5 mužů a 9 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

Sňatky
V říjnu uzavřeli ve Dvoře Králové nad Labem manželství tito snoubenci:

Robert Přiklopil a Adéla Toráková   – 5. 10. 2019

Josef Mikyska a Kateřina Hochová   – 19. 10. 2019

V obci Kuks uzavřeli manželství tito snoubenci:

Martin Šolc a Lucie Požárová    – 12. 10. 2019

Ondřej Zelenka a Iveta Šturmová   – 12. 10. 2019

V obci Vítězná uzavřeli manželství tito snoubenci:

Lukáš Koderič a Lucie Bachtíková   – 5. 10. 2019

Údaje jsou zveřejněny na základě poskytnutého souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili v říjnu 28 občanů s gra-

tulací a kytičkou. V tomto období oslavil 1 pár diamantovou svatbu, 6 párů 

zlatou svatbu a 2 páry stříbrnou svatbu.

Lenka Havlová, Komise pro občanské záležitosti

Vzpomínka
Dne 20. prosince 2019 uplyne 5 let od úmrtí našeho milovaného tatínka 

a dědečka, pana Michala Straňáka. Vzpomeňte všichni, kteří jste ho znali. 

Manželka Lenka a dcery s rodinami 

Vítání občánků
Na Staré radnici bylo v listopadu 2019 slavnostně přivítáno 16 občánků 

Dvora Králové nad Labem.

Zleva: David Rimkevič, Adam Láznický, Zuzana Navrátilová, Jana a Patricie Kvasničkovy, 

Jakub Gábor.

Zleva: Tomáš Vlášek, Freya Matoulková, Veronika Lilly Urbanová, Alžběta Voňková,

Kristýna a Marek Krejchovi.

Zleva: Emma Řezníčková, Lukáš Babák, David Kasnar, Roman Veverka.

Celoroční snažení týmu Domova sv. Josefa přineslo své ovoce 
„Mám sklerózu, ale okno 

nemám“, tak zní název aktuál-

ního projektu Domova sv. Josefa, 

jehož cílem je výměna více než 

100 let starých oken původně 

barokního areálu, který již

18. rokem slouží péči o nemocné 

roztroušenou sklerózou. Stará 

okna netěsní, profukují, jsou napadena plísní, 

s poškozeným zavíráním. 

Nová okna mohou přinést energetickou úsporu 

až 20  %. To umožní efektivnější využívání pro-

středků ve  prospěch zkvalitňování přímé péče 

o  klienty. Projekt rekonstrukce však vyžaduje 

investici přesahující 4 mil. Kč, a to zejména kvůli 

specifi ckým požadavkům na  památkově chrá-

něná okna, kdy na 86 nevyhovujících oken při-

padá 15 různých okenních typů. Dotace pokrý-

vají necelých 60 % nákladů. Zbývající prostředky 

bylo (a je) nutné získat z jiných zdrojů. A je pro 

nás velkým potěšením znovu a znovu zjišťovat, 

že když je dobrý záměr, mohou věci fungovat.

V  březnu jsme zde informovali o  vzácné 

návštěvě Domova, rychlobruslařkách Martině 

Sáblíkové a  Nikole Zdráhalové, které s  sebou 

přivezly první nové okno. Nastartovaly tím kam-

paň, díky které se postupně začal naplňovat 

sen starých oken o jejich odchodu do důchodu. 

Jeden dárce za  druhým postupně plnil pomy-

slné otvory ve zdi novými tabulemi. 

Kromě individuálních dárců se zapojily fi rmy, 

veřejná správa i samotný dodavatel oken (fi rma 

Propama), který nabídl slevu oproti očekáva-

nému rozpočtu. 

Skvělým motivačním příkladem může být 

i fi rma Eurovia, která sdílela projekt mezi svými 

zaměstnanci, vybranou částku zdvojnásobila 

a  darovala tak prostředky na  výměnu více než 

16 oken. Velmi pomohl i  benefi ční koncert 

„Muzikál v kostele“, který pro Domov sv. Josefa 

uspořádal moderátor Josef Mádle a  jehož 

výtěžek přinesl fi nance na  výměnu dalších 

7 oken. A mohli bychom pokračovat. 

Báječnou zprávou je, že začátkem října mohla 

být zahájena první ze tří etap rekonstrukcí, 

při které se podařilo vyměnit hned 16 oken 

a  1 balkonové dveře a  5 oken repasovat. A  to 

i díky některým z vás! 

Momentálně zbývá dofi nancovat 26 oken. Naše 

snažení tak pokračuje i nadále a všichni nepře-

stáváme doufat v  úspěšné fi nále. Děkujeme 

všem, kteří nás podporují!

Domov sv. Josefa

www.darujokno.cz

V listopadu odstartuje v ČR druhá vlna televizní digitalizace. Na nový digi-

tální signál DVB-T2 budou muset přeladit všichni, kteří přijímají vysílání 

pomocí venkovní či klasické antény nebo společné antény pro bytové 

domy. Vysílač Černá hora se na nový standard přeladí defi nitivně 7. ledna 

2020, což se dotkne i obyvatel Dvora Králové nad Labem a okolí. Podrob-

nější informace se dozvíte na webu www.digict.cz, na lince České televize  

261 136 113, případně na e-mailu: info@ceskatelevize.cz.

Zdroj: zpráva České televize

Blíží se přechod na vysílání DVB-T2
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Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 2019/2020

Jak to myslíme? To je jednoduché: na  klasické 

přednášky se pro naše žáky snažíme zvát pře-

devším „známé tváře“, které jsou oceňovány 

ve svých oborech. 

Tak to bylo i tentokrát – naši školu po pár letech 

opět navštívil PhDr.  Ivan Douda, psycholog 

a odborník na drogy, spoluzakladatel organizace 

Drop In. Jako charismatický člověk i velký znalec 

zmíněné problematiky na naše žáky opět velmi 

zapůsobil a  to, co jim předal, tedy informace 

o  drogách, jejich nebezpečí a  účinku na  lidský 

organismus, snad dopomůže k tomu, aby se jim 

vyhýbali a žili svůj normální a šťastný život. 

Děkujeme, pane Doudo, byl jste fajn!

PhDr. Ivana Syrovátková

Déjà vu v naší škole!

Výročí listopadových udá-

lostí roku 1989 se promítlo 

i do chodu našeho gymnázia. 

Vedle zapojení do hodin spo-

lečenskovědních předmětů 

šlo především o  program, 

který ve  spolupráci s  námi 

pro studenty i veřejnost zajis-

tila Česká křesťanská akade-

mie v  čele s  JUDr.  Josefem 

Pojezdným. 

Ve  středu 6. listopadu pro-

běhla v  naší zaplněné aule 

nejprve beseda se signatář-

kou Charty 77, evangelickou 

farářkou Danielou Brodskou, 

která vyprávěla, jak politický vývoj 60.–80. let 

zasáhl do jejího života. 

Následovalo zhlédnutí dokumentárního fi lmu 

PaedDr.  Ivana Pojara o  sametové revoluci 

ve  Dvoře Králové nad Labem s  komentářem 

autora i dalších pamětníků. Nezapomnělo se ani 

na roli studentů v těchto událostech. 

Děkujeme hostům i organizátorům za důstojné 

a inspirativní setkání.

PhDr. Ivo Rejchrt

Třicet let svobody

V  pondělí 21. října vyrazila 

naše třída 2. C na  exkurzi 

do  Kroměříže. Zde nás čekal 

interaktivní program zamě-

řený na  rozvoj etických 

hodnot. 

V  arcibiskupském zámku 

jsme se seznámili s  panem 

Ing.  Petrem Hudcem, který 

nás zaujal projektem „Pro-

měny v  antické mytologii 

a  v  současném životě“. Jeho 

výklad byl pestrý a místy také 

vtipný. Upozornil nás na něk-

teré důležité etické hodnoty 

minulosti i  současnosti – čestnost, statečnost, 

obětavost, skromnost a přátelství. 

Potom jsme poobědvali v  zámecké zahradě 

a  vydali se na  krátkou prohlídku města. Naším 

laskavým průvodcem byl PhDr.  Pavel Motyčka, 

Ph.D., který učí na  šestiletém Arcibiskupském 

gymnáziu v  Kroměříži. Na  AGKM jsme se pak 

s  ním zúčastnili dvou hodin etické výchovy, 

při kterých jsme spolupracovali s  tamějšími 

studenty. Skupinové aktivity byly zaměřeny 

na  rozvoj empatie a  stejně tak i  krátký doku-

ment z  fi lmového cyklu „Zprávy agenta Kixe“, 

který jsme zhlédli na konci výuky.

Celý den jsme si i přes vyčerpávající cestu auto-

busem užili a  shodli se na  tom, že jsme získali 

zajímavé zkušenosti. Děkujeme jak oběma kro-

měřížským průvodcům, tak i  našim paním uči-

telkám Mgr. Flídrové a Mgr. Rutrlové za to, že pro 

nás všichni připravili tak neobyčejný zážitek.

Anna Šturmová (2. C)

Kroměříž – hanácké Athény

Maraton psaní 
dopisů Amnesty 
International
Chcete se zapojit do 

pomoci nespraved-

livě stíhaným? Ve 

středu 11. prosince 

2019 od 14:00 do 

18:00 hod. můžete! 

Akce Maraton psaní 

dopisů Amnesty 

International se koná 

na Gymnáziu Dvůr 

Králové nad Labem

v učebně 104 v prvním poschodí. Letos se zamě-

říme na Sarah a Seana z Řecka, kteří pomáhali 

tonoucím lidem na útěku a nyní jim hrozí odnětí 

svobody, na Yasaman z Íránu, která protestuje 

proti povinnému zahalování žen a nyní je věz-

něna, a na Yilima z Číny, kterého deportovali 

z Egypta do Číny, kde je dnes držen v převýchov-

ném táboře. Záplava kritických dopisů často 

pomůže i tam, kde běžné prostředky selhávají. 

Celou akci organizují studenti gymnázia. Přijďte 

podpořit dobrou věc!

Matěj Vaněk (3. C)

Tak jako každý školní rok, i letos na našem gym-

náziu začaly akce Klubu NATURA seminářem pro 

přípravu soutěžících na biologickou olympiádu 

kategorie C, D. Tématem letošního roku je Těžký 

život ve vodě. 

V  sobotu 19. října proběhla v  rekonstruované 

pracovně biologie první část přípravy, lek-

tory byli tradičně Mgr.  Jiří Hotový z  Povodí 

Labe a  Mgr.  Josef Hotový z  Muzea východních 

Čech Hradec Králové. Semináře se zúčastnilo 

50 žáků a  učitelů z  patnácti víceletých gymná-

zií a  základních škol Královéhradeckého kraje. 

Věříme, že se jim seminář líbil a že jim usnadnil 

přípravu na soutěž. Těšíme se na ně i na druhé 

části v sobotu 30. listopadu.

RNDr. Jana Dobroruková

Seminář Těžký život ve vodě
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a června 2020 budou mít možnost získané vědo-

mosti a zkušenosti předat mladším spolužákům 

v „testovacích“ hodinách ve vybraných třídách. Po 

doladění posledních detailů na základě zpětné 

vazby pak od nového školního roku i v ostatních 

třídách naší školy. Význam používání mobilních 

telefonů, tabletů, počítačů a dalších podobných 

zařízení v této době roste. Vnímáme proto jako 

velice důležité, aby naši žáci uměli tato zaří-

zení bezpečně používat. Tento projekt je jeden 

z kroků, kterým k tomu chceme přispět.

PhDr. Monika Voleská

Deváťáci učí prvňáčky

Jedno podzimní pondělí se ve třídě 1. C usku-

tečnilo projektové vyučování v rámci projektu 

„Deváťáci učí prvňáčky“. Každý zapojený deváťák 

měl příležitost vžít se do role učitele, vyzkou-

šet si, jak udržet pozornost dětí, upoutat jejich 

pozornost a předat jim nové poznatky. Zpo-

čátku byla na všech vidět mírná nervozita, která 

ale postupem času odpadla a z našich deváťáků 

se stali téměř profesionální učitelé. Na oplátku 

jsme si s nimi zatancovali tanečky a „odbourali“ 

tak nervozitu defi nitivně. Prvňáčkům se výkon 

starších spolužáků velmi líbil a již se těší na další 

společné hodiny, které proběhnou v listopadu 

a v prosinci. Projekt přinesl zpestření do výuky 

našich nejmenších a pro ty nejstarší možná 

i inspiraci pro budoucí povolání. 

Mgr. Markéta Johnová, třídní učitelka 

Foto: PaedDr. Zuzana Mertlíková 

Exkurze do Terezína
V pondělí 14. října jsme se my – deváťáci – vypra-

vili společně s  8. třídou na  prohlídku koncent-

račního tábora v Terezíně – tzv. ghetto Terezín. 

Po delší cestě autobusem jsme konečně dorazili 

na místo. Exkurze začala prohlídkou v Malé pev-

nosti správní budovou, kde se nacházely kan-

celáře SS, pokračovala přes bránu s  cynickým 

nápisem Arbeit macht frei, k vězeňským celám, 

v  nichž panovaly nelidské podmínky. Mnoho 

vězňů umíralo na nedostatečnou hygienu, zdra-

votní péči a málo jídla. Podzemní chodbou jsme 

pokračovali k popravišti. V závěru prohlídky byl 

v místním kině, postaveném vězni pro dozorce, 

ke  zhlédnutí propagandistický fi lm, původně 

určený pracovníkům Mezinárodního červeného 

kříže, jehož zástupci měli za úkol zjistit, jaké pod-

mínky v ghettu panují. Snímek byl značně zkres-

len a ghetto představoval jako standardně fun-

gující město, kde jsou jeho obyvatelé spokojení. 

V  centru městečka jsme navštívili muzeum, 

kde je v současné době stálá expozice o histo-

rii ghetta, budovu bývalých Magdeburských 

kasáren, ve  které dříve působila židovská 

samospráva, konaly se tam bohoslužby, před-

nášky a po určitou dobu i drobné kulturní akce, 

neboť ghetto mělo částečně zakrývat sku-

tečné úmysly nacistů s  Židy a  mírnit tak jejich 

obavy o holé životy, modlitebnu, kolumbárium 

a krematorium s místním hřbitovem. 

O  exkurzi nemůžeme říci, že se nám líbila, je 

jen těžko uvěřitelné, co si mnoho lidí za  války 

prožilo, ale je velmi důležité, aby si další gene-

race připomínaly události, které by nikdo z nás 

nechtěl nikdy zažít.

Lucie Málková, Anna Svobodová, žákyně 9. třídy

Mgr. Markéta Haasová, vyučující  

Zajímavé přednášky
Ve středu 23. října navštívila 8. třída zdravotnic-

kou školu v Trutnově. Na programu byla teore-

tická část, jež zahrnovala přednášku místních 

studentů doprovázenou videem a ukázkou něk-

terých fyziologických funkcí – srdeční činnost, 

dýchání, činnost kůže. Ve druhé části si naši žáci 

vyzkoušeli praktický nácvik předlékařské první 

pomoci ve skupinkách a zhlédli přístroje moni-

torující základní životní funkce. 

Děkujeme především Vyšší odborné škole zdra-

votnické, Střední zdravotnické škole a Obchodní 

akademii Trutnov – úseku zdravotnické školy 

za  pozvání a  nabídku programu Člověk – tvor 

neznámý.

V úterý 5. listopadu navštívila devátá třída azy-

lový dům a  noclehárnu ve  Dvoře Králové nad 

Labem, obě sociální služby jsou provozovány 

v  Domě Žofi e. Žáci se seznámili s  problemati-

kou bezdomovectví, možnostmi řešení nepří-

znivé sociální situace a  podporou v  návratu 

zpět do běžného způsobu života lidem starším 

18 let, jejichž bydlištěm je Dvůr Králové nad 

Labem a obce správního obvodu města.

Děkujeme vedoucímu Domu Žofi e panu Stani-

slavu Lupačovi a  jeho zástupci panu Jindřichu 

Haukemu za  prohlídku zařízení a  informace 

týkající se akce Noc venku 2019, upozorňující 

na problematiku života bez domova.

V pátek 6. listopadu proběhla v 7. a 8. třídě před-

náška spojená s prevencí kyberšikany s názvem 

E – bezpečně. Žáci v teoretické části prohloubili 

své znalosti v  rámci bezpečnosti ve  využívání 

moderních technologií, vytyčili klady a  zápory, 

které rozvoj v  této oblasti přináší. V  praktické 

části pak ověřovali, co si zapamatovali.

Mgr. Markéta Haasová

Informace ze ZŠ Schulzovy sady

Na ZŠ 5. května úspěšně pokračuje projektová výuka

Večer s duchy

Poslední říjnový den se uskutečnila další z akcí 

ZŠ Schulzovy sady pro veřejnost. Jako již tra-

dičně v tento čas proběhl „Večer s duchy“. 

Na malé i velké čekal park Schulzovy sady plný 

světýlek, duchů a strašidel, letos však s mrazi-

vým nádechem. A jaké bylo zaklínadlo pro vstup 

do strašidelného světa? „Bráno, bráno, otevři se 

pro člověka hodného“. Otevřela se všem, pak 

už jen sebrat odvahu a vydat se na strašidelnou 

cestu do postupně se stmívajícího parku. 

Na jednotlivých stanovištích museli účastníci 

plnit rozličné úkoly a ukázat, že se duchů nebojí. 

Projít pavučinou, zakřičet jako pořádné straši-

dlo, proběhnout slalom, odnést oko, navštívit 

tajemný hřbitov či určit záhadný předmět v pyt-

líčku a mnoho dalšího čekalo na všechny, kteří 

se nebojí, ale i na ty, kteří v sobě malý strach 

ukrývali. Soutěžili školáci, malé děti s rodiči, 

i maminky s kočárky. A že se akce skutečně 

povedla, svědčily ohlasy přítomných. Každý 

účastník si na krku odnášel papírového ducha 

ozdobeného razítky za splněné úkoly, ale pře-

devším mnoho nových strašidelných zážitků. 

Mrazivý večer – nožky i ruce zábly. Kdo si však 

nenechal setkání s duchy ujít, mohl se v závěru 

rozehřát pravým duchařským čajíčkem. 

Bc. Jana Paulusová Fišerová

Němčinářský podzim
Podzim přinesl našim žákům němčinářům hned 

dvě příjemná zpestření výuky. První akcí byl na 

konci září oblíbený výlet k našim saským souse-

dům. Dinosauří park s bludištěm v Kleinwelce 

a malebné městečko Budyšín opět nezklamaly. 

Děti se pokoušely vyzkoušet své znalosti jazyka 

při nákupu občerstvení, suvenýrů, překládaly 

nápisy jednotlivých obchodů. Nechyběla náv-

štěva specializované prodejny hořčice, která se 

v Bautzenu vyrábí. Žáci devátých ročníků vyrazili 

v půlce října na německý divadelní festival do 

Pardubic. Mnichovské divadlo Galli připravilo 

tentokrát pohádku Malá mořská víla. Moc děku-

jeme odvážným chlapcům z 9. C a 9. D (Matthew 

Saska, Ondřej Balcar, Trung Hieu Nguyen, Martin 

Masařík), kteří se do představení aktivně zapo-

jili a všechny nás pobavili v rolích krále, žraloka 

a mořských ryb. Během zimních měsíců se zamě-

říme na naše nejmladší němčináře v 7. roční-

cích. Chystáme pro ně návštěvu výstavy z fi lmu 

Tři oříšky pro Popelku na zámku Moritzburg. 

Doporučujeme tuto hezkou akci všem, trvá do 

1. března 2020.

Mgr. Lenka Plecháčová

FIST – projekt šesťáků
Čtrnáct žáků 6. třídy převzalo po svých starších 

spolužácích, kteří odešli na střední školy, pre-

ventivní peer program FIST. Jedná se o vrstev-

nický program, který má za cíl rozproudit diskusi 

o významu internetu a sociálních sítí v životě, 

zvýšit povědomí žáků o rizicích používání 

tohoto prostředí a ukázat jim možnosti zabez-

pečení účtů a zařízení. V první fázi projektu 

(cca do ledna 2020) budeme tyto žáky proško-

lovat v daném tématu a diskutovat s nimi nad 

souvislostmi. Poté se rozdělí do pracovních 

skupin a vyberou si konkrétní téma, které dle 

svého uvážení a fantazie zpracují. Během května 
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Novinky ze ZŠ Podharť

Aktuální zprávy ze ZŠ Strž
Má to cenu – Mezinárodní cena 
vévody z Edinburghu
I  v  letošním školním roce mohou naši žáci usi-

lovat o Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu. 

Jedná se o  motivační projekt pro žáky od

13 do  24 let, kteří mají zájem se neustále zdo-

konalovat, poznávat, učit se a objevovat. Každý 

z nich si pak sám stanoví svůj cíl ve třech oblas-

tech – v  rozvoji libovolného talentu, sportu 

a  dobrovolnické činnosti. Stanoveného cíle se 

snaží dosáhnout během třech měsíců. Vyvrcho-

lením práce je pak expedice do přírody, kterou si 

žáci sami naplánují a realizují. Mentor, který děti 

vede po  celou dobu plnění cílů, jen z  povzdálí 

dohlíží, aby vše probíhalo tak, jak má. Odměnou 

pro úspěšné plnitele cílů je pak prestižní bron-

zový, stříbrný nebo zlatý certifi kát, který je pře-

dáván na  slavnostní ceremonii za  přítomnosti 

některého z členů britské královské rodiny. Nej-

větším přínosem jsou však určitě nové zážitky, 

sebepoznání, možnost být samostatnějším 

a  zodpovědnějším člověkem, který se nebojí 

výzev, dokáže na sobě zapracovat a zároveň je 

ochoten nabídnout pomocnou ruku ostatním. 

Mgr. Gabriela Geislerová 

Matematický Boyard
V  září a  říjnu si žáci prvního stupně vyzkou-

šeli své logické myšlení i  práci ve  skupinkách 

na  zábavné hře nazvané Matematický Boyard, 

kterou připravila skupina učitelů matematiky 

ze Dvora Králové nad Labem pod záštitou MAS 

Královodvorsko, z. s. Všem žákům se úkoly líbily 

a  jejich plnění jim přinášelo radost. Neméně 

důležitá byla i spolupráce v rámci každé skupiny. 

Hra splnila svůj účel a  přilákala žáky k  řešení 

i  netradičních úloh. Těšíme se na  pokračování 

Matematického Boyardu i na druhém stupni. 

Mgr. Jiří Kotmel

Malá spisovatelka Anetka Erbenová

V  sobotu 19. října se v  Praze konala autogra-

miáda a  slavnostní křest Čtvrté knihy pohádek 

od dětí pro děti. K naší velké radosti se jednou 

z  fi nalistek, autorek pohádky, stala žákyně naší 

školy Anetka Erbenová s  pohádkou Lesní přá-

telství. Spisovatelka Martina Drijverová ocenila 

po jazykové stránce právě Anetčinu pohádku.

Pohádková kniha vznikla z  pohádek psaných 

malými spisovateli do  12 let, kteří se zapojili 

do  soutěže Bambini litera, vyhlášené společ-

ností Skanska Reality, a. s. Do soutěže přišlo více 

než 400 pohádek na  téma příroda. Odborná 

porota pod vedením Martiny Drijverové vybrala 

ze všech příspěvků 20 nejlepších pohádek a  ty 

pak vydalo v knižní podobě nakladatelství Alba-

tros Media. Slavnostním odpolednem, které se 

konalo v areálu Corso Court Skanska, provázela 

Michaela Maurerová. Certifi kát Malého spisova-

tele obdrželi fi nalisté spolu s gratulací, Čtvrtou 

knihou pohádek a Atlasem světa pro děti (věno-

valo nakladatelství Albatros Media) z rukou Mar-

tiny Drijverové, redaktorky Evy Mrázkové a gra-

fi čky Veroniky Kopečkové. Po předání certifi kátů 

a  křtu knihy následovala autogramiáda všech 

dvaceti autorů. Každý měl připravený svůj stolek 

s vizitkou a za sebou plakát s textem a ilustrací 

své pohádky. Děti zasedly na svá místa a pak to 

začalo – podepisování knih, rozdávání úsměvů 

a užívání si zasloužené chvilky slávy. Pro všechny 

zúčastněné byly připraveny výtvarné dílničky, 

malování na  obličej, fotokoutek, občerstvení 

a obrovský dort s  ilustrací z obálky nové knihy. 

Celé odpoledne bylo velmi vydařené a  Anetka 

i ostatní hosté si ho báječně užili.

Andrea Erbenová 

Strašidelný večer
Na začátku listopadu se opět po roce probudila 

v areálu školy strašidla a rozhodla se prověřit sta-

tečnost žáků z 1. stupně. Blížil se večer, ale budova 

se překvapivě rozsvítila. Začali do  ní přicházet 

první návštěvníci. Mnozí dorazili ve  strašidel-

ných kostýmech s  odvážným „mejkapem“. Sešli 

se ve  svých třídách a  napjatě očekávali večerní 

program. Na  strašidelnou stezku po  zhasnuté 

škole se vydali nejdříve prvňáčci a zakončili ji žáci 

5. tříd. Na cestě narazili na různé duchy, kostlivce 

i  ježibaby. Tito obyvatelé záhrobí je pustili dále 

pouze tehdy, když splnili zadané úkoly. Děti tak 

zdolávaly nastražené překážky, hrály „skořápky“ 

o svoji cestu k dalšímu stanovišti, lovily předměty 

uvězněné ve slizu i v mouce. Na konci putování 

se musely podepsat na  listinu účastníků stezky 

a teprve potom si mohly oddychnout a vrátit se 

zpátky do třídy. Tady pak probíhal program, který 

si každý ročník zorganizoval po  svém. Občerst-

vení, jež připravily maminky, určitě přišlo vhod, 

protože nervy bylo třeba něčím pořádně obalit. 

A pak už se zase škola ponořila do tmy, strašidla 

šla spát do  tmavých koutů a  děti zase domů, 

do svých postelí. 

Děkujeme, strašáci, a za rok ahoj!

třídní učitelky 1. stupně

Ohlédnutí za okrskovým kolem 
ve fl orbale

Základní škola Podharť úspěšně reprezentovala 

na  okrskovém kole ve  fl orbale. Do  boje jsme 

vyslali čtyři družstva a  obsadili tak všechny 

kategorie. 

Tým starších chlapců měl ambice především 

díky téměř profesionálnímu hráči Nikolasi Osif-

činovi. Jenže on sám na to nestačil a i přes veš-

kerou snahu a osm nastřílených branek mužstvo 

nespasil. Ve hře chyběl týmový duch a soupeři si 

chytře hlídali našeho nejnebezpečnějšího hráče 

a  nedali mu prostor. Skončili jsme na  šestém 

místě z osmi týmů. Jako poslední se představila 

děvčata z 8. a 9. tříd. Výkony byly běhavé, snaživé 

a  bojovné. Připsala si dvě výhry, jednu remízu 

a  jednu prohru, což díky horšímu skóre stačilo 

„pouze“ na  3. místo. Vyhrálo družstvo Gymná-

zia DK, které táhly naše bývalé žákyně. Mladší 

chlapci srdnatě bojovali v turnaji šesti družstev. 

Velká bojovnost, odhodlání a radost ze hry sta-

čily na třetí – spravedlivé místo. Největší ovace 

všech zaznamenala mladší děvčata, která díky 

týmové spolupráci, ale hlavně díky podharťské 

běhavosti a  nezničitelnosti, dosáhla na  metu 

nejvyšší, a to zlatou, právem zaslouženou příčku. 

Tento tým mladších dívek postoupil do  okres-

ního kola, které se konalo 14. listopadu ve Strži. 

Drželi jsme palce!

Mgr. Vojtěch Hulík 

Třeťáci v Maršově 
Těsně před podzimními prázdninami se žáci ze 

3. třídy vydali do střediska SEVER v Horním Mar-

šově. Během třídenního pobytu si vyzkoušeli 

hlavně týmovou spolupráci. Díky zábavnému, 

ale i  velmi poučnému programu se dozvěděli 

mnoho zajímavostí o přírodě, o lese, hospodář-

ských zvířatech, chovu slepic atd. Děti zvládly 

i návštěvu starého kostela – což se pro některé 

rovnalo stezce odvahy. Odvaha se ale vyplatila, 

protože se zde setkaly s Krakonošem a poslechly 

si velmi zajímavý příběh. Čtvrteční večer byl 

věnován kůrovci smrkovému. Po spoustě infor-

maci a zajímavém fi lmu si děti létajícího a bzučí-

cího brouka samy vyrobily. Děkujeme lektorům 

Jáchymovi a Kataríně za skvělý program, mnoho 

her a hlavně trpělivost s malými dětmi. 

Mgr. Kateřina Křivánková, Marcela Jarošová 

Podzimní tvoření ve školní družině 
Podzimní dílničky na ZŠ Podharť ožily kreativní 

atmosférou. Děti z prvního stupně si přišly užít 

krásné dopoledne a  vytvořit spoustu nádher-

ných věcí z papíru, plstě i dřeva. Závěsné mobily 

v podobě soviček, papíroví kosáci, dřevění stra-

šáci i plstění ježci budou zdobit okna a domovy 

našich žáčků. Z podzimních výrobků měli radost 

nejen žáci, ale jistě i  jejich rodiče. Těšíme se 

na další tvoření. 

Markéta Hošková a Marcela Jarošová

vychovatelky školní družiny

Halloween v zoo 
V  pátek 1. listopadu jsme se po  vyučování 

s  družinou vypravili do  zoo na  Týden duchů. 

Všichni jsme si vydlabali svoji dýni podle své 

fantazie a nálady. Vydlabané dýně jsme vystavili 

a šli na strašidelnou procházku po zoo. Po cestě 

zpět jsme se zastavili u  pavilonu a  zkontrolo-

vali své dýně. Poté jsme se vydali k  hlavnímu 

vchodu, kde na  nás již za  tmy čekali rodiče. 

Strašidelná zoo se nám moc líbila a příští rok se 

určitě půjdeme podívat znovu. 

Marcela Jarošová

vychovatelka školní družiny 
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Včelař, který umí rozdávat své 
zkušenosti

Takovým včelařem je přítel Eduard Marek 

z Dubence, který je členem Českého svazu 

včelařů organizace Dvůr Králové nad 

Labem. „Včelařím již od svých devíti let, čili 

v letošním roce již 60 let,“ říká s úsměvem pří-

tel a včelař Eduard Marek, který též od roku 

2001 vede včelařský kroužek v  základní 

škole v  Dubenci, kde byl před pěti lety 

postaven darovaný včelín. Tam se schází

8 až 10 dětí z  místní základní školy, které 

mají o včelaření zájem. Spolu s Eduardem 

Markem vede kroužek nepostradatelný 

místní učitel, zástupce ředitele Ing.  Ladi-

slav Provazník, který je pravou rukou vče-

laře Eduarda Marka.

Největší setkání včelařské mládeže letos 

proběhlo 3.–7. července. Konalo se na Slo-

vensku v  Banské Bystrici, kde byl slav-

nostně zahájen i  10. ročník IMYB – 2019. 

Poprvé na  úrovni celosvětového setkání 

včelařské mládeže IMYB, a  to z  29 zemí 

všech pěti kontinentů světa.

Českou republiku v  soutěžích reprezento-

valo tříčlenné družstvo z  vybraných vče-

laříků. Byli to Jan Materna z  Hostinného, 

Ludmila Šnejdová z  Českých Budějovic 

a Pavlína Všetečková z Dubence. 

Zmíněný tým soutěžících včelaříků si 

ze „světového setkání“ přivezl nejvyšší 

uznání, zlato za  1. místo ze všech soutěží. 

To svědčí o tom, že předávání včelařských 

zkušeností v  naší republice je na  dobré 

úrovni a včelaření naší mládeže by se mělo 

stále podporovat. Včelaření je důležité pro 

udržení přírodní rovnováhy z důvodů zajiš-

tění opylení všech rostoucích rostlin.  

Vlastimil Rezek

Český svaz včelařů, organizace Dvůr Králové n. L.

Etnické odpoledne 
na ZŠ Schulzovy sady
„Jedeme do Afriky“ byl název projektového 

odpoledne s podporou OPVVV – Šablony 

II., které se konalo na ZŠ Schulzovy sady. 

Děti ze školní družiny velice nadchlo, když 

je navštívil obyvatel vzdáleného světa-

dílu, Afriky, a to ze Zimbabwe. Ukázal jim 

hru na bubny a dva africké tance, obojí 

se děti naučily. Při besedě pan Roben 

s pomocí tlumočnice paní Taslerové provedl 

žáky svou zemí a my se dozvěděli, že život 

v ní není vůbec snadný. 

Projekt multikulturní výchovy dále pokra-

čoval výrobou afrických masek, skládáním 

puzzle „Afrika na mapě“ a ochutnávkou 

cizokrajného ovoce. Žáci také zjistili, že věci 

pro nás samozřejmé nejsou pro mnohé 

Afričany běžné. Prožitky, které ten den děti 

získaly, s nadšením vyprávěly rodičům, 

sourozencům i kamarádům. 

Hana Karlovská 

vedoucí školní družiny ZŠ Schulzovy sady

Knihy a hry zachráněny! Bazar knih 
a her navštívilo přes 300 lidí
Celkem 20 lidí z  celého Krá-

lovédvorska, většinou stu-

denti dvorského gymnázia, 

se podílelo na  akci, která 

měla za  cíl najít nové maji-

tele ohraných deskových her 

a přečtených knih. V sobotu 

9. listopadu si mohli zájemci 

do  budovy dvorského gym-

názia nejen přijít pro daro-

vané knihy a hry, ale také pří-

padně své kousky na  místě 

prodat.

Z více než 500 kusů darova-

ných knih našla nové majitele více než třetina 

titulů. Byly mezi nimi i  učebnice a  odborné 

publikace, ale také fotografi e z doby sametové 

revoluce, které v kontextu výročí pomohly stu-

dentům gymnázia přiblížit atmosféru tehdejších 

přelomových okamžiků. Vybrané knihy budou 

postupně umístěny i  do  první dvorské kniho-

budky, která funguje od  srpna u  schodů nad 

atletickým stadionem. 

Spokojení byli i  prodejci na  tržišti, kteří, podle 

svých slov, prodali většinou více, než předpoklá-

dali, a  hlavně si vychutnávali přátelskou atmo-

sféru, ve které měli prostor si povídat s návštěv-

níky i  mezi sebou. Nedočkaví čtenáři si mohli 

své nové knihy číst přímo na akci v čtenářském 

koutku na sedacích vacích. Malí nečtenáři měli 

v tělocvičně také svůj koutek, kde jim předčítal 

z  pohodlného křesla pohádky student gymná-

zia. Opuštěná nezůstala ani knihovna gymnázia: 

stala se prostorem pro hraní deskových her urče-

ných pro děti i dospělé. Turnaje ve hře Sabotér, 

která byla součástí deskohraní, se účastnilo dva-

náct hráčů a  vítězové si odnesli ceny od  fi rmy 

Albi. Hosty akce se staly zástupkyně lounského 

Spolku paní, dam a dívek, které připravily nejen 

přednášku o  zajímavých knižních titulech, 

ale také přivezly z  Loun dárky, které v  tamní 

knihovně vyrábějí dobrovolníci. Na  cestu 

po Islandu nás během bazaru vzala prostřednic-

tvím fotografi í a osobních zkušeností v rámci své 

přednášky Blanka Hofmanová.  

Občerstvení bylo kromě kávy zcela v  režii stu-

dentek gymnázia, které si tak naživo zkusily 

„podnikat“. „Byla jsem velmi mile překvapena, 

s  jakým zápalem a  osobním nasazením se žáci 

zcela dobrovolně zapojili do  organizace akce. 

Měla jsem možnost je poznat i  z  jiné stránky 

než jen za katedrou. A patří jim za to můj velký 

dík, všem, ale hlavně dobrovolníkům z mé třídy,“ 

poznamenala Yveta Šecová, třídní učitelka 3. C 

na dvorském gymnáziu. 

Nám bylo potěšením předat zkušenosti z pořá-

dání komunitní akce mladým lidem a  dokázat 

jim, že podobná setkávání lidí jsou pro město 

i region důležitá a zároveň není jejich pořádání 

zcela jednoduchou záležitostí.  

Ing. Kateřina Sekyrková

Spolek pro Dvorek

Žáci ZŠ a PrŠ Dvůr Králové nad Labem 
pomáhají v ulicích našeho města
Pojmy ekologie a environmentální výchova zná 

už téměř každý. Jak je ale vnést do školy a záro-

veň pomáhat? Čtěte dál a dozvíte se, co všechno 

žáci Základní školy a  Praktické školy ve  Dvoře 

Králové nad Labem dělají pro přírodu.

Na jaře letošního roku jsme se jako škola zapojili 

do  projektu odboru životního prostředí měst-

ského úřadu, který se zaměřil na  efektivnější 

třídění odpadu. Krásné barevné tašky na  tří-

děný odpad, o které jsme požádali, jsme umístili 

do  všech tříd. Od  té doby je třídění ještě lepší 

a  zábavnější! Ne, že bychom do  té doby netří-

dili ve třídách odpad, ale s taškami to jde mno-

hem lépe. V učebnách vypadá místo pro třídění 

odpadu rozhodně příjemněji než s  nevzhled-

nými krabicemi. Žáci snadněji poznají, jaký 

odpad kam patří. Další novinkou na  naší škole 

jsou dva sběroví kamarádi – Víčkožrout a Hliní-

kožrout. Veselé nádoby ve tvaru příšerek, do kte-

rých odnášíme příslušný odpad. To děti baví! 

A dovolím si říci, že nejen děti. 

A jak je to s pomáháním ve městě? V rámci celo-

státní dobrovolnické akce 72 hodin se tradičně 

snažíme upravit, uklidit část města či okolního lesa. 

Letos jsme se vydali v menších skupinkách do nej-

různějších míst Dvora Králové nad Labem. Podle 

mapky jsme vyhledávali sběrová místa tříděného 

odpadu – stanoviště kontejnerů. U každého z nich 

jsme zkontrolovali samolepky. Ty špatné a poško-

zené jsme odstranili a  nahradili je novými, které 

určitě několik let vydrží. Mnoho stanovišť nám 

ještě chybí. Co ale zcela jistě nechybí, je chuť žáků 

i dospělých v práci pokračovat.

Až půjdete vynést do  barevných kontejnerů 

odpad, podívejte se, jestli jsme už u vás samo-

lepky obnovili. Jestli ještě ne, vydržte, určitě se 

dočkáte!  

Veronika Černocká

Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem
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Zlatá tečka na závěr sezony

V  sobotu 9. listopadu se královédvor-

ské gymnastky vypravily do  nedalekého 

Trutnova závodit v  Teamgymu. Na  pátý 

a  poslední závod pohárové sezony se 

vydalo družstvo dorostenek a  žen ze 

Sokola Dvůr Králové nad Labem s  jasným 

cílem: odvézt si domů zlaté medaile pro 

nejlepší tým Českého poháru za rok 2019. 

Jelikož již po  4. kole vedla děvčata prů-

běžné bodování soutěže a  jejich rivalky 

se do  soutěže nepřihlásily, bylo jasné, že 

mistrovský titul pro rok 2019 poputuje 

do  Dvora. Závody Českého poháru se 

samozřejmě vyhlašují i  zvlášť, proto stál 

před dívkami ještě jeden úkol, a to předvést 

co nejlepší výkony a poprat se tak o stupně 

vítězů i  v  závodě samotném. Po  malém 

zaváhání na  pódiové skladbě se děvčata 

nevzdala, zaskákala téměř bezchybně 

na  tumblingu a  trampolíně a  zbývalo již 

jen čekat na  verdikt poroty. Po  vyhlášení 

bylo jasné, že boj o zlato se zdařil na výbor-

nou. Po jedné bronzové a třech stříbrných 

medailích z  předchozích závodů se jim 

konečně na  krku houpala i  medaile zlatá 

a  po  vyhlášení celoroční soutěže se Dvo-

račkám na krku leskla zlata hned dvě.

Andrea Šedivá

vedoucí týmu Teamgym 

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Koncert Trutnovské fi lharmonie
ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad 

Labem může být pyšná. A to nejen na své 

žáky, ale i na jejich učitele. V pátek 1. listo-

padu se konal koncert Trutnovské fi lhar-

monie. Tato nádherná akce byla součástí 

festivalu Trutnovský podzim a  odehrávala 

se ve společenském centru Uff o. 

Symfonickému orchestru stál v čele světo-

známý dirigent Leoš Svárovský. Součástí 

tohoto bezmála padesátičlenného tělesa 

byli i dva absolventi místní ZUŠ. Jako jediní 

hráči na  klarinet se zde představili Tereza 

Dederová a Nikolas Erben.

Koncertu předcházelo mnoho náročných 

zkoušek. Pro oba hráče to byla obrovská 

zkušenost, hrát s  tímto tělesem, a  mohou 

být na  sebe právem hrdí, že při této 

zkoušce obstáli na jedničku. 

Velké poděkování patří panu učiteli Tomáši 

Valterovi, který oba hráče po  několik let 

učil hře na klarinet, díky němu byli na tuto 

velkou příležitost výborně připraveni. 

ZUŠ R. A. Dvorského se o své žáky úžasně 

stará a toto je důkazem. Přeji více takových 

krásných okamžiků a děkuji za péči věno-

vanou všem dětem.

Andrea Erbenová

Podzimní aktivity Sokola
Podzim sice již zahnal 

sokoly do  tělocvičny, ale 

přesto ještě do  předpo-

sledního týdne v  říjnu 

využili atleti krásného 

počasí a  částečně tréno-

vali na dráze.

Počasí nám však příliš 

nepřálo při odhalování 

Kamenů zmizelých, kdy 

celé odpoledne propr-

šelo. Přesto se všechny 

naplánované pietní akty 

k  Památnému dni sokol-

stva uskutečnily a  sokolíci promoklí na  kost 

vzdali hold našim hrdinům i nově rozvinutému 

praporu. Jsme rádi, že se odhalování Kamenů 

zmizelých zúčastnil pan starosta Jan Jarolím, 

který také převzal nad akcí záštitu.

Jediné, co jsme přesunuli na  jiný termín, byl 

Večer sokolských světel. A  dobře jsme udělali! 

Lodičky se světélky, které symbolizovaly sokol-

ské duše padlých hrdinů, za nádherného počasí 

krásně pluly po  Labi za  účasti více než stovky 

dětí i dospělých. Tato akce má vždy zvláštní ná-

boj a myslíme si, že se nám daří vhodným způso-

bem přiblížit sokolskou historii nejen nejmladší 

generaci.

Podařilo se nám také uskutečnit pro naše cviči-

tele a starší závodníky seminář Funkční trénink 

a  posilování vlastní vahou, který vedl Jiří Paclt. 

Seminář se vydařil a  účastníci získali mnoho 

nových poznatků.

Dne 28. října se zúčastnili naši zástupci pietního 

aktu, který na  náměstí Odboje organizovalo 

město Dvůr Králové nad Labem.

Již po patnácté jsme uspořádali v královédvor-

ské sokolovně přebor župy Podkrkonošské 

Jiráskovy v  desetiboji. Síly změřilo 160 závod-

níků od čtyř do dvaceti let ze sedmi sokolských 

jednot. Naši královédvorští závodníci vybojovali 

10 titulů přeborníka župy (E. Hažvová, J. Seifrt, 

F. Šturm, A. Holanová, M. Kubíček, M. Lukáš, 

J. Šturmová, B. Síbrová, M. Fišerová a D. Hojný), 

šest stříbrných medailí (V. Šubr, A. Poloprudská, 

M. Holan, K. Kubíčková, E. Špatenková, M. Poli-

čanský) a  sedm bronzových medailí (O. Seifrt,

A. Martínková, D. Voborník, J. Schreiber, 

T. Grusová, E. Šebková a  O. Schreiber). Všem 

závodníkům blahopřejeme k  dosaženým výko-

nům a medailistům děkujeme za skvělou repre-

zentaci jednoty. Obrovské poděkování patří 

všem, kteří se zapojili do  organizace závodů 

a  pomohli u  jednotlivých disciplín jako měřiči 

a počtáři, a také dalším pomocníkům, kteří byli 

po  celý závod dětem skvělými vodiči. Mnoho 

dětí si právě na  těchto závodech odbylo svůj 

závodnický křest. Věříme, že se s  nimi budeme 

potkávat i  na  dalších závodech a  že jim spor-

tovní zápal vydrží co nejdéle.

Mgr. Pavlína Špatenková

vzdělavatelka TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Trampolínisté mají za sebou další závod 
Českého poháru a mistrovství ČR družstev
V Libereckém trampolí-

novém centru Orionka 

se v sobotu 9. listopadu 

konal poslední pohá-

rový závod roku 2019, 

kterého se zúčastnilo 

131 závodníků. Oddíl 

trampolín Sokola Dvůr 

Králové nad Labem 

reprezentovalo pět 

závodníků v  Junior-

ském poháru. Výborně 

si vedla synchronní 

dvojice Adéla Her-

manová a  Anna Puh-

lovská, která se opět 

probojovala do fi nále na 7. místě a v něm si své 

postavení ještě zlepšila a obsadila 5. příčku. Toto 

umístění má uvedená dvojice i v celkovém hod-

nocení poháru za rok 2019. 

Výborně si vedl i Ondřej Schreiber, který obsadil 

9. místo. Také naše juniorky zabojovaly a obsa-

dily místa ve středu startovního pole. Adéla Her-

manová byla 14., Anna Puhlovská 15., Anna Svo-

bodová 16. a  Karolina Jonová ve  svém prvním 

pohárovém závodě 18.

V  neděli 10. listopadu se ve  stejné hale konalo 

Mistrovství České republiky družstev, do 

něhož se probojovali závodníci pouze 7 oddílů 

z ČR. Startují pak smíšená 3–4členná družstva 

od žákovských kategorií až po dospělé. Z králo-

védvorského oddílu se do tohoto závodu probo-

jovali pouze tři závodníci. Po odskákání povinné 

a  volné sestavy Adély Hermanové a  Báry 

Schejbalové bylo naše družstvo na  pěkném 

11. místě. Toto místo si drželo i  po  povinné 

sestavě Tobiáše Kulveita, ale ten nedoskákal 

poslední dva skoky volné sestavy a Královédvo-

ráci skončili na  17. příčce. I  přes toto zaváhání 

naši závodníci oddíl dobře reprezentovali.

Jaromír Bek

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem, oddíl skoků na trampolíně
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Stomatologická pohotovost
prosinec 2019
30. 11. a 1. 12., : Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 

1105, Dvůr Králové n. L., tel.: 499 321 028;

7. a 8. 12.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 1105, 

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

14. a  15. 12.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 

1105, Dvůr Králové n. L., tel.: 499 321 028;

21. a  22. 12.: MDDr.  Petra Andrlová, 

Zubní ordinace č. p.  31, Bílá Třemešná, 

tel.: 732 580 139; 

24. 12.: MUDr. Věra Hrabyová, Fügnerova 

519, Dvůr Králové n. L., tel.: 499 320 795; 

25. a  26. 12.: DentMode, s. r. o., Podě-

bradova 1959, Dvůr Králové nad Labem, 

tel.: 491 616 464; 

28. 12.: MUDr. Rudolf Dušánek, Roháčova 

2968, Dvůr Králové n. L., tel.: 603 994 436;

29. 12.: DentMode, s. r. o., Poděbradova 

1959, Dvůr Králové n. L., tel.: 491 616 464;

1. 1. 2020 : MUDr. Gustav Hrabý, Fügnerova 

519, Dvůr Králové n. L., tel.: 499 320 795.

Ord. doba: so, ne, svátky 8:00–12:00 hod.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Festival Trutnovský podzim

Dne 4. října se uskutečnil koncert 39. roč-

níku mezinárodního hudebního festivalu 

Trutnovský podzim, jež se konal ve spole-

čenském centru Uff o. 

Saxofonovým večerem nás provázela Kate-

řina Pavlíková se svým SaxWorkem (saxofo-

nový projekt vytvořený za účelem umožnit 

mladým a  nadějným saxofonistům profe-

sionálně růst a  vystupovat na  domácích 

i  zahraničních pódiích). Členové souboru 

jsou laureáty mnoha národních i  meziná-

rodních soutěží ve hře na dechové nástroje. 

Kateřina Pavlíková působí jako pedagožka 

hlavního oboru hra na  saxofon na  Kon-

zervatoři v  Českých Budějovicích a  v  ZUŠ 

Volary. Patří k výrazným osobnostem české 

saxofonové scény. Je dlouholetou členkou 

souboru Bohemia Saxophone Quartet.

Bylo nám velikou ctí, že saxofonistky Bar-

bora Šindelářová a Barbara Benecká ze ZUŠ 

R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem 

si mohly společně s  Kateřinou Pavlíkovou 

zahrát závěrečnou skladbu saxofonového 

Trutnovského podzimu.

Simona Hučíková

ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem

Skautské středisko hlásí
Dne 28. října se zúčastnili 

zástupci našeho střediska 

z  3. oddílu vzpomínko-

vého aktu na  náměstí 

Odboje a  u  pomníku 

T. G. Masaryka v Podharti 

u příležitosti 101 let od 

vzniku Českosloven-

ska. Připomněli si také 

události 17. listopadu 

roku 1939 a  1989 účastí při pietním aktu 

na náměstí Odboje. 

Členové 3. oddílu přespali dne 8. listopadu 

ve  skautské vile a  následující den navští-

vili výstavu ke  100 let skautingu v  Hořicích. 

Na výstavě byla spousta aktivit. Pro menší např. 

lov bobříků, třídění kovů, Kimova hra s  věcmi 

na  tábor, poznávačky plodin, bylinek či stop, 

skládanka typů ohňů. Starší mohli lovit QR 

kódy, díky kterým si mohli otevřít truhlu s pokla-

dem. I přes nepřízeň počasí si ještě skauti prošli 

hořický park se sochami.

Zveme všechny rodiče, příbuzné a  příznivce 

skautingu na  Vánoční skautskou besídku, 

která se uskuteční v  neděli 15. prosince 

2019 od  13:30 hod. v  aule královédvorského 

gymnázia. 

Již tradičně se zapojí skauti k šíření Betlémského 

světla. V sobotu 21. prosince ho převezmou krá-

lovédvorští skauti na vlakovém nádraží. Betlém-

ské světlo bude potom k  dispozici pro nejširší 

veřejnost v odpoledních hodinách i následující 

dny v římskokatolickém kostele sv. J. Křtitele.

Ing. Martin Stránský

S  blížícím se koncem tohoto 

roku bychom rádi poděkovali 

všem, kteří nám z  depozitu 

Další šance Dvůr Králové nad 

Labem pomáhali fi nančně, 

materiálně, někteří i  s  úkli-

dem, a to bez nároku na odměnu. 

Odměnou nám všem jsou hýčkané kočky 

v nových domovech a spokojení majitelé, kteří 

našli nového člena rodiny. 

V  letošním roce přijal depozit Další šance 

ve Dvoře Králové nad Labem 81 koček a k 11. lis-

topadu 2019 jich umístil 59. Avšak lidí, kteří stále 

kočky množí a  pohazují jejich koťata kdekoliv, 

neubývá. Porušují tím nejen zákon, dopouštějí 

se trestného činu, ale zároveň se vystavují riziku 

pokrytí veškerých nákladů vynaložených za péči 

zvířat v útulku, které se pohybují v řádu několika 

tisíc korun. 

Rádi bychom na straně druhé informovali něk-

teré nálezce o tom, že každou kočku pohybující 

se volně na ulici není třeba „zachraňovat“. Dobře 

vypadající kočka, která není zraněná, má větši-

nou svého majitele, k němuž se sama vrátí.

Chcete-li z  naší současné nabídky poznat ales-

poň některé kočičky čekající na  nový domov, 

sledujte pořad „Chcete mě“ ze Dvora Králové 

nad Labem, který bude vysílán 15. prosince 

2019 dopoledne na programu ČT 2. Čekajících 

kočiček je opravdu hodně a  jejich fronta neu-

stále roste.

Předvánoční adventní sbírka a  strom přání se 

uskuteční v  obchodech Super ZOO DK a  Hoby 

centrum Jiranová.

Kromě 23 koťat akutně nový domov naléhavě 

potřebují (zleva) Dante, Merlin, Fík a Rozárka.

Všechny informace naleznete na stránkách 

www.dalsisance.cz, na facebookovém profi lu 

https://www.facebook.com/KockyDvurKralove/ 

nebo na telefonním čísle 605 751 717.

Budete-li chtít fi nančně pomoci, je možné při-

spět na účet číslo: 236897918/0300, VS 248, nebo 

na transparentní účet číslo: 2400810343/2010, 

VS 248.

Děkujeme. 

Beatriz Motalová

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

Co nového v útulku Další šance


