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Novoroční přání starosty města
Vážení spoluobčané, 

dámy a pánové, milí 

Královédvoráci.

Rok se s rokem sešel, 

sčítají se úspěchy 

i neúspěchy, a tak mi 

dovolte také trochu 

bilancovat. 

Historickým mil-

níkem, určitě nejen pro mě, ale věřím, že

i pro vás, občany, se v roce 2019 stal nákup 

čistírny odpadních vod. Po letech se nám 

podařilo korunovat stovky hodin telefonátů, 

schůzek a dohadování se a zbavili jsme Dvůr 

Králové nad Labem zátěže, která ho dlouhé 

roky vyčerpávala. Od 2. prosince 2019 patří 

ČOV městu, resp. Městským vodovodům

a kanalizacím, které ji vlastní a provozují.

Zatím nekončícím evergreenem našeho 

města jsou opravy komunikací, ať už 

místních nebo krajských. Po kompletní 

rekonstrukci Čelakovského ulice a nové 

křižovatky ulic Vrchlického a Nedbalova 

naši trpělivost prověří objížďky kvůli 

rekonstrukci druhé části Krkonošské ulice 

(silnice, chodník, veřejné osvětlení, vodo-

vod a kanalizace) a kompletní rekonstrukci 

Heydukovy ulice. Kromě toho se rekon-

strukce dočkají chodníky např. v  Nedba-

lově, Erbenově, Tyršově ulici a konečně také 

ve Verdeku. V řadě ulic dojde k rekonstrukci 

veřejného osvětlení (Zátopkova, Zahradní, 

Tyršova, Roháčova, Nerudova, Klicperova 

atd.). Zároveň budeme připravovat projek-

tové dokumentace na rekonstrukce chod-

níků, sítí pod nimi nebo veřejného osvět-

lení, abychom mohli pokračovat i v dalším 

období. Nemalé prostředky se také chys-

táme vložit do  oprav našich škol, školek, 

sportovišť nebo našeho Tyršova koupaliště.

Vážení spoluobčané, dovolte, abych vám 

popřál hodně zdraví, štěstí, radosti a  spo-

jenosti do roku 2020. Bude jistě opět hek-

tický, ale jsem přesvědčen, že společně 

a v dobré vůli zvládneme úplně všechno!

Ing. Jan Jarolím, starosta města

facebook.com/
mestodknl

Nová sdílená učebna robotiky a informatiky 
nadchla, při výuce se žáci budou bavit

Na konci listopadu se uskutečnila prohlídka nově 

vybudované sdílené učebny robotiky a informatiky, 

která vznikla díky spolupráci města Dvůr Králové 

nad Labem a Královéhradeckého kraje v prostorách 

Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové 

nad Labem (SŠIS), jejímž zřizovatelem je právě kraj. 

Učebnu budou moci využívat k výuce nejen žáci krá-

lovédvorských základních škol, ale v budoucnu také 

žáci základních škol z okolí a počítá se i s workshopy 

pro žáky z mateřských škol, případně z dalších vzdě-

lávacích či volnočasových institucí. 

„Potřeba projektu vyplynula z místních akčních 

plánů vzdělávání jako jeden z námětů na zkva-

litnění výuky informatiky,“ sdělila místostarostka 

města Alexandra Jiřičková, která stála u zrodu 

projektu a působila jako koordinátorka. Na reali-

zaci učebny se výrazně podíleli učitelé informa-

tiky z jednotlivých základních škol, které město 

zřizuje. Tým vytvořili Radan Černý (ZŠ 5. května), 

Petr Pavelka, David Sedláček (oba ZŠ Schulzovy 

sady), Zdeněk Balek (ZŠ Strž) a Jana Irovská 

(ZŠ Podharť). Učebnu tvoří tři místnosti vyba-

vené např. frézou, gravírovacím strojem, 3D ske-

nerem, 3D tiskárnami, vyšívacím strojem nebo 

řezacím plotrem. Pro nejmenší děti jsou určeni 

beeboti, pro ty starší ozoboti a lego stavebnice. 

Místnosti bylo třeba vybavit i nábytkem včetně 

roboarény a pracovních stolů. 

„Vzhledem k tomu, že učebna má pomoci vzbu-

dit u žáků zájem o technické obory, které se 

potýkají s nedostatkem zaměstnanců, jsme pro-

jekt představili také podnikatelům z IT oblasti, 

kteří byli nadšeni,“ uvedla Alexandra Jiřičková.

Prohlídky se zúčastnila řada hostů v čele se 

starostou města Janem Jarolímem, Královéhra-

decký kraj reprezentovali náměstkyně hejtmana 

pro oblast školství, kultury a sportu Martina Ber-

dychová a radní pro oblast investic a majetku 

Václav Řehoř, SŠIS zastupoval mimo jiné ředitel 

školy Petr Vojtěch a MAS Královédvorsko Jan 

Machek, který se na vzniku projektu také podí-

lel. Obsluhu jednotlivých zařízení předvedli 

právě učitelé informatiky a pracovníci odboru 

informatiky z městského úřadu.

„Pro mě je vznik sdílené učebny dalším průlo-

movým projektem, stejně jako letos otevřená 

expozice textilního tisku, kterou v našich pro-

storách provozuje městské muzeum. Věřím, že 

je to příklad hodný k následování,“ poznamenal 

ředitel SŠIS Petr Vojtěch.

Náklady na vybudování sdílené učebny se 

vyšplhaly na téměř 2,4 mil. Kč. Na projekt se však 

podařilo prostřednictvím MAS Královédvorsko 

získat dotaci ve výši 2,3 mil. Kč z IROP. Konečnou 

fázi projektu zajišťoval s pedagogy Ondřej Sa-

mek, vedoucí odboru informatiky. 

„Jsem na projekt pyšná, protože vznikl zespoda. 

Vzešel od učitelů, kteří ho připravili a zapojili se 

do něj. Poděkování patří také Královéhradec-

kému kraji a SŠIS, protože bez jejich spolupráce 

a vstřícnosti by to nešlo. Je to ukázka toho, že 

když se spolupracuje, mohou vzniknout pro-

jekty, které jsou ku prospěchu celého regionu,“ 

dodala Alexandra Jiřičková.

Miroslava Kameníková, foto: Jan Skalický

Celý článek najdete na www.mudk.cz.
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Sazby za užívání veřejného 
prostranství nová vyhláška 
nemění 
Královédvorští zastupitelé schválili na svém 

prosincovém zasedání znění obecně 

závazné vyhlášky č. 4/2019 o  místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství. 

Dosavadní sazby se nemění, do  vyhlášky, 

která bude účinná od  1. ledna 2020, se 

pouze promítly změny, které vyplynuly 

z novely zákona o místních poplatcích. 

Návrh zastupitelky Veroniky Tomkové 

(DKoalice), aby se sazba pro cirkusy s  ži-

vými zvířaty zvedla na  100 Kč za  každý 

započatý metr čtverečný a den, zastupitelé 

nakonec proto, že by vyhláška mohla být 

diskriminační, zamítli.  

(mik)

Poplatek z pobytu bude 
ve městě od nového roku činit 
10 Kč za osobu a den
Zastupitelé města na  svém prosincovém 

zasedání projednávali obecně závaznou 

vyhlášku č. 3/2019 o  místním poplatku 

z  pobytu, který nahradí dosavadní místní 

poplatek z ubytovací kapacity. Od 1. ledna 

2020 bude poplatek činit 10 Kč za  osobu 

za  každý započatý den pobytu (kromě 

1. dne pobytu) a  jeho plátcem budou 

poskytovatelé ubytování za úplatu.

Poplatek se nevztahuje např. na nevidomé 

osoby či držitele průkazu ZTP/P a  jejich 

průvodce, osoby mladší 18 let nebo osoby 

hospitalizované ve zdravotnickém zařízení 

atd. Od poplatku z pobytu jsou osvobozeni 

poplatníci, kterým byl poskytnut úplatný 

pobyt v zařízeních zřízených městem.

K přijetí vyhlášky město Dvůr Králové nad 

Labem přistoupilo v návaznosti na novelu 

zákona o  místních poplatcích, který platí 

od  1. ledna 2020. Tato novela umožňuje 

stanovit výši poplatku v  roce 2020 až 

do částky 21 Kč, v dalších letech až do 50 Kč.

Přijatá vyhláška nahradí dosud platnou 

vyhlášku č. 5/2011 o  místním poplatku 

z ubytovací kapacity.

(mik)

Starosta Jan Jarolím převzal 
dekret o udělení nového znaku 
města 

Starosta Dvora Králové nad Labem Jan 

Jarolím převzal 25. listopadu 2019 v Parla-

mentu České republiky z  rukou předsedy 

Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka 

dekret o  udělení obecního symbolu – 

znaku města. Dvůr Králové nad Labem 

totiž letos na  jaře požádal Poslaneckou 

sněmovnu o  změnu stávajícího znaku, 

jehož nová podoba byla odsouhlasena 

v červenci. Podoba a popis znaku jsou zve-

řejněny v Registru komunálních symbolů.

(mik)

V roce 2020 bude Dvůr Králové nad Labem 
hospodařit s téměř půl miliardou korun
Na  prosincovém zasedání schválili zastupitelé 

rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na  rok 

2020, který je zpracován jako defi citní. Zatímco 

celkové výdaje jsou 483,18 mil. Kč, příjmy činí 

447,80 mil. Kč. Schodek rozpočtu 35,38 mil. Kč je 

pokryt zůstatkem fi nančních prostředků, které má 

město z minulých let, a také smlouvami o kontoko-

rentním úvěru v souhrnné výši 100 mil. Kč. 

„Jako každý rok rozpočet ovlivňují plánované 

nákladné investiční akce. V  roce 2020 se jedná 

o  modernizaci technologie chlazení a  zázemí 

na zimním stadionu za 35 mil. Kč a také o rekon-

strukce komunikací, které připravujeme ve spo-

lupráci s  Královéhradeckým krajem. Na  rekon-

strukci Heydukovy ulice je vyčleněno v  součtu 

13,1 mil. Kč, na  rekonstrukci Krkonošské ulice 

dokonce 25,5 mil. Kč,“ říká místostarostka Ale-

xandra Jiřičková, jež má ve své gesci odbor roz-

počtu a fi nancí.

Peníze dále půjdou například na  moderni-

zaci Tyršova koupaliště (v  součtu 5,6 mil. Kč), 

kde bude dokončena stavba nového sociál-

ního zázemí a  chystá se rekonstrukce druhého 

bazénu. V roce 2020 by se měla realizovat také 

půdní vestavba v ZŠ Podharť (6 mil. Kč), rekon-

strukce chodníku a komunikace v ulici Pod Safari 

(5,5 mil. Kč), chodník ve  Verdeku (5 mil. Kč), 

zasíťování lokality Sylvárov pod areálem tech-

nických služeb (5 mil. Kč), rekonstrukce podlahy 

tělocvičny v  ZŠ Strž (3,5 mil. Kč), rekonstrukce 

chodníků v  Nedbalově ulici (2 mil. Kč) nebo 

mostu v parku Schulzovy sady (2 mil. Kč), další 

etapa metropolitní sítě (2 mil. Kč) atd. 

Významné jsou i  předpokládané prostředky 

na opravy a udržování majetku města (v souhrnu 

33,49 mil. Kč), investiční a neinvestiční příspěvek 

technickým službám (5,75 mil. Kč a 48,9 mil. Kč), 

výdaje na  školství (28,79 mil. Kč), na  oblast kul-

tury (27,38 mil. Kč), příspěvek Pečovatelské službě 

města (12,07 mil. Kč), výdaje na životní prostředí 

(5,56 mil. Kč), příspěvek na provozování městské 

autobusové dopravy (3,6 mil. Kč), nechybí ani pro-

středky na zajištění činnosti jednotek SDH Žireč, 

SDH Verdek, povodňové komise a  oblast krizo-

vého řízení (v součtu 3,06 mil. Kč). Město i v roce 

2020 podpoří zajištění dětské lékařské pohoto-

vosti v  nemocnici a  nemocniční nadační fond 

(dohromady 300 tisíc Kč).

Největší položku v příjmech, 256,13 mil. Kč, 

tvoří veškeré předpokládané daňové výnosy 

spolu s výnosy ze správních a místních poplatků 

a s ostatními daňovými příjmy. „Je to téměř 

60 % všech předpokládaných příjmů. Výrazně 

se do  rozpočtu promítnou také příjmy z  dotací, 

které jsou nyní plánovány ve výši 98 mil. Kč,“ říká 

Alexandra Jiřičková. Přes 73 mil. Kč pak město 

získá především z nájemného z objektů ve svém 

vlastnictví a přes 20 mil. Kč z prodejů nemovitostí.

Miroslava Kameníková 

Vodné a stočné bude od ledna činit 91,31 Kč
Královédvorští zastupitelé schválili novou cenu 

vodného a stočného, která bude od 1. ledna 2020 

činit 91,31 Kč včetně DPH. Odběratelé tak za kubík 

odebrané a  vypuštěné vody zaplatí zhruba o  9 % 

více než dosud. Zatímco cena vodného se sníží 

o  2,47 Kč na  32,89 Kč včetně DPH, cena stočného 

vzroste o 9,95 Kč na 58,42 Kč včetně DPH. 

Cena byla stanovena na  základě kalkulace 

společnosti Městské vodovody a  kanalizace 

Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., a vycházela 

i z podkladů dosavadního provozovatele čistírny 

odpadních vod, fi rmy Litave, s. r. o. Novým vlast-

níkem a  zároveň provozovatelem ČOV je však 

nyní MěVaK, který ve Dvoře Králové nad Labem 

provozuje i vodohospodářskou infrastrukturu. 

„Důvodem zdražení není koupě ČOV, jak je tento 

krok některými prezentován, ale především ná-

růst nákladových položek energie, nárůst cen 

u  externích dodavatelů a  také vysoké náklady 

spojené s opravou poruch na síti,“ řekl starosta 

města Jan Jarolím. 

Do kalkulace se promítly i náklady spojené s čiš-

těním odpadních vod. „Do letoška město platilo 

ročně 18,4 mil. Kč včetně DPH, což bývalý maji-

tel ČOV v soudních sporech vedených s městem 

rozporoval. Krajský soud v Hradci Králové letos 

v  lednu v rozsudku uvedl, že odpovídající cena 

za čištění odpadních vod již v roce 2013 přesa-

hovala 20 mil. Kč, a lze předpokládat, že nyní by 

to bylo ještě více. Ke  zdražení stočného by tak 

muselo dojít i  v  případě, že by MěVaK čistírnu 

nekoupil, protože by muselo být rozhodnutí 

soudu v ceně zohledněno. Abychom ale udrželi 

pro občany cenu na  přijatelné úrovni, rozhodli 

jsme se, že od  roku 2020 snížíme MěVaKu

o 3 mil. Kč nájemné za vodohospodářskou infra-

strukturu, což se v kalkulaci projevilo zlevněním 

vodného a u stočného to zmírnilo nárůst ceny,“ 

vysvětlil starosta Jan Jarolím. 

Právě se snížením nájemného MěVaKu nesou-

hlasili ani zastupitel Jan Bém, ani zastupitel 

Petr Hroneš (oba ODS). Ten na zasedání navrhl 

zvýšení vodného a stočného o 3 Kč (celkově 

94,31 Kč), a to při zachování nájmu MěVaKu 

jako v roce 2019, tj. 14,5 mil. Kč, které by se 

v plné výši vrátilo do obnovy vodovodní 

a kanalizační sítě. „Stejnou výši kalkulace dopo-

ručila valné hromadě MěVaKu potažmo zastu-

pitelstvu města dozorčí rada MěVaKu, a to 

z důvodů zachování objemu fi nancí ve výši 

14,5 mil. Kč do obnovy vodovodní a kanali-

zační sítě. Jedná se tak o umělé snížení ceny. 

Původní návrh na zvýšení ceny vodného 

a stočného byl dokonce celkově o 11 Kč, to 

nebylo politicky akceptovatelné pro vedení 

města. Proto se rozhodlo cenu uměle snížit, a to 

ponížením nájmu MěVaKu, což ve skutečnosti 

znamená nižší investice do vodohospodářské 

infrastruktury, a to o více než 3 mil. Kč za rok. 

Minulá vedení byla opakovaně současným 

vedením kritizována za pomalost obnovy sítě 

a velký nátok balastních vod do kanalizační sítě,“ 

řekl k tomu Petr Hroneš.

Po  přestávce zastupitelé návrh nakonec zamítli. 

Do oprav vodohospodářské infrastruktury se 

ale bude investovat i v roce 2020, např. jen 

v rámci rekonstrukce Krkonošské ulice se plánuje 

obnova vodovodu a kanalizace za 19,5 mil. Kč.

Od 1. května 2020 by mělo dojít ke snížení sazby 

DPH u vodného a stočného z 15 na 10 % a cena 

za kubík odebrané a vypuštěné vody by tak pro 

občany měla činit 87,34 Kč včetně DPH. 

Průměrná cena vodného a  stočného v  České 

republikce činila v roce 2019 88,35 Kč. 

Miroslava Kameníková
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Vyšlo další Vlastivědné čtení 
o Královédvorsku

V polovině prosince vyšlo další číslo Vlas-

tivědného čtení o  Královédvorsku, které 

vydává město Dvůr Králové nad Labem. 

V obsahu čísla najdete například: první díl 

seriálu O  starých cestách na  Královédvor-

sku, dále články Manželská rozepře před 

340 lety, Na Zvičině stál větrný mlýn, Ještě 

k  R. A. Dvorskému, Poklad z  kufru, Česká 

menšina v  Kuksu od  konce 19. století 

do roku 1938, Boží muka v Kuksu ze Špor-

kovy doby, Sto let od schválení 1. knihov-

nického zákona, Vzpomínky na  podnik 

Strojtex, Řekové mezi námi – 70 let řecké 

menšiny na  Královédvorsku, Příběhy kap-

liček a  křížků na  Zvičině, Královédvorská 

country skupina Wostruha oslavila své 

50. narozeniny.

Pokud si budete chtít vlastivědné čtení 

opatřit, máte možnost. Za  50 Kč je 

k  dostání jak v  Městském informačním 

centru na náměstí T. G. Masaryka, tak také 

v  městské knihovně Slavoj a  v  městském 

muzeu.

(red)

Královédvorské Vánoce

V pátek 13. prosince 2019 patřilo náměstí 

Václava Hanky a Hankův dům tradičnímu 

vánočnímu jarmarku Královédvorské 

Vánoce. Návštěvníci zde mohli nakoupit 

netradiční vánoční dárky různého sorti-

mentu a zhlédnout zajímavý doprovodný 

program. Nechyběly dílny pro děti, zají-

mavá hudební, divadelní a taneční vystou-

pení v podání pěveckého sboru Carpe 

diem ze ZUŠ R. A. Dvorského, Vítězňáčku 

z Vítězné, dětského folklorního souboru 

Hadářek a dalších. Novinkou byly venkovní 

ukázky dravých ptáků či výroba dřevěných 

soch motorovou pilou.

(ska)

Město Dvůr Králové nad Labem 
aktualizovalo vyhlášku o poplatku ze psů
Zastupitelé na svém prosincovém zasedání odsou-

hlasili novou obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 

o místním poplatku ze psů, která od ledna nahra-

dila dosavadní vyhlášku z  roku 2011. Zásadní 

změnou je zrušení dosud stanovených zón a sjed-

nocení sazby poplatku na celém území města.

Majitelé psů, kteří bydlí v  rodinném domě, 

nyní zaplatí za jednoho psa 300 Kč, za druhého 

a každého dalšího psa 800 Kč. V případě, že bydlí 

v ostatních objektech (např. v bytovém domě), 

zaplatí za  jednoho psa 800 Kč, za  druhého 

a  každého dalšího psa 1.600 Kč. Obyvatelé nad 

65 let a  členové kynologické organizace nebo 

mysliveckého sdružení zaplatí za  jednoho psa 

200 Kč, za druhého a každého dalšího psa 300 Kč.

Od poplatku ze psů jsou osvobozeni např. nevi-

domí, držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoby 

provádějící výcvik psů určených k  doprovodu 

těchto osob, provozovatelé útulků pro zvířata 

nebo držitelé psa, kteří byli ustanoveni lesní, 

mysliveckou nebo rybářskou stráží, držitelé spe-

ciálně cvičeného záchranářského psa a po dobu 

jednoho roku také občané, kteří si vezmou psa 

z útulku (kromě původních majitelů psa).

Poplatek ze psů platí držitel (majitel) psa 

a poplatková povinnost vzniká v měsíci, kdy pes 

dovrší stáří tří měsíců.

Povinné čipování
Město Dvůr Králové nad Labem dosud hradilo 

majitelům čipování psa. Majitelé při nahlá-

šení psa do  evidence na  pokladně městského 

úřadu vyplnili příslušnou žádost, poté navštívili 

veterináře a nechali u něho psa čipovat. Platbu 

za  majitele psa provedlo město na  základě 

smluv uzavřených s příslušnými veterináři.

Tento benefi t zůstane pro občany Dvora Králové 

nad Labem i  po  1. lednu 2020, kdy začne být 

čipování psa povinné. Podle Státní veterinární 

správy bude totiž očkování psa proti vzteklině 

platné pouze v  případě, že je pes označený 

mikročipem. Číslo mikročipu bude muset být 

zaznamenáno v  dokladu o  očkování psa (pas, 

očkovací průkaz), štěňata budou muset být 

označena mikročipem nejpozději v  době prv-

ního očkování proti vzteklině. Mikročip nebu-

dou muset mít pouze psi s jasně čitelným teto-

váním provedeným před 3. červencem 2011.

Miroslava Kameníková

Cena za komunální odpad se zvýší, řešením 
je produkovat ho méně a zbytek třídit
Zastupitelé města schválili nové znění obecně 

závazné vyhlášky o  poplatku za  komunální 

odpad. Vzhledem k  stále narůstajícím nákladům 

na svoz odpadu a uložení směsného komunálního 

odpadu dojde po šesti letech ke zvýšení poplatku. 

Ten zahrnuje nejen svoz a  likvidaci směsného 

komunálního odpadu, ale také poskytnutí sběr-

ných nádob na směsný komunální odpad, využití 

kontejnerů a  sběrných pytlů na  tříděný odpad 

a také odkládání tříděného odpadu (včetně nebez-

pečného a objemného) ve sběrném dvoře.

Poplatek za komunální odpad platí ve Dvoře Krá-

lové nad Labem fyzické osoby – vlastníci nemo-

vitostí, kde komunální odpad vzniká, případně 

společenství vlastníků jednotek. Na  výběr mají 

různé frekvence svozu a mohou se rozhodnout, 

zda chtějí svoz s vynáškou nádoby či nikoliv.

Od  ledna 2020 tak ročně za  svoz komunálního 

odpadu bez vynášky zaplatí poplatníci, kteří 

mají nádobu o  objemu 110 nebo 120 litrů, 

2.600 Kč v  případě týdenního svozu, 1.400 Kč 

za  čtrnáctidenní svoz nebo 750 Kč za  měsíční 

svoz. Za kontejner o objemu 1 100 litrů s týden-

ním vývozem poplatníci ročně zaplatí 22.500 Kč.

U  svozu s  vynáškou zaplatí ročně poplatníci 

s  nádobami o  objemu 110 nebo 120 litrů 

2.900 Kč (týdenní svoz), 1.550 Kč (čtrnáctidenní 

svoz) nebo 825 Kč (měsíční svoz).

Ti, kteří využívají i  110litrové sběrné pytle pro 

doplňkový svoz, zaplatí za každý kus 80 Kč.

Nejvíce si proti dosavadním cenám připlatí 

za  rok poplatníci, kteří mají nastavený týdenní 

svoz s  vynáškou. „Řešením, jak za  svoz komu-

nálního odpadu ušetřit, je produkovat ho co 

nejméně a zbytek důkladně třídit. Dvůr Králové 

nad Labem tyto činnosti dlouhodobě podpo-

ruje, ve městě je rozmístěno sto stanovišť s kon-

tejnery na  tříděný odpad,“ podotýká starosta 

Jan Jarolím. Na  stanovištích se nachází: 103 

kontejnerů na papír, 111 na plast, 93 na barevné 

sklo, 57 na bílé sklo, 22 na kov, 11 na elektroza-

řízení (včetně nádob na baterie) a 8 kontejnerů 

Diakonie Broumov na textil. Před Vánocemi při-

byly také na vybraných místech speciální nádoby 

na sběr rostlinných olejů a tuků (viz foto a dále 

článek na str. 5). Královédvoráci si také mohou 

pronajmout kompostér na  domácí komposto-

vání bioodpadu, obyvatelé v katastrálním území 

Dvůr Králové nad Labem mají možnost využívat 

hnědé popelnice na  bioodpad. Od roku 2019 

funguje i centrum opětovného použití výrobků 

(tzv. re-use centrum), kam mohou lidé odložit 

zachovalé a funkční nepotřebné věci, které 

mohou pomoci potřebným. Produkci odpadů 

lze dále výrazně snížit už při nakupování.

„Přestože zvýšení poplatku přinese do  měst-

ského rozpočtu zhruba milion korun navíc, 

i  nadále bude třeba svoz a  likvidaci směsného 

komunálního odpadu a provoz sběrného dvora 

dotovat, protože vybrané peníze tyto náklady 

nepokryjí. V roce 2018 se tato částka vyšplhala 

na 12,2 mil. Kč, za rok 2019 předpokládáme, že 

to bude dokonce 14,5 mil. Kč,“ dodává starosta 

Jan Jarolím.

Miroslava Kameníková
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Vybrané zásahy městských 
strážníků – listopad 2019

Druh zásahu listopad 2019 

BESIP přestupky  253

Překročení nejvyšší povolené rychlosti 19

Ostatní přestupky na úseku dopravy 3

Dopravní nehoda 1

Veřejný pořádek (přestupek) 8

Občanské soužití (přestupek) 2

OZV o volném pohybu psů  1

Občansko-právní spor 1

Životní prostředí  1

Majetek (přestupek) 9

Ztráty a nálezy 5

Odchyt zvířete (opatření) 8

Doručení písemnosti (šetření) 2

Trestný čin 5

Celkem:  321

Pokuty v blokovém řízení 123

Na místě nezaplacených bl. pokut 16

Domluva 117

Předáno Policii ČR  3

Předáno na správní odbor MěÚ 21

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Účastníci šesté Noci venku opět 
podpořili lidi bez domova

Ve čtvrtek 21. listopadu se uskutečnil ve 

Dvoře Králové nad Labem již šestý roč-

ník benefi čního projektu Noc venku na 

podporu osob bez domova. Do Hankova 

domu a na náměstí Václava Hanky dorazily 

více než čtyři stovky účastníků, vybralo se 

téměř 1 800 ks trvanlivých potravin v cel-

kové hodnotě 45 tisíc Kč a venku přespalo 

107 odvážlivců. K nim se ještě symbolicky 

připojilo 15 žáků ZŠ Schulzovy sady pře-

spáním ve svých třídách. Noc venku se 

tak stala největším projektem na podporu 

osob bez domova v České republice. 

Z výsledků máme velkou radost, a to neje-

nom z obrovské účasti a neuvěřitelného 

zájmu studentů, žáků, veřejnosti, odbor-

níků, ale zejména proto, že máme opět 

na celý rok trvanlivé potraviny pro osoby 

v nouzi. Noc venku ve Dvoře Králové nad 

Labem je jedinečným komunitním projek-

tem, do kterého se zapojilo na 36 subjektů. 

Vnímáme zároveň pozitivní změnu postojů 

veřejnosti vůči lidem bez domova v našem 

městě. 

Děkuji všem, kdo se na organizaci Noci 

venku podílel, děkuji rovněž všem účastní-

kům, dobrovolníkům, všem, kdo pomohli 

a pomáhají osobám v nouzi! 

Mgr. Marcela Hauke, ředitelka 

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem

Stále není jasné, proč shořela část střechy 
domu čp. 40 na náměstí T. G. Masaryka 
V úterý 26. listopadu zachvátil část střechy domu 

čp. 40 na  náměstí T. G. Masaryka požár. Dům, 

který je v majetku města Dvůr Králové nad Labem, 

oheň výrazně poškodil. Dosud se v  domě, který 

město pronajímalo, nacházela v přízemí prodejna, 

v  patře nad ní prostory patřící k  prodejně a  další 

části objektu byly neobydlené a  prázdné. V  době 

uzávěrky tohoto čísla Novin královédvorské rad-

nice vedení města stále nemělo k  dispozici infor-

maci, co bylo příčinou požáru. 

„Po  celou dobu spolupracujeme s  vyšetřovate-

lem požáru z  hasičského záchranného sboru, 

kterému poskytujeme maximální součinnost 

a všechny potřebné dokumenty,“ sdělil starosta 

města Jan Jarolím.

Druhý den po  požáru dorazil na  místo sta-

tik, který stav objektu posoudil a  stanovil, jak 

veliká část poškozeného krovu a  souvisejících 

konstrukcí bude odstraněna. Zároveň tech-

nické služby města přistavily kontejner, do kte-

rého pracovníci specializované fi rmy odklidili 

suť napadanou ze střechy a také zničené věci 

z  obchodu a  prostor nad ním. Také bylo třeba 

odstranit celý krov včetně části vnitřních stěn 

budovy a části stropu nejvyššího podlaží. „Na 

likvidaci následků požáru pracovali zaměstnanci 

fi rmy Sanace PO, která se na tyto případy specia-

lizuje, a to prakticky nepřetržitě, aby bylo možné 

co nejrychleji vytvořit alespoň provizorní zastře-

šení objektu kromě jiného i vzhledem k blížící 

se zimě,“ poznamenal Ctirad Pokorný, vedoucí 

odboru rozvoje, investic a správy majetku na 

městském úřadě. 

Z  důvodu vytrvalých srážek došlo v  polovině 

prosince k průsaku vody až do přízemí budovy, 

starosta Jan Jarolím ve  spolupráci s  krizovým 

manažerem Pavlem Levem a  Ctiradem Pokor-

ným požádali o pomoc HZS Královéhradeckého 

kraje. Krajské operační středisko poslalo na místo 

kontejner nouzového zastřešení z  trutnovské 

stanice, z něhož se využily plachty a střecha byla 

zaplachtována. Následně bylo na provizorně 

vytvořenou střešní konstrukci namontováno 

bednění z OSB desek pokrytých asfaltovými 

pásy, aby do objektu dále nezatékalo. 

„Co se týká nákladů na  tyto práce, velmi před-

běžně jsme je odhadli na  více než 1 mil. Kč,“ 

podotkl starosta Jan Jarolím. 

Podle vyjádření tiskové mluvčí HZS Královéhra-

deckého kraje Martiny Götzové se na místě udá-

losti během zásahu postupně vystřídalo jede-

náct jednotek požární ochrany: profesionální 

hasiči ze Dvora Králové nad Labem, Trutnova, 

Jaroměře a z Hradce Králové a dobrovolní hasiči 

ze Žirče, Verdeku, Hajnice, Bílé Třemešné, Kuksu, 

Jaroměře a z Dubence. „Chtěl bych zasahujícím 

hasičům, a to jak profesionálním, tak dobrovol-

ným, poděkovat za  jejich nasazení. Díky tomu 

nebyla nakonec způsobená škoda ještě vyšší, 

navíc se jim podařilo před ohněm uchránit další 

majetek,“ dodal starosta Jan Jarolím.

Způsobenou škodu, a  to nejen na  střechách 

domů, ale také na  vybavení dílen a  sklado-

vaném zboží, hasiči předběžně vyčíslili na

3 mil. Kč, při zásahu se ale podařilo uchránit 

majetek za zhruba 20 mil. Kč. Při požáru naštěstí 

nebyl nikdo zraněn, ze zasaženého domu 

i z vedlejších budov včetně blízkého městského 

úřadu se dostaly osoby ven ještě před příjezdem 

jednotek.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Nový střednědobý plán rozvoje sociálních 
služeb pro správní obvod města
Zastupitelé na prosincovém zasedání odsou-

hlasili cíle a  opatření nového Střednědobého 

plánu rozvoje sociálních služeb pro správní 

obvod města na  roky 2020–2022 stanovené 

pro Dvůr Králové nad Labem. Plán je strate-

gickým dokumentem, který je zpracováván na 

3 roky ve  spolupráci s  poskytovateli sociálních 

služeb. Jeho cílem je ucelit informace o  potře-

bách osob, pro které jsou sociální služby určeny 

a  kterým jsou poskytovány, včetně rozvoje 

těchto služeb atd. Dokument může být dopl-

něn akčními plány na  jeden rok, které z  plánu 

vycházejí. 

Již v  listopadu se uskutečnila setkání pracov-

ních skupin, které vyhodnotily předcházející 

plán na  období 2017–2019, připomínkovaly 

a navrhly cíle a opatření pro jednotlivé skupiny, 

pro něž je plán určen.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

zahrnuje priority, cíle a  opatření pro tři klíčové 

skupiny: v  oblasti péče o  seniory a  zdravotně 

znevýhodněné je prioritou příprava na stárnutí 

obyvatel regionu, podpora aktivního života 

seniorů a  podpora života v  přirozeném sociál-

ním prostředí u osob se zdravotním postižením. 

V  oblasti péče o  rodinu, děti a  mládež je prio-

ritou podpora funkční rodiny, prevence soci-

álního vyloučení dětí a  mládeže a  posílení 

prevence a  zvýšení informovanosti v  oblasti 

sociálně-patologických jevů na základních ško-

lách. V oblasti péče o osoby ohrožené sociálním 

vyloučením je prioritou podpora integrace takto 

ohrožených osob.

Pracovní skupiny budou plán průběžně vyhod-

nocovat a  aktualizovat a  vytvářet tzv. akční 

plány, na jejichž základě budou realizovány sta-

novené cíle zvyšující dostupnost a kvalitu soci-

álních služeb. 

Dokument najdete na www.mudk.cz v sekci Rad-

nice/Dokumenty a  formuláře/Odbor školství, 

kultury a sociálních věcí.

Miroslava Kameníková
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Technické služby informují
V posledních týdnech se objevily stížnosti 

občanů, že na náměstí T. G. Masaryka nesvítí 

všechny lampy veřejného osvětlení a některá 

světla zabudovaná v dláždění. 

Stávající veřejné osvětlení bylo na náměstí 

T. G. Masaryka nainstalováno v rámci rekon-

strukce veřejného prostoru v roce 2012. Po 

sedmi letech provozu se ukazuje, že kompo-

nenty na opravu sodíkových svítidel umístěných 

na sloupech z trhu téměř vymizely, a to i kvůli 

vzrůstající podpoře zavádění moderního LED 

osvětlení do měst. 

Sehnat elektronické předřadníky k výbojkám 

je nyní čím dál tím složitější. Do budoucna tak 

bude třeba uvažovat o modernizaci svítidel, 

například se nabízí možnost za slabší se stej-

nou barvou osvětlení, nebo srovnatelná svítidla 

s bílým nasvětlením.

Co se týká zemních světel, jejich servis je 

náročný. Je nutné vykopat zemní sondu, pro-

tože svítidlo se mění zespodu světla. 

Poruchy se objevují hlavně v měsících s větším 

množstvím srážek a z toho 

vyplývající větší zemní 

vlhkostí. I proto občané 

poruchy zaznamenávají 

zejména během podzimu a zimy. Pracovníci 

technických služeb však světla na náměstí prů-

běžně opravují.

Na pokraji životnosti jsou také energetické 

vysouvací sloupky zapuštěné do dlažby na 

náměstí T. G. Masaryka, které jsou využívány jak 

např. během středečních trhů, tak také během 

městských akcí, a do budoucna bude třeba řešit 

jejich další fungování.

Správce veřejného osvětlení navrhl po jednání 

se starostou Janem Jarolímem vyvolat schůzku 

vedení města s autory architektonického řešení 

náměstí T. G. Masaryka, která se uskuteční po 

novém roce. 

Další informace a vše důležité najdete na našich 

internetových stránkách.

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

www.tsdvur.cz

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ 
leden 2020

Zimní stadion Dvůr Králové nad Labem

Středa    1. 1. 2020, 17:00–18:30 hod.

Čtvrtek     2. 1. 2020, 13:00–14:30 hod.

Pátek     3. 1. 2020, 13:00–14:30 hod.

Sobota     4. 1. 2020, 13:00–14:30 hod.

Neděle     5. 1. 2020, 13:00–14:30 hod.

Středa    8. 1. 2020, 18:30–20:00 hod.

Neděle  12. 1. 2020, 13:00–14:30 hod.

Sobota   18. 1. 2020, 14:30–16:00 hod.

Neděle   19. 1. 2020, 13:30–15:00 hod.

Sobota   25. 1. 2020, 13:45–15:15 hod.

Neděle   26. 1. 2020, 13:00–14:30 hod.

Pátek  31. 1. 2020, 13:00–14:30 hod.

Bruslení s hokejkami
Čtvrtek    2. 1. 2020, 11:00–12:15 hod.

Pátek    3. 1. 2020, 11:00–12:15 hod.

Sobota     4. 1. 2020, 11:00–12:15 hod.

Neděle    5. 1. 2020, 11:00–12:15 hod.

Neděle   12. 1. 2020, 11:00–12:15 hod.

Neděle  26. 1. 2020, 11:00–12:15 hod.

Pátek  31. 1. 2020, 11:00–12:15 hod.

Změna vyhrazena, sledujte prosím infor-

mace na stránkách www.tsdvur.cz.

MěVaK informuje odběratele

Opravy poruch
• 6. 11. 2019 – porucha vodovodu, Zboží; 

• 7. 11. 2019 – porucha vodovodu, Zboží;

• 25. 11. 2019 – porucha vodovodu, ulice 

17. listopadu; 

• 2. 12. 2019 – porucha vodovodu, ulice 

Seifertova; 

• 3. 12. 2019 – porucha vodovodu, Verdek.

Ivo Antonov

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

Aktuální informace na mevakdknl.cz.

Svoz vánočních stromků
a nádoby na oleje a tuky
Také v roce 2020 je pro občany města zajiš-

těn svoz vánočních stromků. Ty je možné 

odložit 19. ledna nebo 2. února na  sta-

noviště barevných kontejnerů na  tříděný 

odpad. Svoz bude probíhat vždy následující 

pondělí. Vánoční stromky lze odvézt také 

do  sběrného dvora. Upozorňujeme, že ze 

stanovišť popelnic a kontejnerů na směsný 

odpad nebudou stromky odváženy. 

Již před Vánoci byly na 20 stanovištích ve 

městě umístěny speciální nádoby na rost-

linné oleje a tuky. Najdete je v lokalitách: 

Macharova ulice, křižovatka ulic Mánesova 

a nábřeží Benešovo, křižovatka ulic J. Suka a 

Rybova, ulice E. Krásnohorské, ulice K. Světlé, 

křižovatka ulic Slunečná a Okružní, Máchova 

ulice, Alešova ulice, ulice Spojených národů, 

ulice 17. listopadu, Kollárova ulice, Žižkov, 

křižovatka ulic Libušina a Čechova, Husova 

ulice, křižovatka ulic Raisova a Vančurova, 

sídliště Dukelská, Žireč, Zboží, Lipnice a Ver-

dek. Do nádob patří použité rostlinné oleje 

a tuky (ne motorové oleje, lůj nebo sádlo) 

v uzavřených obalech (PET láhvích).

odbor životního prostředí

S novými jízdními řády se změnily i tarifní 
podmínky, cestujícím se vyplatí e-peněženka
Od  neděle 15. prosince 2019 platí nejen nové 

jízdní řády vlakové a autobusové dopravy, ale také 

nové tarifní podmínky městské dopravy ve Dvoře 

Králové nad Labem. Změna vyplynula z  nového 

ceníku jízdného IREDO, který schválila rada Králo-

véhradeckého kraje.

Cestující tak při platbě v  hotovosti zaplatí 

za obyčejné jízdné namísto dosavadních deseti 

12 Kč, poloviční jízdné činí 6 Kč a  děti od  6 do

18 let, žáci a studenti od 18 do 26 let a senioři 

nad 65 let zaplatí 3 Kč.

V  případě, že cestující zaplatí jízdenku pro-

střednictvím elektronické peněženky, základní 

jízdné zůstane 10 Kč, poloviční jízdné je 5 Kč 

a  děti a  mládež do  18 let, studenti od  18 do

26 let a  cestující starší 65 let zaplatí 2,50 Kč. 

I  nadále bezplatně městskou dopravou jezdí 

děti do 6 let, občané nad 70 let a držitelé prů-

kazů ZTP a ZTP/P včetně průvodce a psa. 

Cestujícím, kteří autobusovou dopravu využívají 

denně, se vyplatí nákup vícedenních jízdenek, 

kde na  jízdném ušetří. Vícedenní jízdenky však 

nelze zakoupit v papírové podobě, jejich nosiči 

jsou In Karty s aplikací IREDO nebo bezkontaktní 

čipové karty IREDO, které slouží také jako elek-

tronické peněženky.

O vydání těchto karet je možné požádat na kon-

taktních místech IDS IREDO nebo prostřednic-

tvím elektronického formuláře na  stránkách 

eshop.oredo.cz. Cena karty činí 150 Kč, Králo-

véhradecký kraj poskytuje žadatelům mlad-

ším 15 let a  studentům od  15 do  20 let slevu, 

za  vystavení karty tak tyto skupiny cestujících 

zaplatí 80 Kč. Před použitím je třeba elektro-

nické peněženky nabít např. u řidičů autobusů, 

minimální částka pro dobití činí 50 Kč. Více infor-

mací o bezkontaktních čipových kartách IREDO 

najdete na www.oredo.cz. 

Podrobnější informace o autobusových spojích 

MHD získáte pomocí on-line mapové aplikace 

IREDO nebo na  tel.: +420 499  320  351. Více 

informací o tarifech a přepravních podmínkách 

najdete na www.arriva-vychodnicechy.cz. 

Miroslava Kameníková

Město Dvůr Králové nad Labem připravuje 

aktualizaci obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, 

o  nočním klidu. Žádáme proto občany a  pořa-

datele akcí pro veřejnost ve Dvoře Králové nad 

Labem, aby své návrhy na doplnění či vymazání 

akcí zapsaných ve stávající vyhlášce zasílali nej-

později do  31. ledna 2020 na  adresu: Právní 

oddělení odboru KTÚ, Městský úřad Dvůr Krá-

lové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, 

544 17 Dvůr Králové nad Labem, nebo na e-mail: 

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.

Více informací najdete na www.mudk.cz.

(red)

Připravuje se vyhláška o nočním klidu
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Ministryně Klára Dostálová navštívila královédvorskou nemocnici

Město i v roce 2020 podpoří dotacemi sport, kulturu a sociální oblast
Každoročně město Dvůr Králové nad Labem vyhla-

šuje dotační programy na  podporu kulturních, 

sportovních a sociálních aktivit ve městě a stejně 

tomu bude i  v  roce 2020. Příjemcem fi nančních 

prostředků může být subjekt či osoba, jehož čin-

nost či služba je v  zájmu města a  jeho občanů. 

Rada města 18. prosince 2019 schválila vyhlášení 

dotačního programu na  podporu tělovýchovy 

a sportu, na který je v rozpočtu vyčleněno 6 mil. Kč, 

a dotační program na služby související se sociální 

oblastí o objemu 250 tisíc Kč.

Vyhlášené dotační programy jsou zveřejněny 

po  dobu 30 dnů před termínem pro podávání 

žádostí, následuje lhůta pro samotné podání 

žádosti. Využijte tedy vždy tento čas pro kon-

zultaci na  odboru školství, kultury a  sociálních 

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

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

naložit s žádostí.

Dotace na sport a tělovýchovu
V dotačním programu na podporu tělovýchovy 

a sportu jsou nově vypsány tři oblasti podpory:

A. dlouhodobá činnost sportovních oddílů 

na území města – např. na pokrytí části nákladů 

spojených s  úhradou nájemného, energií, ces-

tovní příkazy, startovné, rozhodčí, zdravotní 

zajištění zápasů, sportovní vybavení neinves-

tiční povahy.

B. podpora sportovních akcí pořádaných 

ve  Dvoře Králové nad Labem – každý spor-

tovní oddíl případně pořadatel může podat jen 

jednu žádost. Pokud v  daném roce organizuje 

více sportovních akcí/sérii turnajů, bude dopl-

něna příloha s rozpočtem na každou akci zvlášť. 

Na  formuláři žádosti bude vypsán rozpočet 

souhrnně. Jeden sportovní oddíl (druh sportu) 

může získat maximálně 50.000 Kč bez ohledu 

na  počet pořádaných akcí. Hradit lze např. 

nájemné, rozhodčí, propagace, věcné ceny pro 

účastníky.

C. Podpora sportovních aktivit jednotlivců – 

sportovců (fyzické osoby) – na jejich sportovní 

přípravu a reprezentaci města.

Přijímání žádostí: 20. ledna – 7. února 2020.

Dotace na služby související se 
sociální oblastí
Účelem je podpora činnosti organizací 

zaměřených na  volnočasové aktivity, pomoc 

a integraci zdravotně postižených osob, seniorů, 

rodin s dětmi nebo osob v tíživé životní situaci. 

Podpora se poskytuje např. na  pokrytí části 

nákladů spojených s  úhradou energie, kance-

lářských potřeb, pohonných hmot, nájemného, 

propagace činnosti, vstupného, poštovních 

služeb, vzdělávání, mzdových nákladů, pojištění 

dobrovolníků.

Přijímání žádostí: 20. ledna – 7. února 2020.

Dotační programy na  veřejně prospěšné akti-

vity, na  obnovu vnějšího pláště objektů, které 

jsou nemovitou kulturní památkou nebo se 

nacházejí na  území městské památkové zóny, 

a  výzva k  podání žádosti o  účelovou neinves-

tiční dotaci pro poskytovatele sociálních služeb 

poskytovaných podle zákona budou vyhlášeny 

začátkem roku 2020.

Kompletní vyhlášení dotačních programů 

a výzvy včetně formulářů najdete na webových 

stránkách města www.mudk.cz v  sekci Rozvoj/

Granty a dotace/Dotace z rozpočtu města.

Bc. Petra Zivrová

vedoucí oddělení kultury, sportu a cestovního ruchu

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová nav-

štívila ve  středu 20. listopadu 2019 Královéhra-

decký kraj. Zavítala také do  Dvora Králové nad 

Labem, kde si v  doprovodu starosty města Jana 

Jarolíma, statutárního ředitele Městské nemocnice 

Dvůr Králové nad Labem Miroslava Vávry a hlavní 

sestry Jany Holanové prohlédla nemocnici, jež je 

součástí Zdravotnického holdingu Královéhradec-

kého kraje. 

Paní ministryně se podívala např. do  bioche-

mických a  hematologických laboratoří, které 

jsou v  provozu dva roky, a  mimo jiné si zde 

nechala odebrat krev. Dále se zajímala o  zatím 

neuskutečněnou výstavbu nových operačních 

sálů v podlaží nad laboratořemi a s Miroslavem 

Vávrou diskutovala o  budoucím rozvoji zdra-

votnického zařízení včetně možnosti zřízení 

urgentního příjmu. „Nemocnice má dlouhodobě 

stabilizovaný personál, a to jak v případě lékařů, 

tak sester. Ročně hospitalizujeme zhruba 5 000 

pacientů. Vybudování nových operačních sálů 

i  zřízení urgentního příjmu by se do  provozu 

nemocnice promítly pozitivně,“ uvedl Miroslav 

Vávra. Setkání se zúčastnili také 

poslanci Pavel Plzák a Jiří Mašek 

a přítomen byl i dlouholetý pod-

porovatel městské nemocnice 

Jiří Hlavatý, statutární ředitel 

a  majitel královédvorské spo-

lečnosti JUTA, a. s., která při-

spěla Královéhradeckému kraji 

na  výstavbu laboratoří částkou 

8 mil. Kč. „Jsem rád, že si paní 

ministryně na  návštěvu králo-

védvorské nemocnice našla čas 

a  seznámila se s  vizí jejího roz-

voje. Toto zdravotnické zařízení 

je důležité nejen pro Dvůr Králové nad Labem, 

ale pro celý region. Zachování rozsahu dosud 

poskytované péče je jedním z předpokladů pro 

rozvoj města a také jednou z mých priorit,“ řekl 

starosta Jan Jarolím.

Městská nemocnice, a. s., Dvůr Králové nad 

Labem v současné době poskytuje péči na oddě-

leních akutní lůžkové péče v  odbornostech 

interny, chirurgie a  urologie, které doplňuje 

lůžkové oddělení následné péče. Nemocnice 

zároveň provozuje interní, chirurgické a  urolo-

gické ambulance, pracoviště endoskopie, dět-

ské lékařské pohotovostní služby a  rehabilitace. 

Oblast komplementu pak pokrývá oddělení kli-

nické biochemie a hematologie a pracoviště zob-

razovacích metod (rentgen, počítačová tomogra-

fi e a ultrazvuk). V případě urologie se jedná o péči 

ve spádové oblasti pro 135 tisíc obyvatel, u oborů 

interny a chirurgie pro zhruba 35 tisíc obyvatel.

Miroslava Kameníková, foto: Michal Súkup

Podpora hnízdění je úspěšná, budky využilo více druhů ptáků
Město Dvůr Králové nad Labem podporuje ochranu 

ptactva. Pro usnadnění jejich hnízdění v městském 

prostředí byly již na jaře roku 2018 v různých loka-

litách města nainstalovány jak budky pro ptáky, 

tak také pro netopýry. Vždy na podzim probíhá při 

čištění těchto uměle vytvořených úkrytů vyhodno-

cení jejich obsazenosti a využití.

„Již vloni jsme se přesvědčili o tom, že má pro-

jekt smysl, protože budky byly obsazeny zhruba 

z poloviny. V letošním roce je jejich obsazenost 

již téměř 75 %, v  lokalitě městského hřbitova 

dokonce 100 %,“ podotkl Milan Šimek, vedoucí 

odboru životního prostředí na Městském úřadě 

Dvůr Králové nad Labem.

Zatímco v  loňském roce budky využily čtyři 

druhy ptáků, letos pracovníci odborné fi rmy 

při údržbě narazili na  dokončená hnízda osmi 

druhů. „Sýkorníky využívaly zejména sýkorky 

koňadra, modřinka a uhelníček, dále brhlík lesní, 

lejsek bělokrký a rehek zahradní. Ve špačníkách 

byla objevena hnízda špačka obecného a vrabce 

polního. Budky pro netopýry pak využili jako 

nocoviště nejen ptáci, ale ve  třech případech 

byla prokázána i přítomnost netopýrů,“ konsta-

toval Milan Šimek.

V  současné době je v  sedmi lokalitách Dvora 

Králové nad Labem nainstalováno 72 budek pro 

ptáky a 8 pro netopýry. Vzhledem k úspěšnosti 

projektu není tento počet zdaleka konečný. 

„Také v příštím roce bychom chtěli do vybraných 

lokalit umístit nové budky, zejména sýkorníky, 

které ptáci využívají nejvíce,“ dodal Milan Šimek.

Miroslava Kameníková

Foto: archiv Ekosfer Solutions 
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MěVaK od prosince provozuje čistírnu, na kompletní 
rekonstrukci zařízení chce v budoucnu získat také dotaci 
Novým majitelem čistírny odpadních vod ve městě 

je společnost Městské vodovody a kanalizace Dvůr 

Králové nad Labem (MěVaK), s. r. o., která zařízení 

odkoupila od  dosavadního majitele, fi rmy Evo-

rado Import, a. s., za částku 120 mil. Kč.  

V prosinci MěVaK převzal čistírnu od společnosti 

Litave, s. r. o., také do provozování, což s sebou 

nese řadu povinností. Zároveň je MěVaK, který 

v  roce 2011 založilo město Dvůr Králové nad 

Labem jako svou obchodní společnost, pro-

vozovatelem vodohospodářské infrastruktury, 

která patří městu. A nejen o tom jsme si povídali 

s jednatelem Petrem Mrázkem.

 

Kdy došlo k  převzetí ČOV a  už MěVak za  koupi 

zaplatil?

Kroky k převzetí ČOV byly nastartovány po pod-

pisu kupní smlouvy 8. listopadu 2019. K  faktic-

kému převzetí a zahájení provozování pod hla-

vičkou MěVaKu došlo od 1. prosince 2019. Kupní 

cena bude vypořádána v termínu do 10 dnů ode 

dne, kdy dojde k  převodu majetku v  katastru 

nemovitostí na naši společnost, což předpoklá-

dáme v závěru roku 2019. 

Co všechno jste museli zařídit, abyste mohli ČOV 

začít provozovat?

Vedle inventárního převzetí veškerého majetku 

to bylo především získání oprávnění, respektive 

povolení k provozování kanalizace pro veřejnou 

potřebu, které vydává oddělení vodního hospo-

dářství na odboru životního prostředí a  země-

dělství při Krajském úřadu Královéhradeckého 

kraje a  jež jsme získali 21. listopadu 2019. Pak 

to byla celá řada operativních kroků ve  smyslu 

převodu energií, poskytovatelů různých služeb 

a  v  neposlední řadě dohoda se stávajícími 

zaměstnanci.

Jak jste se tedy se zaměstnanci společnosti 

Litave, která dosud ČOV provozovala, domluvili?

Všichni zaměstnanci, kteří na  ČOV pracovali 

pod společností Litave, uzavřeli nový pracovně-

právní vztah se společností MěVaK, a  to od 

1. prosince 2019.   

Kolik lidí aktuálně na ČOV pracuje?

Vedle vedoucího ČOV je to dalších 9 zaměst-

nanců zajištujících nepřetržitý provoz, údržbu 

a úklid ČOV. Byl jsem velice příjemně překvapen 

vysokou úrovní znalostí a vztahem všech těchto 

lidí k ČOV.

V  jakém stavu se zařízení na  ČOV podle vás 

nacházejí?

Stávající stav čistírny odpovídá jejímu staří, míře 

opotřebení a tehdejšímu standardu. Je třeba si 

uvědomit, že ČOV byla postavena v letech 1989–

1992 a od té doby do ní nebylo výrazně inves-

továno. Navíc byla výrazně předimenzována až 

na kapacitu 80 tisíc ekvivalentních odběratelů. 

Vyhovuje ČOV stávajícím předpisům?

Čistírna má prodlouženo Povolení k  nakládání 

s odpadními vodami, a to na 2 roky do 31. pro-

since 2021. ČOV vyhovuje emisním limitům 

podle nařízení vlády z  roku 2003 o  ukazatelích 

a  hodnotách přípustného znečištění. V  lednu 

2016 však vstoupilo v  platnost nové nařízení 

vlády, které emisní limity zpřísnilo, a tady už ČOV 

nesplňuje limity pro celkový dusík a fosfor. Proto 

je povolení k  nakládání s  odpadními vodami 

prodlouženo pouze na  2 roky s  tím, že bude 

realizována intenzifi kace biologického čištění 

s cílem snížit vypouštěné znečištění v ukazate-

lích celkový dusík a fosfor na úroveň stanovenou 

platnými právními předpisy.     

Jaké investice do  ČOV budou následovat a  kde 

na ně vezmete fi nance?

V první fázi se chceme zaměřit na rekonstrukci 

hrubého mechanického předčištění, biolo-

gického čištění a  plynojemu, což jsou nejvíce 

„postižené“ části ČOV. Současně ale chceme 

pojmout rekonstrukci komplexně, a  tak se při-

pravuje veřejná zakázka na  výběr vhodného 

projektanta, který by zpracoval úplný projekt 

rekonstrukce. Jeho součástí by mělo být i snížení 

stávající kapacity na zhruba 25 tisíc ekvivalent-

ních odběratelů. Projekt by byl i  podkladem 

pro získání dotace z Ministerstva životního pro-

středí, resp. Státního fondu životního prostředí, 

která může činit až 64 % uznatelných nákladů. 

Zbytek musíme dofi nancovat z vlastních či úvě-

rových zdrojů. 

V  jakém stavu se nyní nachází vodovodní 

a  kanalizační síť ve  městě, stále uniká velké 

množství vody do podloží?

Stávající vodovodní a kanalizační infrastruktura 

stejně jako ČOV odpovídá svému staří a  míře 

naplňování plánu obnovy. Na obnovu již nikdo 

neposkytne žádnou dotaci a  jedinou cestou je 

fi nancování z peněz získaných z vodného a stoč-

ného, což zcela logicky nemůže v našem případě 

jednorázově významně zlepšit stav infrastruk-

tury. Důležité ale je, že nyní dochází k  naplňo-

vání plánu obnovy, město průběžně realizuje 

opravu a  obnovu infrastruktury a  v  kombinaci 

s  preventivní činností MěVaKu, tedy hlídáním 

poruch pomocí pevných a  mobilních datalo-

gerů, se daří snižovat procento ztrátové vody, 

které je již významně pod 50 %. 

Od nového roku dojde ke změně ceny vodného 

a  stočného. Můžete vysvětlit z  jakého důvodu? 

Panuje totiž názor, že je to kvůli koupi ČOV...

Nárůst ceny nelze zjednodušovat koupí ČOV. 

Do letošního roku se platilo za čištění odpadních 

vod ročně 15,2 mil. Kč. Částka byla předmětem 

soudního sporu, protože bývalý provozovatel 

požadoval daleko více. Soud sice tento požada-

vek nepřiznal, ale rozhodl, že adekvátní cena 

za čištění na naší ČOV už v roce 2013 byla přes 

20 mil. Kč ročně. Takže i v případě, že by MěVaK 

čistírnu nekoupil, došlo by k navýšení stočného 

právě promítnutím soudem uznané ceny za čiš-

tění odpadních vod. V  případě, že příjemcem 

této částky bude MěVaK, budeme schopni ČOV 

jednak provozovat, jednak splácet investiční 

úvěr a současně vytvářet prostředky na obnovu 

a  rekonstrukci zařízení. I  přes nárůst vodného 

a  stočného se stále pohybujeme v  celorepub-

likovém průměru, neboť k  obdobnému zvyšo-

vání dochází ve všech vodohospodářských spo-

lečnostech. Od  května navíc bude pro fyzické 

osoby (občany) vodné a stočné levnější, protože 

dojde ke snížení sazby DPH z 15 na 10 %.    

Jak se cena vodného a stočného počítá? Protože 

vodné zlevní a stočné zdraží...

Výpočet je poměrně složitý. V podstatě se jedná 

o  rozpuštění veškerých očekávaných oprávně-

ných nákladů do předpokládaných kubíků pro-

dané a čištěné vody. Od roku 2020 se do nové 

ceny promítne především významný nárůst 

ceny elektrické energie a externích vstupů, jako 

je např. činnost laboratoře a  měření vzorků, 

infl ace, valorizace mezd atd. Aby město udrželo 

pro své občany cenu na  přijatelné úrovni, tak 

MěVaKu sníží nájemné za  infrastrukturu, což se 

projeví v kombinaci se zvýšením ceny za čištění 

právě poklesem vodného a u stočného to zmírní 

jeho nárůst.

Jak dlouho bude MěVaK splácet úvěr, který 

společnost získala na  koupi ČOV a  zvládne ho 

splácet, aby se město jako ručitel nedostalo 

do problémů? 

MěVak je v  dobré fi nanční kondici, hospodaří 

dlouhodobě se ziskem, což bylo i důvodem bez-

problémového poskytnutí úvěru na koupi ČOV 

ve výši 100 mil. Kč, které bude společnost splá-

cet 20 let. Splátka bude zahrnuta v ceně za čiš-

tění, a  proto nehrozí, že by muselo nastoupit 

město jako ručitel.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

a archiv MěVaK Dvůr Králové nad Labem
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názory:

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

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

Mám zájem o  koupi většího stavebního 

pozemku v  okolí 15 km. Možno i  se starší 

nemovitostí k rekonstrukci. Tel.: 703 890 073.

inzerce:

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

Kůrovcová kalamita!

Největší smrky na Královédvorsku podlehly po 

více než 100 letech roku 2019 kůrovcové kala-

mitě. Rostly nad železniční tratí nedaleko Sylvá-

rovského hřbitova. Rostlo jich tam několik, výšky 

přesahovaly přes 40 metrů a největší z nich měl 

v metrové výšce obvod kmene 3,2 metru, což je 

na smrk úctyhodné.

Leoš Pryšinger

Nevidíme? Nebo nechceme vidět?
Jelikož čím dál častěji dostáváme kritické 

poznámky od  spoluobčanů na  práci Technic-

kých služeb města Dvora Králové nad Labem, 

velmi důkladně prověřujeme a  kontrolujeme 

kroky a úkony pana ředitele. Několik měsíců se 

této otázce pečlivě věnujeme. 

Zjistili jsme mnoho nedostatků v jeho práci. Pře-

devším jde o:

- nehospodárné jednání, 

- porušení povinností při správě cizího majetku, 

- manažerská selhání, 

- nedostatečná kontrola podřízených,

- porušení rozpočtové kázně,

- uzavírání nevýhodných smluv.

To vše jsou pádné důvody k  jeho odvolání. 

Bohužel náš návrh, aby se radní touto otázkou 

zabývali, nebyl na prosincovém jednání zastupi-

telstva přijat. 

Technické služby jsou naší největší příspěvkovou 

organizací, která z  městského rozpočtu ukrojí 

každý rok téměř 50 mil. Kč. Byli bychom rádi, 

pokud by se podařilo najít nového, schopného 

ředitele, který by se choval jako řádný hospodář 

a vrátil technické služby do dobré kondice. 

Přeji vám všem vydařený start do nového roku 

a, prosím, nepřivírejme oči před nepořádkem 

a nedbalostí.

Dana Bohutínská

za zastupitele ODS

názory:

Datem 12. prosince 2019 byla ukončena téměř 

čtyřměsíční série Matematického boyardu, který 

formou únikové hry prověřil znalosti žáků dru-

hých až devátých tříd základních škol. Velice nás 

potěšila účast všech základních městských škol, 

ale i ostatních zúčastněných, kteří se nebáli při-

jet vyzkoušet si matematiku tak trochu jinak. 

Celkem si Matematický boyard vyzkoušelo 

88 tříd, což čítá 1 764 žáků. Čtyřikrát jsme také 

otevřeli možnost vyzkoušet si matematicko-

logické znalosti pro veřejnost. Rádi bychom tedy 

tímto všem účastníkům poděkovali. 

A co chystáme dále? 

Od  ledna to bude Literární výzva pro všechny 

základní školy na  Královédvorsku. Nezávaznou 

formou budou moci žáci ve věku od 6 do 16 let 

napsat svůj příběh na téma „Co se děje v ZOO, 

když uzavře své brány“. Své příběhy mohou 

autoři odevzdávat až do  31. března 2020. 

Plakátek k výzvě naleznete také v příloze KdeCo 

na str. 8. 

Děkujeme všem za  dosavadní spolupráci 

a těšíme se na další v novém roce 2020.

kancelář MAS Královédvorsko

Matematický boyard úspěšně skončil

ŘIDIČE VZV 
• Jedná se o cca 3 dny v týdnu – možné DPP či zkrácený úvazek
• Podmínkou praxe s řízením VZV – průkaz Vám zařídíme
• Vhodné i pro důchodce
e-mail: personalni@karsit.cz tel.: 491 845 142

Do výrobních skladů ve Dvoře Králové n. L.
vedle autobusového nádraží přijmeme

Na  prosincovém zastupitelstvu kritizovala ODS 

práci ředitele technických služeb města, a zastu-

pitelka Dana Bohutínská dokonce předložila 

návrh na odvolání ředitele Jana Horsáka. Do pro-

gramu se ale tento bod nakonec nedostal. 

Rada města se činností pana ředitele Horsáka 

a  kontrolou práce TSm dlouhodobě zabývá. 

Na  zastupitelstvu jsem pana starostu požádal, 

aby v  radě města předložil příslušné materiály, 

abychom se jako radní mohli touto problemati-

kou podrobněji zabývat. 

Možná by bylo pro příště lepší namísto zasílání 

výzev zastupitelům e-mailem a jejich zveřejňo-

váním na  internetu si o  celé věci nejprve pro-

mluvit, třeba na pracovní schůzce zastupitelů.

Luděk Krýza

radní (ČSSD)

Není lepší domluvit 
se než si dopisovat?
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DK12932    cena: 790.000 Kč
Byt 2+1 s garáží v podílovém spoluvlastnictví prvním patře

zděného domu v klidné lokalitě obce Horní Brusnice.

DK12983    cena: 1.290.000 Kč
Prodej třech na sebe navazujících pozemků o výměře 1641m2

v DKnL, lokalita Žirecká podstráň, určeno k výstavbě.

DK12980 cena: 365 Kč/m2

Prodej krásných stavebních pozemků o výmerách
4.488 m2, 4.280 m2, 4.301 m2 v Horní Brusnici.

DK1299    cena: 2.500.000 Kč
Prodej původního zemědělského objektu o celkové ploše

3 705 m2 v obci Vilantice. Objekt je zděný.

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

*  Sleva 20 % na celý nákup platí pouze v dm S1 Center Dvůr Králové nad Labem, 17. Listopadu 3150, Dvůr Králové nad Labem. 
Slevu lze kombinovat s produktovými kupony i eKupony dm, nikoli však s kupony a eKupony na celý nákup.  
Slevu nelze uplatnit na nákup dárkové karty a dle zákona č. 40/1995 Sb., O regulaci reklamy,  
na nákup počáteční kojenecké mléčné výživy.

OD 23. 01.  
DO 24. 01. 2020

NA CELÝ NÁKUP 

–20 %*

CHCEME VÁM
DĚLAT RADOST
20% SLEVA NA CELÝ NÁKUP  
OD 23. 01. DO 24. 01. 2020.*

S1 Center  
Dvůr Králové nad Labem,  
17. Listopadu 3150,
Dvůr Králové nad Labem.
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Společenská rubrika
Noví občánci města
V listopadu 2019 se narodilo 8 občánků našeho města – 2 chlapci 

a 6 děvčat.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel

Úmrtí
V měsíci listopadu 2019 zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 17 lidí, z toho 

bylo 10 královédvorských občanů, 3 muži a 7 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

Sňatky
V listopadu 2019 uzavřeli ve Dvoře Králové nad Labem manželství:

Daniel Klust a Lenka Šoukalová    – 16. 11. 2019

Martin Zábrodský a Oksana Viktorovna Nebesna  – 22. 11. 2019

Údaje jsou zveřejněny na základě poskytnutého souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili 27 občanů s  gratulací 

a kytičkou. V tomto období oslavily 2 páry zlatou svatbu a 2 páry stříbrnou 

svatbu.

Lenka Havlová, Komise pro občanské záležitosti

Poděkování za sponzorské dary
Mateřská škola Elišky Krásnohorské děkuje fi rmě CARLA, spol. s r. o., zastou-

pené Ing. Jakubem Šrámkem, MBA, za již tradiční sponzorský dar v podobě 

vánočních čokolád do mikulášských balíčků pro děti. Dále děkujeme maji-

telce Kavárny Biograf Andree Palejové a majiteli Občerstvení U Kolečka 

Pavlu Sedláčkovi za doplnění mikulášských balíčků drobnými pochutinami. 

Mgr. Tereza Lagutinová, zástupce ředitele MŠ Elišky Krásnohorské

Poděkování
Děkuji Zdeňku Vepřovskému za dlouhodobou péči o těžce nemocnou 

manželku Janu, o kterou se staral do posledních chvil jejího života.

švagr Pavel s rodinou

Vzpomínka
Dne 1. ledna 2020 uplynulo již 10 let od  úmrtí naší milované manželky, 

maminky a babičky, paní Věry Vosáhlové. Všichni, kdo jste ji znali, prosíme, 

věnujte tichou vzpomínku.

manžel a děti s rodinami 

Vítání občánků
Na Staré radnici bylo v listopadu 2019 slavnostně přivítáno 15 občánků 

Dvora Králové nad Labem.

Zleva: Veronika Havrdová, Tomáš Möglich, Kristýna Syrůčková, Richard Vodička.

Zleva: Josef Pišta, Ema Hamplová, Natálie Jáklová, Tadeáš Junek, Eduard Nosek.

Zleva: Petra Skálová, Thea Haismanová, Adéla Prokešová, David Munzar, Josef Pavlas.

Miroslav Kudrnáč, legen-

dární královédvorský 

motocyklový závodník 

50. a 60. let 20. století, se 

dožil 20. listopadu 2019 

úctyhodných 90 let. 

Ve  své kategorii jezdil 

na strojích Walter a JAWA 

a patřil k absolutní špičce 

na mnoha okruzích u nás 

i  v  zahraničí! S  velikou 

kyticí pozdravů a  díků 

za  ním přicházejí kole-

gové Jiří Voltr, Jiří Vítěz-

ník, Miroslav Libecajt 

a Jaroslav Mencl, k blahopřání se připojují členové Autoklubu, Veteran Car 

Clubu Dvůr Králové nad Labem v čele s Pavlem Šimkem, Old Racing Clubu 

Dvůr Králové nad Labem v čele s Oldřichem Prokopem a také ředitel fi rmy 

JAWA Týnec nad Sázavou Ing.  Hruška s  rodinou Kábovou! Mirku, hodně 

zdraví a spokojenosti. Za všechny ostatní

Antonín Valášek se svým pérákem 350 

Blahopřání k narozeninám

Vážení přátelé a  naši podporovatelé, 

velmi děkujeme za  podporu v  roce 

2019. Společně jste fi nančními dary, 

nejen na  letní benefi ční akci Skejťáci 

dětem, zajistili „našim“ umístěným 

dětem nádherné výlety a zážitky. Další 

podporovatelé nám pomohli vybavit 

krásný areál prolézačkami, lavičkami 

a  máme nově opravené sportovní 

hřiště. 

Náročnost našeho poslání nám pomá-

háte plnit nejen vašimi aktivitami, ale 

i radou či fi nančními příspěvky. Děku-

jeme za vaši důvěru do nás vloženou.

V  roce 2019 jsme se u  nás na  oka-

mžité pomoci postarali o 60 dětí. Nejmladšímu nebyl v době přijetí ani rok 

a nejstarší byl sedmnáctiletý středoškolský student.

Loni nás také navštívil velmi neobvyklý Mikuláš se svými pomocníky. V pře-

strojení za Mikuláše přijel hejtman Královéhradeckého kraje pan Jiří Štěpán, 

s čertem panem Pavlem Hečkem, krajským radním, se skvělou čerticí paní 

Míšou Svatošovou a nádherným celoročním andělem paní Veronikou Buch-

tovou. A protože následovaly ukázky aktivit záchranných složek, bylo celé 

odpoledne velmi zajímavé pro všech 55 dětí, „našich“ i dětí návštěvníků.

Vážení přátelé, srdečně vám všem děkujeme za krásné Vánoce a spousty 

splněných dětských snů a  přání. Do  nového roku 2020 všem přejeme 

pevné zdraví, bystrou mysl a srdce na pravém místě. 

Bc. Vladimíra Zilvarová

sociální pracovnice, „naše“ děti a pracovníci Dětské ozdravovny Království a ZDVOPu

Poděkování za podporu
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Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 2019/2020

Studenti SŠIS sbírají úspěchy na soutěžích a pomáhají na akcích
Mladý módní tvůrce 

Jako každoročně jsme se i  letos zúčastnili sou-

těže MMT ČR v Jihlavě. Kadeřnice a kosmetičky 

soutěžily v  několika kategoriích a  konkurence 

byla obrovská. Soutěže se pravidelně účastní 

více než 15 škol. Letošním tématem pro kadeř-

nickou tvorbu byla „Bohemian folk“ a  „Dráku-

lova nevěsta“, pro facepainting „Mexiko“ a sou-

těž v  makeupu měla název „Intenzivní odlesk 

půlnočního slunce“. Každý soutěžící a  model 

dostane přiděleno startovní číslo a své výtvory 

realizuje a předvádí v určeném sále. Obecenstvo 

tvoří žáci zúčastněných škol, učitelé odborného 

výcviku, hosté a odborná porota.

V  silné konkurenci se prosadila žákyně 4. roč-

níku oboru Kosmetické služby Petra Tydlačková 

s  modelkou Sárou Důrkovou, která obsadila 

nádherné 3. místo. Gratulujeme a zároveň děku-

jeme všem soutěžícím a modelkám za reprezen-

taci naší školy a též za vzornou přípravu na tuto 

náročnou soutěž.

Kateřina Rejlová a Nikola Čermáková (3. D)

Kroužek multimediální tvorby 
na škole
V  listopadu náměstkyně hejtmana Martina 

Berdychová, krajský radní Václav Řehoř, vedení 

našeho města a  spousta dalších milých hostů 

a  kolegů otevřeli prostory pro kroužek multi-

mediální tvorby. Jinak řečeno, máme ve  škole 

profesionální televizní studio, střižnu, režijní pra-

coviště a k tomu ještě fotoaparáty a spoustu dal-

šího vybavení. A naši první režiséři, moderátoři 

a  kameramani z  řad studentů se pod vedením 

pana Ladislava Válka učí této profesi. Podle jeho 

slov se můžeme těšit na  reportáže ze stavby 

větrného mlýna v Borovnici, expozice textilního 

tisku a  mnoho dalších zpravodajství nebo pří-

mých přenosů. 

První C sbírá první zkušenosti 
s animátorstvím

Dne 26. a 27. listopadu 2019 jsme my a naši spo-

lužáci z 2. C pomáhali v DDM Jednička ve tvoři-

vých dílničkách pro mateřské a základní školy.

V  úterý přišly převážně školky a  první třídy. 

Pomáhali jsme dětem navlékat korálky na vločky. 

Ve středu nás navštívili i žáci z druhého stupně, 

kteří si vyráběli svoji ozdobu na vánoční stromek 

z  polystyrenu. Práce se všemi ročníky nás moc 

bavila a děkujeme za příležitost si to zkusit.

Barbora Horáková a Anežka Nováková (1. C)

S koncem roku přichází ohlédnutí za uplynulými 

12 měsíci. Jaké byly na gymnáziu?

Pracovní po  mnoha stránkách: žáci úspěšně 

reprezentovali školu v  regionálních i  celostát-

ních soutěžích (Středoškolské odborné činnosti, 

jazykových soutěžích, biologických olympiá-

dách), výuka byla protkána sportovními sou-

těžemi, pořádali jsme grantové exkurze po čes-

kých luzích a  hájích a  poznávali i  zahraniční 

destinace (Anglii, v prosinci lyžování v italských 

Alpách, exkurze do Norimberku). 

Od září 2019 vyučujeme v 5 kompletně nových, 

moderně vybavených učebnách (kromě čtyř 

odborných učeben zrekonstruovaných o letních 

prázdninách disponujeme od  října alternativní 

učebnou pro cizí jazyky). Se školním rokem 

2019/2020 byly zařazeny nové předměty (psaní 

všemi deseti do hodin IVT, řečnické dovednosti 

v hodinách ČJL, otevřeli jsme pro první ročníky 

obou oborů dvě skupiny francouzského jazyka), 

obohatili jsme výběr volitelných předmětů 

o  Základy ekonomie, Klub anglického jazyka 

a English Studies. 

Velmi nás těší pravidelné návraty našich absol-

ventů, přicházejích se podělit o  své úspěchy 

na  univerzitních studiích či v  zaměstnáních, 

a to v rámci vyučovacích hodin či odpoledních 

přednášek pro současné žáky i  veřejnost; pro 

nás, pedagogy, to je krásná zpětná vazba naší 

vzdělávací práce.

A plány na  rok 2020? Přejeme si dostatek žáků 

do  budoucích prvních ročníků, pokračování 

úspěšné spolupráce se všemi přáteli školy 

a uskutečnění dalších plánovaných rekonstrukcí 

i  akcí školy. Kvalitní vzdělání v  podnětném 

a příjemném prostředí je naší prioritou. Škola si 

v novém roce připomene již 130. výročí založení, 

oslavy proběhnou formou dne otevřených dveří 

v  sobotu 5. září 2020. O  harmonogramu vás 

budeme včas informovat.

Zveme všechny zájemce o  studium na  infor-

mativní schůzku 18. února 2020 v 16:30 hod. 

v aule školy.

Přeji úspěšný rok 2020!

Mgr. Martina Kubíková, ředitelka 

Jaký byl rok 2019 na gymnáziu

Gymnazisté pomáhají
Stalo se již tradicí, že jsou gymnazisté zapojeni 

i do mnoha akcí nad rámec vyučování.

V  sobotu 9. listopadu proběhl na  gymnáziu 

bazar knih a deskových her, jehož spoluorgani-

zátory byli i  místní studenti (zvláště 3. C). Náv-

štěvníci si tu mohli koupit nejen knihy a hry, ale 

také spoustu krásných rukodělných výrobků, 

dobré jídlo i  nápoje. Součástí programu byla 

také soutěž a  zajímavá přednáška o  soudobé 

literatuře. Akce se velmi vydařila a doufáme, že 

takových bude v budoucnu více. 

Dne 12. listopadu k nám opět zavítal pan Nový, 

koordinátor projektu DofE (Mezinárodní cena 

vévody z Edinburghu), ve kterém si každý účast-

ník sám zvolí tři dlouhodobé aktivity (sport, 

dobrovolnictví a rozvojovou činnost) a snaží se 

v nich dosáhnout určitého cíle. Šest vybraných 

účastníků prezentovalo třídám své zkušenosti. 

Promluvili jsme také o  svých cílech – trávit čas 

se seniory a  tak si navzájem přiblížit život naší 

a jejich generace, naučit se péct, hrát na saxofon, 

mluvit italsky nebo třeba trénovat horolezectví 

završené zdoláním nejvyšší hory Evropy. Snad 

jsme nové zájemce o  DofE dost motivovali, 

protože certifi kát za  splnění projektu přináší 

spoustu výhod a je uznávaný mnoha vysokými 

školami i zaměstnavateli.

Spolu se svými spolužáky jsme se již potřetí 

rozhodli, že svým úsilím přispějeme do  pro-

gramu Noci venku 21. listopadu. Díky aktivitě 

celého města a především manželů Hauke nese 

ta místní titul „nejúspěšnější Noc venku v  ČR“. 

Každý ročník nám přiblíží víc a víc, jak těžké je žít 

v sociální nouzi. 

Filmový klub na  gymnáziu promítá především 

dokumenty organizace Jeden svět, které jsou 

součástí projektu Promítej i  ty! a přibližují lidem 

aktuální problémy světa. Často řešená jsou napří-

klad lidská práva, znečištění přírody a  válečné 

konfl ikty. Promítáním se snažíme seznámit lidi 

z našeho okolí se situací ve světě a rozšířit pově-

domí o  nespravedlnosti, která je stále přítomna 

v mnohých společnostech dnešní doby. Klub fun-

guje na škole již téměř 10 let a stále se těší zájmu 

studentů napříč všemi ročníky. 

Protože nám není lhostejný osud politických 

vězňů ve světě, zapojili jsme se i letos do Mara-

tonu psaní dopisů Amnesty International. 

Ve středu 11. prosince se zájemci z řad studentů 

i veřejnosti sešli na gymnáziu a napsali anglicky 

nebo francouzsky 44 dopisů, které usilují o osvo-

bození pronásledovaných obětí útlaku. 

Na shledanou na dalších akcích!

Eliška Pecnová, Dan Jarolímek a Filip Mostecký (3. C),  

Kristýna Choutková (4. A), Martin Kazmirowski (5. C)
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Informace ze ZŠ Schulzovy sady

Nešůrujte domeček, přijďte zdobit 
stromeček
I  letošní rok jsme poslední listopadový týden 

uspořádali akci Nešůrujte domeček, přijďte 

zdobit stromeček. Hosté byli přivítáni již v  pří-

zemí školy žáky 9. třídy, kteří se s  předstihem 

převlékli za čerty a anděly, příchozí děti si s nimi 

mohly poskládat obrázky s  vánočními motivy. 

V galerii v prvním patře se pak tradičně konal jar-

mark s adventními drobnostmi. Pro návštěvníky 

bylo opět přichystáno občerstvení, nechyběla 

vánoční štola ani perníčky, novinkou byly letos 

cupcakes – minidortíčky, jež ocenili zejména 

mladší žáci. V kmenových třídách poté naše děti, 

jejich sourozenci, rodiče, prarodiče a  učitelé 

společnými silami vytvořili ozdoby na  vánoční 

stromečky. Tímto bychom také chtěli poděkovat 

Lesům města Dvůr Králové nad Labem za  živý 

stromeček na  hlavní chodbě před ředitelnou, 

který byl odměnou za sběr kaštanů a žaludů.

vedení ZŠ 5. května

Výlet do předvánočních Drážďan
V  pátek před prvním adventním víkendem se 

žáci 6. až 9. třídy ZŠ 5. května zúčastnili zájezdu 

do vánočních Drážďan.

Po  pohodové ranní cestě jsme nejprve dorazili 

do  městečka Moritzburg, jehož dominantou 

je zámek s  několika rybníky a  s  pohádkovou 

atmosférou. Vždyť se zde natáčely „Tři oříšky 

pro Popelku“. Měli jsme možnost si na památku 

vyfotit Popelčino schodiště, na  kterém ztratila 

střevíček. Toto poklidné místo v  nás probudilo 

tu pravou pohádkově vánoční náladu.

Poté jsme již zamířili do Muzea hygieny v Dráž-

ďanech. Zde jsme navštívili stálou výstavu 

„Člověk jako dobrodružství“ s  českým průvod-

cem a  později objevovali 

možnosti lidských smyslů 

v  rámci interaktivní 

výstavy v  dětské části 

muzea.

V  odpoledních hodinách 

jsme prozkoumali histo-

rické centrum Drážďan 

a  dorazili na  zlatý hřeb 

výletu – „Štrýclmarkt“, 

kde jsme nasáli tu pravou 

předvánoční atmosféru. 

Děti ochutnaly německé 

vánoční speciality, pořídily drobné dárky pro své 

blízké a přitom si procvičily i základy němčiny. 

Počasí nám velice přálo a  výlet jsme si dosyta 

užili. Již se těšíme na některý z dalších...

Mgr. Stanislava Culková

učitelka německého jazyka

Všem našim žákům, jejich rodičům, zaměst-

nancům a  občanům města přejeme násle-

dující rok naplněný zdravím, láskou, úspěchy 

a spokojeností.

vedení ZŠ 5. května

Nabitý adventní čas na ZŠ 5. května

Odborník ve výuce

Hodiny přírodopisu ve  všech 7. třídách navští-

vil herpetolog pan Karel Rozínek. Kromě jiného 

si s sebou přinesl malý látkový sáček a uložil ho 

tak, aby na  něj nebylo vidět. Během přednášky 

bylo k  vidění mnoho fotografi í běžných i  méně 

známých nebo cizokrajných obojživelníků, 

hadů, želv, ještěrů a krokodýlů. Nezapomnělo se 

ani na  ty druhy, které se vyskytují v  našem nej-

bližším okolí. Poutavé vyprávění o jejich životních 

zvyklostech, o  lidech, kteří jsou jejich největší 

hrozbou, ale i o vlastních zkušenostech se zuby 

„háděte“ zakousnutých v  jeho ruce stupňovalo 

dětskou zvědavost. Děti napjatě poslouchaly 

a stále očekávaly slibované živé exempláře. Nako-

nec se dočkaly. V  sáčku se schovávala užovka 

madagaskarská. Nejprve se děti i  s  pedagogy 

osmělily dotknout se jí. Ti nejodvážnější si vzali 

hada do rukou. Návštěva pana Rozínka byla pří-

nosná a  obohatila probíranou tematiku v  hodi-

nách přírodopisu, za což mnohokrát děkujeme. 

Mgr. Petra Katerincová

3D tisk v 1. B 
Prvňáčci měli možnost podívat se, jak funguje 

3D tiskárna. Přišel ji představit odborník z praxe 

– manžel naší paní asistentky. Dětem vyprá-

věl, co vše se dá na  tiskárně vyrobit, a  během 

povídání postupně vznikal výrobek – stojánek 

na  mobil – na  kterém děti dobře viděly, že se 

skládá z  jednotlivých vrstev. Dozvěděli jsme se 

i spoustu zajímavostí. Věděli jste, že materiál, ze 

kterého se tiskne, je rostlinný plast z  kukuřice? 

Že se 3D tisk využívá v  lékařství pro vytvoření 

přesné náhrady ulomeného obratle? A dokonce 

se dá tímto způsobem postavit i  celý dům! To 

vše už žáčci 1. B vědí. 

Mgr. Eva Malichová

Stříbrní fl orbalisté
V  pondělí 2. prosince se v  hale ZŠ Strž konalo 

okresní kolo žáků I. stupně ve fl orbalu Čeps cup, 

kterého se pravidelně účastní i družstvo ze Schul-

zových sadů. Letos se dařilo proplouvat celým tur-

najem bez sebemenšího zaváhání. Tým ve složení 

Jakub Dufek, Ondřej Němeček, Štěpán Vaňura, 

Matěj Bartoš, Šimon Karban a  Lukáš Voborník 

hrál skvěle kombinačně a  dával množství gólů. 

Nakonec chlapce čekal obvyklý fi nálový soupeř 

z  Hostinného, se kterým sehráli velmi vyrovna-

nou partii, leč po bojovném výkonu prohráli 4:6 

a skončili na skvělém 2. místě. Všem klukům patří 

velká pochvala za výborný turnaj.

Mgr. Tomáš Nosek

Adventní jarmark
Ve středu 4. prosince probíhal adventní jarmark 

v  České spořitelně v  rámci projektu „Abeceda 

peněz“. Žáci 4. D připravili tři stánky, které zapl-

nili svými výrobky. Šimon, Kryštof a  Sabinka 

informovali kolemjdoucí o akci poutavým poví-

dáním. Klárka hrála na akordeon, čímž navodila 

vánoční atmosféru, a do spořitelny hned přichá-

zeli první zákazníci. Děti prodávaly svíčky, přání, 

štěstíčka, věnce, zápichy, andílky, napečené 

koláče, perníčky, chlebíčky i  vafl e. Výběr byl 

veliký a lidí přibývalo. Ve čtvrt na pět byl prodej 

ukončen. Rozzářené oči našich žáčků hovořily 

za vše. Měli velikou radost, že se skoro všechno 

prodalo. Z  výdělku jsme nejprve vrátili počá-

teční vklad 3.000 Kč České spořitelně. Za zbylé 

vydělané peníze nakoupíme v nejbližších dnech 

potřebné věci pro opuštěné pejsky. Už se moc 

těšíme na  dopoledne strávené v  psím útulku, 

kde zakoupené věci předáme. Třeba splníme 

i nějaké to přání od Ježíška. Chtěli bychom touto 

cestou poděkovat zaměstnancům České spo-

řitelny za  příležitost a  spolupráci, vedení školy 

za podporu a v neposlední řadě rodičům našich 

dětí za pomoc s občerstvením.

Mgr. Zuzana Růžičková 

Hasík
Doba adventní není ve škole jenom o vánočních 

přípravách, ale výuku může zpestřit i  dráček 

Hasík. S  ním do  2. tříd zavítal člen Hasičského 

záchranného sboru ČR pan Lukáš Novák. Téma-

tem setkání bylo rozeznat, kdy je oheň nebez-

pečný a kdy je nám k užitku. Zábavnou formou 

se děti dozvěděly důležité informace a  také si 

vyzkoušely, jak se zachovat v  případě požáru. 

Těšíme se na exkurzi do hasičské stanice.

Mgr. Veronika Šafková

Noc skoro venku
Ve  čtvrtek dne 21. listopadu 2019 jsme se 

zúčastnili ve  Dvoře Králové nad Labem akce 

Noc venku, charitativní akce na  podporu osob 

bez domova. Jako třída 8. C jsme je podpořili 

přespáním ve  škole. V  Hankově domě jsme se 

zúčastnili přednášek i divadelních a hudebních 

představení. Děti si mohly vyzkoušet speciální 

brýle, zásady první pomoci a opéci si buřta nad 

popelnicí. Následoval přesun do školy, kde jsme 

si zahráli vybíjenou a pak již zalezli do spacáků. 

Ráno v šest byla pro spáče nachystána snídaně, 

kobliha a  čaj, ale hlavně certifi kát spáče, který 

dostal každý zúčastněný. Z akce jsme byli nad-

šení a příští rok si ji zopakujeme.

Mgr. Sabina Kindlová

Advent v DDM
Žáci 1. a  4. B nasáli v  DDM Jednička vánoční 

atmosféru za  doprovodu koled při adventním 

vyrábění. Děti si vytvořily vánoční stromeček, 

andělíčka, svícen, ozdobily si medový perníček, 

a dokonce si stočily vlastní svíčku ze včelího vos-

kového plátu. Své výrobky si školáci pyšně odnesli 

domů a také si jimi vánočně vyzdobili třídu. 

Mgr. Lenka Chaloupková
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Novinky ze ZŠ Podharť

Aktuální zprávy ze ZŠ Strž
Mikulášská je za námi
První prosincová středa patřila Mikulášské 

besídce. V hale se sešli žáci, rodiče, učitelé i veřej-

nost. Na  úvod vystoupil pěvecký sbor z  žáků 4. 

a  5. třídy, spolu s  nimi si mohli všichni zazpívat 

„Tichou noc“ a „Půjdem spolu do Betléma“. Potom 

zatancovali na veselou melodii malí čertíci – děti 

z  1., 2. a  3. třídy. Poté zaznělo z  úst pedagogic-

kého sboru „Půjdem spolu nakupovat“, netradiční 

zpracování tradiční písně. A pak už se soutěžilo. 

Na stanovištích se návštěvníci trefovali do branky 

i basketbalového koše, skákali v pytlích, prolézali 

strašidelný tunel nebo si vyrobili vánoční dáre-

ček. Prodávala se tombola a chutné občerstvení. 

Celá akce vyvrcholila kláním mezi družstvem dětí 

a  rodičů. Na  závěr přivítala plná hala Mikuláše 

s  jeho družinou. Kutálely se slzičky, ale zacinkal 

i dětský smích. A tak to má být!

pedagogický sbor 

Psaní nás baví
Každý týden se scházejí tři děvčata z 5. B a zkouší 

literárně tvořit. A těší nás, že lekce tvořivého 

psaní přinesly první výsledky. Žákyně Marie 

Bukovská, Aneta Erbenová a  Eliška Závodná 

se formou kolektivní práce zapojily do  dvou 

významných soutěží. První byla Mezinárodní 

literární a výtvarná soutěž o Cenu Jiřího Šedého 

„Nejsem na  světě sám“ s  tématem Bájný svět 

pod hladinou řek. Holky se zamýšlely v krátkých 

povídkách nad tím, jak mohly vzniknout názvy 

některých našich řek. Ve  své kategorii zvítězily. 

Všechny oceněné práce putují do Nadace Olgy 

Havlové. Pěkného výsledku v  této soutěži, ale 

v oblasti výtvarné, dosáhl spolu s Anetou i David 

Šorma ze 2. A. Sice neskončili na stupních vítězů, 

ale byli vyhodnoceni mezi padesátkou nejlep-

ších. Do soutěže totiž dorazilo několik set prací. 

Další překvapení na  dívky čekalo o  pár dnů 

později, kdy přišla pozvánka na  slavnostní 

vyhlášení literární soutěže Pardubické střípky 

s  tématem Co vypráví řeka, kde dívky obsadily

2. místo. Jednotlivá díla hodnotila odborná 

porota složená ze členů Střediska východo-

českých spisovatelů a  udělalo nám radost, že 

povídky našich dívek pochválila. Z  města per-

níku si pak mladé spisovatelky odvezly diplomy, 

věcné ceny a knihu.

 Mgr. Jana Hronešová

Angličtináři na soutěži Agyslingua
V úterý 10. prosince se konal na anglickém gym-

náziu Agys v  Pardubicích jubilejní 10. ročník 

soutěže v  anglickém jazyce Agyslingua. ZŠ Strž 

vyslala dva žáky v  kategorii A2 a  B1 vybrané 

podle výsledků školního kola. Soutěž určená pri-

oritně pro 8. a 9. ročníky základních škol je kon-

cipovaná podle cambridgeských zkoušek, které 

se na  Agysu skládají. Letos se zúčastnilo téměř 

80 žáků z 35 škol Pardubického a Královéhradec-

kého kraje. Přestože se našim zástupcům nepo-

dařilo umístit do  3. místa, považuji za  vítězství 

skutečnost, že je angličtina baví a  jsou schopni 

Já už to znám, umím...
V  letošním školním roce se vycházející žáci 

se zájmem o  učební obory či maturitní obory 

zúčastnili 16. ročníku náborové akce, kterou 

pořádají SŠTŘ Nový Bydžov v odloučeném výcvi-

kovém středisku Hlušice spolu se SŠGS v  Nové 

Pace a  SŠ zahradnickou v  Kopidlně formou 

soutěže, ve  které si mohou v  praxi vyzkoušet 

řemeslo, o které mají zájem. Sedm zúčastněných 

se mezi 465 soutěžícími neztratilo. Soupeřili 

v  oborech kuchař, řidič, opravář zemědělských 

strojů a elektrikář. Nejlépe z našich chlapců, na 

5. místě, skončil Jaromír Řeháček v oboru mladý 

řidič. V  této kategorii to bylo bodované a  pěk-

nou cenou ohodnocené pořadí. Celá akce žáky 

velice zaujala, je značným přínosem pro rozvoj 

řemesel, a tak patří dík i pořádajícím školám.

Mgr. Ivana Codrová

Advent v Ratibořicích
V  adventním čase na  začátku prosince jsme 

se vypravili se čtvrťáky do  Ratibořic. Při pro-

hlídce zámku se nám podařilo vrátit zpět v čase 

o  dvě století. Zámkem nás provedly komorné, 

a  dokonce jsme měli veliké štěstí, že nás při-

jala i  samotná kněžna Zaháňská. Nádherně 

a  stylově vyzdobené místnosti na  nás všechny 

dýchly kouzlem blížících se Vánoc. Zámeckým 

parkem jsme prošli k  mlýnu v  Babiččině údolí. 

Velcí i  malí obyvatelé mlýna nás pak seznámili 

s  lidovými zvyklostmi adventního a  vánočního 

období. Trošku jsme se vylekali strašidelných 

Lucek, které se najednou objevily. Ale naštěstí 

zase rychle odešly. Zazpívali jsme si i  koledu, 

poslechli housličky a  dudy, poučili se o  životě 

našich předků. Takto obohaceni o  zážitky jsme 

se opět vrátili do roku 2019 a do svých domovů.

 Mgr. Hana Havlíčková, Mgr. Šárka Vodová,

Markéta Hošková

Čertoviny v Podharti

Ve  středu 4. prosince odpoledne si mohly děti 

s  rodiči zkrátit čekání na  mikulášskou nadílku 

v  podharťské škole. Pro všechny bylo připra-

veno několik stanovišť s úkoly, za jejichž splnění 

dostávaly děti nalepenou hvězdičku na  stro-

meček. Ve  třídách se vyráběly drobné vánoční 

předměty (věnec, hvězda...), poznávaly vůně, 

prováděly čertovské pokusy, či zdolávala dráha 

v  tělocvičně. Po  splnění všech úkolů čekal 

na děti Mikuláš s anděly. Za básničku si všichni 

odnesli domů adventní kalendář. Děkujeme 

všem, kteří se na Čertovinách podíleli.

Mgr. Jana Šecová

Planetárium 
V pondělí 2. prosince se vypravily obě šesté třídy 

do  Planetária v  Hradci Králové. První zastávka 

byla v  námi oblíbených řetězcích McDonalds´ 

a KFC, kde jsme posvačili, a pokračovali do plane-

tária. V přednáškovém sále jsme zhlédli projekci 

noční oblohy s výkladem – poloha jednotlivých 

hvězd, souhvězdí a  planet, které můžeme vidět 

na zimní obloze, povídání o nich atd. Následoval 

krátký fi lm o vzniku sluneční soustavy a kosmic-

kých srážkách. Na závěr jsme se přesunuli do ved-

lejší budovy, kde jsme si prohlédli dalekohledy.

Mrg. Vojtěch Hulík

Druháci u výroby vánočních ozdob
Ve čtvrtek 5. prosince 2019 se vypravili žáci dru-

hých tříd na exkurzi do Rautisu v Poniklé v Podkr-

konoší. Je to rodinná fi rma a jako jediná na světě 

vyrábí vánoční ozdoby ze skleněných perliček. 

Děti si prohlédly provozovnu a  seznámily se 

s celým postupem výroby. Po prohlídce následo-

vala vlastní výroba vánoční hvězdičky z perliček. 

Tato ruční práce byla netradiční a  pro některé 

i náročná, ale všichni ozdobičku nakonec úspěšně 

vytvořili. Těšíme se na další společné akce.

Mgr. Miroslava Kubicová, Mgr. Danuše Šrámková

ji použít v  komunikaci s  ostatními. Své znalosti 

využili při besedě s diplomaty z americké amba-

sády, kteří přijeli soutěžící seznámit se svojí prací, 

americkými svátky v průběhu roku i možnostmi 

stipendií v USA. Zajímavá byla prezentace dvou 

britských nakladatelství, která představila knihy 

pro výuku angličtiny. Děti se také seznámily 

s  možnostmi jazykových pobytů v  zahraničí 

i  s  nabídkou testování jazykových dovedností. 

Soutěž se líbila a soudím, že byla velkou motivací 

k další práci na zdokonalování angličtiny. 

Mgr. Gabriela Geislerová

Jak se žije v Podnebíně
V  pátek 6. prosince navštívili třídu 8. B lektoři 

ze Střediska ekologické výchovy SEVER. Nej-

prve jsme si povídali o  příčinách klimatických 

změn. Pak jsme se rozdělili do skupin a pracovali 

na  úkolech simulační hry „Jak se žije v  Podne-

bíně“. Osmáci se změnili v  zastupitele různých 

obcí v  mikroregionu Podnebín. Z  omezeného 

rozpočtu obce se snažili investovat do  různých 

adaptačních opatření, která mohla pomoci zmír-

nit následky klimatických změn na daném území. 

Potýkali se s  těžkými situacemi, například velká 

sucha, stoletá voda nebo přívalové deště. Pokud 

se přijatá opatření ukázala jako užitečná, mohli 

zastupitelé ušetřit mnoho peněz z  rozpočtu 

obce a zároveň zajistili potřebnou kvalitu života 

obyvatel a naopak. Děti se zadaných úkolů cho-

pily s  nadšením a  všem se podařilo dosáhnout 

stanovených cílů – nezadlužit obec a  nezhoršit 

kvalitu života jejích obyvatel. Byla jsem překva-

pená, s jakou energií děti pracovaly. Po tři vyučo-

vací hodiny nepotřeboval nikdo nikam odcházet, 

nikdo se necítil vyčerpaný a unavený a neodmítal 

pracovat. Doufám, že se toto nadšení přenese 

i  do  dalších hodin, kdy bychom rádi zmapovali 

klimatické změny v  našem městě a  skutečná 

adaptační opatření městských zastupitelů. 

Mgr. Gabriela Geislerová
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Andílci „páťáků“ pod vánočním 
stromečkem
Protože každého rodiče nejvíce potěší 

dárek vlastnoručně a s láskou vyrobený 

jejich ratolestmi, vydali se školáci z 5. tříd 

ZŠ Schulzovy sady do keramické dílny 

DDM Jednička. Pod rukama opravdu velice 

šikovných dětí se z obyčejné hroudy hlíny 

klubali na svět roztomilí andělíčci. Každý 

z nich byl originální a nesl rukopis svého 

tvořitele. Je jisté, že pod vánočním stro-

mečkem udělali tito andělíčci rozhodně 

velikou radost, neboť na každém z nich 

bylo na první pohled vidět, že byl vytvořen 

s láskou, radostí a snahou potěšit.

Sylvie Černotová, DiS., DDM Jednička

Klub Střelka podporuje 
pracovní návyky

S novými výrobky se na jarmarku v Han-

kově domě představili klienti z klubu 

Střelka. Během celého podzimu se učili 

vyrábět přírodní mýdla a přívěsky na klíče. 

Poznali celou technologii výroby a mohli 

se zapojit do kterékoliv její části. S náleži-

tou hrdostí pak prezentovali své výtvory 

před dalšími dětmi i dospěláky navště-

vujícími tradiční vánoční akci. Účastí na 

tomto výrobním procesu se u klientů pod-

poruje nejen skupinová spolupráce, pra-

covní návyky, ale upevňuje se i přirozená 

radost z výsledků vlastní činnosti. Výtěžek 

z jarmarku jim bude vrácen např. v podobě 

možnosti prázdninového výjezdu.      

Mgr. Kateřina Litošová

Farní charita Dvůr Králové nad Labem 

Faru ozdobily pestré dekorace

Děti navštěvující Nízkoprahové zařízení pro 

děti a mládež Střelka vyráběly z větví jehlič-

nanů pestré dekorace, jimiž ozdobily svůj 

klub i přízemí fary. Velký dík patří společ-

nosti Lesy města Dvůr Králové nad Labem, 

s. r. o., která materiál na výzdobu poskytla. 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Střelka

Nová naučná stezka v Žirči
Aktivní výletníky, ale i  příznivce historie, umění 

či milovníky turistických zajímavostí jistě zaujme 

nová naučná stezka v  Žirči, kterou se podařilo 

zprovoznit koncem listopadu roku 2019. 

Patří se poděkovat za vstřícnost, kreativitu, pra-

covitost i  organizační schopnosti především 

dvěma odbornicím z  odboru školství, kultury 

a sociálních věcí na městském úřadě, paní Petře 

Zivrové, vedoucí oddělení kultury, sportu a ces-

tovního ruchu, a paní Šárce Šádkové, manažerce 

cestovního ruchu a  propagace. Původní návrh 

Osadního výboru Žireč uchopily do  šikovných 

rukou a  spolupráce s  nimi šla jako po  másle. 

Veškeré naše požadavky s námi řešily bravurně 

a s trpělivostí. Díky, děvčata.

Nemůžu, ale ani nechci opomenout i  další 

zainteresované, to je pan Filip Kraus z  odboru 

informatiky, stavební fi rmu pana Milana Palma, 

zámečnictví pana Daniela Macha, oba ze Žirče.  

Všechno fungovalo a  dílo se zdařilo (snad), 

objektivně to posoudit ale můžete až vy, 

návštěvníci. 

Naučná stezka vám v osmi zastaveních představí 

umělecké památky z  bohaté žirečské historie 

a  navíc ještě odhalí některé zajímavosti (odkaz 

„Věděli jste, že...“). Dalším bonusem je i upozor-

nění na to, co ještě můžete vidět v okolí („Máte 

na dosah...“). A na každém panelu najdete i jed-

noduchý orientační plánek.

Zveme vás všechny na příjemnou a nenáročnou 

procházku městskou částí. Celá měří 6 km a zdo-

lání cesty mezi jednotlivými památkami vám 

pěšky bude trvat zhruba 90 minut. Všechny 

zajímavosti jsou pohodlně přístupné i pro cyklo-

turisty. Jedinou drobnou komplikací snad může 

být jen to, že trasa netvoří okruh, ale zastavení 

jsou rozmístěna paprskovitě od  centra měst-

ské části. Pro lepší orientaci v terénu si můžete 

vyzvednout v  městském infocentru turistickou 

mapu Žirče s vyznačenou trasou naučné stezky.

Po instalaci a slavnostním odhalení kopie sochy 

Krista Salvátora do kaple Nejsvětější Trojice je to 

další počin k  propagaci a  zviditelnění kultivo-

vané žirečské krajiny. Projekt vznikl za  fi nanční 

podpory Královéhradeckého kraje.

Vladimír Mertlík, Osadní výbor Žireč

Foto: Jan Skalický

Na Střední škole informatiky a služeb 
vzniklo moderní výukové centrum
Královéhradecký kraj zmodernizoval a  vybavil 

audiovizuální technikou učebny Střední školy 

informatiky a  služeb ve  Dvoře Králové nad 

Labem. V  rámci ukončeného projektu Kroužek 

multimediální tvorby byly zrekonstruovány pro-

story pro kurzy neformálního, zájmového a celo-

životního vzdělávání v  oblasti multimediálních 

technologií. Investice v hodnotě více než 3 mil. Kč

zajistí vyšší počet vyučovaných kurzů a rozšíření 

jejich obsahové výuky. 

„Moderní digitální technologie otevírají mož-

nosti nového poznání a zkušeností. Královéhra-

decký kraj podporuje nové příležitosti v oblasti 

vzdělávání jak dětí a mládeže, tak v oblasti celo-

životního vzdělávání. Naše školy se postupně 

stávají centry tohoto vzdělávání. Účastníci kurzů 

najdou na  trhu práce daleko lepší uplatnění, 

protože si rozšíří a  prohloubí odborné znalosti 

v  oblasti multimediálních technologií, které 

v  praxi používají,“ říká náměstkyně hejtmana 

Martina Berdychová odpovědná za oblast škol-

ství. Dodává, že škola připravuje kurzy kamera-

man-moderátor, střihač a technik zvuku, online 

režie-příprava grafi ky.

„V  rámci ukončeného projektu Kroužek multi-

mediální tvorby jsme za více jak tři miliony korun 

zrekonstruovali stávající prostory a  současně 

jsme učebny vybavili audiovizuální technikou, 

například videokamerami včetně streamovacích 

zařízení, fotoaparáty, softwary pro střih a  zpra-

cování videí, projektorem a  dalším vybavením, 

které škola využije ve  výuce a  kurzech, které 

pořádá,“ sdělil radní Václav Řehoř odpovědný 

za  krajské investice. Součástí tohoto projektu 

je zajištění bezbariérového přístupu do učeben 

a  jejich zázemí. Došlo i  na  rekonstrukci výtahu 

a  venkovní nájezdové rampy. Před domovem 

mládeže byla pro žáky, zaměstnance školy 

a  účastníky kurzů vybudována relaxační zóna, 

která poslouží v  rámci kroužků pro natáčení 

a  tvorbu v  exteriérech. Investice je hrazena 

z krajského rozpočtu a Integrovaného regionál-

ního operačního programu.

„Střední škola informatiky a  služeb neustále 

zvyšuje kvalitu svého odborného vzdělávání. 

Ve spolupráci s městem Dvůr Králové nad Labem 

jsme také zrealizovali projekt Sdílená učebna 

informatiky a robotiky,“ doplnil ředitel školy Petr 

Vojtěch. Město Dvůr Králové nad Labem pro-

střednictvím tohoto projektu v celkové hodnotě 

přes 2 mil. Kč reaguje na stoupající význam zna-

lostí informačních a komunikačních technologií 

(více se dočtete v článku na str. 1).

Oba projekty jsou založeny na  spolupráci Krá-

lovéhradeckého kraje s  vedením města Dvůr 

Králové nad Labem, Střední školy informatiky 

a služeb a základních škol regionu.

Martina Svatoňová

tiskové oddělení Královéhradeckého kraje

Zdroj: tisková zpráva Královéhradeckého kraje
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Děti ze žirečské školky 
předvedly své umění
V  sobotu 30. listopadu se „Sluníčka“ z  MŠ 

Žireč podílela svým vystoupením na  roz-

svěcení vánočního stromečku v Žirči. Ten se 

rozzářil a kouzlo Vánoc bylo završeno drob-

ným chumelením. Děkujeme tímto Osad-

nímu výboru Žireč za sladkou odměnu.

V pondělí 2. prosince byly děti a paní uči-

telky pozvány na  vánoční besídku spolu 

s klienty z domu sv. Josefa v Žirči do Café 

Damians. Vystoupení žáků ze ZŠ B. Něm-

cové v  Jaroměři bylo úžasné a  navodilo 

krásnou vánoční atmosféru. Všichni jsme si 

odnášeli krásný dáreček a spoustu zážitků.   

Martina Kvochová

MŠ Žireč

Potravinová sbírka ukázala, že 
pomáhat není složité
Pod mottem „Jsou děti, které si mohou 

na  dobrou snídani jen hrát“ se dne 

23. listopadu 2019 konala ve  Dvoře Krá-

lové nad Labem v obchodním řetězci Tesco 

Sbírka potravin. 

V  tento den bylo možné za  pokladnami 

darovat trvanlivé potraviny nebo drogerii 

přítomným dobrovolníkům. Vybrané zboží 

potravinová banka roztřídí a  zkontroluje 

a  poté se již mohou rozdělit potřebným 

lidem. Jedná se o  matky samoživitelky, 

osamělé seniory či rodiny v krizi ze Dvora 

Králové nad Labem a okolí. 

Bez obětavé pomoci dobrovolníků by tako-

vou akci nebylo možné vůbec uskutečnit. 

Děkujeme 3. oddílu skautů, 8. oddílu skau-

tek a  1. roji světlušek ze střediska Zvičina 

a  studentům Gymnázia ve  Dvoře Králové 

nad Labem za pomoc při tomto dni solida-

rity, ve kterém bylo vybráno celkem 629 kg 

trvanlivých potravin a 99 kg drogerie.

Sbírka potravin je realizována pod záštitou 

ministra zemědělství Miroslava Tomana 

a Evropskou federací potravinových bank.

Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Den pro dětskou knihu a nejúspěšnější lovec
V sobotu 30. listopadu 2019 proběhla v Městské 

knihovně Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem 

každoroční předvánoční akce „Den pro dětskou 

knihu“. V  prostorách knihovny byly připraveny 

vánoční dílničky, kde si děti mohly vyrobit svíčky 

ze včelího vosku, svícínky, záložky do knih, přá-

níčka, vánoční výzdobu z papíru apod. 

Současně si vyzkoušely malování voskem žehlič-

kou, zdobení perníčků, výrobu ozdob z korálků 

a pískování obrázků. Odpolední program zpes-

třili i studenti Střední školy informatiky a služeb 

studující obor kadeřnictví. Našim malým čte-

nářům vytvořili skutečně originální účesy. Děti 

byly nadšené a  studentům SŠIS bychom touto 

cestou ještě jednou rádi poděkovali. 

V  programu tradičně nechybělo ani divadelní 

představení Loutkového divadla Klíček s pohád-

kou Kašpárek a  Ježibaba. Nově se předsta-

vil dramatický kroužek Za  oponou knihovny 

z  Náchoda s  Doktorskou pohádkou. Obě před-

stavení měla u dětí velký úspěch.

Odpoledne proběhlo vyhodnocení 6. ročníku 

čtenářské soutěže Lovci perel. Soutěž probíhá 

každoročně od  března do  listopadu a  jejím 

cílem je přečíst co nejvíce perlorodek (knížek 

označených perlou). Za  každou perlorodku 

obdrželi čtenáři moriony, za které mohli nakou-

pit ve speciálním obchůdku pěkné knihy a drob-

nosti. V  letošním roce se soutěže zúčastnilo 

45 dětí a bylo přečteno 319 knih. Nejúspěšněj-

ším lovcem se stal Štěpán Peteráč s 29 knihami. 

Gratulujeme.

Martina Voňková a Ivana Kelemenová, knihovnice 

Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem

100 let skautingu ve Dvoře Králové nad Labem – 1. část
Zakladateli královédvorského skautingu byli 

v  roce 1920 dva studenti obchodní školy, Sta-

nislav Veselý a Bohumil Munzar (na snímku 

zleva). V  jejich vzpomínkách je zřetelné, co je 

na skautingu tolik nadchlo: „Když se nám dostal 

do  rukou propagační leták Svazu Junáků RČS, 

rozhodli jsme se založit junácký oddíl i  u  nás. 

Skauting jako moderní hnutí mládeže sliboval 

dosud nepoznané radosti z  pobytu v  přírodě 

na  táborech i  družný činorodý život v  oddílo-

vých schůzkách a na výletech.“ 

Aby informovali veřejnost o  skautingu, uspo-

řádali 11. června 1920 v  kině Oko přednášku 

o  činnosti a  ideích skautingu. První opravdový 

skautský výlet uskutečnili 24. července 1920 

pod vedením L. Jarolímka do  Údolíčka a  hned 

druhý den na Čertovy hrady. 

První dívčí oddíl vzniká v roce 1921 hlavně záslu-

hou Hany Moravcové a sester Rambouskových, 

a to v počtu 14 dívek. 

Důležitou složkou junácké práce byla již 

od  počátku služba veřejnosti. Skautky připra-

vovaly nadílku chudým dětem, chlapci pomá-

hali při různých činnostech jako různé strážní 

služby při výstavách, sportovních akcích apod. 

Veřejnost si tak na  skauty postupně zvykala 

a nejen touto činností si získali u dvorské veřej-

nosti dobré jméno. 

Neodmyslitelně patří k  činnosti skautů letní 

tábory, které jsou vyvrcholením celoroční 

soustavné práce v  oddílech. Skauti si museli 

tábor kompletně postavit a starat se o jeho běh. 

Pobyt ve  volné přírodě, zážitky z  táborového 

života zanechaly u  většiny táborníků nezapo-

menutelné vzpomínky. První tábor byl uspořá-

dán v srpnu 1920 v lesích Šporkova panství nad 

Choustníkovým Hradištěm na Černém potoce. 

Pro skautskou činnost byla také nezbytná klu-

bovna. Nejprve se královédvorští skauti schá-

zeli v  různých prostorách – v Hankově domě, 

v šatnách bývalého tenisového hřiště, ve sklepě 

podharťské školy a podobně. Až v roce 1926 si 

postavili první skautský domov na soukromém 

pozemku u  Hartského potoka v  sousedství 

městských sadů. Vzhledem k  rozrůstajícímu se 

počtu členů si pak skauti postavili nový skautský 

domov v roce 1933 blízko pivovaru u městských 

sadů. 

Spokojený a  šťastný běh skautování byl pře-

rušen v  roce 1940 zákazem činnosti junácké 

organizace. Během druhé světové války mnoho 

skautů hájilo myšlenky skautingu v  ilegálním 

odboji či za  hranicemi protektorátu. Sedm sto-

vek z nich za to zaplatilo životem.  

Ing. Martin Stránský

Advent v Jedničce pro MŠ a ZŠ
Rok se s rokem sešel a opět nastal krásný adventní 

čas. Zaťukal i na dveře Jedničky, která připravila 

adventní dílničky pro děti z mateřských a základ-

ních škol ze Dvora Králové nad Labem a  jeho 

okolí. Na konci listopadu 2019 si tak mohly děti 

vyrobit spoustu krásných vánočních dekorací, 

které si na závěr odnesly s sebou domů. 

Nechybělo tradiční zdobení perníčků a  výroba 

stáčených svíček ze včelího vosku. Nezapo-

mnělo se ani na  vánoční přáníčka, andílky 

z  korků a  papíru nebo stromečky z  drátků či 

korálkové ozdobičky na  stromeček a  spoustu 

dalších dekorací. Dílniček se zúčastnilo přes 

300 dětí a my jsme moc rádi, že se jim dekorace 

líbily a odcházely s úsměvem na tváři. Velké díky 

patří také studentům a studentkám ze SŠIS, kteří 

i letos přišli vypomoci a společně s námi vytvořili 

krásnou předvánoční atmosféru. Děkujeme 

i vedení školy a těšíme se na další spolupráci.

Bc. Tereza Dobiášová

Foto: Mgr. Iveta Hanušová
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Stomatologická pohotovost
leden 2020
11. a  12. 1.: MUDr.  Petra Šípková, s. r. o., 

Rooseveltova 474, Dvůr Králové n. L., tel.: 

499 621 425;

18. a 19. 1.: MUDr. Hana Šujáková, Roosevel-

tova 425, Dvůr Králové n. L., tel.: 499 621 423; 

25. a  26. 1.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 

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

1. a  2. 2.: MUDr.  Jiří Záplata, Zubní ordi-

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

499 392 811.

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

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Organizace Život Srdcem 
pomáhala i v roce 2019

Charitativní organizace Život Srdcem 

i v roce 2019 skrze transparentní účet číslo 

287962388/0300 pomáhala onkologicky 

nemocným dětem. Předně a  na  základě 

sbírky z  pochodu, který se uskutečnil 

v  květnu 2019, byl uhrazen rekonvales-

cenční pobyt v  lázních Luhačovice pro 

Dominika Václavka, a herní tablet, který si 

malý Dominik přál k Vánocům. To vše v cel-

kové hodnotě přes 63 tisíc Kč. 

Vzhledem k  tomu, že štědří dárci a  pod-

porovatelé pomáhali vážně nemocným 

dětem v průběhu celého roku 2019, Život 

Srdcem zároveň uhradil pro potřeby dět-

ské onkologické kliniky FN Hradec Králové 

přistroj – monitor krevního tlaku ABP On 

Trak, a  to včetně příslušenství v  celkové 

hodnotě 73,5 tisíce Kč. 

Život Srdcem jako každý rok připravuje 

pomoc také formou nákupu herních prvků 

pro Dětskou ozdravovnu Království, jejímž 

zřizovatelem je Královéhradecký kraj. 

„Chtěli bychom poděkovat vám všem, 

kteří spolu s  námi pomáháte onkologicky 

nemocným dětem a  i  těm dalším malým 

velkým bojovníkům,“ říká za spolek Michal 

Karadzos a  dodává: „Těšíme se na  shleda-

nou s  vámi při 6. ročníku charitativního 

pochodu Život Srdcem v sobotu 16. května 

2020. Přejeme vám vše dobré, skvělý nový 

rok a pevné zdraví.“ 

Život Srdcem, z. s. 

Skautské středisko hlásí
Koncem listopadu krá-

lovédvorským skautům 

shořela loděnice, kde 

probíhaly schůzky našeho 

vodáckého oddílu. Při 

požáru, který způso-

bili neznámí pachatelé 

(od  října je loděnice 

nepoužívaná, vodáci se 

schází na  skautské vile), 

shořelo 20 lodí i s vodáckým vybavením v hod-

notě okolo 200 tisíc Kč. 

Obnova loděnice je dlouhý proces, který zabere 

mnoho času. Její náhradu si provizorně zaři-

zujeme v  prozatímních prostorách. Bez lodí 

a  vybavení nebudou mít děti na  čem jezdit 

na vodě, tak jsme začali shánět peníze na jejich 

opětovný nákup. Díky webu kralovedvorsko.cz 

a  iniciativě našeho střediska se nám již poda-

řilo získat od mnoha dobrých lidí a fi rem již asi 

polovinu částky. Chtěli bychom velmi poděko-

vat všem dárcům za  jejich dary. Čeká nás ještě 

dlouhá cesta, a  proto vás prosíme o  podporu, 

kontaktujte nás prosím přes náš facebookový 

profi l facebook.com/skautiDvurKralove nebo 

můžete přispět na  účet číslo: 222400851/0300 

VS: 111. Děkujeme.

Tadeáš Vodička

vedoucí střediska

foto: Kralovedvorsko.cz

Z královédvorského psího útulku
Ráda bych poděkovala všem stálým i náhodným 

venčitelům, kteří za útuláky přicházejí i v počasí, 

„kdy by ani psa nevyhnal“, a  celoročně tak při-

spívají k dobré fyzické i psychické kondici opuš-

těných psů. Také častěji vítáme třídy základních 

škol, kdy žáci zodpovědně a  s  nadšením psy 

procházkou unaví, a  věříme, že spokojenost 

pak vládne na obou stranách. Již několik měsíců 

také spolupracujeme se studentkami gymnázia, 

které za psy chodí v rámci projektu DofE.

Během roku 2019 jsme přijali 70 psů, z  toho 

téměř dvě třetiny byly během pár dní vráceny 

zpět domů. Těm, které nikdo nehledal, se poda-

řilo najít nový domov během 1 až 2 měsíců. 

Zůstává u  nás však několik málo psů, kteří 

z  různých důvodů prozatím na  stálý domov 

čekají i mnoho měsíců až let. A právě těm velmi 

pomáhá pomoc venčitelů (někteří už ty své stálé 

znají a z dálky je vítají). 

Na svůj domov již delší čas čekají (na fotografi ích 

zleva): Aron, Jackie, Majk a Max.

V  roce 2019 se nám také podařilo dokončit 

vnitřní místnosti, které během zimního období 

využívají psi malých plemen, nemocní nebo 

starší. A pokud je městskou policií odchycen pes, 

který vypadá jako „byťák“, nemusí už na  svého 

páníčka čekat ve venkovním kotci.

Pokud nemůžete psa adoptovat a přesto byste 

rádi v  zimním období přispěli ke  spokojenosti 

opuštěných psů, najdete inspiraci k obdarování 

na  stránkách www.utulek-dknl.estranky.cz. Tam-

též také najdete aktuálně umístěné psy, náv-

štěvní dobu a další informace o dění u nás. 

Do  nového roku přejeme všem dvounohým 

i  čtyřnohým Královédvorákům spokojené 

domovy, vzájemné porozumění a spoustu krás-

ných společných zážitků.

Daniela Hoblová, Psí útulek Dvůr Králové nad Labem


