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Náměstí T. G. Masaryka patřilo v sobotu 19. září městské historické slavnosti Den královny Žofie, která se konala u příležitosti 745. 
výročí od první písemné zmínky o městě a 615. výročí ustanovení Dvora Králové nad Labem věnným městem. Návštěvníci si užili 
středověké muzicírování, školu šermu, scénické tance, kejklíře, divadelní představení, střelecká vystoupení či historickou módní 
přehlídku. Nechyběl historický jarmark s ukázkou řemesel, hry a soutěže pro malé i velké. Na náměstí zavítala také královna Žofie 
s doprovodem, aby převzala klíč od města. Večer zahrála skupina Braagas a program zakončila akrobatka na volných lanech 
a ohňová show. Velmi zdařilý byl i doprovodný program v aule Střední školy informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem, kde se 
konal 1. ročník vinařských slavností spojený s ochutnávkou moravských vín. Foto: Václav Bartoška

Zveme na vyhlášení Osobnosti 
města za rok 2014
Slavnostní vyhlášení cen Osobnost 
města za  rok 2014 se uskuteční v  úterý 
27. října od  18 hodin v  sále ZUŠ R. A. 
Dvorského. Ceny převezmou: Dan Šípek 
(organizace kulturního podniku), Ing.  Jiří 
Hlavatý (přínos pro ekonomický rozvoj 
města a regionu), v oblasti sportovní výkon 
Apolena Výborná a  Nikol Zdráhalová 
(mládež do 18 let), Jaromír Malý (dospělí), 
Ing.  Zdeněk Havel (trenér, cvičitel). Cenu 
města za  veřejně prospěšné činnosti 
obdrží Vlastimil Wágner, za  celoživotní 
práci v  oblasti hudby MVDr.  Petr Růžička, 
za  celoživotní činnost v  hasičském 
záchranném sboru Bc.  Jaromír Brdička 
a  za  dlouhodobou sportovní reprezentaci 
města Jaroslav Tomanec a  Josef Wolf. 
V doprovodném programu zatančí skupina 
Angeles Dance Group a  pod vedením 
Michala Koudelky zahraje kytarový soubor 
žáků královédvorské ZUŠ R. A. Dvorského. 

(mik)

Uzavření registru řidičů 
a řidičských průkazů
Upozorňujeme občany, že od  středy 21. 
do  pátku 23. října bude z  technických 
důvodů uzavřeno pracoviště registru 
vozidel odboru dopravy a  silničního 
hospodářství MěÚ Dvůr Králové nad 
Labem, které sídlí v  Nedbalově ulici. 
Děkujeme za pochopení.

(mik)

Mobilní verze městského webu
Občané Dvora Králové nad Labem, kteří 
používají chytré telefony a tablety, přivítají 
další novinku, kterou jsme spustili na měst-
ských internetových stránkách na  adrese 
www.mudk.cz. Stránky jsou nově přizpů-
sobeny pro zobrazování na  mobilních 
zařízeních. 

Ing. Ondřej Samek
vedoucí OI

facebook.com/ 
mestodknl

Královna Žofie převzala klíč od města

Mgr.  Emil Kudrnovský, Ph.D., v  pondělí 31. srpna 
rezignoval na  post zastupitele, kam byl zvolen 
za TOP 09. Tím pádem skončil ve funkci místosta-
rosty, tedy člena rady města. Novým místosta-
rostou Dvora Králové nad Labem se stal Ing.  Jan 
Helbich (ANO 2011). Svým hlasováním o tom roz-
hodli zastupitelé na zasedání, které se uskutečnilo 
ve čtvrtek 10. září. Ing. Jan Helbich je také zároveň 
novým členem rady města.

„Doufám, že se mi jako místostarostovi podaří 
realizovat aktivity, které budou pro město 
z  dlouhodobého časového hlediska perspek-
tivní. Je ale jasné, že období tří let je velmi krátké. 
Bude potřeba, abych se blíže seznámil s  prací 
odboru rozvoje, investic a správy majetku, který 
bude spadat do mé kompetence. Chci zefektiv-
nit práci zaměstnanců tohoto odboru a  zlepšit 
nakládání s finančními prostředky. Dále se budu 
snažit koordinovat záměry města tak, aby byly 
efektivní a  v  souladu se záměry významných 
subjektů působících ve  Dvoře Králové nad 
Labem, například MěVaK, technické služby, 
nemocnice a  další,“ řekl po  svém zvolení mís-
tostarosta Ing. Jan Helbich, který se stal členem 
zastupitelstva na  základě rezignace Bc.  Marie 

Jarkovské, jež odstoupila z  rodinných důvodů 
také 31. srpna. 
Mgr.  Emil Kudrnovský, Ph.D., který rezignoval 
z  rodinných důvodů a  kvůli změně bydliště, 
zastával od  loňského listopadu post neuvol-
něného místostarosty města a  do  oblastí jeho 
kompetencí spadaly odbor dopravy a silničního 
hospodářství a odbor informatiky. V zastupitel-
stvu ho nahradila Ing. Veronika Tomková.
Vzhledem k  tomu, že z  postu radní odstoupila 
ke dni 10. září JUDr. Jana Špačková (ANO 2011), 
zastupitelé hlasovali ještě o dalším novém členu 
rady města, kterým zvolili MUDr. Libora Senetu 
(TOP 09). „Po důkladném zvážení jsem dospěla 
k  závěru, že by v  důsledku nastalých personál-
ních změn v  koalici nebylo rozumné ohrozit 
poctivou a  kvalitní práci, kterou za  poslední 
rok odvedlo stávající vedení města a  kterou se 
v  dalších letech volebního období ještě chystá 
odvést, neboť v případě mého setrvání ve funkci 
radní by nebylo možné zaručit další trvání koa-
lice. Současně jsem vedení města nabídla, že 
budu nadále k dispozici, pokud bude zapotřebí 
konzultovat otázky z  oboru mé praxe,“ uvedla 
ke své rezignaci JUDr. Jana Špačková.

Miroslava Kameníková

Ing. Jan Helbich se stal novým 
místostarostou města
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Teprve pár dní působí ing.  Jan HELBiCH 
(na snímku) na postu místostarosty města, kde 
nahradil odstoupivšího Mgr.  Emila Kudrnov-
ského, Ph.D.  Zároveň je také místo JUDr.  Jany 
Špačkové novým radním. „Od  svého zvolení 
radním a místostarostou jsem zatím absolvoval 
několik jednání a seznámil se s částí problema-
tiky chodu městského úřadu a jeho odborů. Byl 
jsem se také podívat na  některé stavby, které 
město realizuje, účastnil se jednání o připravo-
vaných záměrech a  zjistil jsem, že můj úmysl 
nabídnout svůj pohled na věc a profesní zkuše-
nosti, je na místě,“ uvedl místostarosta Ing. Jan 
Helbich (ANO 2011). 

Jaká je vaše dosavadní zkušenost s  prací 
v komunální politice? 
Z  postu své profese znám komunální politiku, 
a  nejen ji, velmi dobře, takže vím, jaká je situ-
ace zvnějšku. Mnohé pro mě není žádným 
překvapením.
Co pro vás pozice místostarosty znamená?
Především možnost pracovat pro město a  jeho 
rozvoj. Je to samozřejmě i osobní výzva.
Na co se chcete především zaměřit? 
Doufám, že se mi jako místostarostovi podaří 

realizovat aktivity, které budou pro město 
z  dlouhodobého časového hlediska perspek-
tivní. Nejde samozřejmě jen o  nové investice, 
ale i  o  údržbu a  revitalizaci majetku města. Je 
ale jasné, že období tří let je velmi krátké. Bude 
potřeba, abych se blíže seznámil s prací odboru 
rozvoje, investic a  správy majetku, který spadá 
do  mé kompetence. Dále se budu snažit koor-
dinovat záměry města tak, aby byly efektivní 
a  v  účelné návaznosti se záměry významných 
subjektů působících v  regionu a  ve  Dvoře Krá-
lové nad Labem, například MěVaK, technické 
služby, nemocnice a další.
Vzhledem k  tomu, že budete působit jako neu-
volněný místostarosta, jak obtížné pro vás bude 

skloubit vaši profesi s prací pro město? 
Na  to v  současné době nedokážu odpovědět, 
vše ukáže až čas.
Mohl byste okomentovat posílení ANO 2011 
ve  vedení města, o  němž hovořila opozice 
na zastupitelstvu?
Vnímám tuto skutečnost jako důkaz odpovědné 
koaliční spolupráce v  rámci vedení města, 
z čehož je zjevné, že jde nadále o udržení praco-
vitého kolektivu lidí směřujících kupředu, nikoli 
o politikaření či škodolibost. 
Jak byste zhodnotil fungování města rok 
po komunálních volbách?
Je třeba kolegům z  vedení města a  koaličním 
partnerům za  jejich práci poděkovat. Stejně 
tak bych chtěl poděkovat JUDr.  Janě Špačkové 
za  práci, kterou odvedla v  radě města. Nové 
vedení města aktivně a  svědomitě pracuje 
na správném směru v nelehkém období a pro-
středí, vypořádává se i s danajskými dary, které 
na  radnici zůstaly z  předchozích volebních let, 
stejně tak s nově nastalými problémy. S hodno-
cením, na které se mě ptáte, bych si dovolil ještě 
vyčkat, protože jsem názoru, že na  významná 
hodnocení je rok krátká doba.

Miroslava Kameníková

Novým radním 
města Dvůr Krá-
lové nad Labem 
se stal Libor 
SENETA z  TOP 09 
(na snímku). Svým 
hlasováním o  tom 
rozhodli zastu-
pitelé na  svém 
zasedání 10. září 
2015. Libor Seneta 
tak v radě nahradil 
bývalého místostarostu Mgr.  Emila Kudrnov-
ského, Ph.D.  „Post radního fakticky znamená 
především zvýšení odpovědnosti za město. Jako 
zastupitel jsem měl také odpovědnost, a nema-
lou, ale radní má podstatně větší kompetence, 
a to znamená podstatně větší možnost ovlivňo-
vat chod města. S  tím ale přichází větší odpo-
vědnost, než je u řadového zastupitele. Zvolení 
do rady města si velmi vážím, je to závazek vůči 
městu, aby za mnou byla vidět vykonaná práce,“ 
říká Libor Seneta.

Jaké máte zkušenosti s komunální politikou?
Členem zastupitelstva jsem druhé volební 
období. Minulé volební období jsem byl v  roli 
opozičního zastupitele, kde jsem měl možnost 
tuto práci dobře poznat, ale členem rady města 
jsem poprvé.
Vnímáte to, že TOP 09 ztratila ve  vedení města 
post místostarosty, jako oslabení vlivu strany 
na  chod města, jako to bylo zmíněno na  zase-
dání zastupitelstva? Nebo to pro vás není až tak 
rozhodující?
Změna to určitě je. Potřeba je ale vidět, jak se 
přijímají rozhodnutí vedení města. Děje se tak 
prostřednictvím hlasování rady města, bez toho 
nelze vykonávat správu nad městem. A z tohoto 
pohledu se náš vliv nezměnil. TOP 09 má stále 
jednoho radního, jako tomu bylo dosud a  jako 

je tomu i  u  ostatních malých stran zastoupe-
ných v radě města. Koaliční smlouva nám navíc 
zajišťuje, že v zásadních věcech rada rozhoduje 
konsenzuálně. Máme tedy uvnitř koalice nasta-
vené mechanismy tak, aby ani jedna z  men-
ších stran nemohla být v  zásadních věcech 
přehlasována. 
Na co se chcete v radě města především zaměřit?
Úkolem vedení města je vytvářet podmínky pro 
to, aby šikovní a podnikaví lidé mohli na daném 
území působit a  město posouvat dál. Vedení 
města má pro to vytvářet příhodné podmínky. 
V  souvislosti s  dlouhodobými cíli vnímám jako 
velký hendikep Dvora Králové nad Labem ne 
zcela ideální dopravní dostupnost. Bez ní nelze 
zajistit dlouhodobý rozvoj. Pokud bude Dvůr 
Králové nad Labem dostupný tak, jako dnes, 
a na takových typech komunikací, tak se dlouho-
dobého rozvoje nedočkáme. Je potřeba věno-
vat pozornost nejen komunikacím ve  městě, 
ale jedná se zejména o příjezdové komunikace. 
A zcela zásadní, byť ještě ve vzdálenější budouc-
nosti, je napojení na D11 respektive na R11. Zde 
se samozřejmě neobejdeme bez spolupráce 
s krajem. Řízení města není jen o dlouhodobých 
plánech a  cílech, ale také o  zajištění běžného 
dennodenního chodu města. Je důležité, jak se 
vykonává městská samospráva, jak se řídí měst-
ské organizace, jak fungují a jak se na ně dohlíží. 
Jak byste zhodnotil fungování města rok 
po komunálních volbách?
Když nastupovalo nové vedení města, bylo uni-
kátní tím, že se jednalo o  lidi, kteří až na  malé 
výjimky neměli s  vedením města žádné zkuše-
nosti. Buď byli v komunální politice úplně noví, 
nebo krátkou dobu, a tak to byl určitý hendikep 
a zdroj rizik. Podle mého názoru se ale v proble-
matice rychle zorientovali a mám radost, že mají 
slušný drajv řídit město správným směrem.

Miroslava Kameníková

Důležitá je dobrá dopravní obslužnost města

„Své zvolení považuji za potvrzení odpovědné koaliční spolupráce 
vedení města,“ říká místostarosta Ing. Jan Helbich

v Hankově domě se sejdou 
podnikatelé 
Druhé setkání podnikatelů ze Dvora 
Králové nad Labem a  okolí s vedením 
města se uskuteční ve  čtvrtek 8. října 
od  15 hodin v  sále Hankova domu. 
Hovořit se bude na  téma česko-polská 
spolupráce a  k  účastníkům mimo jiné 
promluví Ing.  Roman Klíma z  odboru  
regionálního rozvoje, grantů a  dotací Kraj-
ského úřadu Královéhradeckého kraje, 
který se specializuje na  česko-polské pro-
jekty, a  František Molík, ředitel jednatel-
ství Náchod Krajské hospodářské komory 
Královéhradeckého kraje. Program najdete 
na internetových stránkách www.mudk.cz. 

(mik)

Máte auto v depozitu? Pozor 
na jeho administrativní zánik
Odbor dopravy a  silničního hospodář-
ství Městského úřadu Dvůr Králové nad 
Labem upozorňuje občany, kteří vlastní 
vozidlo, jež bylo před 30. červnem 2013 
dočasně vyřazeno z  provozu (je v  depo-
zitu), aby se do  konce letošního roku 
dostavili na  úřad a  sdělili, kde se vozidlo 
nachází a  jaký je účel jeho využití. Pokud 
se tak nestane, automobil administrativně 
zanikne a nebude možné jej znovu přihlá-
sit. Pokud bylo vozidlo z registru vyřazeno 
po  30. červnu 2013, je třeba údaje také 
nahlásit, jinak hrozí finanční sankce, nikoliv 
však administrativní zánik vozu. „Prosíme 
řidiče, aby návštěvu úřadu nenechávali 
na  poslední chvíli. Tím předejdeme tomu, 
aby se na registru tvořily fronty, stejně jako 
tomu bylo před koncem června letošního 
roku, kdy majitelé vozidel čekali na vyřízení 
své žádosti i několik hodin,“ sdělil vedoucí 
odboru Bc. Jan Sedláček.

(mik) 
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Zastupitelka Ing. Veronika Tomková 
není v práci pro město nováčkem

výstavy středních škol
Během října se uskuteční výstavy středních 
škol Pro Futuro, které pořádá společnost 
bon miroir, s. r. o., Hronov. Akce jsou určeny 
žákům 9. tříd základních škol a  cílem je 
poskytnout informace o  nabídce oborové 
struktury všech typů středních škol pro 
školní rok 2016/2017. Na výstavy je přihlá-
šeno téměř 40 vystavovatelů z východočes-
kého regionu. Výstavy jsou pro veřejnost 
otevřeny od 9 do 17 hodin, vstup je zdarma. 
Program – úterý 6. 10., Kongresové cen-
trum Aldis, Hradec Králové: region Králo-
véhradecko; čtvrtek 15. 10., Společenské 
centrum Uffo, Trutnov: region Krkonoše; 
úterý 20. 10., hala Hamra, Náchod: region 
Kladské Pomezí.

(mik)

Prezentace škol a zaměstnavatelů
Letos se uskuteční 1. první ročník akce „Pre-
zentace středních škol a  zaměstnavatelů“, 
která je vyústěním snah Královéhradec-
kého kraje a Krajské hospodářské komory 
KHK o  zjednodušení výběru střední školy. 
Aktivity propojí rodiče, zástupce škol, 
místní firmy a  žáky základních škol. Cílem 
je pomoci vybrat správnou školu a ukázat, 
jak rozličné obory existují. Více najdete 
na www.komora-khk.cz/pssz.
Program – 9. a 10. 10.: Masarykovo diva-
dlo Jičín; 16. a 17. 10.: Společenské cent-
rum Rychnov nad Kněžnou; 23. a 24. 10.: 
Sokolovna Náchod; 4. a  5. 11.: Společen-
ské centrum Uffo Trutnov; 13. a  14. 11.: 
Kongresové centrum Aldis Hradec Králové. 

odbor školství, kultury a sociálních věcí

Rada schválila složení pracovních 
skupin programu rozvoje města
Rada města schválila složení pracovních 
skupin Programu rozvoje města Dvůr Krá-
lové nad Labem 2016–2022.
Skupina 1 – podnikání a zaměstnanost, 
infrastruktura: vedoucí Ing.  Jan Jarolím, 
Ing. Jan Helbich, členové: Bc.  Jan Sedlá-
ček (MěÚ ODP), Ing.  Ctirad Pokorný (MěÚ 
RISM), Ing. Martin Rudolf (MěÚ VÚP), Nasik 
Kiriakovský (zastupitel), Mgr. Václav Staněk 
(ÚP Trutnov), Ing.  Milan Kovář (OSNADO), 
Ing.  Milan Pacák (KÚHK OÚP), Mgr. Petr   
Brdička (JUTA, a. s.).
Skupina 2 – cestovní ruch, volný čas, 
životní prostředí: vedoucí Mgr.  Alexandra 
Jiřičková, Ing.  Dušan Sedláček, členové: 
Ing. Eva Šírková (MěÚ OŽP), Bc. Petra Zivrová 
(MěÚ ŠKS), Ing. Jaroslav Hyjánek (ZOO Dvůr 
Králové), Filip Košťál, DiS. (Revitalizace Kuks), 
Lenka Křížová, DiS. (MAS Královédvorsko), 
Štěpán Černý (Povodí Labe), Zuzana Čer-
máková (Městské kulturní zařízení Hankův 
dům), Ing. Jan Horsák (ředitel TSm), Jan Ma-
chek (Terra nostra – malebný kraj, o. p. s.).
Skupina 3 – školství, sociální oblast: 
vedoucí Mgr. Alexandra Jiřičková, členové: 
Bc. Kateřina Pištorová (MěÚ ŠKS), Mgr. Dag-
mar Motalová (MěÚ ŠKS), Mgr.  Marcela 
Hauke (DPS), Mgr.  Kateřina Hojná (Farní 
charita Dvůr Králové n. L.), Mgr.  Silvie 
Pýchová (EDUin, neziskový sektor), Jana 
Štěpánová (Královédvorská Arnika), Jan 
Štípek (MPDK), Sylvie Černotová (DDM Jed-
nička), Mgr. Petr Vojtěch (zastupitel, SŠIS).

(mik)

Návštěva z partnerských měst se vydařila

Novou zastupitel-
kou města je od   
1. září letošního 
roku ing.  vero-
nika TOMKOvÁ 
(na  snímku), 
která kandi-
dovala za  TOP 
09. Nahradila 
Mgr.  Emila Kudr-
novského, PhD., 
který na  člen-
ství v  zastupitelstvu rezignoval a  tím skončil 
i na postu místostarosty a radního. Ing. Veronika 
Tomková se však do dění ve městě zapojuje již 
delší dobu, je totiž členkou Komise cestovního 
ruchu a  ve  své práci pro město se chce nyní 
zaměřit především na čerpání dotací.

Co pro vás členství v  zastupitelstvu znamená? 
Nastupujete rok po komunálních volbách… 
To, že nastupuji až rok po volbách, necítím jako 
hendikep. Není to pro mne neznámé prostředí. 
Dříve jsem na městském úřadě pracovala, takže 
jeho chod znám velmi dobře. Již po  volbách 
jsem se zapojila do  práce v  Komisi cestovního 
ruchu a v MAS Královédvorsko pracuji od jejího 
založení.

V zastupitelstvu jste nahradila Mgr. Emila Kudr-
novského, Ph.D., který rezignoval na konci srpna. 
Jak těžké bude navázat na jeho práci pro město? 
Jako řadová zastupitelka nebudu mít takové 
možnosti, jaké měl pan místostarosta. Nebojím 
se ale, že rezignací Emila Kudrnovského práce 
pro město ze strany TOP 09 oslabí. V rámci koalice 
vystupujeme s jasnými názory a všechny důležité 
body jsou projednávány s členy a příznivci TOP 09 
i s expertními komisemi na krajské úrovni. Navíc, 
práce Emila Kudrnovského pro město nekončí. 
Bude se jí svým způsobem věnovat i  nadále. 
Stejně, jako jsem se jí věnovala dosud já. Jeden 
z nás byl vždy vidět více a druhý méně. 
Na co se chcete v zastupitelstvu a vůbec při práci 
pro město především zaměřit? 
Zaměřím se na čerpání dotací. Tento obor jsem 
studovala a  již při škole získávala praxi. Dotace 
byly tři roky náplní mé práce na odboru rozvoje 
a investic našeho města. Budu se věnovat i ces-
tovnímu ruchu. Jsem projektovou manažerkou 
obecně prospěšné společnosti Revitalizace 
KUKS. Dotace a  cestovní ruch jsou můj denní 
chléb, své znalosti ráda zúročím v  práci pro 
město. S tím souvisí i mé zapojení do tvorby pro-
gramu rozvoje města, základního dokumentu 
pro čerpání dotací, který se již zpracovává.

Miroslava Kameníková

Město Dvůr Králové nad Labem připravuje 
vydání stolního čtrnáctidenního odpadového 
kalendáře pro rok 2016, v němž budou u jednot-
livých dní vyznačeny „odpadové akce“, které se 
uskuteční, např. mobilní svozy elektrozařízení, 
železného šrotu, nebezpečných, objemných 
a zahradních odpadů, provozní doba sběrného 
dvora i  další zajímavé akce ve  městě. Kalendář 
bude vydán v  nákladu 7500 výtisků a  zdarma 
společně s  Novinami královédvorské radnice 
doručen do všech domácností ve městě.  
Máte-li zájem se finančně podílet na odpadovém 

kalendáři, kontaktujte nejpozději do  15. října 
2015 MěÚ, odbor ŽP, e-mailem na  adrese  
sirkova.eva@mudk.cz. Za poskytnutí daru v mini-
mální výši 5 tisíc korun nabízíme umístění loga 
vaší společnosti na stojánek odpadového kalen-
dáře (celý půlrok bude vidět vždy jedna strana 
stojánku). Dotazy ohledně připravovaného 
kalendáře rádi zodpoví pracovníci odboru život-
ního prostředí na tel. číslech 499 318 274 nebo 
499 318 289 či mailem na sirkova.eva@mudk.cz.

Ing. Eva Šírková
vedoucí odboru ŽP

Nabízíme možnost umístění loga 
do Odpadového kalendáře 2016

Návrat do dětství. I takové bylo téma letošního 
setkání partnerských měst: Dvůr Králové nad 
Labem, Verneuil-en-Halatte (Francie) a  Piegaro 
(Itálie). Čtyřiačtyřicet hostů ze zahraničí se 
sjelo od pátku 18. do pondělí 21. září do Dvora 
Králové nad Labem, kde pro ně organizátoři 
„žumeláže“ v  čele s  předsedkyní sdružení pro 
spolupráci se zahraničím Zuzanou Čermákovou 
připravili bohatý program.  
„V sobotu jsme se byli podívat mimo jiné v Polici 
nad Metují v Muzeu Merkuru a v Muzeu papíro-
vých modelů. Hostům jsme ukázali také Polsko 
a navštívili s nimi Kudowu Zdrój. V neděli jsme 
měli dopolední program v  Kuksu, nejprve to 
byla mše sloužená ve třech jazycích a následo-
vala prohlídka zrekonstruovaného barokního 
Hospitalu. Pochopitelně jsme nemohli vynechat 
návštěvu zoo,“ podotkla Zuzana Čermáková.
Hosté byli během své návštěvy ve Dvoře Králové 
nad Labem ubytovaní v  rodinách. „Děje se tak 
pravidelně a někteří se tak znají, že se navštěvují 

i během prázdnin nebo dovolených. To je hlavní 
princip partnerství. Není to jen to, že se jednou 
za rok sejdeme, ale je to o setkávání se i mimo 
oficiální akce,“ vysvětlila Zuzana Čermáková.
Celý program „žumeláže“ zakončilo v  neděli 
20. září večer setkání všech hostů v čele s před-
staviteli francouzských a italských měst s králo-
védvorským starostou Ing.  Janem Jarolímem. 
Po oficiální části, v níž se řečnilo a vyměňovaly se 
dárky, se tančilo a zpívalo. A došlo i na italskou, 
francouzskou a českou hymnu a hymnu Evrop-
ské unie. „Partnerství trvá od  roku 2000. Každý 
rok se scházíme v jednom z partnerských měst, 
které připraví tematický program. Vystřídala se 
již témata sportovní – volejbal, tenis, fotbal, nor-
dick walking. Do  Vertneuil en Halatte se podí-
valy pěvecké sbory, jak dětský, tak sbor Záboj, 
i  místní výtvarníci. Za  rok se setkání uskuteční 
ve  Francii a  hlavním tématem bude hudba,“ 
dodala Zuzana Čermáková. 

Miroslava Kameníková
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Sloup Panny Marie v novém

Péčí města Dvůr Králové nad Labem 
a  z  jeho rozpočtu byla v  roce 2014 zahá-
jena komplexní revitalizace významné 
žirečské barokní památky – sloupu Panny 
Marie na  žirečském náměstíčku. Vznik 
pomníku se datuje do  konce 17. století 
a  za  jeho tvůrce jsou považováni proslulí 
žirečtí kameníci a  sochaři, bratři Pacá-
kové. Rekonstrukce zanedbaného a hodně 
poškozeného díla se ujal litomyšlský ate-
liér restaurování kamene Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně Pardubice za  vedení  
MgrA. Petra Rejmana. Ve  dvou etapách 
v červnu 2014 a v dubnu 2015 byl pomník 
úplně rozebrán, jeho části byly odvezeny 
do  Litomyšle a  postupně restaurovány. 
V  červnu 2015 byly nově vybetonovány 
základy a  srpen 2015 začal prořezáním 
okolních starých lip. Ve  dnech 25. až 27. 
srpna byly postupně dováženy a  stavěny 
jednotlivé díly. V  podvečer ve  čtvrtek 27. 
srpna se památka zaskvěla v  plné kráse. 
Bude však muset počkat na úplné dokon-
čení – zatím chybí kovové zábradlí, které 
bylo silně poškozené a jehož oprava potrvá 
ještě nějaký čas. Osadní výbor děkuje 
městu Dvůr Králové nad Labem a  jeho 
pracovníkům, zejména Ing. Janu Fílovi, 
za jejich iniciativu a aktivitu, které přispěly 
k dalšímu zvelebení naší obce.

výstava Žireč včera – dnes – zítra
V  čase žirečských Svatoanenských slav-
ností bez bariér v  sobotu 25. a  v  neděli  
26. července uspořádal Osadní výbor Žireč 
v  tělocvičně základní školy obrazovou 
výstavu o žirečské minulosti a současnosti, 
doplněnou o  texty a  soutěž. Výstava se 
setkala s velkým zájmem a příznivým ohla-
sem nejen Žirečanů, ale i  návštěvníků ze 
Dvora Králové nad Labem a okolí. Bez velké 
propagace navštívilo i  tak výstavu několik 
set zájemců, mezi nimi i  starosta města 
Ing. Jan Jarolím. K úhradě nákladů na uspo-
řádání výstavy přispělo svou finanční pod-
porou město Dvůr Králové nad Labem, 
bohužel ale už nikoli požádaní možní spon-
zoři. Pro velký zájem chce Osadní výbor 
výstavu zopakovat v říjnu, záleží na finanč-
ních možnostech, což se týká i případného 
vydání výstavního almanachu.

Ing. Vladimír Valenta, Osadní výbor Žireč

V ulici 28. října vznikne stezka 
pro chodce a cyklisty
Na nový chodník a cyklotrasu se mohou občané 
těšit v  ulici 28. října. Do  poloviny listopadu by 
zde měli stavbaři pracovat na novostavbě stezky 
pro chodce a  cyklisty, která nahradí stávající 
chodník. Nainstalováno zde bude také nové 
veřejné osvětlení. Předpokládaná cena projektu 
je 2,8 milionu korun bez DPH.
„Pravostranný chodník ve  směru od  Denisova 
náměstí je navržen ze zámkové dlažby v  délce 
560 metrů, délka asfaltové cyklostezky je  
170 metrů, průměrná šíře cyklostezky a  chod-
níku je 2,5 metru,“ říká k projektu Ing. Jaroslava 
Valentová z  odboru rozvoje, investic a  správy 
majetku MěÚ Dvůr Králové nad Labem a pokra-
čuje: „Co se týká cyklotrasy, bude přestavěna ta 
část původního chodníku, která je poškozena 
od  kořenového systému vzrostlých stromů 
v ulici. Zbývající část cyklotrasy zůstane zacho-
vána v  zámkové dlažbě. Chodník i  cyklotrasa 
budou opatřeny piktogramy chodce a cyklisty.“
Stavbaři nyní nejprve odstraní stávající dlažbu 
a  asfalt, provedou překládku inženýrských sítí 
a  připraví si podmínky pro instalaci nového 

osvětlení ulice. Poté položí novou zámko-
vou dlažbu a  asfalt včetně zahradních obrub 
a  nových podkladních vrstev. Rekonstrukce 
chodníku a cyklotrasy nebude mít vliv na stáva-
jící šíři vozovky.
„Během stavebních prací zůstane silnice v  ulici 
28. října průjezdná bez omezení. Stavbaři 
budou navíc rozebírat části chodníku tak, aby 
mohli chodci ulicí bezpečně procházet,“ dodala 
Ing. Jaroslava Valentová.

Miroslava Kameníková
Foto: J. Skalický

Odbor životního prostředí MěÚ ve Dvoře Králové 
nad Labem připravuje vydání stolního kalendáře 
pro rok 2016 s obrázky na téma třídění odpadů. 
Obrázky mohou být nakresleny na  formátu A4 
(nejlepší je nakreslit kontury tuší a vymalovat je 
vodovými nebo anilinovými barvami; nekreslete 
pastelkami, tyto obrázky po  vytištění většinou 
nevypadají pěkně), situovány musí být na šířku, 
dále lze vytvořit i libovolné modely, které si bude 
moci grafik nafotit. Vítězné obrázky budou zve-
řejněny v  odpadovém kalendáři a  jejich autoři 
obdrží odměnu. Výtvarné práce mohou vytvořit 
jednotlivci i skupiny dětí z jednotlivých tříd, příp. 
výtvarných kroužků. 
Témata: 1. Prevence vzniku odpadů – nápady, 
jak předcházet vzniku odpadů. 2. Plasty. 3. 
Papír. 4. Sklo. 5. Nápojové kartony. 6. Textil. 7. 
Elektrozařízení (zaměřit se zejm. na  ledničky, 
pračky, sporáky, odsavače par, žehličky, varné 
konvice, myčky, mixéry, mikrovlnky, fény, tous-
tovače, vrtačky, pily, elektrické sekačky a nářadí).  
8. Bioodpad – např. kompostování na  zahradě 

v  kompostéru. 9. Recyklační symboly (šipky 
s  čísly, podle kterých poznáme, kam patří 
různé materiály). 10. Odpady nepatří do  lesa 
– dlouho se v  přírodě rozkládají. 11. Sběrna 
druhotných surovin. 12. Mobilní svozy nebez-
pečných odpadů vč. elektrozařízení. 13. Mobilní 
svozy zahradních odpadů. 14. Sběrný dvůr.  
15. Svoz vánočních stromků. 16. Sběr použitých 
rostlinných olejů (připadne na  konec roku – 
obrázky ladit vánočně, případně silvestrovsky).
Dále budou pro tvorbu kalendáře potřeba 
menší obrázky k informacím o termínech mobil-
ních svozů o rozměrech:
• 30 x 8 cm naležato na téma bioodpad;
• 2 x 27cm nastojato na téma elektroodpad. 
Termín odevzdání výtvarných prací dětí: 
do  12. 10. 2015. Místo odevzdání: MěÚ Dvůr 
Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 59 
(budova vedle bývalé restaurace u Tinsů), kanc. 
č. 12 nebo 14. Bližší informace: 499 318 289. 

Ing. Eva Šírková
odbor životního prostředí

Výtvarná soutěž pro děti a studenty 



9/2015 NOviNy KráLoVéDVorsKé raDnice

5www.mudk.cz

Léto skončilo a  my vám opět nabízíme malé 
ohlédnutí za službami, které provedla o prázd-
ninách naše organizace na  opravě a  údržbě 
majetku města.
Asi největší akcí v rámci oprav a údržby komuni-
kací byla obnova průtočné kapacity propustku 
v  Žirecké Podstráni na  Žirecko-Podstránec-
kém potoce, kde jsme přistoupili ke  kompletní 
rekonstrukci vtokové i  výtokové části a  rovněž 
k  výspravě asfaltové komunikace nad tělesem. 
Dosluhující betonové skruže byly nahrazeny 
ocelovou trubkou o průměru 1 metr (viz foto).

V  srpnu začaly stavební práce na  opravě chod-
níku v  ulici Odbojářů o  délce 170 metrů, zde 
nahrazujeme původní nevyhovující povrch 
z betonových dlaždic 50x50 cm novou zámkovou 
dlažbou. S tím souvisí i obnova veřejného osvět-
lení včetně výměny stožárů. Současně s  těmito 
většími opravami probíhaly i  drobné údržby 
dešťových vpustí, čištění příkopů a  opravy 
výtluků v komunikacích po celém městě.
Vzhledem k  letošním klimatickým pod-
mínkám, dlouhému horku a  suchu byly 

takřka pozastaveny práce 
na sečení městské zeleně 
a  zabývali jsme se pře-
devším zálivkou stromů 
a keřů. V červenci naši pracovníci ještě tvarovali 
živé ploty na okrasných plochách v centru města 
a  blízkém okolí, dále v  parku Schulzovy sady 
a v okrajových částech jako je Žireč. 
Pracovníci úklidu pokračovali v  aplikaci che-
mických postřiků proti plevelům v  různých 
lokalitách. Dále jsme provedli rozsáhlejší úklid 
chodníků a  přídlažeb na  hlavních trasách 
vedoucích z  města, v  ul. 5. května, Spojených 
národů, Tyršova, Heydukova na  Benešově ná-
břeží a  na  sídlištích. Každý den probíhal úklid 
ve všech lokalitách včetně odstranění odpadků 
po neukázněných občanech.
Provedli jsme nátěry sloupků u staršího doprav-
ního značení po městě a nátěry zábradlí ve Zboží. 
V této činnosti stále pokračujeme. Také se upra-
vovala, mimo běžného úklidu, dětská hřiště 
u  letního stadionu a  na  Slunečné. Doplnila se 
štěpkou dopadová plocha workoutové sestavy 
v parku Schulzovy sady. Proběhly terénní úpravy 
u parkoviště na sídlišti v ulici Erbenova.
Koupaliště ukončilo svojí sezonu 6. září 2015. 
V  letošním roce jsme zaznamenali rekordní 
návštěvnost (zhruba 40 tisíc návštěvníků) pře-
devším díky teplému počasí. Chtěli bychom 
poděkovat všem návštěvníkům a  budeme se 
těšit na vaši přízeň i v příštím roce.
Více informací najdete na www.tsdvur.cz.

Lucie Mikysová
Technické služby města Dvora Králové nad Labem

Technické služby informují

Zálohové platby 
Z  důvodu rovnoměrného rozložení plateb 
za vodné a stočné na pravidelné měsíční částky 
zavádíme od ledna 2016 placení záloh na vodné 
a  stočné. Tato změna se týká jen tzv. malood-
běrů (tj. domácností a firem s malým odběrem 
vody). Zálohy se nedotknou firem a společností 
s  velkým odběrem vody, které mají již nyní 
nastaveno pravidelné měsíční vyúčtování.
V  průběhu října až prosince při návštěvě 
zástupce naší společnosti při odečtu vodo-
měru vám bude předložen dodatek ke  stáva-
jící smlouvě o  dodávce pitné vody a  odvádění 
odpadních vod. Případně budete vyzváni k uza-
vření nové smlouvy, kde bude upravena mož-
nost placení formou měsíčních případně čtvrt-
letních záloh s  určením způsobu jejich úhrady 
(inkaso, SIPO, trvalý platební příkaz) včetně sdě-
lení čísla účtu na vrácení případných přeplatků.
Po  jejich podepsání vám bude následně doru-
čen rozpis záloh, který bude odrážet skuteč-
nou spotřebu za  minulé období. V  případě, že 
by měsíční záloha činila méně jak 200 korun, 
bude vám nabídnuta perioda čtvrtletních záloh. 
Následně bude v ročních intervalech prováděn 
faktický odečet vodoměru a  dojde k  zúčtování 
zaplacených záloh oproti fakturované částce 
za  vodné a  stočné. Odečty vodoměrů budou 
realizovány rovnoměrně v  průběhu celého 
kalendářního roku tak, že odběratelé budou roz-
děleni do  12 přibližně stejných oblastí a  každý 
měsíc bude proveden odečet v  jiné oblasti. 
Z  toho plyne, že termín prvního odečtu bude 
v kratší periodě v průběhu roku 2016 a následně 
již bude dodržována roční perioda odečtu.  
U nově uzavíraných smluv s novými odběrateli 

je tato úprava již zapracována do  znění smluv. 
V této souvislosti budeme muset oslovit zhruba 
1  000 našich stávajících odběratelů s  požadav-
kem na uzavření nových smluv, neboť jejich stá-
vající smlouvy uzavřené v  letech 2012–2013 již 
neodpovídají požadavkům kladeným na obsah 
těchto smluv novelou zákona o  vodovodech 
a kanalizacích. A než tyto nutné úpravy včetně 
zálohových plateb řešit složitými dodatky, 
budeme toto řešit uzavíráním nových smluv.
Samozřejmě tento dodatek ke  smlouvě pří-
padně nové smlouvy lze řešit osobně přímo 
v  sídle společnosti. Kontaktní osobou je 
Mgr. Lucie Haasová, tel: 499  628  651, e-mail: 
lucie.haasova@mevakdknl.cz.

Novinky
V  září jsme pořídili 
diagnostické zaří-
zení (viz foto), které 
umožňuje umístě-
ním sond na  vodo-
vodní potrubí reali-
zovat tzv. úsekové 
měření a tím odha-
lit skryté poruchy 
na vodovodní síti. 
Záměrem je v násle-
dujících měsících 
zmonitorovat celou vodovodní síť a pak opako-
vanými pravidelnými měřeními diagnostikovat 
poruchy na  vodovodní síti a  ty následně řešit 
opravami či výměnami potrubí. Touto monito-
rovací činností chceme především významně 
přispět ke  snižování množství nefakturované 
vody, která mizí ve vodovodní síti a zatěžuje nás 

zbytečnými 
náklady.

Od  9. září 
2015 jsme 
zavedli možnost hradit faktury za  vodné 
a  stočné prostřednictvím platebních karet 
přímo v pokladně MěVaKu. 

Ing. Petr Mrázek, jednatel společnosti  

Poruchy 
10. 8. 2015: ulice Husitská – vodovod;
11. 8. 2015: Žireč – vodovod;
11. 8. 2015: ulice Vrchlického (areál nemocnice) 
– vodovod;
14. 8. 2015: Žireč Městys – vodovod;
14. 8. 2015: Žireč Ves – vodovod;
14. 8. 2015: Riegrova u JUTA, a. s. – PH vodovod;
23. 8. 2015: Žireč – vodovod;
24. 8. 2015: Zboží – nátok VDJ;
27. 8. 2015: ulice Spojených národů – vodovodní 
přípojka;
28. 8. 2015: ulice Ke Skále – vodovod;
28. 8. 2015: ulice Presslova – vodovod.

investiční akce
Vodovod Presslova ulice včetně přípojek.

Údržba
• odkalování koncových hydrantů – centrum + 

Zboží + Žireč; 
• čištění kanalizace – Wolkerovo nábřeží;
• čištění odlehčovacích komor;
• úprava koryta vodního toku – Raisova ulice;
• výměny vodoměrů dle sestavy.

Ivo Antonov, vedoucí provozního úseku   

Městské vodovody a kanalizace informují o činnosti

Projekt Obce sobě končí
Finalizace akčního plánu a debata ohledně 
zřízení Centra společných služeb pro sta-
rosty – to byla témata jednání starostů ORP 
Dvůr Králové nad Labem, které se usku-
tečnilo ve  čtvrtek 10. září na  královédvor-
ském MěÚ. Jednání navštívila také regio-
nální koordinátorka projektu Obce sobě  
Ing.  Ivana Červinková. Prvním bodem pro-
gramu byl akční plán území pro roky 2016 
až 2017, který nyní prochází oponentním 
řízením ze strany Svazu měst a  obcí. Dále 
starostové diskutovali o  možnostech zří-
zení servisního centra, které by pomáhalo 
s  řešením části obecní agendy. Motivující 
starosta projektu Petr Hrubý z Vítězné při-
pustil diskuzi o  zřízení tzv. Centra společ-
ných služeb pod hlavičkou Společenství 
obcí Podkrkonoší, jehož je předsedou. 
„Myslím, že většina starostů, především 
malých obcí, by občasnou pomoc přiví-
tala. To platí i  pro starosty z  jiných dobro-
volných svazků a  ORP, s  nimiž jsme připra-
veni o  vytvoření servisního centra jednat,“ 
uvedl. Jednání bylo v rámci projektu, který  
k 31. říjnu končí, poslední. Přítomní staros-
tové se ale shodli, že by bylo dobré se potká-
vat i nadále. V listopadu by se tedy mohli se-
jít nad tématem místních akčních plánů pro 
školství. „Děkuji týmu za  dosavadní práci 
a kolegům starostům přeji i nadále pozitivní 
a  aktivní přístup,“ dodal druhý motivující 
starosta Štěpán Čeněk z Bílé Třemešné.

Radka Jansová, 
členka projektového týmu ORP Dvůr Králové n. L.
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Na posledním jednání zastupitelstva města, 
které se konalo dne 10. 9. 2015, se zastupitelka 
města Mgr. Vaňková zeptala starosty města  
Ing. Jarolíma na současný stav soudního sporu 
mezi městem a vlastníkem čističky odpadních 
vod (ČOV), firmou EVORADO IMPORT, a. s. Sta-
rosta nás všechny informoval o tom, že znalecký 
posudek, který si téměř před rokem vyžádal kraj-
ský soud v Hradci Králové, již tento soud obdržel.  
Termín jednání u krajského soudu není zatím 
stanoven. Konečné rozhodnutí je tedy v nedo-
hlednu. Stále nevíme, zda to budou měsíce či 
dokonce roky. 
Mě zajímal stav příprav výstavby nové ČOV. 
Podmínky nového dotačního titulu na podporu 
výstavby nových ČOV jsou již známy. Státní 
fond životního prostředí tento dotační titul  
ke konci letošního roku vyhlásí. Město má obrov-
skou šanci získat peníze z evropských fondů na 
výstavbu nové městské ČOV. Chtěl jsem, aby nás 
starosta seznámil s dalšími kroky, které vedení 
města dělá pro zdárný průběh k získání této 
dotace. Zajímalo mě, jak je dořešena příjezdová 
komunikace k budoucí ČOV, přípojka elektric-
kého kabelu atp. Od pana starosty jsem se dozvě-
děl, že na tom nikdo nepracuje, protože se stále 
čeká na ukončení soudního sporu se současným 
vlastníkem ČOV. Odpověď pana starosty mě 

zaskočila. S vědomím, kolik energie a peněz se již 
do přípravy výstavby nové ČOV investovalo, mně 
jeho stanovisko není jasné. Nevím, kdo rozhodl, 
že se nepokračuje na odstranění všech nedo-
statků bránících případné výstavbě ČOV. Vždyť 
dotažení zbývajících drobností nebude město 
stát téměř žádné peníze. Proto jsem zopakoval 
všem zastupitelům známé skutečnosti, které 
nás dost svazují v případě výstavby nové ČOV. 
Základní a nepřekročitelný je termín dokončení 
výstavby ČOV v roce 2019, do kdy má město 
zajištěny budoucí kupní smlouvou pozemky pro 
tuto stavbu. Pro zdárný a klidný průběh výstavby 
by bylo vhodné zahájit výstavbu ČOV nejlépe na 
jaře roku 2017. Záměr stavět novou ČOV schvá-
lilo v minulosti svým usnesením zastupitelstvo 
města. Žádné usnesení zastupitelstva města to 
nikdy nezrušilo. Tudíž se, pane starosto, ptám: 
Jak je možné, že nové vedení města v přípravě 
výstavby nové ČOV nepokračuje? Co Vás osobně 
k takovému kroku vede? Sdělte své stanovisko 
případně názor vedení města k záměru výstavby 
nové městské ČOV v Novinách královédvorské 
radnice občanům našeho města. Cena vodného 
a stočného je stále živé téma, a proto jsem pře-
svědčen, že tuto zásadní informaci bude chtít 
znát každý občan.

Jan Bém, zastupitel (ODS)

Čas letí a vedení města nic nedělá

Část obyvatel Dvora Králové nad Labem si 
od začátku roku 2016 sáhne hlouběji do svých 
peněženek. Vedení města se totiž rozhodlo změ-
nit Obecně závaznou vyhlášku 2/2012 o stano-
vení koeficientů daně z nemovitostí. 
Základní sazbu daně určuje zákon č. 338/1992 
Sb., o  dani z  nemovitých věcí. Pro jednotlivé 
části obce může obec obecně závaznou vyhláš-
kou základní koeficient daně zvýšit o  jednu 
kategorii, nebo snížit až o tři kategorie.
Koalice ČSSD a ODS se v předchozím volebním 
období snažila občanům našeho města životní 
náklady snižovat. Proto od  roku 2013 tento 
základní koeficient, který je pro město naší 
velikosti stanoven na hodnotu 2, snížila v kata-
strech Lipnice, Sylvárov, Verdek, Zboží, Žireč 
Městys, Žireč Ves, Žirecká Podstráň a v okrajové 
části katastru Dvůr Králové nad Labem dokonce 
na  hodnotu 1. Důvodem tohoto snížení byla 
nedostatečná infastruktura (např. chodníky, 
veřejné osvětlení, kanalizace, vodovod) právě 
v těchto okrajových částech města.
Nově si ale budou muset někteří obyvatelé při-
platit, aniž by se jim zmiňovaná infrastruktura 
zlepšila. Od začátku příštího roku prosadila sou-
časná koalice vedená hnutím ANO 2011 těsnou 
většinou 11ti hlasů zvýšení koeficientu v okrajo-
vých částech katastru Dvůr Králové nad Labem 
na hodnotu stejnou, jako je v centru města.
Vím, není jednoduché najít spravedlivé řešení 
a určit hranici, kde se bude platit daň snížená, ale 
proč měnit něco, co je již zavedené a funguje?

Mgr. Dušan Kubica
zastupitel (ČSSD)

Prostě vám to 
zdražíme!

Tak nám před rokem slibovali, že bude líp, ale 
zapomněli dodat, že ne pro všechny.
Na  radnici díky nicneříkající koaliční smlouvě 
dochází k zásadním změnám, neodpovídajícím 
volebním výsledkům. Městský úřad bobtná 
dalšími úředníky a  dalšími členy městské poli-
cie, ale na  finančním úřadu už daně hotově 
nezaplatíme. Pokladna zrušena. Kdo nemůže, 
nebo neumí platit z účtu, připlatí si za poštovné. 
Za vodné a stočné si také připlatíme. A aby toho 
nebylo málo, došlo ke změně mapy stanovující 
koeficient pro výpočet daně z nemovitostí. Takže 
občané, bydlící v  okrajových částech města, 
bez kvalitní vybavenosti, tj. městské dopravy, 
chodníků, obchodů, zaplatí daň stejnou, jako 
ti, co bydlí v  centru. U  obojího rozhodnutí se 
ohání pan starosta tím, že platíme méně než 
jinde. To je falešný argument a běžného občana 
nezajímá, bydlí zde. A nakonec výstavba mostu 
u traktorky. Měl být zprovozněn v srpnu, máme 
polovinu září, stavba se z  objektivních příčin 
protahuje, dům, který měl být zbourán kvůli 
připojení komunikace na  most nejméně v  čer-
venci, stále stojí a  provizorní napojení stavbu 
prodraží. A  to nemluvím o  žalostném doprav-
ním značení po celém městě. Napadlo někoho, 
že tento most zajišťuje příjezd do  nemocnice? 
Nestálo za úvahu označit objížďku její značkou? 
Tak kdy tady bude líp?

Libuše Vonková

Sliby chyby, 
skutek utek

Kraj bude řešit dopravní dostupnost Dvora Krá-
lové nad Labem jako nejdůležitějšího turistic-
kého centra Podkrkonoší. Možná se to zdá být 
neuvěřitelné, ale z předložených materiálů, které 
jsem si jako zastupitel města mohl prohlédnout 
v  únoru letošního roku na  krajském úřadě, 
vyplynulo, že krajský úřad neobdržel za posled-
ních dvacet let od  představitelů našeho města 
a  jeho samosprávy žádný konkrétní podnět 
nebo zadání k vypracování komplexní rozvojové  
studie dopravní dostupnosti z pohledu silniční, 
železniční, říční či letecké dopravy. Takovýto 
koordinační, územně plánovací materiál krajský 
úřad k obci s rozšířenou působností (ORP) Dvůr 
Králové nad Labem prostě nemá!
Co to pro naše město a  jeho spádové obce 
znamená? Pouze jedno jediné, vše zůstane 
při starém. Nebo lépe řečeno, daným územím 
povede „nově“ jenom dálnice D11 nebo rych-
lostní komunikace R11, a  tu řeší kraj společně 
se státem. Z  pohledu územního plánování 
Královéhradeckého kraje je vše již „vyřešeno“. 
Vycházelo se ze stavu, že když město samo nic 
nepotřebuje (nebo nenavrhuje), tak kraj území 
nemusí v  dlouhodobém horizontu nad rámec 
svých potřeb více řešit. Případné návrhy rozvoje 
území se logicky očekávají vždy od samotných 
představitelů samosprávy, kteří by měli navrho-
vat nebo definovat své potřeby, aby na základě 
toho vznikla potřeba ze strany kraje něco 
nového územně projektovat. 
S úlevou ale musím konstatovat, že výše uvedené 
tvrzení dnes již neplatí. Krajskému úřadu byly ze 
strany města a jeho úřadu v červenci tohoto roku 
předány konkrétní podklady (návrhy rozvoje 
území Podkrkonoší s centrem ve Dvoře Králové 
nad Labem) a s tím spojené požadavky na rozvoj 
dopravní obslužnosti – infrastruktury.
Jen na okraj se zmíním, že předmětem posuzo-
vání se stane (mimo jiné) i nově navržená trasa 
jihozápadního obchvatu města, která řeší v celé 

trase tranzitní nákladní dopravu mezi Dvorem 
Králové nad Labem a  Hořicemi v  Podkrkonoší 
(propojení silnic R11 a R35) mimo centra obou 
měst. Budou také posuzovány nově navržené 
varianty silnic severojižní estakády, které 
dopravně obslouží tři městské průmyslové zóny 
a  budou zároveň řešit obchvaty Zboží a  nově 
obchvat Žirče. Ten se napojí na  konec dálnice 
D11 v  prostoru křižovatky Jaroměř-sever. Dále 
studie posoudí výhody elektrifikace železniční 
tratě Jaroměř – Dvůr Králové nad Labem s využi-
tím vlečky do centra města pro osobní dopravu 
s  možností prodloužení regionální vlakové 
dopravy Region Panter z Pardubic do Dvora Krá-
lové n. L. tak, jak o tom uvažuje i studie provedi-
telnosti, kterou si nechala vypracovat v nedávné 
době SŽDC Praha. Zde společně s  krajem 
chceme posoudit a navrhnout, že Dvůr Králové 
nad Labem už nebude jenom průjezdní stanicí 
na trati 030 Jaroměř – Stará Paka, ale bude kři-
žovatkou, kde se z vlečky stane nová plnohod-
notná trať, na níž budou také tři nové železniční 
stanice: Dvůr Králové n. L. – Lipnice, Dvůr Králové  
n. L. – ZOO a konečná stanice Dvůr Králové n. L. 
– Město se společným terminálem vlaků a auto-
busů v  ulici 28. října. Stávající vlakové nádraží 
by mělo sloužit jen k  přestupu na  rychlíky 
do Liberce.
Nemohu se nezmínit o  posouzení možnosti 
splavnění Labe pro turistickou plavbu v  úseku 
Mostek – Debrné, přehrada Les Království, 
Dvůr Králové n. L. – Pušův splav, Žireč, Kuks až 
po Jaroměř. Tento záměr bude posuzován spo-
lečně s  návrhem protipovodňových opatření 
v  samém centru města. Studie také vyhodnotí 
navrhované rozšíření a  modernizaci letiště 
v Žirči po vzoru Vrchlabí. 
Věřím, že studie, kterou kraj sám financuje 
ze svých prostředků, prokáže smysluplnost  
a oprávněnost navrhovaných řešení. 

Nasik Kiriakovský, zastupitel (Východočeši)

Město posiluje svůj význam
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Neoddělitelnou součástí činnosti strážníků 
Městské policie Dvůr Králové nad Labem 
(MPDK) je prevence kriminality. Ta je zacílena 
na děti, mládež, dospělé, rodiny, oběti trestných 
činů, recidivisty, komunity a  rizikové jedince 
v postavení potenciálních pachatelů nebo obětí. 
„Zaměřujeme se na  disfunkční a  sociálně 
slabé rodiny, rodiny dětí s  poruchami chování, 
zadlužené rodiny a  jednotlivce, predelikventní 
děti a  mládež, sociálně vyloučené jedince 
a  skupiny, ženy, seniory, osoby se zdravotním 
postižením a  sociálním handicapem, osaměle 
žijící osoby, cizince, příslušníky národnostních 
a etnických menšin, dlouhodobě nezaměstnané 
a  obtížně zaměstnatelné, obyvatele z  vylouče-
ných lokalit, lidi bez přístřeší, osoby propuštěné 
z výkonu trestu nebo jedince závislé na konzu-
maci alkoholu a  omamných či psychotropních 
látek,“ vysvětlil určený strážník Mgr.  Jindřich 
Hauke, který zároveň působí jako manažer pre-
vence kriminality MPDK.
Právě na  prevenci kriminality spolupracuje 
MPDK již šest let se Self defence teamem, který 
je součástí plánu prevence kriminality města 
a  zaměřuje se na  výuku a  výcvik sebeobrany. 
Instruktoři se účastní veřejných akcí či besed 
na  základních a  mateřských školách a  podílí se 
na  výcviku strážníků. Součástí jejich činnosti 
je také výcvik a  výuka dětí a  mládeže, soutěžní 
oddíl Škorpioni má momentálně stálou základnu 
35 dětí od  7 do  17 let. Vrcholem letošní spolu-
práce byl společný 4. CAMP Self defence team 
a Městské policie Dvůr Králové nad Labem, který 
se konal na Zdobíně a jehož se účastnilo sedm-
náct dětí. Ty kromě různých sportovních aktivit, 
nácviku sebeobrany, slaňování nebo základů 
první pomoci také vyslechly přednášku Mgr. Jin-
dřicha Haukeho na téma návykové látky.
Na jeden den se kempu zúčastnil královédvorský 
starosta Ing. Jan Jarolím, který si ve společnosti 

dětí zatrénoval a vyzkoušel techniky, jak se brá-
nit útočníkům. „Je skvělé, že se děti v  každém 
věku na tomto kempu učí, jak reagovat, když je 
někdo z dospělých napadne, jak se mohou brá-
nit a  jak se při napadení chovat. Velmi si cením 
toho, že lidé ze Self defence teamu v čele s Pet-
rem Karbanem a Janem Štípkem akce pořádají, 
dětem se spolu s kolegy věnují a napomáhají tak 
prevenci kriminality,“ podotkl. 
Kromě Self defence teamu spolupracuje MPDK 
i  s  dalšími organizacemi v  čele se státní policí. 
„Spolupráce spočívá například v  zajišťování 
veřejného pořádku na  velkých kulturních, spo-
lečenských a sportovních akcích nebo v organi-
zaci společných kontrolních akcí, zaměřených 
na podávání alkoholu nebo gamblerství. Zákla-
dem je však denní spolupráce v konkrétních pří-
padech, při pátrání po osobách a nedílnou sou-
částí je i součinnost s dopravním inspektorátem 
při zajišťování dohledu nad dodržováním pra-
videl silničního provozu v  oblasti měření rych-
losti nebo on-line poskytování informací,“ uvedl 
Mgr. Jindřich Hauke. Podle jeho slov je politikou 
MPDK spolupráce s co nejširším spektrem orga-
nizací a orgánů, k nimž namátkou patří vybrané 
odbory královédvorského městského úřadu, 
základní a  mateřské školy na  území města, 
pečovatelská služba, technické služby města, 
profesionální i dobrovolní hasiči, útulek pro psy, 
léčebna zrakových vad, nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež Střelka, DDM Jednička, Sokol 
Žireč nebo Záchranná stanice pro handicapo-
vaná zvířata v Jaroměři. 
„MPDK je tu proto, aby svou činnost v  rovno-
váze dělila na  činnost preventivní, pomáhající 
a  represivní. Z  tohoto důvodu je spolupráce 
s městskými organizacemi a  jinými subjekty 
na partnerské úrovni naprosto nezbytná,“ dodal 
Mgr. Jindřich Hauke.

Miroslava Kameníková

Městská policie cílí na prevenci kriminality

JUTA 01, Raisova 3033
Dvůr Králové nad Labem 
přijme:

Provozní účetní závodu - účetní dílen, likvidace faktur, 
pokladna, práce dle dispozic hlavní účetní závodu

Požadujeme: Středoškolské vzdělání s maturitou z účetnictví,  
praxe na obdobné pozici alespoň 3 roky

Bližší informace a přihlášky do 9. 10. u personalistky závodu: 

email: podolnikova@juta.cz, tel:  499 313 125

Na  40 účastníků zájezdu do  Polska 
poznalo kouzlo města Bardo, partnera 
obecně prospěšné společnosti Revi-
talizace KUKS při naplňování projektu 
„Česko-polská informační centra“. Kap-
ličky na  růžencovém návrší, bazilika, 
muzeum sakrálního umění, ale i  rafto-
vání na  Klodzské Nyse a  dech beroucí 
výhled na bardský průsmyk výletníkům 
zpříjemnilo přívětivé počasí babího léta.
Významný projekt česko-polské spo-
lupráce, spolufinancovaný z  pro-
středků Evropské unie se pomalu chýlí 
ke  svému závěru. Jeho cílem je zvý-
šení podílu polských turistů v Čechách 
a  naopak českých turistů v  Polsku tím, 
že pro ně vytvoříme na obou stranách 
hranice základní servis a  infrastrukturu 
v  jejich rodném jazyce. Od  loňského 
léta vznikla dvě pracovní místa a vyba-
vení Turistických informačních center 
v  Kuksu a  polském Bardu. Pracovníci 
IC absolvovali kurz polštiny a  mezi 
oběma partnery proběhla výměnná 
stáž. V červnu na-vštívil zájezd polských 
turistů zrekonstruovaný barokní Hospi-
tal v  Kuksu. Společná propagace obou 
destinací probíhala také na  veletrzích 
cestovního ruchu a  prostřednictvím 
vydaných propagačních materiálů 
a  brožur. Krátké filmové spoty před-
stavující turistické zajímavosti Kuksu 
a  Barda nalákají návštěvníky na  webu 
i facebooku.

Polské Bardo jsme poznali díky 
nabité nedělní exkurzi 

Oba partneři již připravují další projekty pro vzá-
jemné přeshraniční poznávaní a rozvoj turistiky. 
Jsme připraveni spojit síly s  městem Dvůr Krá-
lové nad Labem, zoo a dalšími subjekty.

Ing. Veronika Tomková
projektová a vzdělávací manažerka Revitalizace KUKS, o. p. s.

inzerce:

KURZy ANGLiCKÉHO JAZyKA
Dvůr Králové nad Labem, Mgr. Martin Kučera, tel. 604 971 312,
www.anglictina-kucera.cz

PROVEDEME KONTROLU KOMÍNU S POTVRZENÍM PRO HASIČE A POJIŠŤOVNU 
– 1 ks za 300 Kč.
Tel.: 603 217 922.

SOS střechy – provedeme prohlídku a opravu zatékání na Vaší garáži, přístřešku, 
domu. Výměnu vikýřů, střešních oken. Opravu žlabů, svodů. Plechování komínů. 
Montáž střešní krytiny. Opravy rozpadlých komínů. 
Tel.: 603 217 922.

v ÝKUP KOvŮ – ŽELEZO, BAREVNÉ KOVY, PAPÍR
EKOLOGiCKÁ LiKviDACE AUTOvRAKŮ

LIKVIDACE PLASTŮ, SKLA
ODVOZ ZAHRADNÍHO ODPADU

PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ 
PROvOZOvNA: SLOVANY 3051

PO–PÁ: 07:00–16:00, SO: 08:00–12:00

TEL.: 777 086 085, 777 082 083

TENiS NA SLOvANECH
PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY I STÁLÉ REZERVACE NA TENIS, 

VOLEJBAL, FLORBAL, NOHEJBAL, PING-PONG

PROVOZNÍ DOBA HALY PO–NE, 6–24 HOD.

CENA OD 200KČ / HOD.

OBJEDNÁVKY TENISU, HALY NA TEL: 605 388 122

PRONÁJMY VOLNÝCH PROSTOR  - VÝROBNÍCH, 
SKLADOVÝCH A KANCELÁŘSKÝCH – TEL.: 603 703 001

Do ordinace PL přijmu zdravotní sestru na ½ úvazek, nepravidelná 
pracovní doba, nástup 4. 1. 2016. Kontakt pro zaslání profesního životopisu, 
drrak@tiscali.cz
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Máte zájem 
inzerovat 

            v NKR?
Kontaktujte nás na: 

noviny@mudk.cz
Tel.: 734 178 517

Kosmetika „NA vORLECHU“

- ošetření všech druhů pleti zn. Phyris
- formování obočí a barvení řas
- trvalá na řasy

- prodlužování řas
- semipermanentní nátěr na řasy

yvona Novotná Hojná, Vorlech 3025
OBJEDNÁNÍ na tel. č.: 603 464 204Těším se na Vás

PERMANENTNÍ MAKEUP: obočí, horní a dolní linky, rty

ANTi AGiNG: - mezoterapie, chemický peeling, ošetření galvanickou žehličkou

viZÁŽiSTiKA: všechny druhy líčení (denní, večerní, svatební)

                                                  Tessitura Monti Cekia s. r. o.
                                          Provoz STUDENEC u Horek

    přijme:

Pomocné tkadleny a zakladače tkalcovských stavů
Požadujeme:  vyučení v oboru
Nabízíme:        stabilní zázemí silné společnosti, odpovídající
                            ohodnocení, zaměstnanecké benefity

Bližší informace na:
 

email:  milena.linhartova@monticekia.cz        tel:  732 766 399

JUTA a. s., Dvůr Králové nad Labem hledá pracovníky na pozice:

Asistentka prodeje Aj, Rj
– s komunikativní znalostí obou jazyků

Technik – obor pozemní nebo vodohospodářské stavby

Technolog netkaných textilií

Technolog specialista na polymery a zpracování plastů

Nabízíme:
– Stabilní zázemí silné společnosti
– Dlouhodobou perspektivu
– Pružnou pracovní dobu 37,5 hodin
– Firemní benefity
– Nástup možný ihned

Kontakt:
Ing. Marie Jirková – personální ředitelka Juta a. s.

tel.: 499 314 215 , e-mail: jirkova@juta.cz
 

 

Pro výrobní závody ve Dvoře Králové n. L. hledáme:

– Pracovníky na obsluhu extruzních linek pro nepřetržitý provoz
– Šiče / šičky pro dvousměnný provoz
– Obsluhu pletacích strojů pro třísměnný provoz
– Obsluha strojního zařízení pro nepřetržitý provoz

Více informací na : www.juta.cz/zamestnani.html
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728 451 040

1 249 000,-Kè
DK 11279
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1 099 000,-KèDK 11033
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Prodej hezké chaty se 
zahradou v obci Nemojov.

Rodinný dùm s zahradou v obci 
Bílá Tøemešná.

Prodej rodinného domu se 
zahradou a garáží ve DKn.L.

Dvougeneraèní rodinný dùm po 
rekonstrukci ve Dvoøe Kr. n/L.

Rodinný dùm v pìkné lokalitì 
Dvora Králové n.L.

Byt 3+1 v OV nedaleko centra 
mìsta Dvùr Králové n.L.

Byt 3+1 s balkonem v centru 
mìsta Dvùr Králové n.L.

Prodej øadového rodinného  
domu se zahradou ve DKn.L.

Prodej zavedené restaurace s 

Prodej bytu 3+1 v OV ve Dvoøe 
Králové nad Labem.

728 451 040

  

VR 7690

Pro naší klientku s 
hotovostí poptáváme 
garsonku nebo byt 

1+1, spìchá.
Nabídnìte na telefon: 

724 077 752

 

 

KLÍC K VAŠÍ
SPOKOJENOSTI

PROD
NO

Á

    
 Leden

728 451 040

Pro naše klienty 
poptáváme stavební 

pozemky nebo zahradu v 
lokalitì Dvùr Králové a 

blízkém okolí.

Nabídnìte na telefon: 
724 077 752

odá

Pr
no

Hledáme chatu èi chalupu 
k možné rekreaci v okolí  

Dvora Králové nad Labem. 
Nabídnìte na telefon: 

777 271 927

 

Poptáváme rodinný dùm 
nebo 

Nabídnìte na telefon: 
777 271 927

 

byt 3+1, 
lokalita Dvùr Králové a 

blízké okolí

606 714 655

728 451 040 728 451 040

SL
VA

E

G

G

G

G

G

G

G

NOVINKA

G

NOVINKA

SLEVA

G

G

G

NOVINKA NO IN AV K

G

G

POSLEDNÍ ŠANCE
OBJEDNAT VŮZ 

SUBARU FORESTER ENTRY 

SUBARU OUTBACK

SUBARU - JEDINÝ SKUTEČNÝ POHON VŠECH 4 KOL - POHON 4X4 SYMMETRICAL AWD
PROJEDETE BEZPEČNĚ NEDOSTUPNÝMI CESTAMI  •  LEGENDÁRNÍ LEŽATÝ MOTOR BOXER
UNIKÁTNÍ KAMERY EYE SIGHT - DALŠÍ PÁR OČÍ  •  VÍCE U NAŠICH PRODEJCŮ

SUBARU TO NENÍ JEN PRÁZDNÁ 

IMAGE, KDO NEZKUSIL, NEUVĚŘÍ

VYUŽIJTE AKCE  
AUTOSERVISU 

130 000,–SE
SLEVOU

Kč

AC BOOM s.r.o.
Dvůr Králové nad Labem
autorizovaný prodej a servis vozů SUBARU

Seifertova 1165
prodej@acboom.cz
servis@acboom.cz
+420 499 320 246

www.acboom.cz
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Společenská rubrika
Noví občánci města
V srpnu 2015 se narodilo v našem městě 12 občánků – 4 chlapci a 8 děvčat.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

Úmrtí
V srpnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 20 lidí, z toho bylo 10 dvor-
ských občanů, 4 muži a 6 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

Sňatky
V srpnu uzavřeli manželství ve Dvoře Králové nad Labem tito snoubenci:
Petr Jakl a Adéla Romášková  – 1. 8. 2015
Miroslav Jop a Jitka Šenkýřová  – 1. 8. 2015
Zdeněk Kupský a Jana Vágnerová  – 8. 8. 2015
Vladimír Pavlis a Zuzana Rűckerová  – 8. 8. 2015
Daniel Šesták a Pavla Horná  – 8. 8. 2015
Tomáš Novotný a Zuzana Nováková  – 8. 8. 2015
Miroslav Klíž a Lucie Prátová  – 14. 8. 2015
Jan Vratislav a Lenka Bednářová  – 14. 8. 2015
Jaroslav Nechanický a Kateřina Kroulová  – 21. 8. 2015
Filip Kohout a Jana Klígerová  – 22. 8. 2015

V obci Kuks uzavřeli manželství tito snoubenci:
Lukáš Lagutin a Barbora Hanzlíčková  – 1. 8. 2015
Jan Šolín a Klára Franková  – 1. 8. 2015
Marek Ruščák a Nikola Dostálová – 15. 8. 2015
Jan Slavíček a Michaela Mačková  – 15. 8. 2015

Údaje byly zveřejněny na základě poskytnutého souhlasu snoubenců.
Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích 
v srpnu 28 občanů s gratulací a kytičkou. V tomto období oslavilo 5 manžel-
ských párů stříbrnou svatbu, 3 páry zlatou svatbu a  jeden pár svatbu 
diamantovou.

Bc. Lenka Valášková
Komise pro občanské záležitosti

vítání občánků
Na Staré radnici bylo v polovině září slavnostně přivítáno 10 novorozených 
občánků našeho města.

Poděkování
Touto cestou chceme poděkovat primářce MUDr. Věře Stránské, všem ošet-
řujícím lékařům, zdravotním sestrám a ošetřovatelkám na interním oddě-
lení Městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem za dobrou péči s pěkným 
lidským přístupem a  zacházením po  těžké operaci našeho tatínka, pana 
Jana Kosinky.

Dcery Dana, Stáňa a manželka

Jiří Mencl zemřel ve  Fakultní 
nemocnici v  Hradci Králové v  úterý  
25. srpna 2015 po  krátké těžké 
nemoci, které podlehl ve věku nedo-
žitých 57 let. Narodil se v roce 1958 
a celý svůj život strávil ve Dvoře Krá-
lové nad Labem. Truchlí pro něho 
zarmoucená rodina, přátelé, známí 
a  spolu s  nimi truchlí i  zarmoucení 
kolegové, spolupracovníci. Vždyť 
nejdelší část svého pracovního 
života strávil Jiří ve službách Městské 
policie Dvůr Králové nad Labem, kde 
coby zaměstnanec města pracoval 
bezmála 22 let.
Zde pracoval především jako prostý strážník, pochůzkář zařazený do dvou-
členné hlídky, vykonávající své povinnosti v  celém katastru města, jindy 
zase jako strážmistr, dozorčí směn či operátor kamerového systému. Domé-
nou Jiřího práce byla ale vždy pochůzková činnost, spojená s  dlouhými 
cestami po  celém městě a  především v  jeho obvodu. Při těchto pochůz-
kách řešil s nadhledem sobě vlastním většinu oznámení i zjištěných pro-
blémů, využívajíce hlubokou místní znalost lidí, míst i zvyklostí. Nikdo asi 
nezapomene na jeho, selským rozumem obdařená řešení, na dlouhé před-
nášky o pravidlech soužití, na káravé výčitky na adresu výrostků či vtipné 
poznámky k čemukoliv, byly-li na místě.
Jiřího smrt nás zaskočila stejně, jako jeho surově pravdivé poznámky 
k životu, a bude nám chybět právě tak, jako jeho humorné poznámky zleh-
čující jeho tíhu. Čest jeho památce...

Mgr. Jindřich Hauke, Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Odešel Jiří Mencl, dlouholetý 
strážník městské policie Pečovatelská služba 

Města Dvůr Králové 
nad Labem a  měst-
ské kulturní zařízení Hankův dům pořádá 2. ročník benefiční akce Noc venku 
na podporu osob bez domova. Cílem je přiblížit veřejnosti zážitkovou for-
mou problematiku bezdomovectví, ukázat tvrdou realitu života na  ulici, 
vyvolat diskusi, vybrat trvanlivé potraviny (formou vstupného) určené pro 
bezdomovce a odvážlivcům umožnit zažít si noc venku přespáním na veřej-
ném prostranství. Na programu budou studentské filmy o bezdomovectví 
z místního prostředí, přednášky s diskusí o chudobě, závislostech, mýtech 
o  bezdomovectví, dále příběhy osob žijících na  ulici (nebo bezdomovec-
tvím ohrožené), kulturní program v  podání dvorské kapely Green Day 
Revival, nocování na  náměstí Václava Hanky, společná snídaně pod širým 
nebem. Akci bude provázet tematická výstava fotografií a příběhy osob bez 
domova. Prvního ročníku se vloni zúčastnilo přes 200 účastníků, venku pře-
spalo 54 odvážlivců a celkem se vybralo 1212 kusů trvanlivých potravin.
Kde: Dvůr Králové nad Labem – Hankův dům a náměstí Václava Hanky.
Kdy: 19. listopadu 2015 od 18 do 7 hodin.
vstupné: trvanlivé potraviny v minimální hodnotě 50 Kč.
informace pro spáče: nezapomeňte si karimatku a  spacák! Kartony budou 
zajištěny. Více na www.psdvurkralove.cz a facebook Noc venku Dvůr Králové n. L.
Partneři projektu: město Dvůr Králové nad Labem, odbor sociálních věcí 
Královéhradeckého kraje, RIAPS Trutnov, Městská policie Dvůr Králové 
nad Labem, Technické služby města Dvora Králové nad Labem, Střední 
škola informatiky a služeb, Ústav sociální práce Univerzity Hradec Králové, 
Gymnázium a  SOŠ Hostinné, Jaroslav Janeček – ARPA – tiskárna, MEPAP, 
s. r. o., Pavel Hauser – Stavhaus, MKInet, s. r. o., Gastro Fiedor, Oblastní spo-
lek Českého červeného kříže Trutnov a  Místní skupina ČČK Žacléř, Katka 
a spol. pekařství, s. r. o., Truhlářství Lukáč, Společenství obcí Podkrkonoší.
Mediální partneři: Rádio Černá Hora a Krkonošský deník.

Mgr. Marcela Hauke, ředitelka Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem

Připravuje se druhá Noc venku

Zleva: Eduard Bartoš, Samuel Picek, Lukáš Albert, Iveta Kodatová, Tereza Pavelková, Adéla 
Formánková.

Zleva: Erik Dostál, Emma Čížková, Emily Štefániková, Jakub Andrle.
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V  Městské nemocnici, a. s., Dvůr Králové nad 
Labem působí s  několika přestávkami více než 
16 let a za tu dobu se z ní stalo zavedené zařízení 
vyhledávané v  regionu především pro věhlas-
nost urologického oddělení. S předsedou před-
stavenstva ing.  Miroslavem vÁvROU, CSc., 
(na snímku) jsme si povídali nejen o tom, zda se 
mají Královédvoráci bát o existenci „své“ nemoc-
nice, ale také o  spolupráci s  městem. „Nemoc-
nice poskytuje služby zdejším občanům a  já ji 
považuji za podstatnou a jednoznačnou součást 
města a oblasti, v níž působí,“ říká.

Jak byste nemocnici charakterizoval?
V  současné době nemocnice poskytuje stan-
dardní zdravotní služby klientům a  pacien-
tům. Funguje v  ustáleném složení v  odděle-
ních interní, chirurgické, urologické a  na  ně 
navazuje oddělení následné péče. Kapacita je  
115 lůžek akutní péče ve  třech oborech a  50 
lůžek na  oddělení následné péče, která slouží 
pacientům dlouhodobě nemocným a  pacien-
tům, u  nichž byla ukončena akutní péče a  je 
jim poskytována převážně ošetřovatelská péče 
do doby návratu do civilního života.
V posledních letech se do nemocnice investovalo 
několik milionů korun…
Průběžně probíhá obnova přístrojového vyba-
vení. Dokončili jsme také investiční akci, která 
znamená velký pokrok pro zásobování nemoc-
nice medicinálními plyny z  hlediska nakládání 

s  obaly těchto 
plynů, což je eko-
nomicky velmi 
nákladné. Pořídili 
jsme nové laparo-
skopické operační 
věže na  oba ope-
rační sály, nový 
operační stůl, 
vybavení chirur-
gického instru-
mentária, nové ultrazvukové přístroje. Stále 
pokračuje intenzivní obnova technologického 
parku nemocnice.
A  čeká vás výstavba nových biochemických 
laboratoří, o  níž se hodně psalo v  médiích. Jak 
významný je to projekt?
Stavba se připravuje zhruba 7 let. Máme zájem 
nahradit stávající laboratoře sídlící v  objektu 
z roku 1972, který není vhodný a jehož životnost 
končí. Co se týká financování stavby, zastupitelé 
kraje rozhodli, že s ohledem na nedostatek kraj-
ských finančních prostředků Královéhradecký 
kraj přijme dar od firmy JUTA, a. s., ve výši 10 mili-
onů korun. Stavba by měla stát 35 milionů korun 
a stavební práce by měly být zahájeny nejpozději 
počátkem roku 2016. V původním záměru jsme 
řešili i rekonstrukci operační sálů, kde probíhala 
dílčí rekonstrukce v roce 1980 a možnosti jejich 
úprav jsou limitovány. Mým záměrem je, aby 
na  stavbu laboratoří plynule navazoval tento 

projekt za  zhruba dalších 25 milionů. Zatím ale 
u  vedení kraje nenašel dostatečnou podporu. 
Výstavba laboratoří nemocnici dává perspektivu 
fungování dalších let a je to i otázka blížícího se 
termínu jednání ohledně rámcových smluv se 
zdravotními pojišťovnami, která se uskuteční 
v roce 2017 a budou na dalších 5 let. 
Plánujete nějakou spolupráci se současným 
vedením města?
Domnívám se, že spolupráce s  městem je 
nezbytná. Už v  minulosti jsem několikrát upo-
zorňoval na  to, že by měla vzniknout jakási 
zdravotní komise, ale od roku 1999 se mi zatím 
představitele města přesvědčit nepodařilo. Větši-
nou místo v komisi nabízeli mně. Jenže já bych 
se měl na tuto komisi chodit tzv. „zpovídat“. Měla 
by fungovat úzká spolupráce s vedením města, 
které by se mělo vyjadřovat k  tomu, co by-
chom měli realizovat, případně co bychom byli 
schopní zajistit, a s čím se obrátit na kraj. Bohužel 
dlouhodobě město nemá svého zástupce v kraj-
ském zastupitelstvu, a  to se projevuje při pro-
sazování požadavků a  záměrů na  úrovni kraje, 
jež se promítají i  do  finančních záležitostí. Před 
koncem loňského roku jsme se sešli se staros-
tou Ing. Janem Jarolímem, ale k širšímu jednání 
zatím nedošlo. Rád bych, aby získal povědomí 
o tom, jak nemocnice funguje, protože se za toto 
zařízení opravdu nemusíme stydět. 

Miroslava Kameníková
Celý text rozhovoru na www.mudk.cz

Již téměř rok vás informujeme o  probíhající 
rekonstrukci historických budov Fary a Pivovaru, 
které jsou součástí areálu Domova sv. Josefa 
v Žirči. Na první prosincový den plánujeme slav-
nostní otevření, které završí naše více než roční 
úsilí o vznik nových 44 lůžek nejen pro nemocné 
roztroušenou sklerózou mozkomíšní. 
V  Pivovaru se bude nacházet vedle několika 
rehabilitačních místností i  velký cvičební sál, 
místnost pro vodoléčbu, budou zde kanceláře 
i zázemí pro zaměstnance. V prvním patře jsou 
pro naše klienty již nyní připraveny převážně 
jednolůžkové pokoje vybavené celoplošným 
transportním zařízením a  velká jídelna. V  pod-
kroví této historické budovy vznikne prostorný 
sál určený například pro konání výstav či dalších 
kulturních akcí.  V bývalé Faře nalezneme kromě 
zázemí odlehčovacích pobytů i přednáškový sál 
a stravovací prostor. Pokoje zde budou vícelůž-
kové, v prvním patře budou vybaveny celoploš-
ným transportním zařízením.  
Společná pro rekonstruované prostory je jejich 
bezbariérovost, pokoje jsou vybaveny sociál-
ním zařízením, na  Faře i  kuchyňským koutem.  
V  současné době probíhají intenzivní práce 
na  interiérech objektů. Pokoje jsou již vymalo-
vány, podlahové krytiny jsou položeny, montuje 
se celoplošné transportní zařízení. Současně 
se dokončuje vybavení objektů technologi-
emi, které pomáhají personálu v péči o klienty, 
např. dorozumívacím zařízením sestra – pacient. 
Kompletní dokončení stavebních prací se před-
pokládá do konce září, vybavení nábytkem pro-
běhne do poloviny listopadu.

První akcí, pořádanou v Pivovaru ještě před slav-
nostním otevřením, bude 24. listopadu 2015 
Konference o roztroušené skleróze. Tato akce je 
určená nejen pro zdravotní sestry a pracovníky 
přímé péče v zdravotnických a sociálních zaříze-
ních, ale i  pro ty, kteří o  takto nemocné pečují 
doma, a pro nemocné RS. Přihlašovat se na kon-
ferenci můžete již nyní. Počet míst je omezen 
na cca 60 až 70. 
V  rámci navýšení kapacity našeho zařízení  
o  100 % vznikne i  mnoho nových pracovních 
míst – Domov sv. Josefa tak bude ještě význam-
nějším zaměstnavatelem v našem regionu. 
Více informací o Konferenci o  roztroušené skle-
róze i  o  nových pracovních místech naleznete 
na  internetových stránkách Domova sv. Josefa 
www.domovsvatehojosefa.cz – kontakty Kateřina 
Petříková, petrikova@dsj-zirec.cz, tel.: 491 610 600 
(volná místa) nebo Michaela Hospodková,  
hospodkova@dsj-zirec.cz, tel.: 491  610  604 
(konference). 
Děkujeme za váš zájem o naše zařízení.  

Michaela Hospodková
Fundrising a PR, Domov sv. Josefa v Žirči

Blíží se otevření nových prostor 
v Domově sv. Josefa v Žirči

Self defence team MPDK nabírá 
nové členy
Královédvorský Self defence team MPDK, 
jehož instruktoři se zaměřují na  výuku 
a  výcvik sebeobrany, zve do  oddílu Škor-
pionů nové členy. Holky a kluci, pokud jste 
ve věku od 7 do 17 let a chcete se stát no-
vým Škorpionem, přijďte se přihlásit, a  to 
každé pondělí do tělocvičny Na Slovanech 
(1. patro, vlevo na  konci chodby) v  době 
tréninku od 16:30 do 18:00 hod. Vítáni jsou 
také dospělí, kteří si chtějí s  námi zacvičit 
a  něco nového se naučit. Přijďte do  tělo-
cvičny vždy ve středu od 18 hodin. Budeme 
se na vás těšit.

 Self defence team MPDK

Posádka dračích lodí dojela  
na třetím místě

V  sobotu 29. srpna se uskutečnil 9. roč-
ník závodů dračích lodí na Velkém Dářku. 
V závodě na 200 metrů si ženská posádka 
ze Dvora Králové nad Labem převlečená 
za „Mrtvé nevěsty Tima Burtona“ dopádlo-
vala pro třetí místo. Zároveň zvítězila v sou-
těži o nejlepší převlek. Gratulujeme. 

Mgr. Alexandra Jiřičková

„Nemocnice je podstatnou součástí města,“ říká v rozhovoru 
pro NKR předseda představenstva Ing. Miroslav Vávra
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Rozchodíme civilky

V  termínu 19. 6. 2015 uspořádal Svaz 
postižených civilizačními chorobami v  ČR, 
z. s., akci s  názvem Rozchodíme CIVILKY 
ve  Dvoře Králové nad Labem. Na  náměstí 
T. G. Masaryka proběhla propagace pro-
jektu, prezentace a výuka správné techniky 
chůze Nordic walking. Účastníci si mohli 
zapůjčit hole a  zapojit se do  společného 
pochodu městem. Společně jsme ušli 1–3 
kilometry, každý z  účastníků podle svých 
možností. Podobná akce proběhla také 
v Hradci Králové 3. 9. 2015 a přijeli ji pod-
pořit i členové královédvorského SPCCH. 
Děkujeme Ministerstvu zdravotnictví ČR 
za  podporu akce. Lidé s  civilizačním one-
mocněním a senioři ve Dvoře Králové nad 
Labem nachodili v  roce 2015 společně již 
1174 kilometrů a  plánují v  září až listo-
padu nachodit další. Na podzim plánujeme 
ve Dvoře Králové nad Labem další pochody 
v rámci celorepublikové akce Rozchodíme 
CIVILKY. Dne 12. 10. pochod kolem Labe 
a 12. 11. pochod na setkání do Lipnice. 

Jitka Šmelhausová
SPCCH Dvůr Králové nad Labem

Dny otevřených dveří 
v pečovatelské službě
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové 
nad Labem zve všechny zájemce na  Dny 
otevřených dveří, které se uskuteční 
v  pondělí 5. října od  9:00 do  16:00 hod. 
v domech s pečovatelskou službou v ulici 
Elišky Krásnohorské 2962 a  v  ulici Sadová 
2755. Zájemci si budou moci prohlédnout 
všechny prostory, nahlédnout do  zákulisí 
služeb, promluvit si s pracovníky o posky-
tovaných službách, o  bydlení a  získat 
potřebné informace. Zájemci mohou rov-
něž navštívit ředitelku, která bude po celý 
den k dispozici ve své kanceláři (v ul. Elišky 
Krásnohorské 2962).

Mgr. Marcela Hauke
ředitelka PS Města Dvůr Králové nad Labem

Rozšiřují služby svým klientům
Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem 
rozšiřuje své služby. Naši uživatelé se totiž 
rádi scházejí při nejrůznějších příležitos-
tech a  jednou z  takových je i  nakupování 
v našich prostorách, kam dříve pravidelně 
přijížděli prodejci a nabízeli k prodeji potra-
viny, nápoje, základní drogerii, lahůdky, 
časopisy a  další zboží podle přání uživa-
telů. Bohužel prodejci, kteří k  nám dosud 
dojížděli, již tuto službu poskytovat nemo-
hou. Hledáme tedy jiného prodejce, který 
by byl ochoten pravidelně jednou týdně 
ve  všední den dopoledne tuto službu 
nabídnout. Více informací poskytne soci-
ální pracovnice Mgr. Linda Mocová, Domov 
důchodců Dvůr Králové nad Labem, Rohá-
čova 2968 (tel.: 774 461 336).

Mgr. Linda Mocová
Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem

Nový tréninkový obchod Slunečnice
Ve středu 2. září 2015 byl ve Dvoře Králové nad 
Labem zahájen provoz nové tréninkové pro-
dejny Slunečnice. Na  jeho provozu se podílejí 
klienti s  lehkým až středně těžkým mentálním 
postižením, kteří navštěvují Sociálně terapeu-
tickou dílnu Slunečnice Farní charity Dvůr Krá-
lové nad Labem. Klienti dílny vyrábí nejrůznější 
výrobky, které jsou během roku k dostání na roz-
manitých akcích, trzích a přímo i v dílnách. 
Nyní lze tento sortiment zakoupit také  v  nové 
prodejně, která se nachází v  Havlíčkově ulici  
č. p. 14 v centru města. Tato nová pracovní pří-
ležitost pomáhá klientům pobývat v přirozeném 
pracovním prostředí a  získávat nové sociální 
dovednosti. Protože by množství výrobků nesta-
čilo na provoz obchůdku, je zde v nabídce také 

ošacení, boty a drobné předměty od individuál-
ních dárců z Královédvorska a okolí. Klienti spolu 
s  pracovnicemi dílen přijaté věci třídí, perou, 
suší, žehlí a připravují k prodeji.
Část přijatých použitých oděvů, bot a bytového 
textilu je odložena pro osoby a  rodiny v nouzi, 
které je dostávají zdarma, pokud o  to požádají 
přes příslušnou sociální službu. Zbytek je věno-
ván Diakonii Broumov k dalšímu zpracování. Nic 
z darovaných věcí tak nepřijde nazmar. 
Zakoupením nabízeného zboží může každý 
občan přispět na  provoz dalších služeb Farní 
charity Dvůr Králové nad Labem, zvláště na pro-
voz bezplatné občanské poradny a  služby 
domácí péče.

Farní charita Dvůr Králové nad Labem

V úterý 1. září jsme se opět sešli v naší školičce. 
Všechny děti se na  sebe velmi těšily a  vyprá-
věly si zážitky z prázdnin. Po úvodním přivítání 
dostali rodiče informace k  organizaci nového 
školního roku a  děti si rozdělily malé dárečky 
a občerstvení.
V letošním roce nás čeká hodně práce a spousta 
zážitků. Během měsíce září bude v  přízemí 
dokončena naše nová TYRKYSOVÁ třída, 
do které se následně část žáků přesune. Vznikne 
tak více prostoru pro výuku i hru. Moc se těšíme. 
Na  konečné podobě třídy se budeme všichni 
podílet.
Druhý zářijový týden jsme zahájili plaveckou 
výuku, již tradičně v  plaveckém bazénu v Trut-
nově. Plavat budeme každé úterý po  dobu 
deseti týdnů.
Protože máme pohyb rádi, zařadili jsme také 
v rámci tělesné výchovy venčení pejsků z měst-
ského útulku Nový svět. Pravidelně v  pátky, 
pokud počasí dovolí, se po  desáté hodině 
vydáme za  našimi psími kamarády a  společně 
s nimi si užijeme běhání a dovádění na loukách.
Každý čtvrtek nás navštíví paní logopedka, která 
bude během dopoledne s  dětmi jednotlivě 
pracovat.
Abychom se nenudili ani odpoledne, připravili 

jsme si pro děti v rámci družiny zájmové kroužky: 
hudební, taneční, šikulové a  také divadelní. 
S naším divadýlkem bychom rádi nacvičili pěk-
nou pohádku, kterou pak předvedeme rodičům. 
Plánů a  nápadů máme hodně, tak teď rychle 
do práce, ať neztrácíme čas!
Pozor! 19. října od  13:00 hod. proběhne slav-
nostní otevření nové třídy pro žáky se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami, v  budově 
naší školy náměstí T. G. Masaryka 40 (vchod ze 
dvora), Dvůr Králové nad Labem. Všichni zájemci 
jsou srdečně zváni.
Více o  nás na  našich webových stránkách – 
www.specialniskoladvurkralove.cz a  na  face-
booku školy.

Bc. Veronika Rapáčová
ZŠ speciální a praktická Diakonie CČE Vrchlabí,

 odloučené pracoviště Dvůr Králové nad Labem

Hola, hola, škola volá!

Dne 10. 9. 2015 se v  přeplněném sále ZUŠ  
R. A. Dvorského uskutečnila vernisáž výstavy 
jednoho z  nejvýznamnějších českých sochařů 
20. století Vladimíra Preclíka. Slovem provedl 
učitel literárně dramatického oboru Ladislav 
Peřina. Hudební vystoupení zajistily svými skvě-
lými výkony Milada Petrášová a Libuše Flečková 
se skladbou Zdeňka Fibicha a Jan Prouza vlastní 
tvorbou ve  hře na  kytaru. Ve  školní výstavní 
síni Otto Gutfreunda se návštěvníci seznámili 
s vystavenými exponáty v různých sochařských 
materiálech a to ve dřevě, v bronzu, v porcelánu 
a vše provázené malbou. Najdeme zde portréty 
z  cyklu „České avantgardy“, např. Josefa Čapka 
a  Václava Špály, a  další portréty významných 
východočeských osobností jako byl jeho učitel 
z vysoké školy Josef Wagner nebo velký barokní 
sochař M. B. Braun. 
Sochařské, malířské a  grafické dílo Vladimíra 

Preclíka je zařazeno do  českého, evropského 
a  světového vývoje. Jeho tvorba je rozsáhlá, 
naplněna hravou fantazií. Naše výstava nese 
jméno „Stopy Vladimíra Preclíka“ a  zazname-
nává pouze zlomek jeho tvorby, která se ale váže 
k našemu regionu, v němž se autor narodil, pro-
žil mládí a kam se rád vracel. Srdečně všechny 
zveme. Výstava potrvá do 9. října 2015.

Mgr. Ivana Černá, ředitelka ZUŠ R. A. Dvorského

Vernisáž výstavy „Stopy Vladimíra Preclíka“
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Fantastické putování dětí ze 
Dvora Králové nad Labem

Fantastické putování – tak se jmenoval 
letošní tábor pro děti z  farnosti Dvůr Krá-
lové nad Labem, který se konal v  srpnu 
na  Chotěborkách. Na  celý týden se zdejší 
fara proměnila v  Ykborchen, tj. hlavní 
město fantastického světa Arkasu, v němž 
kromě lidí pobývali elfové, trpaslíci, trol-
lové a  víly. Jejich cílem bylo najít vládce 
Ykborna, který před mnoha lety záhadně 
zmizel zářící branou neznámo kam, a nikdo 
už ho nenašel. Děti proto každý den 
procházely kouzelnou bránou na  různé 
planety a  pátraly po  nějakých stopách, 
vedoucích k Ykbornovi. Na svém putování 
potkávaly zvláštní tvory, jako třeba skřety, 
draky, sirény apod., někdy přátelské, jindy 
naopak. Musely také bojovat proti tem-
ným silám, které se projevovaly například 
závistí, chamtivostí, lhaním, nespoluprací 
ve skupině, nebo děláním nepořádku. 
Jelikož se jednalo o  tábor dětí, které jsou 
z křesťanských rodin, nechyběla ani každo-
denní modlitba, mše svatá a  příležitost 
ke  svátosti smíření. Společné úsilí bylo 
korunováno úspěchem. Nejprve se dětem 
podařilo vyhnat z  Ykborchenu záhad-
ného skřetrslíka, který škodil, kde mohl, 
a  poslední den byl nalezen i  ztracený 
vládce. Hned po skončení jednoho tábora 
už začínáme vymýšlet téma na  ten příští 
a moc se těšíme.

sestra Doubravka Mazancová, KMBM

Marie Bukovská uspěla 
v mezinárodní výtvarné soutěži

V  jubilejním 25. ročníku mezinárodní 
výtvarné soutěže dětské kresby a  grafiky 
„Krásná jako kvítka...“, které se Výtvarný 
kroužek Hankova domu účastní pravi-
delně již 22 let, získala Maruška Bukov-
ská (na  snímku se zakladatelem soutěže 
Mgr.  Vladimírem Znamenákem) 2. místo 
za  obrázek s  názvem Naše město. Slav-
nostní vernisáž soutěžních prací se konala 
začátkem září v  Havířově a  přítomni byli 
i členové kapely Kryštof, která převzala nad 
soutěží záštitu. Srdečně gratulujeme! 

Vanda Kotíková, Hankův dům

Skautské středisko hlásí

Mimořádný koncert chlapeckého 
pěveckého sboru z Brém

Radostně a  nadějně jsme 5. září 2015 prožili 
ve  Dvoře Králové nad Labem oslavy – naroze-
niny našeho sboru. Je-li někomu 90 let, řadí se 
mezi pamětníky. Stejně tak je to i  s  budovou, 
která byla před lety postavena uprostřed města, 
aby sloužila lidem a  aby v ní lidé vzdávali díky 
Bohu. Chvalozpěvy a díkůvzdáním jsme naplnili 
bohoslužbu, chvalozpěvy a  díkůvzdání vyslovili 
nejedni příchozí. S radostnou nadějí bylo možné 
vnímat vzájemné přátelství mezi církvemi 
ve městě, kde ekumenismus není jen cizí slovo, 
ale skutečný život žitý ve  vzájemném respektu, 
toleranci a  spolupráci. A  cesta vede dál, cesta 
usilovné práce o  udržení technického stavu 
budovy, cesta neutuchající snahy a píle v oblasti 
pastorační, cesta mravenčí neviditelné práce 
úřednické, ekonomické, hospodářské a  přede-
vším naše společná cesta za Pánem. To je (mělo 
by být) hlavním cílem každého z nás, hledat lásku 
ve svém životě tak dlouho, až nalezneme Krista 
a On nalezne nás. Kéž Hospodin žehná i dalším 
létům života Církve československé husitské 
nejen ve Dvoře Králové nad Labem a okolí.

Velké poděkování za skvěle zvládnutou organi-
zaci celých oslav patří milé sestře farářce Fran-
tišce Kláskové, radě starších a  všem ostatním 
nejmenovaným obětavým lidem, kteří se dle 
svých sil na této události spolupodíleli.

POZvÁNÍ DO HUSOvA SBORU
Srdečně vás zveme na společná setkání: boho-
služby (neděle 9:00), zamyšlení nad Písmem 
(středa 15:00), případně kdykoli na  kafíčko, 
na čaj nebo na kus řeči s vámi se těší Anna Holín-
ská (tel.: 732 759 428; AnnaHolinska@seznam.cz). 

Anna Holínská, duchovní CČSH

Po  letních táborech 
na Kateřině a v Kalu u Pecky 
skautské středisko Zvi-
čina opět ožilo činností 
jednotlivých oddílů při 
pravidelných schůzkách 
a výpravách. 
Vybíráme jen namátkou 
z  bohaté činnosti jednotli-
vých oddílů během měsíce září.
Vlčata a  benjamínci 3. oddílu podnikli výpravu 
z  Kuksu přes novou křížovou cestu u  Stanovic 
zpět do Dvora Králové nad Labem. Světlušky si 
20. září na své jednodenní výpravě na Ohio, naši 
skautskou chatu, zahrály cestou ze Dvora Krá-
lové nad Labem i v okolí chaty hry a poznávaly 

kytky a stromy.
Skauti a  skautky 3. oddílu se zúčastnili 26. září 
v  lesní osadě Hájemství Strašiolympiády, kde 
byly jak pro děti, tak i  pro dospělé připraveny 
netradiční zábavné disciplíny. Díky hojné účasti 
rodičů se vydařila i  brigáda 2. oddílu z  Mostku 
při zvelebování nové klubovny a jejího okolí.  

Ing. Martin Stránský

Českobratrská církev evangelická a  Církev čes-
koslovenská husitská ve  Dvoře Králové nad 
Labem si vás dovolují pozvat na  zcela mimo-
řádný koncert pěveckého sboru Knabenchor 
Unser Lieben Frauen (Chlapecký pěvecký sbor 
Chrámu Naší milé Paní) z Brém (Spolková repub-
lika Německo). Jedná se o  zhruba dvouset-
členný sbor chlapců a mladých mužů od 5 do 20 
let. Podle vyspělosti a zkušeností zpěváků vystu-
puje sbor také ve větších či menších skupinách.
Do České republiky dorazí v druhé polovině října 
na šedesát členů tohoto sboru a absolvuje něko-
lik koncertů. Jeden z nich také v našem městě.
Sbor v letošním roce oslavil 70. výročí od svého 
založení. Od  roku 1993 jej vede a  diriguje pan 

Ansgar Müller-Nanninga. Pěvecký sbor se zamě-
řuje především na  církevní a  klasickou hudbu. 
Těžištěm jeho činnosti je pravidelný zpěv při 
bohoslužbách a  nešporách v  evangelickém 
kostele Unser Lieben Frauen v  Brémách. Při 
příležitostných koncertech se pak směle zhostí 
i takových děl jako Mozartovo Requiem, Hände-
lův Mesiáš, Janovy pašije nebo Vánoční orato-
rium od J. S. Bacha.
Koncert se uskuteční v  kostele Církve česko-
slovenské husitské, Legionářská 1311 (naproti 
ZŠ Schulzovy sady – budově A) ve  čtvrtek  
22. října od 18:00 hod. Všichni jste srdečně zváni. 
Vstupné dobrovolné.

Mgr. Aleš Mostecký, farář ČCE

Husův sbor oslavil 90 let
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Běluň ovládly lanové hry

Začal další školní rok a  všichni školou 
povinní zasedli do  lavic, ale pro Běluňáky 
z  oddílu Jasno to znamenalo další velké 
setkání na  jejich táborové základně Běluň. 
Konal se 19. ročník víkendové táborové 
akce Dobytí 13. hory! Do malebného údolí 
táborníci přijeli 11. září v  pozdních odpo-
ledních hodinách a  hned se chopili vidlic 
a  buřtů, přeci jen cesta ze Dvora Králové 
nad Labem na Běluň „je dlouhá“, a tak všem 
vyhládlo. Na kytaru se hrálo, zpívalo a sdě-
lovaly se zážitky z prožitých letních prázd-
nin. Druhý den ráno vše začalo. Expedice 
13. hora byla zahájena. Téměř 50 dětských 
a  dospělých účastníků se rozdělilo do  tří 
skupin a  bylo připraveno začít dobývat 
třináct hor. Tři, dva, jedna – jedemééé!!! 
Vmžiku se údolí zalilo neskutečným křikem, 
povzbuzováním a  smíchem. Mohli vyhrát 
jen ti nejodvážnější, nejrychlejší a  nejsil-
nější. Disciplíny byly opravdu náročné. 
Lezlo se téměř do korun vzrostlých stromů, 
samozřejmě za  dohledu zkušených horo-
lezců. Fobie z výšek musela jít stranou, ale 
na  své si přišli i  ti, kteří jsou rádi nohama 
na zemi. Museli jsme projít zákeřným lano-
vým bludištěm, po  louce hledat a  sesbírat 
perly. Nikdo se nesměl zastavit, každý se 
řítil dobýt nejtěžší horu, třináctou. V neděli 
ráno měl každý problém vstát, svaly bolely, 
ale my se nedali! Zbývaly poslední 3 vrcholy. 
Díky adrenalinu jsme je zvládli levou zadní 
a  najednou jsme se ocitli před horou 
poslední. Zvolili jsme strategii a  vystřelili 
jsme k  cíli. Na  lanech, sítích a  kládách to 
bylo divoké. Od karabin a kladek se kouřilo 
a nakonec jsme se došplhali k cíli! Je jedno, 
kdo vyhrál a  kdo prohrál, všichni jsme si 
zasloužili medaile a  sladkou odměnu. 19. 
ročník akce Dobytí 13. hory jsme zvládli! 
A my už se nyní těšíme na ten ročník další, 
jubilejní dvacátý! Tak zase příště ahooj! 

Účastníci akce

Zazněla premiéra skladby 
Lukáše Hurníka

V neděli 20. září 2015 se v kostele sv. Jana 
Křtitele konal koncert s premiérou skladby 
Lukáše Hurníka (na snímku vpravo). Premi-
éru provedl Královédvorský chrámový sbor 
pod vedením sbormistra Víta Havlíčka. 

Foto: Luděk Tureček

Nová hala a nový povrch v tenisovém areálu

Sbor dobrovolných hasičů Žireč

Pro zimní sezonu jsme v tenisovém areálu připra-
vili dvě zásadní novinky, které přispějí ke  zkva-
litnění závodního hraní, ale hlavně nám umožní 
nabídnout využití zimních sportovišť i  široké 
veřejnosti. První je instalace nového povrchu 
ve  stávající hale. Při té příležitosti jsme opravili 
již nevyhovující betonový podklad. Jako nový 
povrch jsme vybrali umělou trávu. Je velmi šetrný 
k  pohybovému aparátu sportovce, má špičkové 
parametry a  jedná se o  velmi kvalitní produkt, 
který splňuje přísné normy. Za  dodavatele jsme 
zvolili špičku mezi výrobci umělých trávníků, 
dvorskou firmu JUTA, a. s. Ta je držitelem něko-
lika ITF certifikátů pro tenisové povrchy. Další kri-
térium výběru povrchu souviselo s naší druhou, 
neméně důležitou novinkou pro zimní hraní.
V  našem tenisovém areálu se již nachází jeden 
venkovní kurt s  umělou trávou. Již mnoho let 
se potýkáme s  nedostatečnou kapacitou jedné 
haly pro závodní, ale i  rekreační hraní sportov-
ních nadšenců všech věkových kategorií. Proto 
jsme se rozhodli realizovat investici do zastřešení 
stávajícího travnatého kurtu přetlakovou halou 
od firmy Techtex. Tím nám vzniknou dvě haly se 
stejným povrchem, a to je základním předpokla-
dem pro pořádání zimních turnajů jednotlivců. 
Již v  letošním roce bychom chtěli zorganizovat 
několik krajských a  celorepublikových turnajů 
pro mládež a  několik akcí pro rekreační hráče. 
Dále nám zde vzniká možnost využít prostory 
pro intenzivnější fyzickou přípravu závodních 
hráčů a v neposlední řadě pro podporu mládež-
nického hraní. 

Opláštění přetlakové haly se skládá ze základní 
nosné bílo-zelené plachty, dvou tepelně izolač-
ních vrstev Termtech, která je absolutní špič-
kou na  trhu, a  z  ochranné vrstvy s  vysokou UV 
stabilizací. Jedná se o velmi nákladnou investici 
a  jsme si vědomi, že se jedná o  dočasné řešení 
vzhledem k investiční studii nového tenisového 
areálu. Přesto jsme si jisti, že tento krok povede 
k rozvoji našeho tenisového klubu.
Nově vzniklá kapacita bude k dispozici nejen čle-
nům oddílu, ale i sportovním oddílům, školám 
a  široké veřejnosti. Ceny pronájmu jsou velmi 
příznivé, začínají již od  200 Kč/hod. V  případě 
permanentky jsou ceny ještě nižší. O  možnos-
tech a podmínkách využití zimních sportovních 
hal se mohou zájemci informovat přímo v  are-
álu tenisového klubu, u správce nebo na strán-
kách klubu www.tcdvurkralove.cz včetně využití 
rezervačního systému. Zároveň začínáme hledat 
nového provozovatele bufetu na  tenisových 
dvorcích na  letní sezonu 2016 (duben–září). 
Zájemci se mohou hlásit na tel.: 602 295 746, pří-
padně na e-mailu: vybor@tcdvurkralove.cz.

Ing. Eva Žižková, TC Dvůr Králové, z. s.

Před časem, tuším na  podzim loňského roku, 
jsem psal do  Žirečského občasníku článek, 
věnovaný Sboru dobrovolných hasičů v  obci 
(městysu) Žireč. Onehdy jsem uvedl několik 
základních informací o  jeho minulosti, přítom-
nosti a především o budoucnosti. Připomenu, že 
sbor byl založen v roce 1881 a v roce následují-
cím oslavíme 145 let svého trvání. 
Moudří říkají, že každá dobrovolnost je vykou-
pena celou řadou drobných obětí. Dobrovolní 
hasiči obětují svůj volný čas, mnohdy na  úkor 
svých rodin a  zdraví. Nedostávají odměny ani 
finanční kompenzace. Jsou tu, aby pomohli 
nezištně a v duchu motta na hasičském praporu: 
„Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“. 
V  roce 2014 bylo členskou základnou rozhod-
nuto nenechat zaniknout to, co k obci neodmys-
litelně patří, tedy dobrovolní hasiči. Bylo usta-
noveno nové vedení a  hasiči „směle“ vykročili 
do své budoucnosti s plány, kterým mnozí nevě-
řili, považovali je za nereálné a nesplnitelné. 
Opak je však pravdou. Svá předsevzetí plníme, 
a  to i  přes nelibost některých jedinců. A  že se 
pomlouvá a hloupě haní? To je v celku pochopi-
telné!? I v Žirči bydlí „prostoduší“. Bohužel. Hlavní 
však je, že se i nadále budeme rozvíjet. Nápadů 
máme spoustu a sílu k jejich realizaci ještě větší. 
Nehodláme se podílet na úpadku jiných spolků 
a nečiníme si nárok na jakési pochybné a falešné 
prvenství. Naším cílem je rozumná a všestranně 
prospěšná spolupráce s  každým, kdo projeví 
opravdový a poctivý zájem. 
Příkladem nechť je oddíl mladých hasičů, který 
pod vedením Štěpány Hlavaté a Štěpány Zimá-
kové dosahuje nevídaných a na místní poměry 
nadstandardních výsledků. Oddíl byl založen 
na  počátku roku 2015. Výcvik a  příprava dětí 

probíhá u  místní hasičské zbrojnice, ale také 
s  hasiči z  obce Rožnov na  jejich hasičském 
kolbišti. Stačili jsme spolu s  městem Dvůr Krá-
lové nad Labem zajistit finanční prostředky 
na  nákup dětských hasičských uniforem. Jez-
díme na  závody, kde se děti umisťují na  před-
ních pozicích. 
Jde o  jeden splněný cíl z  celé řady napláno-
vaných, který nyní budeme pouze rozvíjet 
a hýčkat si jej. Vždyť ty děti za to stojí. Nakonec 
pojeďte s  námi na  jejich závody a  přesvědčte 
se na  vlastní oči. Pak lépe pochopíte tu čis-
tou a  upřímnou dětskou radost ze slavnostně 
předané medaile, ale i  slzy v  očích a  zklamání, 
když se dílo nedaří. Sbor dobrovolných hasičů 
v  Žirči nyní prokazuje svou životaschopnost 
a nadčasovost; plníme i nejzákladnější cíl, být tu 
především pro své sousedy, ať takové či onaké, 
a vychovat své nástupce z řad mládeže.

Bc. Ivan Bartoš, starosta SDH Žireč
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výlet za pohádkou se ZŠ Podharť

Ve  čtvrtek 10. 9. se první a  druhé třídy vydaly 
za  pohádkovým dobrodružstvím do  Jičína. 
Po  zazvonění na  zvoneček jsme vstoupili 
na hlavní náměstí, kde jsme sledovali program 
na  jevišti, navštívili několik dílniček, v  nichž 
si děti mohly vyrobit spoustu věcí, které by se 
jim v  pohádkovém světě mohly hodit – meč, 
koníka nebo třeba korunku pro princezny. Byli 
jsme dokonce na  chvíli v  pekle, ale naštěstí si 
v něm čerti nechtěli nikoho nechat. Když jsme se 
posilnili dobrou svačinou od  maminky, zhlédli 
jsme ještě loutkové divadélko, jak pekli pejsek 
a kočička pověstný dort. Potkali jsme Rumcajse 
a  Manku, nakrmili Otesánka a  pak už jsme se, 
plni dojmů, těšili domů, abychom všem mohli 
vyprávět, že nám na výletě bylo jako v pohádce...

Třídní učitelky 1. a 2. tříd, ZŠ Podharť

Zahájení nového školního roku 
na ZŠ 5. května

Konec loňského školního roku někteří naši žáci 
strávili na břehu Jadranu, kam zavítali na týdenní 
pobyt. Užívali si nejen pěkného počasí, sportov-
ních aktivit, ale také výborných specialit míst-
ních kuchařů. 
Začátek toho nového už přivítali tradičně 
na  nádvoří školní budovy, která se každoročně 
stává setkáním všech žáků, pedagogického 
sboru a  rodičů těch nejmenších, doprováze-
jících prvňáčky poprvé do  školy. Nejprve pan 
ředitel všem posluchačům popřál mnoho úspě-
chů v  tomto roce a  poté začal předávat ručně 
vyrobené keramické klíče odemykající bránu 
vzdělávání našim nejmladším dětem. Do práce 
jsme se zase všichni společně vrhli hned druhý 
den a ten třetí zářijový se školní zahrada promě-
nila ve středověké hradby, kde kronikář Kosmas 
začal s vyprávěním o českých zemích v dobách 
přemyslovských knížat. Výukovým pořadem 
o  historii nás již tradičně provázela šermířská 
skupina Pernštejni. Nechyběly dobové rekvi-
zity a  kostýmy. Děti byly vtaženy do  děje jako 
herci, kteří pomáhali dokreslit klíčové události 
raných českých dějin. V závěru programu došlo 
i  na  očekávané šermířské šarvátky, které oce-
nili nejen přítomní chlapci. Nezahálí však ani 
školní družina, která nabídla žákům pestrý výběr 
odpoledních zájmových aktivit a  již v  druhém 
týdnu uspořádala svůj první výlet v  sezoně 
do zámeckého areálu v Kuksu. S plným nasaze-
ním budeme pokračovat a přejeme všem žákům 
a rodičům pohodový školní rok 2015/2016.

Mgr. Markéta Haasová, ZŠ 5. května

Novinky na ZŠ Schulzovy sady
Ani o  prázdninách nezůstala naše škola opuš-
těná a pilně jsme se všichni snažili, aby na žáky 
čekaly novinky, které by jejich pobyt ve  škole 
zpříjemnily.
Již venku před budovou si každý může povšim-
nout nových stojanů na  kola, které jsou při-
praveny posloužit jak žákům, tak učitelům, 
kteří zrovna neholdují „motorovým miláčkům“ 
a raději volí pohyb po dvou kolech poháněných 
lidskou silou. Po příchodu do budovy může oko 
žáčka, rodiče, či ohlášeného návštěvníka spo-
činout na  nově instalovaných uzamykatelných 
šatních skříňkách pro žáky 1. až 3. ročníků. Každá 
ze skříněk tak poskytne dvěma žákům potřebný 
prostor pro uložení šatů a obuvi. Tím se i benja-
mínkům dostane výhod, které do té doby měli 
pouze „mazáci“, a  věříme, že tuto podstatnou 
změnu k lepšímu ocení a budou se do školy ještě 
více těšit.
Moderní technické vybavení získala další jazy-
ková učebna. To umožňuje řízenou komunikaci 
a dobrý poslech pomocí sluchátkových souprav, 
promítání, připojení k internetu a další užitečné 
funkce, aby výuka jazyků byla hrou.
Dobře promyšlenou „rošádou“ se nám podařilo 
získat větší třídu pro prvňáčky a zároveň ušetřit 
rodičům nohy při vyzvedávání ratolestí. Oddě-
lení školní družiny bylo přemístěno do  přízemí 
a  stavební úpravou místností bývalé družiny 
v  patře vznikla vzdušná, prosluněná a  voňavá 
třída, ve které tak mohla usměvavá paní učitelka 
1. září přivítat své nedočkavé prvňáčky s rodiči.

PaedDr. Zuzana Mertlíková

Škola na dotek
V  uplynulém školním roce ZŠ Schulzovy sady 
spolu s  dalšími 46 školami využila velkorysou 
nabídku královédvorské SŠIS k  partnerské spo-
lupráci na grantu „Škola na dotek v Královéhra-
deckém kraji“. Pod vedením zkušeného koordi-
nátora získali učitelé z  rozsáhlé dotace tohoto 
projektu 20 dotykových notebooků, jejichž tři-
náctipalcový displej lze otočit o 360° a vytvořit 
tak ze zařízení tablet. Dále byla škola vybavena 
základní sadou techniky pro připojení 2 uče-
ben k  bezdrátové síti. Součástí projektu byly 

i tři moduly vzdělávání pedagogů v oblasti ICT. 
Zároveň se zavedením nového online systému 
Office 365 jsme postoupili o další technologický 
krok v budování moderní školy. Děkujeme tímto 
SŠIS za přizvání k projektu, za výbornou spolu-
práci a podporu v jeho průběhu.

Ing. David Sedláček

vítání prvňáčků

Po krásném slunném létě opět začal nový školní 
rok. Pro žáky 2. až 9. ročníků nic neobvyklého, 
pro prvňáky a  jejich rodiče významný den. Při 
zápisu se přihlásilo na  naši školu na  sto žáčků. 
Všichni by se do jedné třídy nevešli, proto jsme 
zvolili společné uvítání na školním hřišti. Tam se 
shromáždili i rodiče, prarodiče a přátelé školy. Při 
řazení na hřišti pomáhaly žákyně devátých roč-
níků. Připevnily žáčkovi odznak se znakem školy 
a  doprovodily ke  kytičce, na  které bylo ozna-
čení jeho 1. třídy. Uvítání mohlo začít. Nejdříve 
zazněla píseň, kterou interpretovaly žákyně naší 
školy, potom k žákům a rodičům promluvil ředi-
tel Ivan Jugl. Konečně přišla řada na představení 
malých školáků. Jejich jména přečetly třídní uči-
telky a ujistily tím žáky i jejich rodiče, že do něk-
teré ze čtyř prvních tříd patří. Při závěrečné písni 
si mohly děti prohlédnout nejen své spolužáky, 
ale i ty školáky, kteří budou navštěvovat někte-
rou z  paralelních tříd. Potom už nic nebránilo 
tomu, aby se nedočkaví žáčci vydali do  svých 
tříd. Tam paní učitelka připravila do  jejich lavic 
kufříky, knížky, notýsky, ale i sladké překvapení. 
Školní rok 2015–16 byl už také  pro prvňáky 
zahájen!

Mgr. Helena Seitlová

Zprávy ze ZŠ Schulzovy sady

Letošní expedice do Dolomit se skvěle vydařila! 
Přijet do  tak úžasné krajiny, mít hory na dosah 
a  přitom si smáčet nohy v  moři, to se jen tak 
někomu nepoštěstí. Díky dotacím města Dvůr 
Králové nad Labem a Královéhradeckého kraje, 
které Klub NATURA získal, bylo vše mnohem pří-
stupnější a  my „naturáci“ jsme mohli prozkou-
mávat oblast Dolomit a poté i Benátskou lagunu 
a Benátky. Počasí nám velice přálo, ačkoliv jsme 
párkrát pořádně zmokli, ale to nás nezastavilo 
při bádání přírodou. V minulosti jsme již navští-
vili nespočet krásných míst, ale Dolomity nám 
přirostly k  srdci. Poznali jsme spoustu nových 
druhů rostlin i živočichů a vesele jsme si vystou-
pali i na masiv zvaný Marmolada, ze kterého se 
nám otevřely neuvěřitelné výhledy na  horské 
vrcholy i  do  údolí a  na  jehož úbočí ležel mod-
ravý ledovec. Z  hor jsme poté sestoupili níže 
do  nejnavštěvovanějšího města, které se zdálo 
být pro některé bludištěm, a  sice do  Benátek. 
S výbornou italskou zmrzlinou jsme absolvovali 
prohlídku tohoto zajímavého města, které bylo 

celé postavené na  ostrovech v  mělké laguně 
Jaderského moře a  patří do  památek UNESCO. 
Se zapadajícím sluncem jsme se každý v duchu 
rozloučili s  touto báječnou expedicí a  vyrazili 
na  cestu zpět domů. Velký dík patří profesorce 
Janě Dobrorukové a celému expedičnímu týmu, 
který se o nás po celou dobu staral. Ať žije další 
expedice roku 2016!

Barbora Vobořilová
Gymnázium Dvůr Králové nad Labem, 4. C

Expedice Klubu NATURA – Dolomity 2015
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Stomatologická pohotovost 
říjen 2015
3. a 4. 10.: MUDr. Jiřina Klustová, Preslova 
446, Dvůr Králové n. L., tel: 499 622 560.
10. a  11. 10.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 
1105, Dvůr Králové n. L., tel: 499 321 028.
17. a 18. 10.: MUDr. Hana Šujáková, Roo-
seveltova 474, Dvůr Králové nad Labem, 
tel.: 499 621 423.
24. a 25. 10.: MUDr. Petra Šípková, Roose-
veltova 474, Dvůr Králové nad Labem, tel: 
499 621 425.
28. 10.: MUDr. Jiří Záplata, zub. ord. č. p. 42, 
Choustníkovo Hradiště, tel: 499 392 811.
31. 10. a 1. 11.: MUDr. Gustav Hrabý, Füg-
nerova 519, Dvůr Králové nad Labem, tel: 
499 320 795.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Posílejte připravované akce  
do kalendáře akcí na rok 2016
Pořádáte v  roce 2016 kulturní či spor-
tovní akci a chcete ji více zviditelnit? Dejte 
nám o  ní vědět. Připravujeme tradiční 
kalendář akcí pro rok 2016. Rádi vaši akci 
zdarma zveřejníme v  informačním centru, 
na webových stránkách města či využijeme 
při propagaci města na  veletrzích cestov-
ního ruchu. Stačí uvést název, termín akce, 
případně internetové stránky. Podklady 
zasílejte do 31. října 2015 na info@mudk.cz. 
Informace o konání akcí můžete průběžně 
doplňovat, kalendář budeme aktualizovat. 

Jana Lebedinská, Jana Mikysková
Městské informační centrum Dvůr Králové nad Labem

Pohled skrz objektiv
 V listopadu 2014 byl vyhlášen u příležitosti 
745. výročí první písemné zmínky o našem 
městě 2. ročník fotosoutěže na  téma 
město Dvůr Králové nad Labem. Do 
15. srpna 2015, kdy byla uzávěrka soutěže, 
bylo odevzdáno téměř 200 fotografií. Ty 
poukazují nejen na  krásu města napříč 
ročním obdobím, ale také na  jeho bolavá 
místa. Ceny předali starosta Ing.  Jan Jaro-
lím a  místostarostka Mgr.  Alexandra Jiřič-
ková v  rámci slavnosti Den královny Žofie 
v sobotu 19. září. Odborná porota postavila 
na  nejvyšší stupínek fotografie Radovana 
Kremličky, 2. místo obsadila Eva Malovaná  
a  3. místa patřila Janu Feikovi a Janu Frýzlovi. 
Čestná uznání byla udělena Petře Brožové, 
Josefu Sedláčkovi a  Vratislavu Cejnarovi. 
Všem soutěžícím děkujeme a  výhercům 
gratulujeme. Vybrané snímky budou do   
30. listopadu vystaveny v prostorách Měst-
ské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové n. L. 
Širší výběr fotografií můžete zhlédnout na  
www.slavoj.cz v sekci fotogalerie – výstavy.

 Mgr. Marta Staníková,  MěK Slavoj

Město nabízí občanům pomoc se 
sečením zeleně na jejich pozemcích
Vedení města chce vyjít vstříc občanům Dvora 
Králové nad Labem, kteří se z  jakýchkoliv 
důvodů nejsou schopni postarat se o  sečení 
svého pozemku. I  z  tohoto důvodu se starosta 
Ing.  Jan Jarolím sešel s  ředitelem Technických 
služeb města Dvora Králové nad Labem (TSm) 
Ing. Janem Horsákem, aby našli řešení dostupné 
pro všechny občany. „Po  dohodě se staros-
tou města nabízejí technické služby občanům 
města posečení jejich pozemku, a  to za  cenu 
1,25 koruny za  metr čtverečný pozemku. Při 
běžné seči pozemku zhruba o velikosti 50 metrů 
čtverečných tak cena činí necelých 63 korun. 
V případě zájmu mohou občané s žádostí kon-
taktovat technické služby,“ uvedl ředitel TSm.
TSm mají ve smlouvě uzavřené s městem Dvůr 
Králové nad Labem zadání na  sečení zeleně 
v  přesně vymezených lokalitách a  v  přesně 
určených frekvencích. „Občané často pouka-
zují na části města, které jsou neposečené. Tyto 
pozemky však městu nepatří a jsou buď soukro-
mých, nebo jiných právnických osob. A obecně 

na  tyto pozemky bez další právní úpravy pra-
covníci technických služeb vstoupit nemohou, 
aby je posekali,“ vysvětlil situaci Ing.  Jan Hor-
sák a  pokračoval: „Nicméně zanedbáním péče 
o pozemek se jeho majitel může dopustit poru-
šení hned několika právních předpisů, z  nichž 
vyplývají nemalé finanční sankce za  porušení 
povinnosti řádně se starat o  svůj majetek. 
Jedná se o zákon o přestupcích, zákon o obcích 
a  zákon o  rostlinolékařské péči. Zanedbáním 
péče o porosty na pozemcích se tak lidé vysta-
vují možným sankcím ze strany města, respek-
tive pracovníků životního prostředí, kteří to mají 
na starosti.“ 
Pokud by občané neměli o nabídku technických 
služeb zájem a přesto by ve Dvoře Králové nad 
Labem i nadále zůstávaly neposečené pozemky, 
které nejsou ve  vlastnictví města, může město 
vydat obecně závaznou vyhlášku o  způsobu 
a možnostech sečení pozemků ve městě, která 
bude tyto náležitosti upravovat. 

Miroslava Kameníková 

Významné výročí našeho gymnázia jsme si při-
pomněli sérií akcí. Odstartovala je v  pondělí  
31. 8. 2015 vernisáž výstavy o minulosti i činnosti 
školy ve Staré radnici, kterou zahájili ředitel školy 
Petr Minář a  senátor Jiří Hlavatý, jenž jakožto 
generální partner gymnázia převzal záštitu nad 
celými oslavami. Ty v  pátek 4. září pokračovaly 
slavnostní akademií v  Hankově domě, určenou 
především pro žáky školy a jejich rodiče. 

V sobotu 5. září vyvrcholily oslavy založení gym-
názia ve  Dvoře Králové nad Labem několika 
akcemi. Duchovní rozměr výročí připomněla 
ekumenická bohoslužba v  kostele sv. Jana Křti-
tele. Absolventi i  ostatní zájemci si mohli pro-
hlédnout budovu školy, kde nejen zavzpomínali 
nad unikátní kolekcí tabel nebo novým almana-
chem na svá školní léta, ale seznámili se i s roz-
vojem školy v  posledním období. Slavnostní 
průvod přivedl účastníky oslav na  náměstí  
T. G. Masaryka, kde je pozdravil ředitel školy 
Petr Minář, poděkoval jim za  účast a  vyzdvihl, 
že „gymnázium vždy bylo a je nedílnou součástí 
života našeho města, poskytovalo a  poskytuje 

kvalitní vzdělání, vychovalo 
a  vychovává mnoho kvalit-
ních absolventů. I naší prio-
ritou je, aby se studenti vraceli do našeho krás-
ného města a svou prací přispívali k jeho rozvoji. 
Jen tak podpoříme budoucí rozvoj a prosperitu 
Dvora Králové i  celého regionu." Také poděko-
val za zásadní podíl na záchraně samostatného 
víceletého gymnázia senátorovi a  statutárnímu 
řediteli firmy JUTA, a. s., Jiřímu Hlavatému. Ten 
zde poté zavzpomínal na minulost gymnázia, jež 
významem pro region srovnal s  místní nemoc-
nicí, a vyjádřil přesvědčení, že jeho pedagogové 
ho mohou nerušeně dále rozvíjet ku prospě-
chu nás všech. Starosta města Jan Jarolím poté 
vyjádřil plnou podporu radnice gymnáziu jako 
důležité součásti místního kulturního a  intelek-
tuálního zázemí. Následovalo představení školní 
akademie v  Hankově domě, rozhovor součas-
ných a bývalých pedagogů, basketbalový zápas 
a  setkání absolventů v  Hankově domě, nebo 
na Zálabí, kde zábava dlouho pokračovala.
Děkujeme všem organizátorům oslav, ale také 
sponzorům i  našemu městu za  finanční pod-
poru akce. Věříme, že vhodně připomněla výročí 
i význam školy a přiblížila veřejnosti její činnost. 
Setkání několika set absolventů pak připomnělo, 
jak hluboké pozitivní stopy gymnázium zane-
chalo v  jejich životech. Přejeme mu tedy ještě 
nejméně dalších 125 úspěšných let!

PhDr. Ing. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Gymnázium Dvůr Králové nad Labem

Oslavy 125. výročí založení gymnázia


