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Zveme na zastupitelstvo
Šesté zasedání zastupitelstva města Dvůr 
Králové nad Labem se uskuteční v  úterý 
8. prosince od  15:00 hod. v  sále Han-
kova domu. Pokud se nemůžete zúčast-
nit, můžete si audiozáznam ze zasedání 
poslechnout na  městských internetových 
stránkách www.mudk.cz v  sekci Město/
Orgány města/Zastupitelstvo. 

(mik)

Upozornění pro občany
Upozorňujeme občany města, že 31. pro-
since budou všechna pracoviště MěÚ Dvůr 
Králové nad Labem uzavřena. 

Dále upozorňujeme, že v  termínu  
24.–31. prosince se nebudou přijímat 
žádosti o  vydání občanských průkazů 
a  cestovních dokladů, ani se nebudou 
tyto doklady vydávat, a  to v  souvislosti 
s  odstávkou systému a  jeho technickými 
úpravami. Od 28. do 30. prosince ale bude 
možné požádat o vydání občanského prů-
kazu bez strojově čitelných údajů s dobou 
platnosti na  jeden měsíc, za  jehož vydání 
nebude vybírán správní poplatek.

(mik)

Máte auto v depozitu? Pozor 
na jeho administrativní zánik
Odbor dopravy a  silničního hospodářství 
Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem 
upozorňuje občany, kteří vlastní vozidlo, 
jež bylo před 30. červnem 2013 dočasně 
vyřazeno z provozu (je v depozitu), aby se 
do  konce 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 přihlásit. Pokud bylo vozidlo 
z  registru vyřazeno po  30. červnu 2013, 
je třeba údaje také nahlásit, jinak hrozí 
finanční sankce, nikoliv však administra-
tivní zánik vozu.

(mik)

facebook.com/ 
mestodknl

Známe laureáty cen města za rok 2014

Slavnostní předávání ocenění Osobnost města a Cena města Dvůr Králové nad Labem za rok 2014 se uskutečnilo v sále 
ZUŠ R. A. Dvorského 27. října a ocenění převzali (zleva): Ing. Zdeněk Havel, Nikol Zdráhalová, Jaroslav Tomanec, Jaromír 
Malý, Apolena Výborná, Jiří Hlavatý ml., který převzal cenu za svého otce, senátora Ing. Jiřího Hlavatého, Josef Wolf, Bc. 
Jaromír Brdička, Vlastislav Wágner a MVDr. Petr Růžička. Na snímku chybí Dan Šípek, který se ze slavnostního předávání z 
osobních důvodů omluvil.  Reportáž z akce najdete na straně 2. Foto: Václav Bartoška

Dvůr Králové nad Labem našel nového 
partnera, polskou Kamennou Horu

Dvůr Králové nad Labem bude mít od příštího roku 
nové partnerské město, a  to polskou Kamennou 
Horu. Partnerství by mělo být přínosem zejména 
v oblastech cestovního ruchu, kultury, sportu nebo 
vzdělávání. Nyní se připravuje smlouva o  spo-
lupráci a  vybírají se projekty, na  nichž se mohou 
města podílet. Spolupráci musí odhlasovat ještě 
zastupitelé města.

Královédvorský starosta Jan Jarolím a místosta-
rostka Alexandra Jiřičková v  doprovodu Fran-
tiška Molíka, ředitele náchodského jednatelství 
Krajské hospodářské komory Královéhradec-
kého kraje, navštívili Kamennou Horu 20. října. 
S tamními představiteli probrali možnosti spolu-
práce a při té příležitosti si také prohlédli místní 

historickou budovu radnice a muzeum. 
Polská delegace v čele s kamennohorským sta-
rostou Krzysztofem Świątkem zavítala do Dvora 
Králové nad Labem 13. listopadu. Tentokrát 
se hovořilo o  akcích, na  kterých by mohla obě 
města spolupracovat a  získat na  ně z  vybra-
ných dotačních programů finanční prostředky. 
Jednalo se zejména o  aktivity z  oblasti kultury 
a  sportu. Návštěva z  Kamenné Hory si také 
prohlédla centrum města a  královédvorské 
muzeum. 
Další setkání zástupců obou měst včetně ředi-
telů vybraných městských kulturních organizací 
se uskuteční v prosinci a hovořit se bude o kon-
krétních činnostech spolupráce a projektech. 

Miroslava Kameníková

Starosta Jan Jarolím a místostarostka Alexandra Jiřičková si během návštěvy Kamenné Hory prohlédli i tamní Muzeum 
tkalcovství. Polská delegace v čele se starostou Krzysztofem Świątkem zase absolvovala prohlídku Městského muzea Dvůr 
Králové nad Labem a prohlédla si např. stálou expozici vánočních ozdob.  Foto: Miroslava Kameníková
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Podnikatel Jiří Hlavatý dostal 
od prezidenta medaili za zásluhy
Ve  středu 28. října 
se na  Pražském 
hradě uskutečnilo 
slavnostní předá-
vání státních vyzna-
menání. Oceněno 
bylo 35 osobností, 
mezi nimi i  politik 
a  podnikatel, maji-
tel a  generální ředitel textilní společnosti 
Juta, a. s., Ing. Jiří Hlavatý ze Dvora Králové 
nad Labem (na snímku, foto: Martin Vlček), 
kterému prezident republiky Miloš Zeman 
udělil medaili za  zásluhy o  stát v  oblasti 
hospodářské. Ing. Jiří Hlavatý je od  roku 
2014 senátorem za  okres Trutnov, zvolen 
byl za hnutí ANO 2011. 
Slavnostního ceremoniálu se zúčastnil také 
královédvorský starosta Jan Jarolím. 

(mik)

Nové informační centrum v zoo 
získává svou podobu

Pro zlepšení služeb návštěvníkům ZOO 
Dvůr Králové vznikne příští rok na  místě 
stávající Rotundy nová multifunkční stavba 
(viz vizualizace), kterou v  rámci svého 
působení v  zahradě připravila jako svoji 
investici firma GASTRO-ZOO. V  přízemí 
zůstane občerstvení, jako novinka zde 
vznikne informační centrum, které bude 
sloužit návštěvníkům zoo i  města. V  prv-
ním patře bude stylová letní restaurace pří-
stupná z areálu. V souvislosti s touto multi-
funkční stavbou dozná zásadní změny také 
vjezd a výjezd do Safari Josefa Vágnera. 

(mik)

iRoP nabízí nové možnosti pro 
žadatele a příjemce
Integrovaný regionální operační program  
(IROP) nabízí široké možnosti pro financo-
vání regionální infrastruktury po celé České 
republice. Výzvy pro podávání projekto-
vých žádostí jsou vypisovány průběžně již 
od  července, letos je plánováno celkem 
devatenáct výzev, v  roce 2016 se počítá 
s dalšími téměř padesáti výzvami.
Řídicím orgánem programu je Ministerstvo 
pro místní rozvoj (MMR), zprostředkujícím 
subjektem je Centrum pro regionální roz-
voj České republiky. Podrobné informace 
o  programu jsou k  dispozici na  webové 
stránce www.dotaceeu.cz/irop. Současně 
je v každém regionu k dispozici kontaktní 
osoba Centra pro regionální rozvoj, která 
je připravena poskytnout informace k pro-
gramu i k možným projektovým záměrům.
Kontaktní osobou pro Královéhradecký 
kraj je Ing.  Michaela Brožová, kterou lze 
kontaktovat na  tel. čísle 735  157  809, či  
e-mailem na brozova@crr.cz. 

Ing. Michaela Brožová
Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Známe laureáty cen města za rok 2014
Zcela zaplněné hlediště sálu ZUŠ R. A. Dvorského 
tleskalo laureátům ocenění Osobnost města Dvůr 
Králové nad Labem za rok 2014 a Cena města Dvůr 
Králové nad Labem za rok 2014. Předávání cen se 
uskutečnilo v úterý 27. října. 

Od  začátku letošního roku mohla veřejnost 
podávat své návrhy na možné laureáty ocenění 
Osobnost města a Cena města Dvůr Králové nad 
Labem za rok 2014. Své návrhy připojili také čle-
nové Sportovní komise a Kulturní komise rady 
města. Ze všech návrhů nakonec rada města 
vybrala 11 královédvorských občanů, jejichž 
jména schválili zastupitelé města.
Ocenění Osobnost města Dvůr Králové nad 
Labem za  rok 2014 získali: Dan Šípek (oblast 
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, cvi-
čitel). Cenu města Dvůr Králové nad Labem 
za rok 2014 održeli Vlastimil Wágner za veřejně 
prospěšné činnosti, MVDr. Petr Růžička za celo-
životní práci v oblasti hudby, Bc. Jaromír Brdička 
za celoživotní činnost v Hasičském záchranném 
sboru a Jaroslav Tomanec a Josef Wolf za dlou-
hodobou sportovní reprezentaci města. Profily 
laureátů naleznete na  stránkách www.mudk.cz 
v sekci Město/O městě/Osobnost města.
Z účasti na slavnostním večeru se omluvili  Dan 
Šípek z  osobních důvodů a  senátor Ing.  Jiří 
Hlavatý, který se nemohl zúčastnit z  pracov-
ních důvodů. Zastoupil ho ovšem syn Jiří, který 
za  něho cenu převzal. Ceny předávali členové 
rady města: starosta Jan Jarolím, místostarostka 

Alexandra Jiřičková, místostarostové Jan Hel-
bich a  Dušan Sedláček a  radní Pavel Kraus, 
Libor Seneta a Jan Kříž. Všichni laureáti obdrželi 
dárkový koš s  regionálními produkty, stříbrné 
pamětní mince a  pamětní list. Zároveň se také 
podepsali do Kroniky města.
V  doprovodném programu zatančily členky 
taneční skupiny Angeles Dance Group, které tré-
nují pod vedením Táni Karbanové a Evy Žižkové. 
Tanečnice z dětské věkové kategorie předvedly 
choreografii „Čipmančice“, s  níž vyhrály celore-
publikovou soutěž a staly se mistryněmi České 
republiky v  pompom dance. Tanečnice z  kate-
gorie juniorek pak zatančily skladbu „Ve  stínu“, 
s níž v celorepublikové soutěži obsadily 3. místo 
a  staly se 2. vicemistryněmi České republiky 
v show dance. Zahrál také kytarový soubor ZUŠ 
R. A. Dvorského pod vedením Michala Koudelky.
Vzácným hostem slavnostního večera byla 
olympijská vítězka v  rychlobruslení a  mistryně 
světa Martina Sáblíková, která přijela podpořit 
svou reprezentační kolegyni  Nikol Zdráhalovou.

Miroslava Kameníková

Město se rozhodlo zlepšit podmínky pro pohyb 
cyklistů ve Dvoře Králové nad Labem. Na mnoha 
místech tak vznikají nebo vzniknou nové cyklo-
stezky a  cyklotrasy a  během příštích let by mohli 
Královédvoráci na  svých kolech projet bezpečně 
celým městem. 

Již v  loňském roce byla dokončena Studie 
řešení cyklistické dopravy ve Dvoře Králové nad 
Labem, kterou zpracoval Zbyněk Sperat, člen 
týmu Národního cyklokoordinátora. „Analytická 
část studie řešila sčítání cyklistické dopravy jak 
ve všední dny, tak o víkendech se zohledněním 
turistické cyklodopravy. Zmapovala pohyby 
cyklistů v  jednotlivých ulicích a  lokalitách. 
Za cyklistu se považoval člověk, který na kole jel, 
nebo ho vedl. Následně se uskutečnilo veřejné 
projednávání a  připomínky obyvatel, tedy co 
jim ve  městě chybí z  hlediska cyklodopravy, 
se do  studie zapracovaly,“ uvedl Jan Sedláček, 
vedoucí odboru dopravy a  silničního hospo-
dářství na  Městském úřadě Dvůr Králové nad 
Labem, a  pokračoval: „Sčítání ukázalo, že jsou 
ve městě místa, kde se pohybuje za čtyřiadvacet 
hodin šest stovek cyklistů a více. Největší inten-
zitu cyklistů jsme zaznamenali například na kru-
hovém objezdu na Denisově náměstí, a to téměř 
1650, v  centru poté 659 na  náměstí Odboje 
a dokonce 726 na náměstí T. G. Masaryka.“
Jedním z prvních opatření, které se v souvislosti 
se zpracováním studie provedlo, bylo vyznačení 

piktogramového koridoru pro cyklisty v  Hav-
líčkově ulici. Nyní se realizovala další část pro-
jektu, a to zprůchodnění centra města pro cyk-
listy z náměstí Republiky, přes Palackého ulici, 
náměstí T. G. Masaryka, Revoluční ulici, až na 
náměstí Odboje. 
Ještě letos se v  rámci rekonstrukce chodníku 
v ulici 28. října staví vlevo ve směru od Denisova 
náměstí smíšená stezka pro pěší a cyklisty, která 
povede až k ZŠ 5. května. Připravují se ale také 
další projekty. „Jedním z  nich je rekonstrukce 
Benešova nábřeží a  Štefánikovy ulice, úsek 
od  Denisova náměstí až k  zoo, který se bude 
realizovat v  příštím roce. Součástí záměru jsou 
opatření pro cyklisty, konkrétně cyklostezka, jež 
v  rámci tzv. Labské stezky povede podél Labe 
a vytvoří páteřní cyklotrasu městem. S ohledem 
na přivedení Labské stezky od Kuksu až k pře-
hradě Les Království a zahuštěním cyklodopravy 
ve  městě se v  opačném směru počítá s  cyklo-
pruhem ve vozovce,“ podotkl Jan Sedláček. 
Další z  akcí, která se v  letošním roce připra-
vuje a do níž je město zapojeno, je část Labské 
stezky v  úseku Stanovice–Žireč. V  současné 
chvíli se pracuje na  dokumentaci pro územní 
řízení. „Další akcí související s  Labskou stezkou 
je rekonstrukce ulic Heydukova a  Jaroměř-
ská. Uskuteční se nejdříve v  roce 2017 a  i  zde 
počítáme s  řešením cyklodopravy,“ dodal Jan 
Sedláček. 

Miroslava Kameníková

Město nezapomíná na cyklisty, 
vzniknou nové cyklotrasy

Vzácným hostem slavnostního večera byla olympijská 
vítězka v  rychlobruslení a  mistryně světa Martina Sáblí-
ková (vlevo).   Foto: Václav Bartoška
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Nechte si zdarma změřit hodnoty 
radonu v bytech či domech
Státní úřad radiační ochrany (SÚRO) nabízí 
obyvatelům Dvora Králové nad Labem 
měření radonu v  domech a  bytech. Bez-
platné měření se provádí v rámci Radono-
vého programu ČR, který koordinuje Státní 
úřad pro jadernou bezpečnost. 
Radon je přírodní radioaktivní plyn, který 
do budov proniká ze země, z nevhodného 
stavebního materiálu nebo z  podzemní 
vody. Naměřené koncentrace by neměly 
překročit ve  stávajících budovách 400 
Bq/m3 a  v  novostavbách 200 Bq/m3. Při 
překročení těchto hodnot se doporučují 
vhodná opatření, někdy stačí zvýšit přiro-
zené nebo nucené větrání, jindy jsou třeba 
stavební úpravy objektu. V odůvodněných 
případech může na  jejich realizaci stát 
poskytnout finanční příspěvek.
Cílem průzkumu a  měření je za  aktivní 
pomoci obyvatel vyhledat budovy, v nichž 
koncentrace radonu v  ovzduší převyšuje 
doporučené hodnoty. Na  základě měření 
pomocí detektorů je majitel postižného 
objektu informován o  možných opatře-
ních, která povedou ke  snížení koncen-
trace radonu na  únosnou míru. Zájemci 
o  měření se mohou přihlásit na  tel. 
číslech 498  652  713 (paní Hladíková), 
498 652 714 (paní Mayerová) a 498 652 709 
(paní Macháčková) nebo e-mailem 
na  adrese  radon@suro.cz. Další informace 
najdou občané na  webových  stránkách 
www.radonovyprogram.cz, www.sujb.cz 
nebo www.suro.cz. 

Státní ústav radiační ochrany Praha

vychází odpadový kalendář 
na rok 2016 
Společně s  těmito Novinami královédvor-
ské radnice dostáváte do  rukou čtrnácti-
denní stolní kalendář města pro rok 2016, 
ve  kterém získáte aktuální ucelené infor-
mace o  možnostech předcházení vzniku 
a třídění odpadů z domácností. V kalendáři 
jsou u  jednotlivých dní vyznačeny „odpa-
dové akce“, které se budou konat, např. 
mobilní svozy nebezpečných, objemných 
a  zahradních odpadů, textilu, elektrozaří-
zení a železného šrotu, provozní doby sběr-
ného dvora, sběrné dny pytlového sběru 
papíru, plastů, nápojových kartonů a  tex-
tilu v  pilotní oblasti a  nově i  svoz vánoč-
ních stromečků. Dále v kalendáři naleznete 
i  přehled kulturních, sportovních a  spo-
lečenských akcí, které se ve  městě v  roce 
2016 uskuteční.
V  letošním roce provede roznos novin 
a kalendáře Farní charita Dvůr Králové nad 
Labem. Pokud by se náhodou stalo, že 
noviny s  kalendářem neobdržíte, můžete 
si je vyzvednout na  recepci městského 
úřadu (nám. T. G. Masaryka 38) nebo 
v  městském informačním centru (nám.  
T. G. Masaryka 2).
Projekt „Odpadový kalendář – rok 2016“ 
podpořil kolektivní systém ELEKTROWIN, 
společnosti Marius Pedersen, Společnost 
Horní Labe, Jaroslav Janeček – tiskárna 
ARPA a  sběrny druhotných surovin Lukas 
trade a Bohuslav Žižka.

Ing. Eva Šírková
vedoucí odboru ŽP

Projekt Virtualizace IT a  zvýšení bezpečnosti 
Technologického centra v ORP Dvůr Králové nad 
Labem vč. elektronizace procesů, který odstarto-
val v roce 2014, byl ukončen k 31. 10. 2015. Cílem 
bylo virtualizovat IT infrastrukturu na městském 
úřadě, posílit bezpečnost dat, elektronizovat 
procesy a  digitalizovat data za  účelem sdílení 
rychlé a  efektivní práce. Projekt byl realizován 
ve třech etapách.
Předmětem první etapy bylo pořízení výpočetní 
techniky pro MěÚ (servery, terminálové řešení 
včetně monitorů a  periferií) společně s  náku-
pem licencí pro celé řešení.
Další etapa se týkala bezpečnosti infrastruktury. 
Byla rozšířena stávající disková pole, aktivní 
prvky, nástroj pro sběr logů a  analýzu dat, 
licence monitoringu síťového provozu a  hard-
ware a software nutný pro elektronické ověření 

uživatelů v síti.
V  rámci poslední etapy byl pořízen nástroj 
pro formulářové řešení elektronizace procesů 
v rámci MěÚ i ORP Dvůr Králové nad Labem.
Celkové uznatelné výdaje projektu činí bezmála 
4 mil. korun, z  toho dotace ze strukturálního 
fondu EU (ERDF) je 85 % z uvedené částky. Rea-
lizace projektu byla dalším krokem k  zavádění 
ICT ve  veřejné správě (rozvoj eGovernmentu), 
zabezpečení IS a digitalizace dat.
Projekt Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC 
v  ORP Dvůr Králové nad Labem vč. elektroni-
zace procesů (reg. č. CZ.1.06/2.1.00/22.09367) je 
financován z  prostředků Evropské unie, Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj prostřed-
nictvím Integrovaného operačního programu 
a z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem.

Ing. Ondřej Samek, vedoucí odboru informatiky

Skončil projekt Virtualizace IT a zvýšení 
bezpečnosti TC v ORP Dvůr Králové nad Labem

Již několik let trápí město špatný stav chodníků 
a  místních komunikací. Díky projektům, které se 
realizují a připravují, se však situace zlepší. 

Na přelomu září a října stavbaři opravili chodníky 
ve Sládkově a Preslově ulici (na snímku J. Skalic-
kého). „Jednalo se o vytipované lokality vhodné 
k  výměně povrchu bez zásahu do  konstrukce 
komunikace, došlo i k  výměně silniční obruby 
a  částečnému předláždění chodníků ze zám-
kové dlažby,“ podotkl Ctirad Pokorný, vedoucí 
odboru rozvoje, investic a správy majetku MěÚ 
Dvůr Králové nad Labem.
Zatímco Sládkova ulice se opravila celá, Pres-
lova z části. Hlavním důvodem vynechání druhé 
části je abnormálně široký chodník. Výměna 
původních chodníkových obrub a  asfaltového 
povrchu se uskutečnila jako oprava havarijního 
stavu vozovky a zhruba 80 let starého vodovodu 
bez nutnosti nové projektové dokumentace. 
V případě druhého úseku ulice se ale kvůli jiným 
rozměrům chodníku připravuje na  rok 2016 
rekonstrukce a  s  ní související nová projektová 
dokumentace řešení dopravní situace, parko-
vání a zúžení chodníku na rozměry sousedního 
úseku. V  rámci tohoto řízení budou probíhat  
také jednání s dotčenými subjekty v ulici.
Stále se pracuje také v ulici 28. října, kde se vlevo 
od  Denisova náměstí směrem k  ZŠ 5. května 
staví nová smíšená stezka pro pěší a  cyklisty, 
na  druhé straně chodník ze zámkové dlažby. 
Nové v  této lokalitě bude i  veřejné osvětlení. 
Město do  projektu investuje celkem 3,8 mil. 
korun.
Další práce se uskutečnily v Jiráskově a Štefáni-
kově ulici. V  souvislosti s  realizací metropolitní 
sítě a  provedenými výkopovými pracemi byly 
zasažené chodníky momentálně zakryty asfal-
tovým recyklátem. „Na  jaře, hned jak k  tomu 
budou vhodné klimatické podmínky, bude pro-
vedena celková rekonstrukce těchto chodníků. 
V těch stávajících jsou ještě původní pískovcové 
kostky, na  kterých je aplikovaný asfalt. Je tedy 

třeba vybrat veškeré původní vrstvy, upravit 
silniční pískovcovou obrubu a  realizovat tyto 
chodníky nově s  krytem ze zámkové dlažby,“ 
uvedl Ctirad Pokorný. O  termínu rekonstrukce 
bude město v  dostatečném předstihu infor-
movat prostřednictvím stránek www.mudk.cz, 
facebookového profilu a  Novin královédvorské 
radnice. 
Někteří občané si stěžují, že se asfaltový recyklát 
v  Jiráskově a  Štefánikově ulici drolí. „Vzhledem 
k  tomu, že povrch je aplikován krátce a  jsou 
vhodné klimatické podmínky, je to způsobem 
užívání chodníků, které jsou dimenzované pro 
pěší, nikoliv pro vozidla,“ vysvětlil Ctirad Pokorný 
a  pokračoval: „Pokud budou někteří občané 
na  chodníky najíždět svými vozidly, případně 
na  nich parkovat, dojde nejen k  poškozování 
jejich povrchu, ale také obrub. Žádáme tedy 
o  ohleduplnost. A  to se netýká jen chodníků 
v Jiráskově nebo Štefánikově ulici.“
Velkou investiční akcí roku 2016, kterou 
za  zhruba 49 mil. korun připravuje Královéhra-
decký kraj, je rekonstrukce silnice č. III/30012 
v ulicích Benešovo nábřeží a Štefánikova. Město 
v  této souvislosti plánuje rekonstrukci chod-
níků a stavbu cyklostezky od Denisova náměstí 
po  ZOO a  opravu vodovodu a  kanalizace. Krá-
lovéhradecký kraj dále chystá za zhruba 26 mil. 
korun rekonstrukci silnice č. II/299 Dvůr Králové 
nad Labem – Choustníkovo Hradiště. Město v té 
souvislosti zrekonstruuje chodníky v  zastavěné 
části Zboží a vymění část vodovodu.

Miroslava Kameníková

Sládkova a Preslova ulice mají nové povrchy, 
další opravy a rekonstrukce se připravují
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Skončilo opatření vydané při 
nedostatku vody
Vodoprávní úřad sděluje, že opatření 
obecné povahy při nedostatku vody bylo  
zrušeno 18. listopadu 2015 na celém území 
ORP Dvůr Králové nad Labem. Ve  dnech  
8.–18. listopadu došlo k  významnému 
nárůstu srážek cca 3–5 mm denně, 
16. listopadu dokonce 17 mm. Hladina vody 
v přehradě Les Království je více než měsíc 
udržována na hladině zásobního prostoru. 
Odtok z přehrady byl 18. listopadu zhruba 
19,5 m3/s. Obdobná situace je na  všech 
drobných vodních tocích a  malých vod-
ních nádržích ve  správním obvodu ORP 
Dvůr Králové nad Labem. Z  dlouhodobé 
předpovědi vyplývá, že příští měsíc by měl 
být srážkově i  teplotně nadprůměrný, což 
je příznivé pro postupné doplnění zásob 
povrchových i  podzemních vod. Z  hydro-
logického hlediska zásoby vody ovlivňuje 
zejména množství zimních sněhových 
srážek a  rychlost jarního tání. Hladiny 
přípovrchových podzemních vod jsou 
nadále zaklesnuté, dokonce ani situace 
na  tocích a  vodních nádržích není všude 
stabilizovaná, například hladina VD Roz-
koš je i v těchto dnech 4,5 m pod hladinou 
zásobní. Vodoprávní úřad žádá občany, aby 
nadále rozumně hospodařili s vodou.

Ing. Světlana Vitvarová, odbor ŽP

Zhodnocení svozů odpadů
Ve  dnech 5.–8. října se uskutečnil další 
mobilní svoz nebezpečných odpadů, spo-
jený se sběrem elektrozařízení, objemného 
odpadu, železného šrotu a  textilu. Sběr 
zajistila společnost SITA CZ, a. s., a  Tech-
nické služby města Dvora Králové nad 
Labem. Při podzimním svozu bylo sebráno 
9,94 tun nebezpečných odpadů, 42 televi-
zorů a počítačových monitorů, 18 ledniček, 
6 velkých spotřebičů, 92 malých spotře-
bičů, 12,5 tuny objemného odpadu, 400 kg 
železného šrotu, 150 kg plastů a  1 tuna 
pneumatik. Dále bylo svezeno 0,6 tuny tex-
tilu použitelného pro humanitární účely.
Ve  dnech 29. října – 4. listopadu se konal 
mobilní svoz zahradního odpadu, při kte-
rém občané odevzdali 36 tun větví a listí.
Další svozy nebezpečných odpadů, elek-
trozařízení, objemného odpadu, železného 
šrotu a textilu se budou konat 4.–7. dubna 
2016. Jarní svoz zahradního odpadu při-
pravujeme na 14.–20. dubna 2016.

Ing. Eva Šírková, vedoucí odboru ŽP

Také v městském informačním 
centru nakoupíte vánoční dárky
Vánoce se blíží a  s  tím i  spojený nákup 
dárků. Pro milovníky společenských her 
nabízíme za  499 Kč zábavnou stolní hru 
„Cyklotoulky“. Vychází z  oblíbeného tele-
vizního pořadu a  objevíte v  ní zajíma-
vosti České republiky i  Dvora Králové 
nad Labem. V  prodeji jsou také hrnečky, 
svícínky, aromalampy od  regionálního 
výrobce keramiky. Z  chráněných dílen 
nabízíme například hedvábné šátky a šály. 
Milovníky historie potěší knížky o  městě, 
kalendáře na  rok 2016 a  příznivce sportu 
tričko nebo cyklolahev. To však není zda-
leka vše, co nabízíme. Přijďte se podívat.

Jana Lebedinská, Jana Mikysková, MIC

Město se rozhodlo vyslyšet občany a  zlepšit pod-
mínky pro pohyb cyklistů ve  městě. V  loňském 
roce byla dokončena Studie řešení cyklistické 
dopravy ve  Dvoře Králové nad Labem, kterou 
zpracoval Zbyněk Sperat, člen týmu Národního 
cyklokoordinátora. 

„Analytická část studie řešila sčítání cyklistické 
dopravy jak ve  všední dny, tak o  víkendech se 
zohledněním turistické cyklodopravy. Zma-
povala tak pohyby cyklistů v  jednotlivých uli-
cích a  lokalitách,“ uvedl Jan Sedláček, vedoucí 
odboru dopravy a  silničního hospodářství 
na MěÚ Dvůr Králové nad Labem.
Jedním z prvních opatření, které se v souvislosti 
se zpracováním studie provedlo, bylo vyznačení 
piktogramového koridoru pro cyklisty v Havlíč-
kově ulici. Nyní se realizovala další část projektu, 
a to zprůchodnění centra města pro cyklisty.
„Již na přelomu října a listopadu se změnilo svislé 
dopravní značení v Revoluční ulici a na náměstí 
T. G. Masaryka, čímž se zlegalizoval pohyb cyk-
listů v pěší zóně,“ sdělil Jan Sedláček a pokračo-
val: „Co se týká ulice Palackého a náměstí Repub-
liky, dopravní policie požadovala zvýraznění 
pruhu pro cyklisty, protože se jedná o místa, kde 
se pohybuje velké množství vozidel, a  je třeba, 
aby cyklisté měli jasně vyznačený jízdní koridor 
a minimalizovalo se riziko jejich střetu s vozidly.“ 
Červený cyklopruh vedoucí z náměstí Republiky 
do ulice Palackého (na  snímku) však rozpoutal 
mezi občany diskuzi, a  to především na  sociál-
ních sítích. Barva ale nebyla zvolena náhodně. 
„Jedná se o dopravní opatření, na něž se vážou 
příslušné normy a technické parametry. Červená 
barva je v tomto případě k označení cyklopruhů 
naprosto standardní. Možnosti značení jsou buď 
celoplošně, jak jsme k tomu přistoupili my, nebo 
částečně za  použití dalších log, kdy se obrazec 
opakuje například po  deseti metrech. V  Palac-
kého ulici jsme přistoupili na  kompromis mezi 
tím, co povolují normy, co odsouhlasila dopravní 
policie a co dovoluje šířkové uspořádání ulice,“ 
vysvětlil Jan Sedláček.
Značení cyklopruhů a  cyklostezek má svá pra-
vidla. Klasický cyklopruh má normovanou šířku 
dle předpokládaného počtu cyklistů a  dále 
je potřeba započítat bezpečnostní odstupy 
od  pevných překážek a  parkujících vozidel. To 
však na všech místech ve městě realizovat nelze. 

Tam, kde je to možné, se upřednostňuje značení 
plnohodnotných cyklopruhů. Kde to šířka neu-
možňuje, jako například v Palackého ulici nebo 
v Havlíčkově ulici, je zde piktogramový koridor, 
který má menší šířkové nároky a  upozorňuje 
řidiče na pohyb cyklistů.
Kvůli vyznačení cyklopruhu v centru města ubyla 
v součtu 4 parkovací místa. „Pokud chceme zlep-
šit pohyb cyklistů po městě, musíme s tím počí-
tat. Abychom ale minimalizovali úbytek parko-
vacích míst, v Palackého ulici, kde to bylo šířkově 
možné, se zřídilo šikmé stání. Tím se nahradila 
parkovací místa naproti faře. Nicméně například 
parkoviště na náměstí Republiky, tedy za koste-
lem, není v  průběhu dne stoprocentně využí-
váno,“ podotkl Jan Sedláček.
K  žádným zásadním dopravním změnám kvůli 
vyznačení cyklopruhu nedošlo. Při výjezdu 
z  náměstí T. G. Masaryka se cyklista bude řídit 
stejným dopravním značením jako řidiči vozi-
del: dá přednost zleva automobilům přijíždějí-
cím ´od brány´. Z druhé strany je červený pruh 
pro cyklisty ukončen dopravní značkou ´Dej 
přednost v  jízdě´. V  celé oblasti je navíc zóna 
s omezenou rychlostí 30 km/hod. a kromě záso-
bování je do  prostoru této zóny zakázán vjezd 
vozidlům nad 3,5 tuny. „Při zpracování projektu 
jsme požadovali zajištění průjezdu autobusů 
MHD, které mají zastávku u  kostela. Projektant 
toto prověřil pomocí vlečných křivek a nezazna-
menal žádný problém s  průjezdem Palackého 
ulice. V  ní ještě postupně přibudou ochranné 
prvky, které zamezí vozidlům, aby svévolně 
najížděla do  dráhy cyklistům a  zkracovala si 
cestu. Pokud se během provozu objeví možná 
kolizní místa, prověříme, z jakého důvodu tomu 
tak je, a budeme pracovat na jejich odstranění,“ 
dodal Jan Sedláček.

Miroslava Kameníková
Foto: Jan Skalický

Centrum Dvora Králové nad Labem cyklisté 
nově projedou po vyznačeném cyklopruhu

Občané besedovali se senátorem Hlavatým 
a starostou Jarolímem o problémech města
Ve středu 18. listopadu se v nabitém sále Han-
kova domu uskutečnila beseda senátora Jiřího 
Hlavatého a  královédvorského starosty Jana 
Jarolíma s občany města. 
Ty zajímala především spolupráce ze zoo a  její 
výsledky (vznik nového infocentra v  zoo, turis-
tická regionální hra, napojení zoo na  metro-
politní síť, cyklostezka,...), o  jaké dotace hodlá 
vedení města požádat a jaké projekty zrealizuje 
(např. oprava delfínku na  koupališti, opravy 
a zateplení budov, Labská stezka, opravy chod-
níků, výměna chladicího zařízení na  zimním 
stadionu). Dále se diskutovalo o  cyklostezce 
vedoucí z náměstí Republiky do Palackého ulice. 
Starosta Jan Jarolím nastínil opravy komunikací 

a  chodníků, jež by mělo v  příštím roce realizo-
vat jak město, tak Královéhradecký kraj, a ocenil 
pomoc senátora Jiřího Hlavatého při jednáních 
právě s představiteli kraje. 
Občany zajímala také problematika čistírny 
odpadních vod a  starosta informoval o  kri-
tickém stavu vodovodní a  kanalizační sítě. 
Hovořilo se i o průmyslových zónách ve městě 
a  jejich využití nebo o  demolici v  areálu Tiba 
Zálabí.  Závěrem se rozpoutala vzrušená debata 
o rušení nočního klidu zejména v centru města.
Odpovědi na otázky, na něž starosta Jan Jarolím 
nebo senátor Jiří Hlavatý nestačili odpovědět, 
najdete na www.mudk.cz. 

Miroslava Kameníková  
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Ráda bych vám nabídla další krátkou rekapitu-
laci prací technických služeb za uplynulý měsíc. 
V rámci údržby komunikací jsme zpevnili a rozší-
řili pět stání s kontejnery na tříděný odpad, a to 
v  ulici Erbenova na  křižovatce s  ulicí 17. listo-
padu, v ulici Mánesova, ulici Elišky Krásnohorské, 
ulici Máchova a  v  lokalitě Verdek. Jinak probí-
haly běžné drobné opravy chodníků na různých 
místech města a  opravy propadlých dešťových 
vpustí v ulici Čelakovského a v ulici Na Výsluní. 
Dále začala oprava chodníku z dlaždic 30x30 cm 
na  nám. Odboje, kde jsme přistoupili ke  kom-
pletní výměně prasklých dlaždic. 
V  říjnu pokračoval převážně úklid listí z  chod-
níků a  přídlažeb na  hlavních trasách z  města 
a na sídlištích. Pracovali jsme na čištění odvod-
ňovacích kanálů na  chodnících a  parkovištích. 
V rámci běžné údržby se kontrolovala a upravo-
vala dětská hřiště a  probíhal každodenní úklid 
odpadků. 
Tento měsíc se dokončila kompletní oprava 
naučné stezky v parku Schulzovy sady.
V  rámci údržby zeleně jsme dokončili sečení 
trávníků a začali s  úklidem listí. Vzhledem 
k  suchému počasí bylo nutné pokračovat 
v  zálivce vysázených stromů a  keřů. Bohužel 
i na zeleni jsme se nevyhnuli řádění vandalů, kdy 
neukázněný občan zničil jeden jírovec v  Neru-
dově ulici, který jsme museli vyměnit. Škoda, 
kterou způsobil, dosahuje téměř 5 tisíc korun. 
Na  hřbitovech pracovníci TSm ostříhali živé 
ploty, uklízeli listí a odstranili kmenové obrosty. 
Vše důkladně připravili tak, aby mohli občané 
důstojně uctít Památku zesnulých. Dále uklidili 
a  upravili před státním svátkem Den vzniku 
samostatného československého státu pomníky 
na  nábřeží Jiřího Wolkera, náměstí Odboje 

a v ulici Nerudova.
Zimní stadion je plně 
v  provozu, udělejte něco 
pro sebe a  přijďte si 
zabruslit. Podrobné informace o veřejném brus-
lení najdete na našich stránkách nebo na plaká-
tech vylepených na plakátovacích plochách.

Bruslení pro veřejnost v prosinci:
Pátek  4. 12. 19:30–21:00 hod.
Sobota 5. 12. 15:00–16:30 hod.
Neděle 6. 12. 14:00–15:30 hod.
Sobota 12. 12. 14:00–15:30 hod.
Pátek 18. 12. 19:30–21:00 hod.  
Středa 23. 12. 13:30–15:00 hod.  
Čtvrtek 24. 12. 14:00–15:30 hod.
Pátek 25. 12. 13:30–15:00 hod.
Sobota 26. 12. 14:00–15:30 hod.
Neděle 27. 12. 16:30–18:00 hod.
Pondělí 28. 12. 13:30–15:00 hod.
Úterý 29. 12. 14:00–15:30 hod.
Středa 30. 12. 14:00–15:30 hod.
Čtvrtek  31. 12. 14:00–15:30 hod.
Bruslení s hokejkami:
Sobota  12. 12. 11:30–12:30 hod.
Neděle 20. 12. 7:45–9:00 hod.
Středa 23. 12. 9:00–10:15 hod.
Čtvrtek 24. 12. 9:00–10:15 hod.
Pátek 25. 12. 9:00–10:15 hod.
Sobota 26. 12. 11:30–12:30 hod.
Pondělí 28. 12. 11:15–12:30 hod.
Úterý 29. 12. 9:00–10:15 hod.
Středa 30. 12. 9:00–10:15 hod.
Čtvrtek 31. 12. 9:15–10:30 hod.
Více informací najdete na www.tsdvur.cz.

Lucie Mikysová
Technické služby města Dvora Králové nad Labem

Technické služby informují

Monitorování vodovodní sítě
Jak jsme již informovali v minulém čísle, pořídila 
společnost MěVaK Dvůr Králové nad Labem,  
s. r. o., monitorovací zařízení, s  jehož pomocí 
jsme schopni odhalit poruchy na vodovodní 
síti, které nejsou viditelné a  tím pádem do  té 
doby pro nás nezjistitelné. V těchto dnech máte 
možnost vidět zaměstnance MěVaKu, kteří roz-
misťují sondy, tzv. datalogery, na vodovodní síti, 
z  nichž se potom dálkovým přenosem stahují 
data, a  jejich vyhodnocením dojde k  lokalizaci 
poruch. Ve  většině případů jde o  tzv. skryté 
poruchy, které tím, že nejsou patrné, např. díky 
vytékající vodě, mohou být aktivní i  několik 
měsíců či let. 
V této souvislosti je třeba si uvědomit důsledek, 
jaký tyto poruchy pro nás mají. Přímý náklad 
spojený s  vyčerpáním 1 m3 vody je zhruba 
5 korun, který v sobě obsahuje pouze poplatek 
za odběr podzemních vod a energetický náklad 
včetně úpravy této vody. V případě jedné běžné 
poruchy s  únikem 1 litr za  vteřinu se jedná 
o množství vody 2.592 m3 za měsíc, což v peněž-
ním vyjádření představuje částku zhruba  
12.960 korun měsíčně a tj. 155.520 korun ročně. 
A  toto jsou bohužel náklady, které musí být 
rozpočítány do  ceny vody, která se následně 
fakturuje odběratelům. Takže náklady spojené 
s únikem vody neseme následně všichni. Proto 
naši prioritou pro příští období je neustálý moni-
toring vodovodní sítě s  následnými opravami 
s  cílem snížit co nejvíce podíl nefakturované 

vody, která nám mizí na síti. 
Pro důsledky tohoto nepříznivého stavu infra-
struktury nemusíme chodit daleko. V  sou-
sední Jaroměři, kde obyvatelé platí nižší vodné 
a  stočné než ve  Dvoře Králové nad Labem, 
je situace zcela jiná. V  Jaroměři ročně faktu-
rují obdobné množství vody jako u  nás, tj. cca 
645.000 m3. Nicméně v Jaroměři k této fakturaci 
vyčerpají z podzemních zdrojů 981.000 m3 vody. 
Ve Dvoře Králové nad Labem při této obdobné 
fakturaci vyčerpáme z  podzemních zdrojů cel-
kem až 1.497.000 m3, což je o 516.000 m3 více!! 
Z toho plyne, že v Jaroměři mají podíl nefaktu-
rované, ztrátové vody kolem 34 % oproti 60 % 
ve Dvoře Králové nad Labem. A právě tato sku-
tečnost se stává jedním z nejdůležitějších faktorů 
ovlivňující výši vodného a stočného a v koneč-
ném důsledku je jedním z faktorů rozdílné ceny 
vodného a stočného mezi různými obcemi nebo 

městy. Bohužel 
ve  Dvoře 
Králové nad 
Labem je tato velká ztrátovost vody především 
důsledkem katastrofálního stavu vodovodní 
a kanalizační  infrastruktury. 

Ing. Petr Mrázek
jednatel společnosti

opravené poruchy 
1. 10. 2015: Spojených národů – vodovod; 
1. 10. 2015: Nový Vorlech – vodovod;
2. 10. 2015: Nová Tyršova – šoupě vodovodu;
6. 10. 2015:  Vorlech – havárie vodovodu;
6. 10. 2015: Žireč – vodovod; 
9. 10. 2015: Pod lesem – vodovod; 
14. 10. 2015: Žireč – vodovod; 
20. 10. 2015: Zboží – přivaděč VDJ; 
20. 10. 2015: Ke Skále – vodovod; 
28. 10. 2015: Žireč – vodovod; 
29. 10. 2015: Tylova – vodovodní přípojka; 
29. 10. 2015: Žireč – vodovod. 

investiční akce
• Preslova ulice – výměna vodovodu + příprava 

na asfaltování;
• Sládkova ulice – výměna vodovodu + pří-

prava na asfaltování;
• Valová ulička – výměna kanalizace + uliční 

vpusti, příprava povrchu pro dlažbu.
Ivo Antonov 

odpovědný zástupce MěVaK 

Městské vodovody a kanalizace informují o činnosti

Na zimní údržbu komunikací 
jsou pracovníci TSm připraveni 
Přestože počasí i  díky relativně vysokým 
teplotám ještě v  polovině listopadu ani 
zdaleka nenaznačovalo blížící se Vánoce, 
za  pár týdnů skutečně začne zima a  s  ní 
také starosti o  údržbu místních komuni-
kací a chodníků. NKR se tak zajímaly o  to, 
jak jsou pracovníci Technických služeb 
města Dvora Králové nad Labem (TSm) 
na tuto činnost připraveni. Rada města již 
schválila Plán zimní údržby s  vymezením 
druhů činností a  frekfencí pro jednotlivé 
části města a komunikace. „V případě chu-
melení budou naši pracovníci odhrnovat 
nebo zametat sníh z komunikací, chodníků 
a  parkovišť. Úklizet budou také přechody 
pro chodce. Na údržbu komunikací a chod-
níků máme připraveny inertní posyp nebo 
sůl,“ říká Ing. Jan Horsák, ředitel TSm.
Jak upozorňuje, v  některých lokalitách 
bude zimní údržba probíhat ve  speciál-
ním režimu, například použitím jiného 
posypového materiálu kvůli ochraně 
životního prostředí. „Kvůli ochraně stromů 
v  aleji v  ulicích 5. května,  28. října, Bene-
šovo nábřeží a Spojených národů, což jsou 
významné krajinné prvky, se na chodnících 
nebude používat chemický posyp. Ten při-
jde na  řadu pouze výjimečně při kalamit-
ních stavech,“ vysvětluje ředitel Ing.  Jan 
Horsák.
V  rozpočtu města jsou na  letošní zimní 
údržbu vyčleněny 2 miliony korun. V  loň-
ském roce se i díky příznivým klimatickým 
podmínkám za tuto činnost utratilo pouze 
1,38 mil. korun.

(mik)
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Rád bych touto cestou reagoval na  článek 
o  metropolitní síti, který byl vydán v  minulém 
čísle těchto novin.
Bydlím a  podnikám v  ulici Jiráskova, které se 
toto téma, jako jedné z  rozkopaných ulic, týká. 
Dne 11. 9. 2015 jsem náhodou od  pracovníků 
ČEZu zjistil, že se zde bude kopat. Na MěÚ jsem 
se zajímal tedy o průběh akce, než jsem se však 
dostal k  informaci, že se mám obrátit na firmu, 
která práce provádí, měl jsem ráno 15. 9. 2015 
před domem (obchodem) rozkopáno a na scho-
dech mi svačili dělníci. Takže NE, nikdo mě, ani 
nikoho z  naší ulice, s  kým jsem hovořil, nein-
formoval o tom, že se zde bude kopat, jak píše 
v  minulém čísle paní mluvčí, která je uvedena 
pod článkem. Navíc si myslím, že informaci mi 
má dát město a ne firma, u které jsem si já nic 
nezadával. 
Celá akce již trvá téměř dva měsíce, což samo-
zřejmě komplikuje průchod naší ulicí a  v  mém 
případě to komplikuje příjezd k  domu a  zna-
mená to značný úbytek zákazníků, kteří na cestě 
do mého obchodu nechtějí překonávat příkopy 
a  jiné překážky. Dne 24. 9. 2015 jsem posílal e-
mail na  vedení města s  dotazem, kdy už bude 
konečně vše uvedeno do  původního stavu. 
Do  dnešního dne, tj. 9. 11. 2015, mi nikdo 

neodpověděl! Dva měsíce rozkopaná ulice kvůli 
kabelu, jehož obrovské výhody uvedené též 
v minulém čísle nechci ani komentovat, přesto 
jeden komentář z oboru, a to je: ,,Volání zdarma 
mezi městskými organizacemi“. Otázkou je: „Teď 
si volají městské organizace v  rámci privátní 
sítě jako za  peníze?“ Aha, tak jsou asi poslední 
na světě! A když je toto propojení tak perfektní 
a  nezbytné, proč nenabízí tedy připojení pro 
občany a firmy, které jsou po trase? Vždyť vláken 
je tam dost! 
Závěrem bych chtěl napsat, že jsem takovou 
situaci zažil poprvé a věřím, že ne naposled, pří-
stup k  občanům, informovanost se nemění ani 
s příchodem paní mluvčí. Jak jsem psal v e-mailu 
panu starostovi Ing. Jarolímovi a místostarostům 
Ing.  Helbichovi a  Mgr.  Jiřičkové, bez odpovědi, 
podpora podnikání pro mě není v  pořádání 
meetingů, ale v  tom, že mi někdo řekne 14 dní 
předem: „Budeme Vám před obchodem kopat 
a postaráme se o to, aby to nezůstalo rozkopané 
dva měsíce“. „Perličkou“ je, že se chodníky mají 
dle smlouvy uvést pouze do  původního stavu. 
Kdo určí, jestli jsou více či méně špatné, než byly? 
Prozatím jsou dočasně od 5. 11. 2015 zasypané 
asfaltovým recyklátem, který se už teď drolí...

Jaroslav Flégr

Metropolitní síť z pohledu občana

Nedávno byla rekonstruována Preslova a  Slád-
kova ulice. 
Když se podíváme do Preslovy ulice, tak zjistíme, 
že byla opravena pouze z  části. Od  křižovatky 
po polikliniku je opravena celá, ale cca od polikli-
niky směrem k Hartskému potoku mají nový asfalt 
a  chodníky pouze občané levé části. Přitom celá 
komunikace i chodníky jsou v majetku města. Proč 
se tedy opravila pouze levá část? Že by nezbyl už 
materiál či peníze? Sládkova ulice, která směřuje 
hlavně ke  dvěma parkovištím budovy podniko-
vého ředitelství největší dvorské firmy, byla opra-
vena celá. Asi tato ulice měla větší prioritu. Oprava 
komunikace u Juty je pro vedení města a politiky 
z hnutí ANO 2011 asi důležitější než u Inzatu.
Přitom by bylo důležitější opravit Preslovu ulici 
v  celé své délce parcelního čísla 3529/4, což je 
až k  mostu přes Hartský potok. Protože podél 
Hartského potoka chodí spousta obyvatel ze 
Žižkova. Přes Schulzovy sady tudy chodí i  část 
obyvatel ze severovýchodní části města. Zde 
jsme se ale bohužel opravy nedočkali. Cestou 
podél Hartského potoka se tedy budeme bro-
dit dále bahnem. Možná se v budoucnu plánuje 
i oprava pravé části Preslovy ulice. Proč se to ale 
neudělalo na jednou při jedné uzavírce?

Ing. Tomáš Petřík

Opravíme jen 
půlku ulice?

Po  přečtení článku paní Libuše Vonkové z  NKR  
č. 10/2015, jsem se rozhodl jí a  občanům pří-
slušné otázky objasnit.
1. Dotazy – prosím o  konkrétní příklad. Pokud 
zašlete na MěÚ dotaz (ať už přímo na oddělení 
vztahů k  veřejnosti, na  FB profil, či ho zadáte 
do  aplikace Zeptejte se... na  webových strán-
kách www.mudk.cz), odpověď dostanete v  pří-
slušném termínu. Na  řadu Vámi položených 
otázek již pracovníci VKV odpovídali, např. pro-
střednictvím facebookového profilu.
2. Dům na  rohu Nedbalovy ulice – probíhají 
práce na  souvisejícím povolení o  odstranění 
stavby, je třeba vyřešit vztah stávající zástavby 
na  sousedních pozemcích po  provedení 
odstranění stavby tak, aby nedošlo k  újmě 
tím dotčených staveb subjektů sousedních 
nemovitostí. Pracuje se i  na  návrhu vhodného 
využití vzniknuvšího prostranství. Při vlastní 
demolici rohového domu bude nutné uzavřít 
přilehlé komunikace a  provádět přeložky zem-
ních tras inženýrských sítí, proto se místní uza-
vírka plánuje i současně s realizací stavby nové 
křižovatky, protože není třeba občany města 
vícenásobně omezovat a  cyklicky obtěžovat 
dotazovanou stavební činností.

3. Vybroušení pásu asfaltu okolo fary – oprava povr-
chu souvisela s  vyznačením cyklopruhu v  rámci 
projektu zprůchodnění centra města pro cyklisty, 
neboť stav asfaltového krytu byl nevyhovující.
4. Výkop od Karlova ke Spojeným národům – při 
kontrolním dnu bylo zjištěno, že firma realizující 
2. etapu metropolitní sítě nepostupuje v  sou-
ladu se smlouvou a  uložená chránička nebyla 
uložena ve smluvené hloubce. Z tohoto důvodu 
a  kvůli bezpečnosti vedení bylo domluveno 
přeložení chráničky do  požadované hloubky. 
Nápravu špatně provedené práce, kterou jsme 
reklamovali, hradila realizační firma.
5. Kácení stromů – rádi bychom věděli, o které 
stromy se podle vás jedná. Tato otázka je totiž 
velmi obsáhlá.
6. Stránky TSm a FB – stránky www.tsdvur.cz jsou 
v  naprostém pořádku, TSm je spravují samy. 
Odpověď na otázku facebookového profilu TSm 
již vyšla v  NKR č. 1/2015, tak na  www.mudk.cz 
v sekci Město/Zeptejte se...
7. ČOV – vedení města problematiku ČOV inten-
zivně řeší v  nutných technických krocích. Rád 
bych však podotkl, že mnozí před námi činili 
a posouzení výsledků je na Vás. 

Ing. Jan Helbich,  místostarosta

Reakce na článek „Co se to tady děje“

Proč se státi politikem, času, dřině navzdory?
Abych mohl prosazovat jenom svoje názory.
Pak nám v Česku místo brambor roste řepka 
nebo soláry na poli.
Proč se státi politikem, když se firmě nedaří?
Můžu si dát spoustu výhod, přepisovat zákony,
nebo aspoň v malém městě sbírat funkce – ačkoli,
nemám školy, ani páru, co by chtěli občani.
Když chtějí jet ke svým domkům po slušnější 
silnici,
ať si píší po všech čertech, nebo pošlou petici.
Na to dobrou radu jim chci dát, dejte se na 
politiku,
a nějakou silnici si můžete sami naplánovat.
Proč se státi politikem? No, protože se mám moc rád.
A nechci se o svých kšeftech s nikým dohadovat.
A kdyby se opozici moje činy nezdály,
mají smůlu chudáčkové, ve volbách to prohráli.

Přeju všem bezva aktivním lidem žijícím v našem 
krásném městě klidný adventní čas, nádherné 
a pohodové vánoční svátky a šťastný vstup do 
roku 2016. Zajímejte se o dění u nás.

Libuše Vonková

Proč se státi politikem

U příležitosti konání desáté Dozorčí rady společ-
nosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Krá-
lové nad Labem, s. r. o., nabídl předseda Dozorčí 
rady Ing.  Jan Kříž všem zastupitelům možnost 
prohlídky objektů spravovaných společností. 
Prohlídku zahájil v  sídle společnosti jednatel 
Ing.  Petr Mrázek. Ukázal zastupitelům nejen 
všechny budovy spravované společností, ale 
také představil zásadní změny, kterými MěVaK 
pod novým vedením prochází. 

Zastupitelé měli možnost vidět celý technolo-
gický postup od  čerpání vody přes její úpravu 
až po distribuci k zákazníkům. Všichni se shodli 
na  tom, že je nutné investovat do  obnovy 
majetku města s  cílem zabezpečení dodávky 
kvalitní pitné vody pro všechny domácnosti 
i podniky.

Ing. Jan Kříž
předseda Dozorčí rady MěVaK, s. r. o.

Zastupitelé si prohlédli objekty 
spravované společností MěVaK

Vánoční přání
Všem občanům města Dvůr Králové nad Labem 
přeji krásné prožití vánočních svátků a dobré 
vykročení do roku 2016.

Nasik Kiriakovský, zastupitel (Východočeši)
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Pronajmu byt 3+1, 84m2 u Oční školy. Cena 
6.000 Kč + energie. Tel. 604 463 268

Dne 29. října 2015 proběhlo v Klubu důchodců  
Žireč setkání poskytovatelů sociálních služeb, 
zástupců odboru školství, kultury a  sociálních 
věcí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem  
(ŠKS) s členy klubu. Cílem setkání bylo přiblížit 
občanům poslání sociálních služeb a  účelnost 
terénní sociální práce. Obdobná setkání se 
již v  srpnu a  v  září konala i  v  Klubu důchodců 
Sadová.
Zástupci poskytovatelů sociálních služeb Dia-
konie ČCE a  Pečovatelské služby Města Dvůr 
Králové nad Labem a  pracovnice odboru ŠKS 
představili služby, které poskytují, a  objasnili, 
v  čem mohou být osobám v  tíživé zdravotní 
i  sociální situaci nápomocni. Byly upřesněny 
otázky ohledně bydlení v  domech s  pečova-
telskou službou (dále jen DPS), rozdílem mezi 
DPS a  domovy pro seniory, zazněla informace 
o  setkávání osob pečujících o  osoby postižené 

demencí, která se uskutečňují v Diakonii ČCE. 
Byl přiblížen výkon terénní sociální práce 
v  obcích, jejímž smyslem je pomoc obča-
nům v  překonání nepříznivé životní situace 
a  zvláště předcházení nebo zabránění soci-
álnímu vyloučení. Byly zodpovězeny dotazy 
k úhradám za pobyt v zařízeních, k poskytování 

sponzorských darů zařízením, k  výši úhrady 
městu za  pobyt v  DPS za  občana obce našeho 
regionu, k provozu jednotlivých zařízení apod. 
Závěrem lze konstatovat, že osobní setkání 
s občany je oboustranně velmi přínosné, neboť 
občané se přímo poznají se zástupci zařízení, 
sociálními pracovnicemi, mají možnost se 
dotázat a ihned se jim dostane rady, odpovědi.  
Samotná forma informací v tisku se někdy může 
jevit jako příliš anonymní a zdlouhavá.
Kontakty na zařízení sociálních služeb a terénní 
sociální pracovnice naleznete na  webu města 
www.mudk.cz. Neváhejte nás kontaktovat!
Nabídku poskytovatelů sociálních služeb si 
můžete prohlédnout také na  prezentačním 
panelu na městském úřadě (viz foto).

Miloslava Buřilová
kurátorka pro dospělé, terénní soc. pracovnice odboru ŠKS

Foto: Jan Skalický

Strážníci Městské policie Dvůr Králové nad Labem 
(MPDK) v  letošním roce řešili řadu případů tzv. 
rušení nočního klidu, které nahlásili občané pře-
devším v centru města. MPDK sice tyto přestupky 
v samostatné evidenci neeviduje a jsou ve skupině 
přestupků proti veřejnému pořádku, ale odhadem 
jich bylo okolo 40.

Co ale rušení nočního klidu znamená, jak se 
na něho dívá zákon a jak mohou strážníci v pří-
padě, kdy je zavolají občané města, zasáhnout?   
Noční klid stanovuje ve  Dvoře Králové nad 
Labem jako dobu od 22:00 do 6:00 hod. obecně 
závazná vyhláška č. 9/2011, o  ochraně noč-
ního klidu. Říká, že v  uvedené době je každý 
povinen zachovat klid a  omezit hlučné pro-
jevy. Rušením nočního klidu může dojít podle 
zákona č. 200/1990 Sb., o  přestupcích, ke  spá-
chání přestupku proti veřejnému pořádku, 
proti pořádku ve  státní správě a  v  územní 
samosprávě a  na  úseku zdravotnictví. Správní 
delikt v této oblasti je posuzován podle zákona  
č. 258/2000 Sb., o  ochraně veřejného zdraví. 
Navíc je možné postihovat hluk způsobovaný 
v  noční i  denní době, protože zákon stanoví 

hygienické limity pro celých 24 hodin, jež se liší 
v závislosti na době.
Královédvorští strážníci postupují při nahlášení 
rušení nočního klidu podle příslušných právních 
předpisů. „Problém ale je, že na jedné straně je 
k  prokázání rušení nočního klidu nutné prová-
dět specializovaná měření hlučných činností 
a  porovnávat je se zákonem stanovenými nor-
mami. Na  druhé straně je třeba stanovit i  míru 
obtěžování občana. Není tedy důležité, jak 
vysoká je hladina hluku, ale obtěžuje-li hluk 
v  okolí bydlící či pracující občany, kteří jsou 
nejméně tři, a  to pro každý konkrétní případ,“ 
vysvětluje určený strážník MPDK Mgr.  Jindřich 
Hauke.
Každý případ rušení nočního klidu je tak posu-
zován jinak. „Výhodou měření limitních norem 
hluku, které provádí příslušná hygienická sta-
nice, je přesný výsledek. Nevýhodou pak zdlou-
havý proces s  dalšími nezbytnými finančními 
náklady na prováděná měření a to, že specializo-
vaná měření nemohou provádět sami strážníci. 
V řadě případů se navíc nejedná o přestupky, ale 
např. v souvislosti s provozem hlučné diskotéky 
o jiné správní delikty,“ upozorňuje Mgr. Jindřich 

Hauke a  pokračuje: „Výhodou posouzení míry 
obtěžování osob, které se cítí hlukem poško-
zeny, je řešení bez specializovaného měření. To 
ovšem platí za předpokladu, že dotčení občané 
nejsou při projednávání přestupku anonymní, 
ale aktivně se na jeho projednání podílejí.“
Strážníci MPDK řeší případy rušení nočního klidu 
domluvou či blokovou pokutou. Pokud je nutné 
provést měření hluku, je přestupek postou-
pen příslušnému správnímu orgánu a  vždy je 
nezbytně nutné dokázat takové jednání a  pro-
kázat míru zavinění. 
„K  dokumentaci rušení nočního klidu strážníci 
využívají například malé osobní videokamery 
zaznamenávající i  zvuk, kamery ve  služebním 
vozidle nebo mobilní telefony. Získané záznamy 
poskytují příslušným správním orgánům,“ uvádí 
Mgr. Jindřich Hauke a dodává: „V řadě případů, 
kdy nelze spáchání přestupku prokázat, byť 
jednání nese jeho znaky a je trestuhodné nikoli 
však trestné, strážníci na jeho nevhodnost upo-
zorňují tak, jak jim ukládá zákon."

Miroslava Kameníková

Rušení nočního klidu – rozhodující je nejen 
měření hluku, ale i míra obtěžování občanů

Setkáváme se s občany a nabízíme jim své služby... 

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 200 KČ / HOD.

OBJEDNÁVKY TENISU, HALY NA TEL: 605 388 122

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

PRONAJMU BYT 4+1 s terasou v RD ve Strži. 8000 
Kč/měs., vlastní měřidla energií. Tel. 608 268 546

Hledám paní ,  k terá si  
k  sobě v z ala v t ýdnu od 
18.–25.10. 2015 PŮLRoČN Í 
R E Z AvÉ KoTĚ S BÍ LÝM 
o BoJ K E M ,  kotě bylo 
nalezeno na Benešově 
nábřeží .  PRoSÍ M oZ vĚTE 
SE ! TE L: 774 621 550
J.  TROCHOVÁ
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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)

Wellness služby na profesionální úrovni v rehabilitačním centru MUDr. Liběny Holíkové
• celotělové ošetření (anticelulitidní zábal, zábal z aktivních mořských řas, atd.)
• klasické masáže, masáže konopným olejem, čokoládové masáže atd.
• manuální a přístrojová lymfodrenáž
• masáž lávovými kameny, vyživující péče o tělo – mléko a med
• ošetření v multifunkční vaně NeoQi, infra sauna, vichy sprcha, podvodní vířivá masáž
• výhodné balíčky (detoxikace organismu s lymfodrenáží, Body firming, atd.)
infuse vysokodávkovaným vitaminem C - fyziologický antioxidant, posílení imunity, protizánětlivý efekt, prevence stresu

MoŽNoST ZAKoUPENÍ DáRKovÝCH PoUKAZŮ – vhodný vánoční dárek i odměna pro zaměstnance
www.clr-laura.cz, tel. 776 089 097, 491 616 380, email: info@clr-laura.cz

Legionářská 561, Dvůr Králové nad Labem (budova bývalé Komerční banky)

Máte zájem inzerovat v NKR? Kontaktujte nás na: noviny@mudk.cz, 
Tel.: 734 178 517
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Byt 1+1 v centru mìsta 
Dvùr Králové n.L.

Rodinný dùm s zahradou 
v obci Bílá Tøemešná.

Prodej roubené chalupy se 
zahradou u Dvora Králové n/L.

Prodej stavebního pozemku 
 v lokalitì Žirecká Podstáò

Prodej bytu, 2+1 ve Dvoøe 
Králové n/L

Prodej rodinného domu v obci 
Mostek u Dvora Králové n/L

Prodej bytu, 3+1 ve Dvoøe 
Králové n/L

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

Prodej zavedené restaurace s 

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

728 451 040

  

VR 7690

 

KLÍC K VAŠÍ
SPOKOJENOSTI

PROD
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Á

    
 Leden

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

 

Pro velký zájem
 poptáváme byt 1+1, 2+1 

nebo 3+1 lokalita 
Dvùr Králové a blízké okolí 

Nabídnìte na telefon: 
777 271 927 

728 451 040

724 077 752 728 451 040

G

G

G

G

N N AOVI K

G

G

DK 10985 735 000,-Kè

G

728 451 040

SLEVAA

SLEV

SL
A

EV

G

Pro velký zájem
 poptáváme byt 1+1, 2+1 
nebo 3+1 

 

 

lokalita Dvùr 
Králové a blízké okolí

Nabídnìte na telefon: 
777 271 927
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Společenská rubrika
Noví občánci města
V říjnu 2015 se narodilo v našem městě 10 občánků – 5 chlapců a 5 děvčat.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

Úmrtí
V měsíci říjnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 16 lidí, z toho bylo 10 
dvorských občanů, 8 mužů a 2 ženy.

Simona Vykouřilová, matrika

Sňatky
V říjnu uzavřeli manželství ve Dvoře Králové nad Labem tito snoubenci:
Jaroslav Pavlas a Libuše Hejduková  – 10. 10. 2015
Jaroslav Homolka a Lucie Altová  – 30. 10. 2015
Údaje byly zveřejněny na základě poskytnutého souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili v říjnu při životních jubile-
ích 19 občanů s gratulací a kytičkou. V tomto období oslavilo 5 manželských 
párů stříbrnou svatbu, 3 páry zlatou svatbu a 3 páry svatbu diamantovou. 

Bc. Lenka Valášková, Komise pro občanské záležitosti

Poděkování
Chtěla bych poděkovat nemocnici ve  Dvoře Králové nad Labem, jmeno-
vitě panu primáři MUDr. Štefáčkovi, za záchranu mého života. Také chirur-
gickému oddělení, panu primáři MUDr. Vaňkovi, panu MUDr. Lochmanovi 
i panu MUDr. Vítovi a všem sestřičkám i personálu tohoto oddělení, za vyni-
kající péči. V neposlední řadě děkuji též paní doktorce MUDr. Matoušové 
za již dlouhodobou péči o mne.

Hana Popovičová

Před pěti lety jsem do  Novin královédvor-
ské radnice napsal článek k  75. narozeninám 
prof.  Tomáše Mervarta. Byl jsem tehdy překva-
pen, kolik kladných reakcí vyvolal. Nicméně čas 
plyne a v prosinci tohoto roku oslaví Tomáš Mer-
vart osmdesátiny. Nebudu zde opakovat výčet 
jeho aktivit, ale rád bych ještě napsal několik slov. 
Pan profesor během posledních let zažil několik 
obtížných období. Odešla mu osoba nejbližší 
– paní Mervartová (na kterou bych při této pří-
ležitosti také rád vzpomenul) a následně prošel 
i nelehkými zdravotními komplikacemi. Vše ale 
dokázal překonat, za  což má můj velký obdiv. 
Ostatně nejen za  to. Stále se věnuje svým nej-
větším zálibám – hudbě a  přírodě. Jen během 
posledního roku aktivně absolvoval několik 
zahraničních zájezdů, kde si vychutnával krásy 
přírody. Na  hudebním poli také nezahálel 
a věnoval se jak doprovodu mší, tak i korepetici 
různých hudebních těles.
K  osobnosti prof.  Mervarta chovám stále 
nesmírný respekt, a  proto bych mu závěrem 
rád popřál k jeho jubileu hlavně zdraví a hodně 
životní radosti v dalších letech.

MgA. Vít Havlíček, Ph.D.  

Osmdesátiny profesora 
Tomáše Mervarta

vítání občánků
Na  Staré radnici bylo během října slavnostně přivítáno 8 novorozených 
občánků našeho města.

Zleva: Michaela Kopitzová, Roman Nosek, Viktorie Palmová.

Zleva: Daniel Cerman, Matěj Mácha, Nina Marklová, Jakub Chodúr.

Ve  čtvrtek 12. listopadu se 
v  kostele sv. Jana Křtitele 
uskutečnil benefiční koncert 
s  Kamilou Nývltovou a  Jose-
fem Vágnerem, který pořádala 
Farní Charita Dvůr Králové nad 
Labem ve spolupráci s Římsko-
katolickou farností. Výtěžek 
akce byl určen na  podporu 
dvou služeb, které Farní charita 
zajišťuje ve Dvoře Králové nad 
Labem a  okolí. Jde jmenovitě 
o  službu Občanské poradny, 
která bezplatně slouží všem 
lidem, kteří se ocitli v  nouzi 
a potřebují pomoci s řešením majetkoprávních 
a  občanskoprávních záležitostí. Část výtěžku 
akce dále půjde na  pokrytí nákladů služeb 
domácí péče – osobní asistence. Ta zajišťuje 
pomoc dětem od  jednoho roku věku a dospě-
lým, kteří jsou na  základě svého zdravotního 
stavu závislí na  pomoci jiné osoby. Nad kon-
certem převzal záštitu senátor Jiří Hlavatý. 

Farní charita děkuje zástupcům dvorských 
firem a  podnikatelům, kteří koncert podpořili. 
Zároveň děkuje i všem posluchačům koncertu, 
kteří dobrovolným vstupným přispěli bezmála  
30 tisíc korun. 

Iva Rejlová
PR & Fundraising , Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Benefice vynesla 30 tisíc korun

Gratulujeme!
Dne 23. října 2015 oslavil pan Čeněk Petřík 
významné životní jubileum: neuvěřitelných 
105 let. Pan Petřík pracoval jako domácí foukač 
vánočních ozdob v Doubravici u Dvora Králové n. 
L. a celý život věnoval svému největšímu koníčku, 
a to byla hudba. Jako muzikant a kapelník účinko-
val v mnoha místních orchestrech. Oslavenec je 
na svůj věk neuvěřitelně vitální, zajímá se o dění 
ve světě, jezdí nakupovat do Miletína a dokáže si 
ještě i něco uvařit. Do dalších let panu Petříkovi 
přejeme hodně zdraví a duševní pohody.

Za rodinu a přátele Dušan Petřík, syn 
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Srdce pro civilky

Ve čtvrtek 12. 11. 2015 k 25. výročí založení 
Svazu postižených civilizačními choro-
bami (SPCCH) v ČR, z. s., předali místosta-
rosta města Dvora Králové nad Labem 
Ing.  Dušan Šedláček a  ředitelka centra 
SPCCH Praha Mgr. Ivana Šámalová pamětní 
listy a dárky dlouhodobě činným dobrovol-
níkům. Jedná se o  paní Jitku Šmelhauso-
vou, Milenu Suchánkovou, Alenu Jahnátko-
vou, Ivu Otovou a Marcelu Žlabovou. Dále 
o  pana Miloslava Tykala, Kostase Zisopu-
lese a Zdeňka Müllera. Všem děkujeme.

Věra Hamplová, hospodářka ZO

Vážení příznivci sportu a  sportovního vyžití 
v  našem městě, rádi bychom Vás informovali 
o dění a novinkách v místní tělovýchovné jednotě. 
V  květnu tohoto roku se sešla členská konfe-
rence TJ z důvodu únorového odstoupení stáva-
jícího předsedy spolku, nutnosti volby nového 
vedení a  přizpůsobení stanov občanskému 
zákoníku. Novým předsedou byl zvolen Geor-
gios Karadzos, místopředsedou Luděk Horák 
a členem výboru Josef Pospíšil. Rovněž byla zvo-
lena pětičlenná kontrolní komise, a  to v  tako-
vém složení, aby každý ze sedmi oddílů místní 
tělovýchovy měl své zastoupení.  Takto ustano-
vené vedení následně schválilo nové znění sta-
nov a rozhodlo o změně názvu spolku na Tělo-
výchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, 
z. s. Zároveň se představitelé spolku zavázali 
vést úplně, správně a transparentně účetnictví, 
hospodárně nakládat s prostředky jak vlastními, 
tak získanými z dotací a sponzorských příspěvků 
a  opětovně navázat spolupráci s  nadřazenými 
orgány, především Českou unií sportu (ČSU). 
TJDK v  současné době sdružuje pod svou hla-
vičkou v  oddílech atletiky, kopané, kanoistiky, 
kulečníku, kuželek, stolního tenisu a  šachů 
téměř pět stovek sportovců všech věkových 
a výkonnostních kategorií. Nábory nových členů 
probíhají nepřetržitě, ovšem s  přihlédnutím 

na aktuální situaci jednotlivých oddílů z hlediska 
kapacity heren, sportovišť a  trenérů. A  právě 
trenérům a  organizačním pracovníkům oddílů 
patří obrovské uznání a  poděkování, protože 
zastávají své funkce dobrovolně a  bez nároku 
na odměnu.  V neposlední řadě chceme poděko-
vat městu Dvůr Králové nad Labem a celé řadě 
firem i občanů, bez jejichž finanční podpory by 
dvorská tělovýchova mohla jen těžko existo-
vat. Velmi uvítáme i nové zájemce o finanční či 
materiální podporu našich sportovních oddílů, 
které seznámíme s hospodařením spolku a spo-
lečně připravíme plán vedoucí k  oboustranné 
spokojenosti. 
V průběhu listopadu jsme spustili nové webové 
stránky www.tjdk.cz, kde by měli jak stávající čle-
nové, tak noví zájemci najít informace o historii 
oddílů, současném dění, podmínkách členství, 
sponzorech i  o  novinkách týkajících se spolu-
práce s ČSU.  
Doufáme, že změny, kterými TJ prošla, pove-
dou k  úspěšnému rozvoji její činnosti v  oblasti 
sportu a tělovýchovy v našem městě a budeme 
moci mezi sebou přivítat nové sportovce a spor-
tovní fandy. 
Na závěr tedy: „Vítejte... a sportujte s námi!“

Dagmar Polzová
Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, z. s.

Sportuj s tělovýchovou

Podzim bývá v  DDM Jednička tradičně nabitý 
nejrůznějšími akcemi pro děti. Počínaje pod-
zimním pohádkovým putováním a  drakiádou 
na  Zvičině přes Běh spadaným listím nebo 
podzimním krosem, programem Podzimáček 
a výtvarnou soutěží Barevný podzim až po hallo-
weenské a jinak strašidelné akce.
I letos se také konala dvoudenní akce s názvem 
„Ať žijí duchové“, kde byl pro děti připravený 
bohatý program. Kromě tradičního dlabání dýní 
si děti v kulinářské dílničce vyrobily strašidelné 
dobroty, které poté s chutí snědly. Společně se 
vydaly na  návštěvu halloweensky vyzdobené 
zoo, vyráběly strašidelný hrad a večer je čekala 
stezka odvahy.
Druhou, neméně oblíbenou strašidelnou akcí, 
která se tradičně koná v  první polovině listo-
padu, je Uspávání strašidel. I  v  tomto roce si 
tak v  Jedničce dalo dostaveníčko několik hrů-
zostrašných strašidel, aby před tím, než se uloží 
k dlouhému zimnímu spánku, prozkoušela děti 

z nejrůznějších úkolů a dovedností. Nejprve děti 
musely najít správný klíč k odemčení strašidelné 
stezky, na  posilněnou se napít odporného lek-
tvaru a dále plnit různé úkoly, které si na ně stra-
šidla vymyslela.
Čekalo je mimo jiné hledání ztracených 
pavouků, lovení dušiček, jedení žížal, průlez 
pavučinou, průchod kolem mumie, návštěva 
smrťáka v děsivém sklepení, nebo sebrání kapky 
krve upírovi. 
V  budově pak nechybělo stanoviště „Lovců 
duchů“ a  prostor zbyl i  na  drobné vyrábění 
malých strašidélek. A  protože byly děti moc 
šikovné a odvážné, podařilo se všem projít stra-
šidelnou trasou a  splnit všechny úkoly. Víla tak 
mohla na závěr uložit všechna strašidla ke klid-
nému zimnímu spánku. 
Přejeme jim dobrou noc a budeme se se všemi 
odvážlivci těšit na viděnou zase příští rok.

Sylvie Černotová, DiS.
DDM Jednička

Strašidla v Jedničce

Sochař Jaroslav Černý zanechal za sebou výraz-
nou uměleckou stopu v našem městě, v regionu 
i v dalších městech naší republiky.
Ve  Dvoře Králové nad Labem vytvořil: Památ-
ník obětem II. světové války na  hřbitově                                                   
a  u  školy 5. května, pamětní desku architekta 
Jarolímka, v  roce 1990 restauroval bustu  
T. G. Masaryka v  Podharti, navrhl a  zrealizoval 
vstup do finančního úřadu, fontánu „Rukopisy“ 
a  náměstí V. Hanky a  pro ZOO objekt „Ptáci“ 
a reliéfní výzdobu pavilonů, slonů a šelem i vod-
ního světa. 
V Hradci Králové na Baťkově náměstí stojí jeho 
největší monumentální fontána v  bronzu „Krá-
čející oblouk“, další fontánu vytvořil na náměstí 

v Janských Lázních.
Pro Lázně Bohdaneč ztvárnil fontánu ptačích 
forem ve vstupním prostoru nově zrekonstruo-
vaném lázeňském areálu a u hřbitova se nachází  
jeho Pomník obětem I. a II. světové války. 
V  Jaroměři na  sídlišti Zavadilka najdeme jeho 
kamenné sousoší „Hrající si děti“ a  v  Teplicích 
nad Metují na náměstí „Muž a žena“ v nadživotní 
velikosti.
S řadou fontán se setkáme v interiérech hotelů, 
společenských sálech a  firmách, např. ve Vrch-
labí, Špindlerově Mlýně, v Peci, v Hradci Králové, 
v Rychnově, v Brně, v Teplicích nad Bečvou.

Mgr. Ivana Černá
ředitelka ZUŠ R. A. Dvorského

Výstava Jaroslava Černého – „Ohlédnutí“

V  průběhu uplynulých dvou let se učitelky 
naší mateřské školy zúčastnily v  rámci pro-
jektu Rozvoj kompetencí pedagogických pra-
covníků v  oblasti předškolního vzdělávání  
několika zahraničních stáží. Projekt byl hrazen 
z  prostředků Evropského sociálního fondu 
v  ČR a  z  Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. 
Učitelky postupně navštívily Slovensko, Polsko, 
Rumunsko. Cílem stáží bylo poznání systému 
předškolního vzdělávání dětí v  jednotlivých 
zemích. V  průběhu týdenního pobytu pedago-
gové navštívili několik předškolních zařízení jak 
státních, tak církevních. Měli možnost porov-
nat předškolní péči a  seznámit se se zákon-
nými normami, podle kterých se vzdělávání 
dětí v  příslušné zemi uskutečňuje. Měli dále 
za  povinnost se aktivně zapojit do  odborného 
programu, zpracovat „Deník stáže“ a  v  elektro-
nické podobě ho zaslat organizátorům a účast-
nit se workshopu na  výměnu zkušeností všech 
účastníků zahraničních stáží. Deník mapoval 
postupně den po  dni nejen dopolední povin-
nosti stážistek, ale i  zapojení do  odpoledních 
volnočasových aktivit.
Hlavně stáž na  Slovensku měla náplň volného 
času přizpůsobenou školské problematice. 
Účastníci navštívili výstavu hraček, výstavu slabi-
kářů, Kysucké muzeum a soukromou hvězdárnu, 
zhlédli představení dětí ze ZUŠ, které bylo uspo-
řádáno na jejich počest. V závěru všichni, včetně 
představitelů města, relaxovali v lázních Rajecké 
Teplice. Jako inspirující se jeví systém na Sloven-
sku, kde mají poměrně dobře již v předškolním 
vzdělávání začleněné děti od  2 do  3 let věku 
a  funguje tam také již po  několik let kariérní 
systém vzdělávání učitelů. Učitelky sbírají tzv. 
kredity a po nasbírání určitého počtu kreditů jim 
bývá zvýšen plat. Tento počet kreditů si udržují 
nebo sbírají další pro získání dalšího platového 
ohodnocení, případně postupu.
Účast v  těchto stážích nám umožnila načerpat 
spoustu nových zkušeností a poznatků.

Jaroslava Dlabolová
ředitelka MŠ E. Krásnohorské

Vzdělávání na  
MŠ E. Krásnohorské
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Braunův Betlém nejen v USA

V  současné době vzniká velká aktivita 
směřující k  záchraně Braunova Betléma. 
Tato aktivita vzešla především od  Králo-
védvoráků. V roce 2013 vzniklo „Občanské 
sdružení Braunův Betlém“, které si klade 
za  cíl tuto památku zachránit a  dále se 
podílet i na její následné ochraně.
Iniciativa tohoto sdružení neušla pozor-
nosti odborníků, a  tak bude Braunův Bet-
lém představen i  v  USA. Od  21. listopadu 
2015 do  31. ledna 2016 bude na  výstavě 
betlémů ze střední Evropy představen 
v  muzeu Knights of Columbus Museum 
v  New Havenu polychromovaný odlitek 
modelu Betléma. Tento odlitek v  měřítku 
1:7 vychází z dřevěného originálu od Leoše 
Pryšingera. Na této výstavě bude také před-
stavena památka Braunův Betlém, a to jak 
fotodokumentací kamenného originálu, 
tak představením snah o  jeho záchranu. 
Jen pro zajímavost, přepravní bedna 
s exponáty vážila dohromady 120 kg a  její 
přepravu lodí zajišťovala královédvorská 
firma Hanseatic Logistic, s. r. o.
Komu se nepodaří navštívit USA, může ori-
ginál dřevořezby Braunova Betléma zhléd-
nout na  výstavě betlémů, která se bude 
konat od 30. 11. do 4. 12. 2015 ve Staré rad-
nici ve Dvoře Králové nad Labem.
Doufám, že iniciativa k záchraně Braunova 
Betléma bude úspěšná a  že se jí podaří 
získat potřebné finanční prostředky. Snad 
se dožijeme, aby Braunův Betlém byl 
stejně krásný, jako je Hospital Kuks po své 
rekonstrukci.

Mgr. Eva Hloušková

Další šance, z. s., nabízí kočky 
k adopci
V  současné době 
v  našem králo-
vedvorském depo-
zitu pečujeme 
o  35 koček, což 
je stav, který pře-
vyšuje kapacitní 
i  finanční možnosti. 
Nabídka  koček do  adopce nebo dočasné 
péče se  průběžně mění, více informací 
najdete na www.dalsisance.cz, psát můžete 
na adresu: dalsisancedknl@seznam.cz. 
Protože jsme nezisková transparentní 
organizace, fungující pouze z  vlastních 
financí a  drobných sponzorských darů, 
uvítáme tedy každou i symbolickou mate-
riální nebo finanční pomoc. Náklady pouze 
na  krmivo a  stelivo se navýšily na  16.000  
korun měsíčně. V  předvánočním čase 
můžete pomoci též zakoupením a  zane-
cháním krmiva pro naše kočky přímo 
na  prodejně Hobby centra Jiranová nebo 
v  Zoo Shopu Benji v  nákupní zóně vedle 
Kauflandu. Děkujeme.

Mgr. Iva Pelíšková

První ročník charitativního pochodu Sportem 
pro charitu/Srdce dětem 2015, který se konal 
20. června, naplnil myšlenku celé akce. Ve pro-
spěch onkologicky nemocných dětí se totiž mezi 
účastníky ze Dvora Králové nad Labem a  okolí 
vybralo 130  982 korun. Šek předal organizátor 
akce Michal Karadzos prezidentce Nadačního 
fondu Kapka naděje Vendule Svobodové, která 
jej v  plné výši darovala Klinice dětské onkolo-
gie a  hematologie v  Praze a  dětské onkologii 
v Hradci Králové. Pro pražské centrum Nadační 
fond pořídil pulzní oxymetry Nonin 2500A Pal-
mSat, které slouží pro měření a  zobrazování 
saturace krve kyslíkem (% SpO2) a srdeční frek-
vence dětských pacientů a  hlídání jeho vývoje 
až po  dobu 72 hodin. Pro FN v  Hradci Králové 
Nadační Fond za  vybrané peníze pomohl 
k novému filtračnímu zařízení. Stávající totiž již 
nestačilo zajistit potřebnou kvalitu prostředí 
u  dětí léčených pro akutní lymfoblastickou 
leukémii s přechodným těžkým útlumem krve-
tvorby, který se rozvíjí v důsledku onemocnění 
samotného ale i  vlivem protinádorové léčby. 
Velké nebezpečí pro oslabené děti představují 
vzduchem se šířící houbové infekce, které jsou 
spojeny s  rizikem závažných zdravotních kom-
plikací a dokonce je mohou ohrozit i na životě. 
Vzhledem k  tomu, že se díky významnému 
medicínskému pokroku podaří mnoho dětí 
s akutní lymfoblastickou leukémií trvale vyléčit 

a vrátit je do normálního života se všemi aktivi-
tami, je pomoc pro zajištění optimálních pod-
mínek péče v období jejich zvýšené vnímavosti 
k mikroorganizmům velmi důležitá.
A  už nyní se můžete těšit na  2. ročník! Ten se 
uskuteční v sobotu 11. června 2016, opět ve spo-
lupráci s Vendulou Svobodovou a pod záštitou 
královédvorského starosty Ing.  Jana Jarolíma. 
Dobrovolný výtěžek bude využit zcela na  regi-
onální úrovni, a  to na  podporu Kliniky dětské 
onkologie a hematologie ve FN Hradec Králové. 
Těšit se můžete na velmi zajímavý, multižánrový 
program pro děti a dospělé. Sledujte průběžně 
internetové stránky www.zivotsrdcem.cz nebo 
facebook.com/zivotsrdcem, kde se v  následují-
cím období dozvíte vice.  Těšíme se na  setkání 
s vámi všemi, kteří spolu s námi podporují dob-
rou věc na  pomoc těm nejpotřebnějším. Žijte 
Život srdcem!

Michal Karadzos
Život srdcem ®

Charitativní pochod Srdce dětem 2015 
pomohl. A už se připravuje 2. ročník!

Blíží se Vánoce a s nimi i období výroby advent-
ních ozdob, velkého předvánočního úklidu, zdo-
bení oken a bytů vánočními motivy, nakupování 
dárků, pečení cukroví a perníčků a další méně či 
více oblíbené činnosti, které nám přibližují čas 
vánočních svátků. Rozhodli jsme se, že si spo-
lečně s našimi obyvateli alespoň částečně vyro-
bíme vánoční výzdobu, kterou pak ozdobíme 
náš Domov. 
Máme samozřejmě k  dispozici spoustu skleně-
ných vánočních ozdob, umělé stromečky i vyro-
benou výzdobu z  předchozích let, letos jsme 
ale chtěli předvánoční přípravy pojmout trochu 
jinak. Chtěli jsme zapojit do  výroby co nejvíc 
zaměstnanců domova všech profesí. Takže při 
společném tvoření se spolu ve  svém volném 
čase ve vánoční dílně sešly sociální pracovnice, 
uklízečky, rehabilitační pracovnice, pečovatelky, 
zdravotní sestry, kuchařky, aktivizační pracov-
nice, vedoucí jednotlivých úseků a  nakonec 
i paní ředitelka.
Každá přispěla svým umem ke společnému dílu. 
Některé z nás si přivedly na pomoc i své ratolesti, 
takže nám pomáhalo i  sedm dětí, které takový 
mumraj očividně bavil. Tvoření se samozřejmě 
zúčastnilo i  mnoho obyvatel domova, z  nichž 
někteří jen přihlíželi a povídali si s námi, jiní při-
ložili i ruku k dílu. 
Uspořádali jsme dvě vánoční dílny, kde se 
výzdoba vytvářela. Zdobili jsme perníčky, které 
budou sloužit jako občerstvení při vánoční akci, 
ale i  jako ozdoby na  jednom z  vánočních stro-
mečků. Vyráběli jsme vánoční PF přání, abychom 

je pak rozeslali všem, kteří nějakým způsobem 
spolupracují s  naším zařízením. Vyráběli jsme 
papírové ozdoby na okna, svícny ze šišek a sko-
řápek od ořechů, provázkové koule a kužely. Pak 
jsme v  týdnu před prvním adventem ozdoby 
rozvěsili a ozdobili vánoční stromečky. Vánoční 
přípravy vyvrcholily první adventní nedělí, 
kdy do  domova přijelo předvést své hudební 
vystoupení Trio Diamantes, odpolednem prová-
zel Josef Mádle a při této příležitosti jsme zapálili 
také první adventní svíčku. 
Přejeme všem, aby vánoční svátky pro-
žili pospolu mezi svými nejbližšími. Děku-
jeme našim zaměstnancům, kteří se podíleli 
na  pohodovém a  hladkém průběhu akce Den 
s úsměvem. 
Fotografie z  akcí si můžete prohlédnout na   
www.domovdknl.cz.

Mgr. Linda Mocová
sociální pracovnice, Roháčova 2968

Den s úsměvem v Domově důchodců
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Soustředění mažoretek Anabel 
ZUŠ s Terezou Rejlovou

V neděli 8. listopadu 2015 jsme si pronajali 
prostory tělocvičny ZŠ Podharť na  twir-
lingové soustředění s  královédvorskou 
rodačkou Terezou Rejlovou – držitelkou 
titulů Mistr ČR a  Mistr Evropy v  twir-
lingu a  v  mažoretkách. Celodenní akce 
se zúčastnilo 27 žáků z  tanečního oboru 
naší školy a 13 žáků mažoretkové skupiny 
Izabel z  Holohlav. Velké poděkování patří 
Tereze Rejlové za skvělý přístup, vstřícnost 
a vedení celého soutředění, které bylo vel-
kým přínosem nejen pro žáky, ale i pro nás 
jako pedagogy. Velmi se těšíme na  další 
spolupráci s profesionálkou takových kva-
lit, jako je Tereza Rejlová.

Jaroslava Beková
vedoucí mažoretek Anabel ZUŠ R. A. Dvorského

Evangelická církev ve Dvoře Králové nad Labem
Předvánoční adventní čas je pro církev dobou 
ztišení a přípravy na nadcházející oslavy vánoč-
ních svátků. Symbolem adventu je adventní 
věnec, v  našem kostele svícen, na  kterém kaž-
dou ze čtyř adventních nedělí zazáří jedna svíce 
navíc. Síla světla nám tak stále roste před očima, 
abychom se utvrzovali v  naději, že nakonec 
porazí každou temnotu našich životů. To pravé 
světlo světa k nám přichází právě v narozeném 
betlémském dítěti.  Ale v adventu zde ještě není, 
jeho příchod teprve vyhlížíme a  chystáme se 
na něj.
Na čtvrtou adventní neděli, kdy jsou Vánoce již 
opravdu takříkajíc za dveřmi, předvedou v rámci 
bohoslužeb namísto kázání děti a mládež diva-
delní hru na vánoční motivy. V tuto neděli si také 
zájemci mohou odnést z bohoslužeb Betlémské 

světlo, které pravidelně rozvážejí skauti.
Vánoční období začíná pro církev teprve  
25. prosince ve  svátek Narození Páně, na  Hod 
Boží vánoční. K  tomuto svátku již patří večerní 
čas předchozího dne. Teprve tehdy se rozezní 
vánoční písně, konají se slavnostní bohoslužby.
Zveme vás v čase adventu a Vánoc k následují-
cím evangelickým bohoslužbám:
• 4. neděle adventní 20. prosince 2015 

od 9:00 hod. – bohoslužby, při kterých hlavní 
slovo mají děti a  mládež se svou vánoční 
divadelní hrou;

• Štědrý den 24. prosince 2015 od  14:00 
hod. – bohoslužby ve středisku Diakonie ČCE 
ve  Dvoře Králové nad Labem na  Benešově 
nábřeží;

• Hod Boží vánoční – Narození Páně 25. 

prosince 2015 od  9:00 hod. – bohoslužby 
s vysluhováním Večeře Páně;

• První neděle po Narození Páně 27. prosince 
2015 od 9:00 hod. – bohoslužby;

• První neděle po Narození Páně 27. prosince 
2015 od  14:00 hod. – bohoslužby v  kapli 
ve Starobuckém Debrném;

• Nový rok 1. ledna 2016 od  9:00 hod. – 
bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně.

Pokud není uvedeno jinak, konají se bohoslužby 
v  evangelickém kostele (sboru) na  náměstí 
Odboje vedle gymnázia.
Přejeme všem občanům Dvora Králové nad 
Labem pokojný advent, požehnané a  radostné 
vánoční svátky a  vše dobré do  nového roku 
2016.

Mgr. Aleš Mostecký, farář

V letošním roce je to právě 
100 let od  chvíle, kdy se 
dívky staly nedílnou sou-
částí skautského hnutí 
v  Československu. 4. oddíl 
skautek se proto zúčast-
nil 24. října slavnostního 
setkání skautek v  prosto-
rech Skautského institutu 
na  Staroměstském náměstí v  Praze. Skautky 
si zde prohlédly výstavu připomínající stoleté 
výročí včetně kroniky prvních skautek a  stihly 
i navštívit několik pražských památek.
Dne 14. listopadu se uskutečnil již 25. ročník 
STÍNADEL, skautské hry pořádané naším stře-
diskem. Opět se v  boji o  Velkého Vonta sešly 
dvě skupiny, Mažňákovci a Losnovci. Boj o plán 
na Tleskačovo létacího kolo, ulice, životy a vlajku  
soupeřovy skupiny probíhal na náměstí a v při-
lehlých ulicích našeho města. Po  pětihodino-
vém boji proběhla v parku volba Velkého Vonta. 
Sečtením všech bodů za  splněné úkoly se pro 
letošní rok stali vítězi STÍNADEL Mažňákovci.
Na konci října uspořádal 5. oddíl vodních skautů 
výpravu na  Ohio – naši skautskou chatu, kde 
přespali a následující den odpoledne sjeli Labe 

od Verdeka k loděnici, a tím letos řeku „vodácky“ 
zamkli.
Zveme všechny rodiče, příbuzné, příznivce skau-
tingu na  MIKULÁŠSKOU SKAUTSKOU BESÍDKU 
v  neděli 13. prosince 2015 od  14:00 hod. 
v aule královédvorského gymnázia.
Již tradičně se zapojí skauti k šíření Betlémského 
světla. V sobotu 19. prosince ve 14:00 hod. ho 
převezmou královédvorští skauti na  vlakovém 
nádraží. Beltémské světlo bude k  dispozici pro 
veřejnost nejprve ve  14:30 hod. do  15:30 hod. 
na náměstí T. G. Masaryka. V následujících dnech 
si ho budete moci odnést do svých domácností 
ze všech tří královédvorských kostelů, katolic-
kého, husitského i evangelického.

Ing. Martin Stránský

Skautské středisko hlásí

Spolek FURT VENKU!! se s  radostí ohlíží za  dal-
ším plodným rokem. Nadále se hlásíme k cílům 
spolku, a to je zejména umožnit občanům všech 
generací vzájemná setkávání a  spolupráci. 
V uplynulém roce jsme podstatně rozšířili svoji 
činnost i  spektrum spolupráce se spřízněnými 
organizacemi.
V  současnosti v  rámci spolku působí několik 
sekcí: dětský Lesní klub, Rodinný klub Pecínek 
a  mezigenerační folková skupina Cedr. Cedr 
na jaře sestavil a provedl program „Prozvánění“ 
s písničkami bratří Ebenů. Rodinný klub Pecínek 
pořádá výlety, hudební a  výtvarná setkání pro 
celou rodinu. Lesní klub se schází každý čtvr-
tek odpoledne ve volné přírodě u Verdeku. Tam 
pořádá také akce pro veřejnost – zmiňme napří-
klad úspěšnou jarní ornitologickou akci. Prová-
díme také přírodovědné programy EVVO pro 
mateřské školky a první stupeň základních škol. 
Jsme členem Asociace lesních mateřských škol.
Kromě již tradiční spolupráce se školami a Měst-
skou knihovnou Slavoj ve  Dvoře Králové nad 

Labem jsme navázali kontakty například s mezi-
národní ochranářskou organizací „A  rocha“ 
a s nízkoprahovým centrem Střelka.
Ve  spolupráci s  odborem životního prostředí 
Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem jsme 
se zapojili do projektu „Zelené plíce města“. Člen 
Lesního klubu Stanislav Toman (5 let) získal oce-
nění v  městské fotosoutěži „Seriál o  stromech“ 
za fotografii pořízenou přímo na schůzce.
Chceme velice poděkovat městu Dvůr Králové 

nad Labem za  jeho finanční podporu. Díky ní 
jsme uskutečnili zmiňovanou akci s  odchytem 
ptáků, pořídili do Lesního klubu potřebný „klo-
bouk“ na tee-pee a skupině Cedr rozšířili inven-
tář hudebních nástrojů.
A jak dále? Na příští rok plánujeme další rozšíření 
naší činnosti, zejména o přednášky a semináře. 
Hodláme navázat spolupráci s královédvorskou 
pobočkou České ornitologické společnosti 
a s dalšími organizacemi.
Rodinný klub Pecínek plánuje pravidelná 
„Pohádková dopoledne“ pro rodiče s  dětmi 
a  dopolední „Vycházkový klub“ pro děti samo-
statně bez maminek.
Lesní klub zažívá generační výměnu členské 
základny a  získal nové výborné lektory. Stále 
ovšem velice uvítáme další členy i další lektory!
Zveme též hudebníky od 10 do 100 let neštítící 
se hudební práce ani legrace do folkové a expe-
rimentální kapely Cedr (na snímku).

Mgr. Martina Pecnová
koordinátorka FURT VENKU!!, z. s.

FURT VENKU!! se ohlíží za rokem 2015 a vyhlíží rok další
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Úspěch florbalistek

Letošní rok s  sebou přinesl nejen krásné léto, 
ale i hřejivý podzim, během kterého mohly naše 
žačky florbalistky ladit formu. Ve středu 21. října 
se děvčata Nina Hejduková, Anna Hejduková, 
Tereza Janská, Denisa Dufková, Eliška Hrubá, 
Michaela Sacherová, Kristýna Balážová a Natálie 
Šebová, poprvé v  historii školy, zúčastnila dív-
čího okrskového kola ve  florbalu. I  přes počá-
teční nejistotu podaly žákyně vynikající výkon, 
porazily všechny zástupkyně ostatních králo-
védvorských škol a  postoupily z  prvního místa 
do okresního kola. 
Žákyním děkujeme za  reprezentaci a  přejeme 
hodně štěstí v dalším utkání.

Akce školní družiny

I  letos navštívili předškoláci z  mateřských škol 
naši družinu. Stejně tak jako loni i tento rok zaví-
taly děti do keramické dílny, kde si vyrobily malé 
andílky a ozdoby na vánoční stromeček.  Aby se 
k nám všichni vešli a paní vychovatelky se mohly 
budoucím školáčkům naplno věnovat, vyra-
zila MŠ Dvořákova 4. listopadu a  MŠ Drtinova  
6. a 13. listopadu. Nezapomínáme ani na rodiče, 
a proto i jim bylo nabídnuto tvořivé odpoledne. 
Mnozí z nich využili dnů 20. října a 10. listopadu 
k vytvoření tácků a jejich dekorování tzv. trasa-
kováním neboli mramorováním. 
V  pátek 13. listopadu připravily paní vychova-
telky pro žáky prvního stupně pyžamový bál, 
který se stal již tradicí tohoto podzimního času. 
Platnou vstupenkou hravého odpoledne bylo 
pyžamo a  plyšová hračka. Děti soutěžily v  růz-
ných disciplínách v  tělocvičně školy a  na  závěr 
byly všechny odměněny sladkým překvapením.
Děkujeme školní družině a  těšíme se na  další 
vydařená setkání nejen s dětmi.

Mgr. Markéta Haasová
vyučující ZŠ 5. května 

Zprávy ze ZŠ 5. května
I  když se pod-
zim hlásí stále 
intenzivněji , 
my ve škole se 
neuk ládáme 
k  zimnímu 
spánku! Naopak, jsme velmi aktivní. V  zoolo-
gické zahradě jsme na  konci října navštívili 
akci „Týden duchů“. Kromě prohlídky podzimní 
zoo jsme také vydlabávali dýně, které jsme si 
pak mohli odnést a  použít při halloweenské 
výzdobě tříd. 
V  DDM Jednička navštěvujeme kurzy keramiky 
a vyrábíme zde dárečky k blížícím se Vánocům. 
Práce s  hlínou nás velmi baví a  už se těšíme, 
jak svými výrobky překvapíme rodiče. Neza-
pomínáme ani na pobyty v přírodě, počasí nás 
k nim přímo vybízí. Dne 5. listopadu jsme ráno 
odjeli do Trutnova, kde jsme se na nádraží sešli 
s našimi kamarády z trutnovské školy. Společně 
jsme pak pokračovali vlakem do  Kalné Vody. 
Zde jsme na pozvání navštívili rodiče naší kama-
rádky Lenky. Ti pro nás nachystali báječné dopo-
ledne. Připravovali jsme si své pizzy, které jsme 
následně pekli ve  venkovní peci. Běhali jsme 
po velké zahradě, povídali, hráli si a užívali jsme 

si slunečného počasí. 
V  listopadu jsme ukončili plavecký výcvik 
a  poslední hodina byla ve  znamení závodů. 
Všechny děti se velmi snažily a  odměnou jim 
byly krásné diplomy. Plavat však nepřestáváme, 
do Trutnova budeme jezdit i nadále. Pomalu se 
už chystáme na vánoční svátky. S trutnovskými 
kamarády nacvičujeme pásmo koled, které si 
před Vánoci zazpíváme v kostele. Tímto všechny 
srdečně zveme 21. prosince do kostela sv. Jana 
Křtitele ve Dvoře Králové n. L. Také v šikovných 
ručičkách už začínáme vyrábět sváteční výzdobu 
a dekorace, vždyť Vánoce jsou už za dveřmi!

Bc. Veronika Rapáčová 
ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ČCE

využíváme finanční prostředky EU
Základní škola Schulzovy sady přistupuje 
aktivně k získávání finančních prostředků z Ope-
račního programu Vzdělávání pro konkurence-
schopnost (OP VK). Tento tematický program 
v  gesci MŠMT umožňuje čerpat finanční pro-
středky z Evropského sociálního fondu. 
V  září jsme úspěšně zakončili své partnerství 
v projektu koordinovaném SŠIS Škola na dotek 
v Královéhradeckém kraji na základě výzvy č. 51. 
Tento projekt se zaměřil na podporu vzdělávání 
a vybavení pedagogických pracovníků v oblasti 
moderních informačních technologií. Během 
trvání projektu škola využila téměř 800.000 Kč.
Před zahájením aktuálního školního roku jsme 
podali projektové žádosti na základě výzev č. 56 
a  57. Protože obě žádosti byly úspěšné, získali 
jsme finanční podporu přesahující 1.300.000 Kč 
pro celou řadu vzdělávacích aktivit. 
V  rámci projektu Podpora výuky jazyků připra-
vujeme program čtenářských dílen pro žáky  
2.–7. ročníku, nakoupili jsme 200 titulů nových 
knih pro školní knihovnu a  zvažujeme její 
vybavení elektronickými čtečkami. V  oblasti 
cizích jazyků jsme vyslali dva učitele angličtiny 
na intenzivní jazykové kurzy do zahraničí a orga-
nizujeme studijní zájezd do  Anglie spojený 
s výukou jazyka pro žáky 9. tříd.
Projekt Rozvoj technických a jazykových doved-
ností umožňuje vybavit školní dílnu novými 
pracovními stoly a moderním nářadím. Podpo-
ruje učitele i  žáky při zkvalitňování pracovního 
vyučování. V části jazykové získali všichni učitelé 
angličtiny a na osmdesát žáků přístup k výuko-
vému programu DynEd pro školní práci i domácí 
přípravu. Studenti komunikují s  počítačem 
pomocí sluchátkových souprav s  mikrofonem 
a  rozvíjejí tak své jazykové dovednosti – poro-
zumění, zautomatizování frází, korektní výslov-
nost. Výhodou pro žáky je platnost licence až 
do konce června 2016.

Mgr. Ivan Jugl
ředitel

Martin na bílém koni

ZŠ Schulzovy sady pořádá každoročně zábavné 
odpoledne pro děti. V sobotu 14. listopadu jsme 
v naší škole přivítali kolem stovky dětí, které při-
šly slavit svátek Martina na bílém koni. 
Plnily různé úkoly v  jednotlivých učebnách. 
Setkaly se s  cizokrajnými zvířaty, v  jazykové 
učebně poslouchaly ve  sluchátkách pohádky, 
na interaktivních tabulích pracovaly s dětskými 
programy, podívaly se na živočichy pod mikro-
skopem, své pohybové dovednosti uplatnily 
v tělocvičně. 
Za  splněné úkoly dostávaly děti papírové sně-
hové vločky, které si nalepovaly na  barevné 
papírové rukavice zavěšené na provázku kolem 
krku. K  občerstvení byl perník a  čaj. Pamětní 
list a  perníkovou sněhovou vločku dostaly 
děti ve  škole, protože počasí nepřálo pobíhání 
venku. I koně s Martinem Antonínem přišli před 
školu jen na chvíli, neboť pršelo.
Přes nepřízeň počasí se akce vydařila. Poděko-
vání a úsměvy dětí patřily zaměstnancům školy, 
školní jídelny, naší dvorské zoo a  městskému 
útulku.

Mgr. Pavlína Fléglová
Mgr. Jitka Baudischová

Žluté a tyrkysové novinky!

ZŠ Schulzovy sady zve na školní 
akademii
Základní škola Schulzovy sady zve veřejnost do 
Hankova domu na vystoupení školní akademie 
úseku A s názvem Ve znamení lva. Akce se usku-
teční ve čtvrtek 10. 12. od 15:00 hod. (vstupné 
60 Kč) a od 18:00 hod. (vstupné 80 Kč). Předpro-
dej vstupenek s místenkou v kanceláři školy.

Na ZŠ Schulzovy sady to žije 
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Základní škola Strž získala finanční podporu 
z ministerské výzvy č. 56 – Čtenářské dílny jako 
prostředek ke  zkvalitnění čtenářství a  čtenář-
ské gramotnosti – hned v pěti šablonách, které 
obsáhnou všechny postupné ročníky mimo  
1. třídy. V rámci této výzvy jsme nakoupili knihy 
a v atriu školy vznikl čtenářský prostor, kam jed-
notlivé třídy chodí číst. Právě tento speciální 
prostor jednotlivé dílny dělá zvláštními.

Také letos pokračují celoroční aktivity zamě-
řené na prevenci rizikového chování. V prvních 
ročnících proběhla úvodní hodina projektu „Už 
se nebojíme!“, ve které se malí školáci seznámili 
se složkami Integrovaného záchranného sys-
tému. Lekci si pro ně připravili jejich starší spo-
lužáci z 8. ročníků. Ani druháci nezůstali pozadu 
a  v  programu „Dobrý sluha, ale špatný pán“ se 
pod vedením profesionální hasičky zabývali 
prací hasičů. Do  první hodiny se aktivně zapo-
jili a  naučili se přivolávat pomoc. Na  třeťáky 
čeká seznámení se základními zásadami první 
pomoci v rámci projektu „Umíme pomoci“. Žáci 
z  odloučeného pracoviště v  Žirči se zase těší 
na dráčka Hasíka.

Dne 27. října 2015 vyrazili žáci 2. stupně školy 
na  exkurzi do  unikátní přečerpávací elektrárny 

Dlouhé stráně v  Jeseníkách. Výklad, odborné 
filmy i prohlídka zázemí elektrárny pod kopcem 
a dolní nádrž, vše bylo zajímavé. To nejznámější 
a nejzajímavější z celého komplexu, horní nádrž, 
jsme ale neviděli – jen mlhu hustou tak, že by 
se dala krájet... Tak jsme se prošli v mlze kolem 
celé nádrže, vyfoukali a trochu navlhli, abychom 
pak popojeli do Velkých Losin, kde jsme viděli 
ruční výrobu papíru ve  zdejší papírně s  dlou-
hou tradicí. Vyslechli jsme si výklad, zhlédli film, 
prošli částí výroby, ale hlavně nakoupili nějaké 
suvenýry (kupodivu nebyly nijak předražené) 
ve zdejší prodejničce. Exkurze se vydařila, vraceli 
jsme se domů v dobré náladě. Mlze navzdory!

V  pátek 6. listopadu proběhla Noc ve  škole, 
na  kterou se děti celý týden těšily. Vyplnily si 
strašidelný kvíz a  následovala stezka odvahy. 
Děti si prošly celou školu jen za  rozsvícených 
svíček. Po chodbách se to hemžilo různými stra-
šidly. Přesto všechny děti stezku zdárně dokon-
čily. Za odměnu každý žák dostal diplom. Potom 
následovala pohádka na dobrou noc.

O významu solidarity se děti přesvědčily 11. lis-
topadu při návštěvě charitativního představení 
„Den pro Daníka“, jehož výtěžek byl věnován 
na  léčbu pětiletého chlapce. Škola připravila 

také krátké vystoupení, které se stalo součástí 
programu. Třídy, které se představení nezúčast-
nily, se podílely finančním darem.

Cestička do školy (nejen pro školáky)
Stalo se již tradicí, že se naše škola otevře jed-
nou za  měsíc i  pro předškoláky. Navštěvují 
nás v  rámci předškolní dílny nazvané Cestička 
do školy. Každé setkání má svůj cíl. Děti z mateř-
ských škol si zvykají na  školní prostředí, určitý 
režim a střídání zajímavých činností. 
V  říjnu jsme dílnu předškoláčků zahájili pro-
hlídkou školy. Budoucí prvňáci nakoukli do tříd 
i  do  školních družin, viděli ředitelnu, jídelnu 
i  sportovní halu. Dozvěděli se, koho mohou 
na chodbách budovy ještě potkat, a vyzkoušeli 
si první slušná pozdravení.
Listopadová návštěva se jmenovala Cvičíme pro 
radost a nesla se ve znamení pohybu. V pohybu 
byly i  paní učitelky, které se stihly zapotit již 
ve třídách při převlékání do sportovního. V tělo-
cvičně čekala na  malé cvičence stanoviště 
s úkoly. 
Příští setkání proběhne v prosinci, prověří šikov-
nost dětských prstíků a  navodí vánoční atmo-
sféru. Více nebudeme prozrazovat. Snad jen to, 
že se na vás, děti, těšíme!

Učitelé ZŠ Strž

Spolupráce se slovenskou ZŠ
Začátkem září jsme byli osloveni ZŠ Tupoleva 
ze slovenské Bratislavy a  požádáni o  spolupráci 
v  soutěži pod názvem „Moudrost ukrytá v  kni-
hách“, kterou vyhlásila Slovenská pedagogická 
knihovna v  Bratislavě a  Národní pedagogické 
muzeum v  Praze. Cílem soutěže bylo vytvořit 
záložky do  knih a  navázat spolupráci mezi čes-
kými a  slovenskými školami. Zmíněná ZŠ měla 
zájem o školu přímo ve Dvoře Králové nad Labem. 
Důvod není třeba příliš hledat, naše zoo má 
věhlas i za hranicemi. Děti tedy tvořily a nakonec 
jsme z několika tříd zaslali celou krabici krásných 
a nápaditých výrobků a na oplátku jsme začátkem 
listopadu dostali pozdravy ze zahraničí. Mohli jsme 
se přesvědčit, že děti jsou stejně šikovné na obou 
stranách hranice, a  tak uvidíme, zda zůstane jen 
u záložek, nebo se časem vyvine i další spolupráce 
a přátelství mezi našimi školami.  

Mgr. Edita Vaňková, ředitelka školy

Podzimní dílničky

V  sobotu 24. října ožila naše škola švitořením 
nejmladších žáčků, kteří si přišli pocvičit svou 
zručnost při skládání papíru, stříhání, vystřiho-
vání a dokonce i šití. Přestože pro některé z nás 
byly nůžky ještě trochu tvrdý oříšek, s  trochou 
dopomoci a  dobrou náladou jsme všechno 
hned překonali. Tradičně hojná účast i o víkendu 
nikoho nezaskočila, a tak není divu, že si s sebou 
domů mohli všichni pilní tvůrci odnášet nejen 

podzimní dýně a dýňové strašáky pro výzdobu 
květináčů či oken, ale dokonce i  s  pomocí 
paní vychovatelky Hoškové, která vše předem 
pečlivě připravila, ušité sovičky, které budou 
během podzimních prázdnin zdobit vstupní 
dveře a  vítat nejednoho hosta. Našim vycho-
vatelkám i učitelkám děkuji za čas, který si pro 
děti o víkendu ušetřily, a  jistě nejen já se těším 
na rozmanité nápady při dalších dílničkách.

Mgr. Stanislava Vojtíšková, zástupkyně ředitelky

Poznáváme své město a okolí

Třeťáci ze ZŠ Podharť v rámci třídního projektu 
Poznáváme město a okolí navštívili během září 
a října některá z nejzajímavějších míst naší obce 
a  jejího nejbližšího okolí. Jedna z cest je napří-
klad zavedla do Braunova Betléma. Krásnou pěší 
procházkou došli k  rekonstruovanému areálu 
v Kuksu s barokní lékárnou, kde si mohli vyzkou-
šet výrobu léků a nahlédnout do rodinné špor-
kovské hrobky. 
Dalším velmi důležitým místem, kam se podívali, 
byl kostel sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad 
Labem se svou rukopisnou kobkou a  nádher-
ným výhledem z  věže na  celé město. Od  pana 
Langfelnera se tu dozvěděli mnoho zajímavých 
informací z historie města. Potom se prošli cen-
trem města, okolo zbytků městského opevnění, 
pranýře a Šindelářské věže.
S  historickými událostmi týkajícími se našeho 
města velmi nápaditě propojenými s  pověstmi 

Královédvorska se třeťáci seznámili díky panu 
Pýchovi a jeho pěkně připravenému programu. 
Při prvouce a výtvarné výchově pak děti ve sku-
pinkách zaznamenávaly to, co je nejvíce zaujalo, 
co si zapamatovaly, a  sestavily plán, jaká místa 
by navštívily s kamarády z jiného města.

Mgr. Hana Havlíčková, Mgr. Kateřina Křivánková 
třídní učitelky

Logická olympiáda

V  letošním školním roce se poprvé zúčastnilo 
několik žáků 5. A  Logické olympiády. Soutěž 
organizuje MENSA ČR, společenská organizace, 
která sdružuje nadprůměrně inteligentní lidi. 
Ve školním – nominačním kole se nejlépe umís-
tila Andrea Langerová a stala se krajskou semifi-
nalistkou v konkurenci 510 soutěžících v celém 
Královéhradeckém kraji. Dalšími úspěšnými řeši-
teli byli Vlasta Rolf a Martin Kicler.
Andrea v  pátek 6. listopadu obhájila své umís-
tění v krajském kole. Děkuji Andrejce za vzornou 
reprezentaci školy a přeji mnoho úspěchů v dal-
ších matematických soutěžích.

Mgr. Marta Mokrá,  učitelka matematiky

Pozvánka na Podharťské čertoviny
Zveme předškoláky a  jejich rodiče do budovy 
školy na tradiční čertovský rej, který se uskuteční 
4. 12. 2015, začátek je od 15:00 do 16:30 hod.

ZŠ Strž připravuje akce nejen pro své žáky, ale i pro předškoláky

Informace o akcích na ZŠ Podharť a pozvánka na čertoviny
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Stomatologická pohotovost 
prosinec 2015
5. a 6.12. 2015: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 
1105, Dvůr Králové n. L., tel.: 499 321 028;
12. a 13.12. 2015: Prouzovi, s. r. o.;
19. a 20.12. 2015: Prouzovi, s. r. o.;
24. 12. 2015: MUDr.  Jiří Záplata, zub. 
ord. č. p.  42, Choustníkovo Hradiště, tel.: 
499 392 811;
25. a  26. 12. 2015: Prouzovi s. r. o., Ša-
faříkova 1105, Dvůr Králové n. L., tel.: 
499 321 028;
27. 12. 2015: MUDr. Petra Šípková, Roose-
veltova 474, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 
499 621 425;
1. 1. 2016: MUDr. Jiřina Klustová, Preslova 
446, Dvůr Králové n. L., tel.: 499 622 560.
Ordinační hodiny: 8:00–12:00 hod.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Studentští zastupitelé 
besedovali s policií 
o bezpečnosti ve městě
Druhé zasedání studentského zastupi-
telstva města Dvůr Králové nad Labem 
se uskutečnilo ve  čtvrtek 5. listopadu 
na městském úřadě. Studentští zastupitelé 
se zástupci Policie ČR a  Městské policie 
Dvůr Králové nad Labem (MPDK) besedo-
vali o bezpečnosti ve městě.
Zástupci královédvorského obvodního 
oddělení Policie ČR prezentovali svou práci 
a odpověděli na otázky týkající se momen-
tální bezpečnostní situace ve  městě, dro-
gové problematiky nebo trestných činů 
mladistvých. Mgr.  Jindřich Hauke, určený 
strážník MPDK, zase představil práci 
městské policie, odpověděl na  otázky 
týkající se kamerového systému, hlídkové 
činnosti, problematiky bezdomovectví 
nebo drogové závislosti. Zástupce RIAPS, 
Mgr.  Ondřej Čalovka, představil činnost 
centra v  Trutnově a  odpověděl na  otázky 
týkající se pomoci drogově závislým. Jako 
námět na  další jednání se hovořilo také 
o  případném uzákonění trestněprávní 
zodpovědnosti kouření dětí a mládeže do   
18 let, které není v České republice platné. 
Tuto otázku by bylo možné otevřít napří-
klad prostřednictvím besedy nebo dopisu 
senátorovi Ing. Jiřímu Hlavatému, který by 
se jako zákonodárce mohl postarat o  její 
větší publicitu.
Členové studentského zastupitelstva byli 
také požádáni, aby se zamysleli nad podo-
bou loga a  motta pro Program rozvoje 
města Dvůr Králové nad Labem 2016–2022. 
Studentští zastupitelé se příště sejdou 
ve  čtvrtek 3. prosince a  hovořit budou 
na téma technických služeb města. 

Miroslava Kameníková

Rádi bychom vás pozvali na  předvánoční 
a vánoční akce, bližší informace o nich najdete 
v  příloze KdeCO a  na  internetové stránce  
www.utulek-dknl.estranky.cz, kde je také aktuální 
nabídka u nás umístěných psů.

Terezka – mladá fenka, 
která na  neznámé lidi 
a situace reaguje vystra-
šeně. Při bližším sezná-
mení je to ale fajn holka.

Tony – odrostlý psí 
puberťák, veselý 
a  kamarádský pes jak 
k lidem, tak ke psům.

Adam – jedná se o mla-
dého křížence němec-
kého ovčáka. K  lidem 
je hodný a kamarádský, 
méně už k jiným psům.

Jack – fešák, který umí 
být milým společníkem 
na  procházce. Noví 
páníčci by s  ním měli 
trávit co nejvíc času, 
aby nemusel přemýšlet 
nad tím, kudy a kam jim 
může utéci.

Daniela Hoblová
Psí útulek Dvůr Králové nad Labem

Psi umístění v královédvorském útulku

Jak dopadla výstava „Žireč včera – dnes – zítra“
Posuďte sami. Výstavu v  obou termínech (letní 
i  podzimní) zhlédlo bezmála 460 návštěvníků. 
Jaksi předpremiérově se ji podařilo zpřístupnit 
už v  létě při příležitosti žirečských Anenských 
slavností. Opakovaně, ale oficiálně, byla ote-
vřena vernisáží, kterou zahájily svým vystoupe-
ním děti žirečské školy pod vedením učitelky 
Hylmarové, krásně zazpívala také talentovaná 
dvanáctiletá Veronika Mertllíková. Pozvané 
hosty uvítali zástupci osadního výboru, kteří 
poděkovali sponzorům i  těm, kteří k  realizaci 
akce přispěli svým vstřícným postojem. Podě-
kování zaznělo i  těm, kteří poskytli materiály, 
fotografie i  historickou dokumentaci. Velký dík 
patřil i celému výstavnímu týmu, který měl nej-
větší zásluhu na uspořádání této akce pořádané 
u příležitosti 120. výročí založení české Matiční 
školy a  95 let od  otevření nové budovy České 
státní menšinové školy v Žirči.  Během programu 
byli oceněni tři vítězové vědomostní soutěže 
na téma žirečské historie.
Poděkovat se patří také městu Dvůr Králové nad 
Labem za finanční příspěvek. Škoda jen, že pod-
poru jeho představitelé nevyjádřili také osobní 
účastí na vernisáži, což bylo snad jedinou vadou 
na kráse tohoto jinak příjemného setkání při pří-
ležitosti zahájení výstavy. Snad tedy příště...
Účast návštěvníků výstavy a  jejich živý zájem 
o  ni nás velmi potěšil, ale radost nám udělaly 
i bezprostřední pocity vyjádřené zápisy v knize 
návštěv. Nejčastěji se vzpomínalo:  
„Děkuji za  to, že jsem si osvěžila vzpomínky 
na  dětství, nástup do  školy, na  pana řídícího 
Šimka...“ či „Prožil jsem si znovu 40 let prožitých 
v  Žirči...“ nebo „Děkujeme za  krásné vzpo-
mínky...“ či „Bylo příjemné se vrátit do minulosti 
a ukázat ji potomkům...“
Jindy se zase projevil žirečský lokální patriotis-
mus: „Jsem rodačka ze Žirče a obdivuji, jak tato 
vesnička žije, klub důchodců, klub chovatelů 

atd., to je v  dnešní době úžasné...“ nebo „Vra-
cím se sem ráda, Žireč má své kouzlo a skvělou 
atmosféru...“ či „Za  výstavou je vidět hromada 
práce, která byla vykonána s láskou k místu, kde 
žijete...“
Ale zazněla i slova moudrá: „Je dobře vědět, kdo 
jsme, odkud a kdo byli Ti, co tu byli před námi...“
Někteří si to vyloženě užívali: „Měli jsme úsměv 
na tvářích, když jsme vzpomínali na minulost...“  
nebo „Na  historických fotkách jsme se ještě 
poznali, prohlídku jsme si velmi užili...“
Všichni však měli jedno společné, vyjadřovali 
nadšení, nechyběla slova: díky, krásné, úžasný 
zážitek, skvělé, nádherné, ale i  klobouk dolů 
a jednou dokonce i bravo a gratuluji!
Ale abych byl objektivní, dočkali jsme se i jedné 
kritiky: „Na žádné fotce jsem se neviděl!“
V některých případech byly reakce i  tak trochu 
zavazující. Několikrát se totiž ozvalo: „Uvítali 
bychom almanach...“ anebo „Já mám doma 
také staré fotografie ze Žirče, přinesu Vám je 
a můžete sbírku doplnit...“ 
A tak možná, že ta naše práce bude mít pokračo-
vání a třeba z ní bude takový nekonečný příběh.
Děkujeme všem, kdo přišli, a  třeba zase někdy 
příště...

 Vladimír Mertlík
Osadní výbor Žireč, předseda výstavního týmu


