
Česko-polský projekt 
se zaměří na hudbu
a na tradice

2 Dvůr Králové nad Labem
se stal dlouhodobým
partnerem EDUinu

3 MPDK bude měřit 
rychlost i ve Vítězné,
Zdobíně a Lanžově

4 TSm a MěVaK 
informují 
o činnosti

5 Pokračuje 
rekonstrukce 
Benešova nábřeží  

6

1www.mudk.cz

9
 2016

Vydává město Dvůr Králové nad Labem  |  Vychází 30. září 2016 ZDARMA

Chystá se změna územního 
plánu, návrhy podávejte 
do 31. října 2016
Město Dvůr Králové nad Labem připravuje 

druhou změnu územního plánu. O  jejím 

pořízení rozhodli zastupitelé na svém zase-

dání 8. března 2016. Občané, fyzické a práv-

nické osoby, které tak mají zájem, mohou 

do 31. října 2016 podat návrh na pořízení 

změny územního plánu. Návrhy by měly 

obsahovat: údaje o  navrhovateli včetně 

jeho vlastnických nebo obdobných práv 

k  pozemku nebo stavbě na  území obce, 

údaje o současném využití ploch a navrho-

vané změny a důvody pro pořízení změny 

územního plánu. Přesné znění požadavků 

je uvedeno v  § 46 stavebního zákona 

č. 183/2006 Sb. Návrhy v písemné podobě 

zasílejte na adresu: Městský úřad Dvůr Krá-

lové nad Labem, odbor výstavby a  územ-

ního plánování, náměstí T. G. Masaryka 38, 

544 17 Dvůr Králové nad Labem.

(mik) 

Zveme na vyhlášení Ceny města 
Dvůr Králové nad Labem 
Slavnostní vyhlášení Cen města Dvůr Krá-

lové nad Labem za rok 2015 se uskuteční 

v úterý 25. října 2016 od 18:00 hod. 

v Hankově domě. Ceny obdrží za celo-

životní dílo v oblasti hudby Tomáš Mervart, 

Milan Iglo a Jan Neruda in memoriam; za 

celoživotní dílo – udržování a rozvoj tra-

dičního lidového řemesla vzorkorytectví 

Milan Bartoš; za celoživotní dílo – rozvoj 

včelařství na Královédvorsku Josef Holub; 

za celoživotní dílo v oblasti výtvarného 

umění Lubomír Dvořák (Zvičina); za repre-

zentaci města v oblasti školství a vzdělávání 

Jan Flídr; za celoživotní dílo – trenérskou 

činnost manželé Alan a Veronika Výborní, 

Petr Karban, Tomáš Lagutin; za celoživotní 

dílo v oblasti sportu Jiří Krys in memoriam; 

za úspěšnou reprezentaci v roce 2015 

družstvo Team Gym TJ Sokol Dvůr Králové 

nad Labem (Jana Holubcová, Kateřina 

Holubcová, Sára Erbenová, Tereza Hulí-

ková, Nela Drápalíková, Monika Fišerová, 

Eva Špatenková, Jana Špatenková a Sára 

Sicilská); za podporu rozvoje sportu Geor-

gios Karadžos. V doprovodném programu 

zatančí královédvorská skupina Attitude 

a zahraje hudební uskupení Crazy Band ze 

ZUŠ R. A. Dvorského. 
(mik)

facebook.com/
mestodknl

Silnice na Choustníkovo Hradiště je otevřená, 
nyní se rekonstruují chodníky ve Zboží
První z  významných rekonstrukcí silnic, které 

v letošním roce ve městě realizuje Královéhradecký 

kraj, je u konce. Silnici II/299 ze Dvora Králové nad 

Labem do  Choustníkova Hradiště zprůjezdnili 

v sobotu 10. září 2016. 

Řidiči však musejí počítat se sníženou rych-

lostí. V  návaznosti na  dokončovací práce jako 

úpravy krajnic a  příkopů nebo nástřik vodo-

rovného dopravního značení, který nelze nyní 

z technologických důvodů provést, bude v obci 

maximální povolená rychlost stanovena na

30 km/hod., mimo obec na 50 km/hod.

V návaznosti na dokončení rekonstrukce začala 

v  týdnu od  12. září 2016 oprava chodníků 

v  intravilánu obce Zboží, která potrvá až do

2. listopadu 2016.

„Stavbaři zrekonstruují celkem 640 metrů chod-

níků, na  které bude položena zámková dlažba. 

V rozpočtu města jsou na tyto práce vyčleněny 

2 miliony Kč včetně DPH,“ dodal Ctirad Pokorný, 

vedoucí odboru rozvoje, investic a  správy 

majetku královédvorského městského úřadu.

Jako první budou v  zámkové dlažbě prove-

deny nástupní plochy v  autobusových zastáv-

kách, aby mohli občané bezpečně nastupovat. 

Do  doby dokončení těchto stavebních prací 

budou autobusové zastávky posunuty o několik 

metrů.

Již na přelomu dubna a května provedli pracov-

níci městských vodovodů a kanalizací ve Zboží 

výměnu části vodovodu, následně během 

rekonstrukce povrchu vozovky stavbaři položili 

nové silniční obruby.

Rekonstrukce povrchu silnice II/299 ze Dvora 

Králové nad Labem do Choustníkova Hradiště se 

realizovala v rámci krajského plánu oprav silnic, 

investorem byl Královéhradecký kraj, zhotovite-

lem stavby společnost Eurovia CS, a. s.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Centrum ožilo Svatováclavským posvícením

Oslavy královédvorského Svatováclavského posvícení nabídly v sobotu 24. září tradiční bohatý program. Hlavní scénu na 

náměstí T. G. Masaryka doplnila dětská loutková scéna, řemeslný jarmark či lunapark. Program vyvrcholil vystoupením 

česko-skotské rockové kapely Navostro (na snímku). Sobotu zpestřil také 2. ročník Královédvorských vinařských slavností

v aule SŠIS a 7. Mistrovství ČR v klasických disciplínách CTIF hasičů na stadionu pod Hankovým domem.    Foto: Jan Skalický
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Zastupitelé prodloužili MAS 
Královédvorsko termín úhrady 
fi nanční výpomoci
Zastupitelstvo na  svém zářijovém zase-

dání schválilo prodloužení termínu úhrady 

návratné fi nanční výpomoci, kterou město 

poskytlo Místnímu akčnímu sdružení 

(MAS) Královédvorsko, a  to do  30. června 

2017. Smlouvu o poskytnutí půlmilionové 

částky schválili zastupitelé v prosinci 2015 

a  MAS Královédvorsko mělo fi nanční pro-

středky vrátit ve  dvou splátkách, 200 tisíc 

Kč do  konce letošního září a  300 tisíc Kč 

do  konce roku 2016. Zástupci MAS Krá-

lovédvorsko však požádali město Dvůr 

Králové nad Labem o  odložení splátky 

kvůli zpožďování administrace a vyplácení 

fi nančních prostředků ze strany přísluš-

ných ministerstev na projekty, které místní 

akční skupina realizuje. 

(mik)

25. narozeniny Diakonie Dvůr 
Králové nad Labem
Královédvorská Diakonie, která se věnuje 

pomoci seniorům, prožila náročné, ale záro-

veň hezké léto. Pracovníci, klienti a  další 

lidé směřující do  Diakonie měli vzhledem 

k probíhající rekonstrukci Benešova nábřeží 

ztížený přístup a  dopravní dostupnost. To 

ale díky vstřícnosti a  trpělivosti zaměst-

nanců, spolupracujících fi rem a  dalších 

osob nebránilo v  každodenní práci. Léto 

bylo vydařené a  senioři v  Diakonii mohli 

prožít řadu nevšedních zážitků. Rádi vzpo-

mínáme například na  červnové zahradní 

posezení s  opékáním buřtů a  společným 

zpěvem, dále na  prázdninová cvičení pod 

širým nebem nebo na  oběd servírovaný 

venku na zahradě. Přírodní krásy jsme obdi-

vovali při výletech na výstavu jiřin v kostele 

sv. Anny v Mostku nebo do naší zoo. Letošní 

novinkou v  Diakonii byla i  malá bylinková 

zahrádka na  naší terase. I  během prázdnin 

nám vytrvale pomáhali naši dobrovolníci 

překračovat hranice všedních dnů. Tak jsme 

se mohli například podívat na  fotografi e 

z  jarní cesty po  USA. Při společné četbě 

senioři vzpomínali. S  panem Kalenským se 

zájemci věnovali výtvarné tvorbě. Tématem 

byly letní motivy. Došlo tak na malování kvě-

tin, letních šatů nebo lesa a také k promýš-

lení toho, které věci si s sebou vzít na pustý 

ostrov, kdyby k takové situaci došlo. 

Nyní se můžeme těšit na další události. Jed-

nou z nich bude tradiční Den seniorů pořá-

daný naším městem. Díky štědré fi nanční 

podpoře dárců a  fi rmy Sodexo budou 

na  naší zahradě instalovány nové rehabili-

tační a herní prvky s cílem nabídnout nové 

aktivity a příležitosti k setkávání pro seniory 

z  Diakonie i  veřejnosti napříč generacemi. 

Všem dárcům děkujeme za podporu. 

V  polovině října to bude 25 let od  vzniku 

Diakonie ve  Dvoře Králové nad Labem  

a počátku naší činnosti na Královédvorsku. 

To, že pracovníci střediska pomáhají zvládat 

jednotlivcům a  rodinám situace spojené 

nejčastěji se zhoršením zdraví a  potřebou 

konkrétní podpory již čtvrtstoletí, si připo-

meneme na  slavnostních bohoslužbách 

v evangelickém kostele 9. října od 9:00 hod. 

Mgr. Zdeněk Hojný

ředitel Diakonie Dvůr Králové nad Labem

Česko-polský projekt se zaměří 
na lidové tradice a hudbu
Město Dvůr Králové nad 

Labem připravuje ve  spo-

lupráci s  polským partner-

ským městem Kamenná 

Hora přeshraniční projekt 

zaměřený na lidové tradice 

a hudbu.

„Chceme společně pro-

pagovat naše tradice 

a  navzájem je porovná-

vat. Chybět nebude ani 

zacílení na hudbu. Připra-

vujeme novinky pro další 

ročník Královédvorského 

hudebního léta, na  kte-

rém vystoupí i  umělci 

z  Polska, a  v  Kamenné 

Hoře vznikne podobně koncipovaný hudební 

festival,“ uvedla místostarostka města Alexandra 

Jiřičková.

V současné době se připravují žádosti o dotace 

z  projektu česko-polské spolupráce, které 

mohou činit až 20.000 euro pro každého z part-

nerů, celkem tedy 40.000 euro. „Jedná se o mik-

roprojekt. Půjde o spolupráci institucí a hlavními 

realizátory projektu jsou za  Dvůr Králové nad 

Labem městské kulturní zařízení Hankův dům 

a za polskou stranu Centrum kultury v Kamenné 

Hoře,“ vysvětlila Alexandra Jiřičková a pokračo-

vala: „Polská strana musí podat žádost do 30. září 

2016, Dvůr Králové nad Labem nejpozději do

30. listopadu 2016. Poté budeme zhruba 

do března příštího roku čekat na hodnocení pro-

jektu, který odstartuje v  dubnu Velikonocemi 

v  Polsku. Finanční prostředky získané z  dotace 

využijeme např. na pronájem technického vyba-

vení, podia, na  náklady spojené s  dopravou 

do Kamenné Hory a podobně.“

V úterý 6. září 2016 se zástupci obou měst a kul-

turních zařízení sešli v Hankově domě, aby zde 

podepsali deklaraci o  partnerství, kterou je 

třeba k  žádostem o  dotace přiložit. Za  Hankův 

dům deklaraci podepsala ředitelka Zuzana Čer-

máková a  za  kamenohorské Centrum kultury 

ředitel Marek Dańczak.

„Spolupráce s  Kamennou Horou se začíná z  té 

ofi ciální roviny posouvat do roviny osobní, více 

se poznáváme a  navazujeme nová přátelství. 

Všichni se tak na  projekt velmi těšíme. Během 

příprav jsme například zjistili, že pomlázku, která 

je pro české Velikonoce tolik typická, v  Polsku 

vůbec neznají. Díky našim setkáním tak získá-

váme inspiraci pro další spolupráci lidí i  obou 

kulturních zařízení,“ dodala královédvorská mís-

tostarostka Alexandra Jiřičková.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

V rámci partnerství 

měst se delegace 

našeho města setkala 

s partnery z Francie 

a italského Piegara 

ve francouzském 

Verneuill-en-Hallate. 

Cestu autobusem 

zpestřili Jaroslav 

Neumann a  Blanka 

Hofmanová zastáv-

kou v  Trevíru, met-

ropoli rýnského 

ryzlinku, a  exkurzí 

po  bojištích 1. svě-

tové války. Nevynechali jsme ani Paříž. 

Naši partneři nám během programu zaměře-

ného na  hudbu připravili nezapomenutelný 

koncert. Za naši stranu zahrála na housle Anna 

Zimová s  malířským doprovodem Dany Čin-

čarové. Navštívili jsme monetovskou zahradu 

s malířským ateliérem v Giverny a město Beau-

vais s katedrálou zapsanou v UNESCO.

Letošní setkání zaznamenalo klesající zájem 

o  každoroční výjezd do  partnerské země, a  to 

i  na  italské straně. Srdečné setkání s  našimi 

přáteli nás ale utvrdilo, že patnáctileté budo-

vání partnerství má smysl. Je však nejvyšší čas 

přizpůsobit se poptávce současné společnosti.

Sdružení přichází s návrhem na vytvoření plat-

formy (web, Facebook), která posune jumelage 

na  další úroveň. Zapojit se, cestovat, poznat 

život v  rodině z  partnerského města a  ochut-

nat domácí kuchyni tak bude snazší pro více 

občanů. Věříme, že se tak rozšíří a omladí okruh 

zapojených zájemců. 

Poděkování za  zajištění zájezdu patří předsed-

kyni Sdružení pro spolupráci se zahraničím, paní 

Zuzaně Čermákové.

Ing. Veronika Tomková

členka sdružení, zastupitelka (TOP 09)

Nová tvář pro „žumeláž“
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Město připravuje nové 
propagační materiály
Město Dvůr Králové nad Labem za pod-

pory Královéhradeckého kraje připravilo 

pro návštěvníky nové propagační materi-

ály. Ty jsou stejně jako na turistickém por-

tálu www.dvurkralove.cz zaměřeny na kon-

krétní cílové skupiny. Turisté tak budou 

mít nově k  dispozici malou brožurku 

do kapsy s tipy na výlety, která je provede 

nejen po místních památkách, ale také po 

okolních zajímavostech, a  dále brožuru 

s tipy na výlety pro rodiny s dětmi. Stejně 

jako v  předchozích letech se i  tentokrát 

mohou občané města a  návštěvníci těšit 

na  nástěnný kalendář na  rok 2017. Letos 

přinese fotografi e památek a  přírodních 

atraktivit v okolí Dvora Králové nad Labem 

a připomene tím bezobslužná místa regio-

nální turistické hry Královédvorsko. Kalen-

dář bude opět ve  formátu A3 a  k  dostání 

bude stejně jako kapesní kalendáře od 

října v  městském informačním centru 

na  náměstí T. G. Masaryka. Už nyní také 

můžeme prozradit, že město na  příští rok 

ke  200. výročí objevení Rukopisu králo-

védvorského v klenuté kobce věže kostela 

sv. Jana Křtitele vydá aktualizovaný mate-

riál o historii kostela a o nalezení rukopisu. 

Chybět nebudou ani fotografi e kostela 

v jeho dřívější a současné podobě. 

Bc. Milena Rejlová, DiS.

manažerka cestovního ruchu a propagace

Nenechte si ujít Prezentaci 
středních škol a zaměstnavatelů 
2016. Pomůže při rozhodování
Máte doma školáka, který zatím neví, čím by 

chtěl být, případně na  jakou střední školu 

by se měl přihlásit? Přijďte se podívat na 

2. ročník Prezentace středních škol a zaměst-

navatelů 2016, který pořádá Krajská hospo-

dářská komora Královéhradeckého kraje 

(KHK KHK) ve  spolupráci s  Královéhradec-

kým krajem. Na  akci se představí téměř 

80 vystavujících: středních škol i zaměstna-

vatelů působících v celém  kraji. Prezentace 

se uskuteční během října a listopadu:

• 7.–8. října: Náchod (Sokolovna, Tyršova 

207);

• 14.–15. října: Rychnov nad Kněžnou 

(Společenské centrum, Panská 1492);

• 21.–22. října: Trutnov (Uff o, Společen-

ské centrum Trutnovska pro kulturu 

a volný čas, náměstí  Republiky 999);

• 4.–5. listopadu: Jičín (Masarykovo diva-

dlo, Husova 206);

• 11.–12. listopadu: Hradec Králové (Kon-

gres. centrum Aldis, Eliščino nábřeží 375).

Novinkou letošního ročníku je „Veletrh 

pracovních příležitostí“, během něhož 

mají fi rmy možnost představit volná pra-

covní místa. Nabízí se tak zajímavá setkání 

a příležitosti nejen pro žáky 9. tříd, ale i pro 

studenty středních škol, vyšších odborných 

škol, vysokých škol, absolventy a  všechny 

zájemce o práci. V rámci prezentace v trut-

novském Uff u se bude konat i  workshop 

na podporu technických profesí ve spolu-

práci s  trutnovským kontaktním pracoviš-

těm Úřadu práce ČR. Zajímavou doprovod-

nou akcí budou exkurze vystavujících fi rem 

pro žáky 8. a 9. tříd základních škol.

Zdroj: KHK KHK

Dvůr Králové nad Labem se stal 
dlouhodobým partnerem EDUinu
Město Dvůr Králové nad Labem bude až do  roku 

2028 partnerem společnosti EDUin, o. p. s. Naváže 

tak na  spolupráci na  různých projektech formál-

ního a  neformálního vzdělávání, která započala 

již před dvěma lety projektem Města vzdělávání. 

Smlouvu o  dlouhodobém partnerství schválili 

zastupitelé na svém zasedání 8. září 2016.

„Město se mimo jiné zavázalo, že vzdělávání 

bude jednou z  jeho priorit rozvoje, bude je 

fi nančně i  nefi nančně podporovat a  zajistí 

součinnost organizací města, které se podílejí 

na  výchovně-vzdělávací činnosti ve  Dvoře Krá-

lové nad Labem,“ sdělila místostarosta města 

Alexandra Jiřičková.

Na zastupitelstvu představil záměr EDUinu ředi-

tel společnosti Zdeněk Slejška. „Dvůr Králové 

nad Labem jsme si vybrali proto, že již tři roky 

velmi úspěšně spolupracujeme s místní radnicí. 

Do budoucna bude velmi důležité, aby lidé roz-

víjeli svůj potenciál, a my chceme pomoci obča-

nům nalézt a  rozvíjet jejich potenciál, a  to jak 

u dětí, tak u dospělých a seniorů,“ uvedl. 

EDUin nabídne městu a  královédvorským 

občanům např. možnost zapojit se do projektů 

zaměřených na rozvoj celoživotního vzdělávání 

(Rodiče vítáni, Extra třída, EDUpoint, apod.), 

zpracuje místní mapu příležitostí pro učení 

(Edumapa), která bude k  dispozici na  inter-

netu, vytvoří příležitosti pro rozvoj občanské 

angažovanosti místních dětí, mládeže i  dospě-

lých (školní parlamenty, mezigenerační aktivity, 

dobrovolnická činnost apod.), bude pravidelně 

zjišťovat vzdělávací potřeby obyvatel i  vzdě-

lavatelů a  na  základě toho rozvíjet společně 

vzdělávací nabídku. Průběžně bude také doku-

mentovat a  monitorovat rozvoj vzdělávacích 

organizací ve městě (výzkum EDUin).

„Klademe důraz na  to, aby se mladí lidé stali 

sebevědomými, zapojili se do občanských akti-

vit, vážili si svého města a  vraceli se do  něho. 

Zároveň bychom dospělým chtěli nabídnout 

nové způsoby sociálního podnikání, což je trend 

nastupující ve  světě,“ vysvětlil Zdeněk Slejška. 

Podle jeho slov dosud EDUin do Dvora Králové 

nad Labem v  rámci projektu Města vzdělávání 

investoval okolo 350 tisíc Kč a  nyní má připra-

veno zhruba 250 tisíc Kč na  realizaci dalších 

projektů. 

Spolupráci podpořila na  zastupitelstvu i  Edita 

Vaňková: „Od doby, co ve městě EDUin působí, 

začaly královédvorské základní a  střední školy 

mezi sebou více spolupracovat. Scházíme se 

a  vyměňujeme si zkušenosti, a  to i  se školami 

mimo město,“ podotkla zastupitelka a  bývalá 

starostka města Edita Vaňková, která je ředitel-

kou ZŠ Podharť.

Díky spolupráci s  EDUinem například vznikla 

Strategie vzdělávání, kterou v roce 2014 schválili 

zastupitelé. „K úspěšně realizovaným projektům 

patří také první ročník studentského zastupitel-

stva, během něhož studentští zastupitelé např. 

vytvořili logo a  motto pro program rozvoje 

města, nebo pracovali na dotazníkovém šetření 

s  tématem dětských hřišť. Dále byl na  náměstí 

T. G. Masaryka umístěn šachový stolek vytvo-

řený podle návrhů žáků ZUŠ R. A. Dvorského, 

studenti místních středních škol vytvořili dvě 

on-line naučné stezky a letos v červnu se konaly 

první Královédvorské sportovní hry, kterých 

se účastnily všechny základní školy včetně 

základní a praktické školy a na nichž se podílelo 

také gymnázium,“ dodala Alexandra Jiřičková. 

Studenti královédvorského gymnázia se také 

v  letošním roce zapojili do  projektu Extra třída 

a odhalili informační tabuli na starém židovském 

hřbitově.

Miroslava Kameníková

Prosíme občany, aby během sběru nenosili zahradní odpad, ten bude samostatně svážen od 10. do 

16. listopadu 2016. Upozornění s termíny naleznete v příštím vydání Novin královédvorské radnice.
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Vybrané zásahy městských 
strážníků – srpen 2016 (2015)
Druh zásahu 2016 (2015) 

BESIP přestupky  153 (68)

Dopravní nehody  0 (5)

Veřejný pořádek (přestupek)  14 (32)

Součinnost s PČR, MěÚ, ... 14 (36)

OZV o volném pohybu psů  7 (2)

Občanské soužití (přestupek)  8 (9)

Majetek (přestupek) 15 (11)

Ztráty a nálezy  4 (8)

Trestný čin  4 (5)

Prevence (opatření a úkony) 35 (48)

Pomoc v nouzi   4 (8)

Doručení písemnosti (opatření) 3 (5)

Odchyt zvířete (opatření) 11 (18)

Stížnosti  7 (14) 

Celkem přestupků a trestných činů:   

 291 (292)

Pokuty v blokovém řízení:  10 (25)

Na místě nezaplacených 

blokových pokut: 6 (3)

Předáno Policii ČR:  6 (22) 

Předáno na správní odbor MěÚ:  9 (6) 

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Strážníci oživili ženu 
v supermarketu
O  tom, že strážníci Městské policie Dvůr 

Králové nad Labem nejsou jen „pochůz-

káři“, kteří dávají pokuty, se mohli přesvěd-

čit v  pátek 19. srpna 2016 krátce po  půl 

dvanácté dopoledne lidé nakupující v jed-

nom z  královédvorských supermarketů. 

V oddělení nápojů totiž zkolabovala devě-

tašedesátiletá žena. Ještě před příchodem 

hlídky městských strážníků, která se nachá-

zela poblíž, se ženu snažil oživit její syn. 

Strážníci Petr Kraus a  Jan Zumr okamžitě 

zahájili masáž srdce a  než na  místo dora-

zili zdravotníci, začala žena znovu sama 

dýchat. Záchranáři poté ženu převzali 

do své péče.

Oba strážníci zažili takto dramatickou situ-

aci poprvé. „Je to opravdu příjemný pocit, 

když můžete někomu vlastně vrátit život,“ 

shodli se.

„Rád bych strážníkům poděkoval za pomoc 

při záchraně lidského života. Jsem na  ně 

opravdu hrdý, že si s touto situací poradili 

jako skuteční profesionálové. Uvedená 

událost mě opět přesvědčila o  tom, že je 

opravdu doslova životně nutné strážníky 

školit v poskytování první pomoci,“ podo-

tkl Jan Štípek, zastupitel pověřený řízením 

Městské policie Dvůr Králové nad Labem, 

a  upozornil, že v  letošním roce jeden ze 

strážníků absolvoval kurz Medic-instruktor 

a  jeho úkolem bude mimo jiné proškolit 

kolegy v řadách MPDK. „Do budoucna jsou 

také v  plánu praxe strážníků v  posádkách 

rychlé záchranné služby nebo vybavení 

služebního vozidla automatickým exter-

ním defi brilátorem (AED),“ uvedl Jan Štípek.

Zásah strážníků ocenil také starosta města 

Jan Jarolím. „Jsem rád, že máme na měst-

ské policii strážníky, kteří ve vypjatých situ-

acích dovedou zachovat chladnou hlavu 

a pomoci. Doufám také, že se zachráněné 

ženě daří dobře a  je v  pořádku,“ dodal 

královédvorský starosta, který se chce 

s  oběma strážníky osobně setkat a  při té 

příležitosti jim za jejich čin poděkovat.

(mik)

Městská policie bude nově měřit rychlost 
ve Vítězné, Zdobíně a Lanžově
Zastupitelé města odhlasovali na  svém zářijo-

vém zasedání uzavření veřejnoprávních smluv 

s obcemi Vítězná, Zdobín a Lanžov o výkonu něk-

terých úkolů městské policie, konkrétně měření 

rychlosti v obci Městskou policií Dvůr Králové nad 

Labem (MPDK). Obce tím chtějí přispět jednak 

ke  zklidnění dopravy, jednak ke  zvýšení bezpeč-

nosti chodců pohybujících se po komunikaci.

„MPDK bude mít povinnost měřit v  uvedených 

lokalitách minimálně jednou měsíčně a  tyto 

závazky bude plnit podle současných kapacit-

ních možností. Aktualizujeme tak požadavky 

na  ruční měření v  konkrétních lokalitách vzhle-

dem k dopravní situaci,“ říká Jan Štípek, zastupitel 

pověřený řízením MPDK, a pokračuje: „Se zmiňo-

vanými obcemi budeme spolupracovat na řešení 

dopravy v jejich katastru a na základě získaných 

dat lze třeba v budoucnu uvažovat i o řešení situ-

ace pomocí úsekových měřičů rychlostí.“

Vítězná a Zdobín měly o uzavření veřejnopráv-

ních smluv zájem již vloni, ale tehdy byli zastu-

pitelé proti. Zájem starostů však přetrval a letos 

přišla žádost i  od  obce Lanžov. Dosud město 

Dvůr Králové nad Labem uzavřelo veřejnoprávní 

smlouvy se stejným předmětem s Nemojovem, 

Doubravicí a Litíčem. S obcemi Kocbeře, Vlčko-

vice v  Podkrkonoší a  Třebihošť byla uzavřena 

veřejnoprávní smlouva o měření rychlosti auto-

matizovaným systémem.

Miroslava Kameníková

Město připravuje novou vyhlášku 
upravující noční klid
Město Dvůr Králové nad Labem připravuje obecně 

závaznou vyhlášku týkající se úpravy nočního 

klidu. Činí tak v souvislosti s novým přestupkovým 

zákonem, který ruší možnost, aby rada města udě-

lila výjimku pořadatelům sportovních, kulturních 

nebo jiných společenských akcí.

Zákon stanoví noční klid jako dobu od  22:00 

do 6:00 hod. Doposud mohla rada města podle 

obecně závazné vyhlášky udělit tzv. výjimku 

konkrétním žadatelům, kteří o  ni předem 

požádali. Tím tak předešli možnému postihu 

za  rušení nočního klidu při pořádání veřejných 

či soukromých akcí, které do doby nočního klidu 

zasáhly, např. hlasitou živou či reprodukovanou 

hudbou nebo jinými hlasitými projevy a  čin-

nostmi (ohňostroj, vypouštění rachejtlí).

Nový přestupkový zákon platný od 1. října letoš-

ního roku možnost výjimek ruší. Společenské 

akce pořádané na  území města ve  venkovních 

prostorách, které budou trvat i  po  22. hodině, 

musejí být uvedeny ve  vyhlášce jako akce, 

u  nichž se buď doba nočního klidu neuplatní, 

nebo se upraví jiným určením. Mělo by se jed-

nat především o akce opakujícího se charakteru 

určené pro veřejnost. Společenské akce soukro-

mého charakteru nová vyhláška řešit nebude, 

při jejich pořádání se účastníci oslavy musejí 

chovat tak, aby nerušili noční klid. Neznamená 

to tedy, že by byly zakázány veřejné akce, které 

nebudou vyjmenovány ve vyhlášce, např. proto, 

že o nich pořadatelé dosud nevědí. Jen při tako-

vých předem neavizovaných podnicích budou 

muset účastníci zákonnou dobu nočního klidu 

respektovat.

Královédvorští zastupitelé budou příslušnou 

vyhlášku schvalovat na svém prosincovém zase-

dání a  platit bude od  1. ledna 2017. „S  textem 

vyhlášky jsme již byli na  konzultaci na  dozoro-

vém pracovišti Ministerstva vnitra v Hradci Krá-

lové,“ říká vedoucí právního oddělení MěÚ Dvůr 

Králové nad Labem Mgr. Alena Petirová. Vzhle-

dem k přípravě vyhlášky žádá město pořadatele 

plánovaných kulturních, společenských a  spor-

tovních venkovních akcí, které by mohly trvat 

i po 22. hodině a mohly by rušit noční klid, aby 

akce nahlásili buď přímo pracovnicím městského 

informačního centra, nebo prostřednictvím 

e-mailové adresy: infocentrum@mudk.cz nej-

později do 15. listopadu 2016. „Mělo by se jed-

nat o tradiční akce, které se konají každoročně. 

Do obecně závazné vyhlášky je především třeba 

uvést přesný a  neměnný název, pod kterým 

bude akce prezentována a propagována, termín 

konání není podstatný,“ dodává Alena Petirová. 

Miroslava Kameníková

Až do  15. listopadu 2016 bude probíhat výbě-

rové Strukturální šetření v  zemědělství 2016, 

které realizuje Český statistický úřad (ČSÚ), 

o  zjišťování struktury zemědělských podniků 

a metodách zemědělské výroby.

Smyslem je získat srovnatelné údaje ze všech 

členských států Evropské unie k určování země-

dělské a  agroenvironmentální politiky. Do  šet-

ření budou zahrnuty subjekty, které vlastní nebo 

mají najatých 5 ha obhospodařované zeměděl-

ské půdy, nebo 1 ha sadů nebo 3 500 m2 vinic, 

nebo součtovou plochu zeleniny, jahod a květin 

od výměry 2 500 m2, nebo chov 5 ks skotu, nebo 

10 ks prasat, 10 ks koz a ovcí, nebo chov 100 ks 

drůbeže včetně běžců.

U  drobných zemědělců budou data zjišťovat 

vyškolení tazatelé, kteří je kontaktují osobně 

v místě jejich podnikání, resp. trvalého bydliště. 

Externí tazatelé se prokážou průkazem a přísluš-

ným pověřením, které vydává Krajská správa 

ČSÚ. Do šetření se mohou zapojit i zaměstnanci 

ČSÚ, kteří se prokážou příslušným průkazem.

S  případnými dotazy se obracejte, prosím, 

na  pracovnici Krajské správy ČSÚ pověřenou 

řízením Strukturální šetření v zemědělství 2016, 

Ing.  Jitku Kaňukovou, tel.: 495  762  325 nebo 

732 349 424.

Zdroj: Krajská správa Českého statistického úřadu

Český statistický úřad realizuje 
strukturální šetření v zemědělství
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Hledá se vánoční strom 
na náměstí T. G. Masaryka
Jako každoročně město Dvůr Králové 

nad Labem a  Technické služby města 

Dvora Králové nad Labem hledají vhodný 

vánoční strom, který bude během 

letošního adventu vztyčen na  náměstí 

T. G. Masaryka a  rozsvícen první adventní 

neděli. Technické služby proto žádají, aby 

se přihlásili majitelé, kteří by byli ochotni 

vhodný strom na svém pozemku pro tento 

účel darovat, nebo o podobném stromu ví.

Vánoční strom by měl být 15 až 20 metrů 

vysoký o  maximálním průměru 35 cm, 

kuželového tvaru. Podmínkou je také 

dobrá dostupnost pro techniku, která jej 

po  pokácení nepoškozený naloží a  pře-

veze. Veškeré náklady na  kácení a  odvoz 

hradí technické služby.

Lucie Mikysová

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

Pozor na uzavření registru 
vozidel 
Upozorňujeme občany, že dne 6. října 

2016 bude z technických důvodů uza-

vřeno pracoviště registru vozidel v Nedba-

lově ulici. Děkujeme za pochopení.

Bc. Jan Sedláček

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Sociální služby pro vás a vaše 
blízké
Ke zpracování Střednědobého plánu so-

ciálních služeb na roky 2017–2019 potřebu-

jeme znát vaše názory. Zveme vás tedy na 

setkání s veřejností, které se uskuteční  dne 

9. listopadu 2016 od 16:00 hod. v zase-

dací místnosti starosty města na Městském 

úřadě Dvůr Králové nad Labem, náměstí 

T. G. Masaryka 38. Témata můžete zasílat na 

e-mail: erlebachova.katerina@mudk.cz.

Bc. Kateřina Pištorová

vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí

Technické služby informují
Středisko údržby zeleně ve  spolupráci s  arbo-

risty provedlo hodnocení stromů a návrh k jejich 

ošetření. Ošetření stromů proběhlo v  průběhu 

září. Orobíhaly také průběžně drobné opravy 

komunikací a  chodníků v  různých lokalitách 

technologií Patchmatic, kterou technické služby 

pořídily letos na jaře.

V sobotu 10. září se na Tyršově koupališti usku-

tečnil již 2. ročník crossfi tových závodů. Koupa-

liště pak uzavřelo svoje brány ve čtvrtek 15. září. 

Tržby byly během letošní sezony zhruba o 50 % 

nižší než vloni.

Na  zimním stadionu zase 

sezona začala zhruba 

o  1,5 měsíce dříve, než 

tomu bylo zvykem v minu-

lých letech. Již 1. září se začalo mrazit a  pro 

veřejnost byl stadion otevřen v  úterý 6. září. 

Informace o jeho provozu najdete na  webových 

stránkách technických služeb, rozpisy veřejného 

bruslení i na výlepových plochách.

Více informací na www.tsdvur.cz.

Lucie Mikysová 

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

Dne 11. srpna 2016 se ve  společnosti Městské 

vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, 

s. r. o., uskutečnila kontrola plnění povinností 

vyplývajících z  ustanovení zákona o  vodovo-

dech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., kterou pro-

vedl odbor dozoru a regulace vodárenství Minis-

terstva zemědělství. „Kontrola byla zaměřena 

na  nás jako provozovatele a  na  plnění povin-

ností,“ říká jednatel MěVaK Ing. Petr Mrázek.

Co bylo předmětem kontroly a  s  jakým 

výsledkem? 

Předmětem kontroly byly mimo jiné smlouvy 

o  provozování uzavřené mezi MěVaKem a  měs-

tem, smlouvy o  dodávkách pitné vody a  odvá-

dění odpadních vod uzavírané s  odběrateli, tj. 

občany a fi rmami, kalkulace ceny vodného a stoč-

ného pro rok 2016, kanalizační řády, reklamační 

a  stížností řády, účetní doklady, fakturace apod. 

V podstatě vše, co nám ukládá zákon o vodovo-

dech a  kanalizacích. Výsledek kontroly byl pro 

nás nadmíru pozitivní, protože kontrolní orgán 

neshledal žádné pochybení či porušení našich 

povinností, což podle vyjádření ministerských 

radů, jež kontrolu prováděli, není úplně běžné. 

Jak hodnotíte výsledek kontroly?

Jsem rád, že kontrola proběhla, protože nám 

zavčas potvrdila, že námi realizovaná koncepce 

provozování vodárenské a  kanalizační infra-

struktury v  majetku města je správná a  dochází 

k naplňování všech našich povinností provozova-

tele. Nicméně z mého pohledu není zatím úplný 

důvod ke  spokojenosti. Správné provozování je 

nesmírně důležité, ale jsme limitováni velice špat-

ným stavem této vodárenské a kanalizační infra-

struktury.  I ministerští úředníci se podivovali nad 

procentem ztrátové vody, která mizí v síti. 

Jaké to má řešení?

Bohužel vše je jen o penězích a o vůli. Dotační 

tituly na  opravy vodovodů a  kanalizací již 

téměř neexistují, neboť je tendencí státu, aby 

se v  případě vodovodů a  kanalizací jednalo 

o  samofi nancovatelné hospodaření, tzn. pro-

středky získané z  vodného a  stočného zpátky 

investovat do této infrastruktury.  V našem pří-

padě je to tak o možnostech a vůli města, kolik 

prostředků uvolní na  obměnu sítí, abychom 

mohli stav naší infrastruktury zlepšit. V současné 

době participujeme na  přípravě plánu fi nan-

cování obnovy vodovodů a  kanalizací a  podle 

výpočtů v  souladu s  metodikou Ministerstva 

zemědělství by se v našem případě mělo jednat 

o částku minimálně 25 mil. Kč ročně, kterou by 

mělo město jako 

vlastník vynaložit 

na  obnovu vodo-

vodů a kanalizací. 

Jak byste zhodnotil uplynulý rok ve  funkci jed-

natele MěVaK?

Naším vysvědčením je již zmiňovaná kontrola 

z Ministerstva zemědělství. Za dobu mého půso-

bení se podařila celá řada více či méně viditel-

ných věcí. Od změn v organizační struktuře fi rmy, 

úspora řady režijních nákladů, lepší komunikace 

s odběrateli, zřízení recepce a nových webových 

stránek společnosti s možností přístupu každého 

odběratele, zavedení systému zálohových plateb 

na vodné a stočné s aktualizací smluvních vztahů, 

zřízení nových pracovních míst s dotační podpo-

rou Úřadu práce, dořešení celé řady kauz beze-

smluvních vztahů a  nezpoplatněných odběrů 

až po  to nejdůležitější, a  tím je zcela zásadní 

obměna vozového parku a  techniky, abychom 

mohli operativně a efektivně obnovovat a opra-

vovat celou síť. Naším vlastníkem je město, takže 

tyto kroky se řeší na úrovni dozorčí rady a valné 

hromady společnosti a  zde je potřeba vyzdvih-

nout maximální podporu ze strany vedení města.

(red)

MěVaK úspěšně prošel kontrolou Ministerstva zemědělství

Společnost INZAT koupí od města 
pozemky v malé průmyslové zóně
Město Dvůr Králové nad Labem prodá společnosti 

INZAT, spol. s r. o., část pozemků v tzv. Malé průmys-

lové zóně u technických služeb, a to za 150 Kč/m2. 

Zastupitelé na svém zasedání 8. září 2016 schválili 

smlouvu o  smlouvě budoucí kupní. Za  pozemky 

o velikosti zhruba 7 100 m2, které jsou v platném 

územním plánu města zahrnuty do  využití VL – 

plochy výroby a skladování – lehký průmysl, fi rma 

zaplatí přes 1 mil. Kč. Z  osmnácti přítomných 

zastupitelů pro prodej hlasovalo sedmnáct, jeden 

se hlasování zdržel. Kupní smlouvu budou zastupi-

telé schvalovat letos v prosinci.

Společnost INZAT měla původně zájem 

o  pozemky v  Průmyslové zóně Zboží, kde chtěla 

postavit výrobní a skladovou halu pro kovoprovoz 

a rozšířit tak stávající provoz v Preslově ulici.  „Pro-

vozovna v Preslově ulici je nedostatečná a nevyho-

vující, má nízký strop, jde do ní málo světla a navíc 

budova kovoprovozu je ve  velice špatném tech-

nickém stavu. I proto jsem se zajímal o průmyslo-

vou zónu ve Zboží, kde jsem chtěl postavit novou 

halu, vytvořit tak zaměstnancům lepší pracovní 

podmínky a kovoprovoz sem přesunout,“ říká jed-

natel společnosti INZAT Robert Bartoš.

Poté, co zastupitelé odhlasovali prodej pozemků 

v průmyslové zóně Zboží společnosti Karsit Auto-

motive, se Robert Bartoš dohodl se starostou 

Janem Jarolímem na jiném řešení. „Pan starosta, 

velice slušný člověk, mě nehodil takzvaně přes 

palubu, dostál slovu a nabídl mi řešení v podobě 

odkupu pozemků vedle technických služeb. 

Je to příhodné místo, pozemek je na  rovině, 

zasíťovaný, takže více než adekvátní náhrada 

za  to, o  co jsem měl původně zájem. Rád bych 

také poděkoval za  pomoc místostarostovi Janu 

Helbichovi a Marii Kadrmasové z odboru ekono-

miky a majetku města,“ podotýká Robert Bartoš 

a  dodává: „Na  pozemcích v  malé průmyslové 

zóně bych chtěl postavit halu a přestěhovat do ní 

kovoprovoz i  truhlárnu a  klempírnu a  vytvořit 

tak zaměstnancům lepší podmínky pro jejich 

řemeslo. Také bych chtěl, aby zde vniklo zázemí 

s prodejním skladem pro určitý typ zboží.“ 

Během diskuze k  prodeji pozemků zastupitel 

Jan Bém upozornil na to, aby okolo technických 

služeb zůstal dostatečný prostor pro budoucí 

rozvoj areálu technických služeb a  sběrného 

dvora. Místostarosta Jan Helbich však přítomné 

ujistil, že v  této lokalitě jsou pro tento účel 

pozemky vyčleněny.

 Miroslava Kameníková
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Pokračuje rekonstrukce Benešova nábřeží, 
uzavřen je úsek okolo mostu Jana Palacha

Podzim je už za dveřmi
Léto pomalu končí, topná sezona klepe 

na  vrátka a  někteří z  nás zvažují, jakým 

způsobem vylepšit tepelný komfort svého 

domova. Ačkoliv možností, které nejsou 

v  přímém rozporu s  ochranou životního 

prostředí, se nabízí mnoho, stále se někteří 

lidé řídí heslem, že spálit se smí vše, co hoří. 

V  kamnech, kotli či na  ohništi tak často 

končí to, co by se tam v  žádném případě 

ocitnout nemělo – umělé textilie, pryž 

(guma), dřevotříska a  v  neposlední řadě, 

fenomén dnešní doby, plasty (především 

tzv. PET lahve), PVC apod. Jejich spalování 

s  sebou nese nejen ekologické důsledky, 

ale především riziko poškození zdraví. 

Roste také riziko vzniku požáru v důsledku 

poškození zdrojů vytápění či zanesení 

spalinových cest. Spalování odpadu 

v  kamnech nebo kotlích však není jedi-

nou příčinou lokálního znečištění ovzduší. 

Příjemnou procházku okouzlující, podzim-

ními barvami rozzářenou krajinou dokáže 

zkazit i hustý dým linoucí se ze zahrad při 

pálení listí. Mnohem přívětivější alternati-

vou je přitom „zcela obyčejné“ komposto-

vání, které nebude obtěžovat vaše sou-

sedy ani kolemjdoucí spoluobčany, zbaví 

vás zahradního odpadu a  navíc získáte 

výborné hnojivo, které bude přínosem pro 

vaši zahrádku. Další možností je odevzdat 

zahradní odpad ve  sběrném dvoře, který 

je provozován v areálu technických služeb 

města či využít pravidelných svozů zahrad-

ního odpadu. Vždyť ohleduplnost vůči dru-

hým, jenž je základem nejen dobrých sou-

sedských, ale obecně mezilidských vztahů, 

by měla být samozřejmostí.

Mgr. Ivana Kelemenová

referentka odboru životního prostředí

Novinky na městském webu
Pro návštěvníky městských internetových 

stránek www.mudk.cz jsme připravili něko-

lik změn a novinek. 

V sekci Město/Aktuálně/Krajské volby 2016 

jsou všechny důležité informace týkající se 

říjnových voleb do krajských zastupitelstev. 

Ucelená nabídka dotací poskytovaných 

nejen z rozpočtu města, ale také z EU, jed-

notlivých ministerstev a  Královéhradec-

kého kraje i dalších subjektů je k dispozici 

v  sekci Rozvoj/Granty a  dotace. V  sekci 

Rozvoj/Rozvoj města je také nová záložka 

nazvaná Projekt Ženy, pod níž jsou infor-

mace k  aktuálně probíhajícímu projektu 

Cesta za sebedůvěrou. 

Novinkou je zřízení přenosu obrazu 

z webové kamery na náměstí T. G. Masaryka 

na náš web, který jsme připravili ve spolu-

práci s portálem Královédvorsko.cz, jemuž 

děkujeme. Poděkování patří také sponzo-

rům webové kamery Milanu Hartmanovi 

a  Petrovi Šotolovi. Odkaz najdete  v  sekci 

O městě/Webkamera (případně na turistic-

kém portálu www.dvurkralove.cz v rychlém 

odkazu na horní liště).

Uživatelé aplikace Hlášení závad  jistě ocení 

novou grafi ku uživatelského prostředí 

a také větší podporu pro funkce mobilních 

zařízení, jako jsou tablety a chytré mobilní 

telefony. Aplikaci najdete na www.mudk.cz 

v sekci Město/Hlášení závad.

Jan Skalický, šéfredaktor webu 

V  souvislosti s  pokračující rekonstrukcí komu-

nikace III/30012 v  úseku Benešovo nábřeží 

– Štefánikova ulice došlo v  pondělí 19. září 

2016 k  další významné změně dopravy. Až do

23. října 2016 bude zcela uzavřen úsek 3 na Bene-

šově nábřeží: od křižovatky s ulicí Milady Horákové 

po křižovatku s ulicí Poděbradova. 

Objízdné trasy
Stávající objízdné trasy zůstávají pro řidiče 

stejné až na přístup do lokality Strž:

1. pro tranzit ve  směru Nová Paka: z  centra 

města po  silnici II/300 směr Hořice v  Podkrko-

noší přes Lipnici u Dvora Králové nad Labem až 

ke křižovatce se silnicí II/325;

2. pro tranzit od  Hostinného směr Trutnov 

a  Hradec Králové: příjezd do  ulice Jiráskova, 

na Karlově doleva a dále po ulicích Fügnerova, 

Sladkovského až po křižovatku s ulicí Legionář-

ská, zde doleva po ulici Tyršova směr Kocbeře;

3. pro návštěvníky ZOO Dvůr Králové: řidiči 

jsou naváděni ze všech příjezdů směrovými 

šipkami na  objízdnou trasu shodnou s  tranzi-

tem směr Nová Paka. Z  centra města po  silnici 

II/300 směr Hořice v  Podkrkonoší přes Lipnici 

u Dvora Králové nad Labem až ke křižovatce se 

silnicí II/325. Zde pozor, doprava po silnici II/325 

do  Bílé Třemešné, dále doprava a  po  silnici 

III/30012 přes Nové Lesy k parkovišti zoo;

4. pro tranzit směr Vrchlabí a Hostinné: řidiči 

odbočí na křižovatce s ulicí Krkonošská – Nová 

Tyršova a dále do ulice Nedbalova, na křižovatce 

Nedbalova – Vrchlického odbočí doleva do ulice 

Nerudova a  při křížení ulic Spojených národů 

odbočí doprava a dále směr Hostinné.

Pro obyvatele a  návštěvníky lokality Strž je  

objízdná trasa do  23. října 2016 určena takto: 

možný průjezd od Denisova náměstí po ulicích 

Poděbradova, Jaroslava Biliny, Odbojářů, Milady 

Horákové, Pod Slévárnou a dále do ulic Štefáni-

kova a Elišky Krásnohorské. Aktuální upozornění 

pro řidiče: vzhledem k havárii plynu v prostoru 

křižovatky ulic Štefánikova a  Pod Slévárnou 

bude nový asfaltový koberec v  tomto místě 

položen až  v  týdnu od  17. do  23. října 2016. 

Po  dokončení opravy havárie bude křižovatka 

dočasně průjezdná s omezením.

Městská hromadná doprava
Změny se dotkly také linek MHD. Od  26. září 

2016 linka č. 1 zajíždí do  Strže a  obsluhuje 

zastávky Elišky Krásnohorské, Štefánikova 

a  ZOO. Během rekonstrukce není obsluhována 

autobusová zastávka Kostel.

Objížďkové jízdní řády příměstských autobuso-

vých linek zůstávají zatím beze změny. Výlukové 

jízdní řády najdou občané na  webových strán-

kách města www.mudk.cz a  také v  autobusech 

MHD.

Investorem rekonstrukce komunikace III/30012 

v  úseku Benešovo nábřeží – Štefánikova ulice, 

která je součástí krajského plánu oprav silnice 

Dvůr Králové nad Labem – Bílá Třemešná, je Krá-

lovéhradecký kraj. Zhotovitelem stavby společ-

nost Eurovia CS, a. s.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Daň z nabytí nemovitých věcí bude 
nově platit vždy nabyvatel
Poplatníkem daně z  nabytí nemovitých věcí je 

od 1. listopadu 2016 vždy nabyvatel vlastnického 

práva k  nemovité věci. Zaniká tím povinnost 

ručení za daň.

Podle doposud platné právní úpravy byla daň 

z  nabytí nemovitých věcí v  případech koupě 

nebo směny jedinou daní, kde si smluvní strany 

mohly zvolit, kdo bude jejím poplatníkem. V pří-

padech, kde se smluvní strany nedohodly jinak, 

je poplatníkem daně převodce. Novela zákona 

jednoznačně zavádí, že poplatníkem daně 

z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel (kupu-

jící). Dojde tím ke zjednodušení správy daně.

Rozhodným dnem pro vznik daňově právního 

vztahu a  pro určení, kdo je poplatníkem daně 

z  nabytí nemovitých věcí, je u  nabytí vlastnic-

kého práva k  nemovitým věcem zapisovaným 

v katastru nemovitostí v nejčastějších případech 

(kupní, směnné smlouvy) den právních účinků 

vkladu do katastru nemovitostí a k nemovitým 

věcem nezapisovaným do katastru nemovitostí 

den nabytí účinnosti smlouvy.

Pokud bude podán návrh na vklad práva z kupní 

nebo směnné smlouvy do katastru nemovitostí 

do 31. října 2016, a není-li dohodnuto jinak, pak 

poplatníkem daně je primárně převodce vlast-

nického práva k  nemovité věci a  nabyvatel je 

ručitelem. Zdanění nabytí vlastnického práva 

k nemovitým věcem na základě návrhů na vklad 

práva do  katastru nemovitostí podané 1. lis-

topadu 2016 a  později se již řídí novou právní 

úpravou.

Ing. Linda Paterová 

vedoucí oddělení tiskového a zahraničního protokolu

Generální fi nanční ředitelství
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Neměl jsem před dvěma roky jednoduché roz-

hodování, zda kandidovat, ale cítil jsem velkou 

podporu před volbami a  získané hlasy ve  vol-

bách, hlavně v  našem městě, to potvrdily. Zís-

kané hlasy pro mě byly a  stále jsou zavazující. 

Začal jsem tím, že se podařilo zarazit záměr kraje 

snížit o  dvě třídy, tedy o  60 dětí, naše gymná-

zium. Nenechal mě chladným pokus ponechat 

dvorskou nemocnici svému osudu a  i když nás 

čeká ještě hodně náročného jednání, nesmíme 

úsilí o nové operační sály vzdát.

Poslední dny pozdního léta jsem zažil při příjezdu 

do  Dvora Králové po  nové silnici od  Choustní-

kova Hradiště nezvykle příjemný pocit občana, 

který se do  svého města „vrací rád“! Za  uběh-

lých dlouhých let mého dospělého vnímání 

života je to vlastně poprvé, kdy se v  autě spo-

kojeně usmívám a  potvrzuji si zásadu, „že bez 

tvrdé cílevědomé práce se prostě úspěšného 

cíle nedosáhne!“ Promítám si 2 roky přesvědčo-

vání hejtmana, ředitele SÚSky, kdy jsem je vozil 

po  krizových vymlácených silnicích ve  Dvoře 

a  jeho okolí. Následovaly desítky někdy vyhro-

cených hodin jednání a argumentací. Jsem rád, 

že se moje role senátora zhodnotila ve prospěch 

nás obyvatel města. Ano, zajistit rekonstrukce 

krajských silnic jsem si vzal na  starost a  jsou 

mojí prioritou. Začali jsme od  přehrady, máme 

hotový větší úsek do Lipnice a silnici z Choust-

níkova Hradiště. Dokončuje se nábřeží, příští rok 

začneme rekonstrukcí Heydukovy ulice a zbýva-

jící úsek u Lipnice. V plánu je dokončení komu-

nikace od Vorlecha směrem do  města a  samo-

zřejmě je nutná i rekonstrukce od Kocbeře.  

Na  e-maily typu „který debil rozhodl o  rekon-

strukcích silnic a  ještě najednou", odpovídám: 

„já“ a  vysvětluji, že nebylo jiné volby než teď, 

nebo nikdy. Dobře si uvědomuji způsobené 

komplikace v  dopravě a  beznaděj či deprese, 

kdy se nedělalo a stavby stály. To nejhorší máme 

za  sebou. Co mi dělá starosti, jsou však silnice 

v majetku města a chodníky. S vedením města 

o  této jeho povinnosti mluvím neustále téměř 

dva roky. Naivně jsem si myslel, že město bude 

stačit tempu kraje, ale to se však neděje. Mluvit 

stále dokola, „že něco nejde a  proč to nejde,“ 

nepatří do  slovníků veřejných činitelů. Souhla-

sím, že je to cesta pro vytrvalce, cesta zápasů, 

ale bez zápasů není vítězství a bez nich se nedo-

čkáme nových chodníků a silnic. Aktivní starosta 

s  neustálou snahou všechno vylepšovat je pro 

obyvatele města důležitější než prezident.

Ing. Jiří Hlavatý

senátor (ANO 2011)

Plnění úkolů senátora

Ačkoliv nemám moc ve  zvyku prostřednic-

tvím novin komentovat každou kauzu, ke které 

ve městě dochází (nebo která se vytvoří), tento-

krát cítím potřebu pokusit se některé věci, jež se 

ve městě v posledních dnech probírají, vysvětlit.

1. Obruby na Benešově nábřeží

Při rozhodování o  tom, jaké obruby budou 

použity při rekonstrukci komunikace na  Bene-

šově nábřeží, jsme na  jednání se SÚS Králové-

hradeckého kraje měli dvě možnosti: buď použít 

stávající pískovcové obruby, nebo místo toho 

souhlasit s výměnou za nové betonové. Při užití 

stávajících pískovcových hrozilo nebezpečí, že 

mohou popraskat a  následně musí být vymě-

něny za nové, bez ohledu na to, že i  fotografi e 

stavu těchto obrub z  doby před rekonstrukcí 

ukazuje na  to, že jejich okraje byly ve  většině 

případů „okousány“ a  musely by být všechny 

obroušeny. Tento fakt samozřejmě plánovanou 

rekonstrukci nábřeží odsouval o  jeden až dva 

roky. A  souběžně jsme řešili i  pohled ekono-

mický: pokud by město požadovalo zachování 

stávajících pískovcových obrub, bylo by nuceno 

zaplatit nejen obrus kamene, ale také samo-

zřejmě nákup nových obrub po obou stranách 

Benešova nábřeží a ulice Štefánikova, kdy by se 

celková částka za  provedenou výměnu mohla 

vyšplhat až k hodnotě 20 milionů Kč. 

V  případě souhlasu s  použitím betonových 

obrub v  celé délce rekonstruovaných ulic bylo 

následně domluveno, že by se jednalo o  inves-

tici SÚS a město by navíc získalo stávající pískov-

cové obruby do svého vlastnictví.

2. Smlouva o  prodeji průmyslové zóny 

se společností Karsit Automotive, s. r. o.

Přivedení nového investora bylo cílem několika 

vedení města a – i když se o to jeho dřívější před-

stavitelé snažili – nikdy se nepodařilo pozemky 

v  této části města prodat. Podle slov bývalých 

představitelů města to bylo hlavně z  důvodu 

přehnaných požadavků potenciálních investorů, 

kteří podmiňovali svou investici cizojazyčnou 

školkou a školou, dostavěnou dálnicí atd.

V případě společnosti Karsit Automotive žádná 

taková podmínka nebyla a  není. Společnost 

má dlouholetou smlouvu se Škodou Auto 

na  dodávku dílů a  kromě vybudování několika 

hal s  nejmodernější lisovnou v  Evropě nabízí 

našemu městu i více než 300 nových pracovních 

míst. I proto není možné zúžit následné porov-

nání došlých nabídek na koupi těchto pozemků 

pouze na otázku nabízené ceny za 1 metr čtve-

rečný, ale porovnávat všechny atributy, které 

nabídky přinášely. Z tohoto pohledu byla samo-

zřejmě nabídka společnosti Karsit Automotive 

pro město nejvýhodnější, na čemž se shodli jak 

radní, tak zastupitelé.

Smlouva samotná se rodila několik měsíců. 

Společnost Karsit Automotive ji chtěla mít co 

nejobsáhlejší, aby ochránila do budoucna svou 

investici, město zase chtělo vypustit všechna 

ustanovení, která by do  budoucna mohla zna-

menat, že bude sankcionováno. Postupně tak 

vymizela např. ustanovení o  povinnosti města 

připravit pozemky do  podoby standardní prů-

myslové zóny a další. Výsledná podoba smlouvy 

je sice z pohledu laika složitá, ale co do povin-

ností zavazuje město pouze k  několika, např. 

k  fi nancování poloviny budoucí příjezdové 

komunikace do  zóny nebo k  součinnosti při 

domluvě o  případné koupi s  dvěma vlastníky 

okolních pozemků.

Na základě připomínek zastupitelů při projedná-

vání smlouvy v zastupitelstvu města nyní podro-

bujeme otázku eventuálního spolufi nancování 

komunikace, která nakonec přejde do  majetku 

města, co nejkomplexnějšímu právnímu posou-

zení – i  v  této věci však předběžně se společ-

ností Karsit Automotive máme již dnes shodu 

na  konečném řešení, aby město do  budoucna 

nevystavovala žádnému potenciálnímu riziku.

Kromě jednání s  uchazečem, jehož nabídka 

byla označena jako nejlepší, proběhla i  jednání 

s cílem zbylým dvěma společnostem nabídnout 

Dění v posledních týdnech očima královédvorského starosty

Babí léto u Dvora 
Králové nad Labem
Krajina dává sbohem létu,

které je právě na odletu

na křídlech stěhovavých ptáků,

a listí v třepotavém sletu

točí se jako při baletu,

a čím dál blíž je do soumraku

V době, kdy ještě nesmráká se,

příroda v obnažené kráse

upadá do tklivého ticha,

co je svět světem, v tomto čase

k dlouhému spánku ukládá se,

sevřena chladem, mělce dýchá

Pod oblou Zvičinou se tu skví

přehrada Tešnov – Les Království,

jak rubín, zasazený v Labi;

řeka, ne nepodobná mašli,

Podkrkonoší skvěle krášlí,

jak opřádá ho léto babí                                      

Jaroslav Kratěna

Autorovi vyjdou v říjnu 2016 druhá vydání knih: 

Americká snídaně – Po  stopách zlaté horečky 

a Jacka Londona a Poslední zlato z Yukonu. 

alternativní plochy pro uskutečnění jejich pod-

nikatelských záměrů. Se společností INZAT, spol. 

s r. o., jsem jednal já sám a podařilo se tyto plo-

chy najít v  lokalitě dodnes neobsazené druhé 

průmyslové zóny (pod areálem technických 

služeb města), ale už i odsouhlasit v zastupitel-

stvu jejich prodej. V  případě druhého zájemce 

(JUTA, a. s.) se objevil problém se současným 

nasycením stávajících ploch průmyslových zón 

územního plánu v  katastru našeho města, což 

znemožňuje vytváření nových průmyslových 

zón do doby vyčerpání stávajících lokalit. Proto 

vyvolal pan místostarosta Helbich jednání se sta-

rostou jedné z okolních obcí o případné nabídce 

vhodné lokality k vybudování nové průmyslové 

zóny ze strany této obce, při kterém její starosta 

souhlasil s  potenciálním budoucím využitím 

některých stávajících pozemků. V tomto duchu 

předal pan místostarosta Helbich zástupcům 

JUTY, a. s., na společném jednání v srpnu 2016 

informace o  možnosti využít pro uskutečnění 

jejich záměru případně i tuto lokalitu.

Vedení města si váží každého investora a  pod-

nikatele, který na  jeho území vytváří hodnoty, 

nabízí práci místním občanům a  připravuje 

zakázky místním podnikatelům a  institucím. 

V tomto duchu se i nadále budeme snažit vychá-

zet vstříc každému, kdo bude chtít přispět k roz-

voji města. 

Ing. Jan Jarolím, starosta města
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V  dnešním monitoringu médií (15. září 2016), 

která píší o dění v našem městě, jsem si přečetl, 

že díky zpoždění v realizaci stavby oprav komu-

nikací se občané budou se stavebním ruchem 

potýkat nadále.

Může za to kraj. Opravdu za to může kraj?  

Nebo je to naprostá neschopnost – nepřipra-

venost vedení města. Opakovaně se při jednání 

zastupitelstva města setkáváme se změnou 

v rozpočtu města, který je v předcházejícím roce 

v  listopadu schválen. Včetně chodníku a  mostu 

a během půl roku tyto akce vyškrtáváme a peníze 

přesouváme na méně důležité akce. Proč? 

Po položení obrub si myslím, že je možné ihned 

chodníky rekonstruovat. Co tomu brání? Peníze 

jistě ne. Těch je na bankovních účtech dost. Pro-

jektová dokumentace? Možná tam, kde se mění 

rozměr chodníku a jeho povrch, nebo se vkládají 

sítě. Ale o rekonstrukci tohoto tělesa víme mini-

málně dva roky. Spíše je to neschopnost předsta-

vitelů města v koordinaci a spolupráci se zástupci 

kraje. Místo toho se řeší vlečka. 

I  když jsem na  posledním zasedání zastupitel-

stva města nebyl přítomen, po získání informací 

o  průběhu jednání od  jednoho zastupitele 

jsem se musel smát. Pan Kiriakovský porovnává 

smlouvy z  roku 2003 a  2007 mezi městem 

a Jutou, a. s., se smlouvou s fi rmou Karsit, a. s.

Pokud jsem jej správně pochopil, tak poukazoval 

na  to, že jednoduchá kupní smlouva za  přesně 

danou částku za metr čtverečný za pozemek „jak 

leží a stojí“ je horší než těžkopádná, nevýhodná 

a  zavazující smlouva o  smlouvě budoucí kupní 

a  následně kupní smlouva s  Karsitem. Jedna 

důležitá informace: smlouva byla schválena

11 zastupiteli města dne 16.08.2016 a dosud není 

podepsána starostou města. Přestože se na  ni 

spěchalo a  bylo svoláno mimořádné zastupitel-

stvo. Ta smlouva je pravděpodobně v rozporu se 

zákonem o  veřejné podpoře a  veřejných zakáz-

kách. Smlouvu tvořila právní kancelář na zadání 

fi rmy Karsit. Město jen pokulhávalo za jejím zně-

ním a něco málo se podařilo zlepšit. 

Jak by to bylo jednoduché jako v případě prodeje 

pozemku fi rmě Juta, a. s.

Pokud bude vůle a souhlas vedení fi rmy Juta se 

zveřejněním jejich smluv, tak je zveřejníme. 

MUDr. Petr Hroneš, zastupitel (ODS) 

Postřehy zastupitele 

V Královéhradeckém kraji jsme tygrem regionu. 

Jsme vyhledávaným místem pro život i  pro 

práci. Zvýšil se počet obyvatel a jsme vyhlášeni 

městem roku 2026 z  celé ČR. Občané pobírají 

příspěvek na  energie, neplatí za  svoz odpadu, 

všechny místní komunikace mají nový povrch 

a  pod nimi jsou nové kanalizační a  vodovodní 

sítě. Krytý bazén i  zrekonstruované koupaliště 

mají vyhřívané bazény.

Jak k  tomu došlo? Zastupitelé města v  čele 

s osvíceným vedením Dvora Králové si v přede-

šlých letech uvědomili, že od roku 2020 nebude 

možné skládkovat komunální odpad (nařízení 

EU). Nikde v blízkém okolí není žádná spalovna. 

Uvědomili si, že na území města je několik míst 

nebo objektů, které by bylo možné k  tomuto 

účelu využít (např. bývalá Tiba Zálabí, Tiba Vor-

lech a  co oslovit ČEZ? Teplárna už dávno není 

plně využívána. Navíc u dvou objektů je i želez-

niční vlečka…). 

Nezalekli se aktivistů i  pseudoaktivistů z  řad 

ochránců všeho možného. Vybrali spolehlivého 

dodavatele nejmodernější technologie, která 

žádným způsobem nezatíží životní prostředí 

ve svém okolí. A protože dokázali vyjednat s no-

vým subjektem excelentní podmínky ve  pro-

spěch našeho města, získali i podporu obyvatel 

a  svůj záměr prosadili a  uskutečnili. Tak místo 

toho, abychom museli odpad odvážet a  draze 

platit, platí všichni ostatní nám! 

(Tento článek je reakcí na  podobné, v  přede-

šlých měsících zveřejněné... sny. Ale bylo by to 

fajn, ne?)

Libuše Vonková

Dvůr Králové 
v roce 2026

Tak přibyla další „jizva“ na tváři našeho města
Dnes jsme svědky, jak různá barbarská hnutí 

šokují veškerý kulturní svět tím, jak bezproblé-

mově ničí kulturní památky zejména tam, kde 

nelítostně vládnou. Tím se nechal asi inspirovat 

i  vysoký krajský úředník pan Ing.  Jiří Brandejs, 

ředitel akciové společnosti SÚS Královéhradec-

kého kraje, když inicioval, že v  našem městě 

dojde při rekonstrukci silnic v  ulici Štefánikova 

a  Benešovo nábřeží k  vybourání a  nenávrat-

nému zničení významného architektonického 

a urbanistického prvku, kterým bezesporu byly 

pískovcové obrubníky, které možná i  sto let 

lemovaly komunikace těchto ulic.

Pískovcové obrubníky s  takřka neomezenou 

životností a  pro město s  nevyčíslitelnou histo-

rickou hodnotou byly na  pokyn pana ředitele 

Ing. Brandejse vybagrovány a nahrazeny nejlev-

nějšími, prefabrikovanými, betonovými obru-

bami. Jedinou „výhodou“ těchto betonových, 

stavebních, silničních prvků do budoucna je, že 

budou po pár letech opět za peníze nás daňo-

vých poplatníků „levně“ vyměněny. Životnost 

betonové silniční obruby se pohybuje na úrovni 

deseti, maximálně patnácti let, a  to s  ohledem 

na to, jak bude v silničním provozu zatěžována. 

Historickou nebo architektonickou hodnotu má 

a bude mít vždy nulovou.

Je to názorná ukázka, jak krajští politici a  jejich 

úředníci nekvalifi kovaně a  nehospodárně hos-

podaří s  veřejnými prostředky. Rekonstrukci 

komunikací tak padla za oběť možná i tisícovka 

kusů ručně opracovaných, pískovcových obrub-

níků z  původního královédvorského pískovce. 

V  podstatě co kus, to perfektně opracovaný 

kamenný originál, který měl svůj neopakova-

telný příběh, své tvůrce a  jedinečné historické 

místo na výše uvedených ulicích. Tyto obrubníky 

byly pro mnoho generací našeho města němou, 

ale hmatatelnou připomínkou historického 

vývoje, kterým naše město v  minulosti prošlo. 

Kamenné obrubníky po  celém městě stále 

připomínají a  budou doufám připomínat, jak 

šikovní kameníci žili v našem městě a jeho okolí.

Pískovcové obrubníky s  dokonale provede-

nou pískovcovou regulací Labe včetně lipové 

aleje stromů, to vše společně patří bezpochyby 

k  tomu nejlepšímu, co nám předkové odká-

zali v širším centru našeho města. Jedinou naší 

povinností proto je pečovat o  toto dědictví 

a zachovat ho dalším generacím.

Je ohromnou škodou, že se nám, zastupite-

lům, nepodařilo toto kulturní dědictví zachovat 

v celistvé podobě a naši potomci už neuvidí, co 

naši předkové pro své město dokázali v  minu-

losti dobrého vytvořit. Obrubníky nikdy neod-

nesla žádná povodeň, která se městem prohnala. 

Obrubníky také nezmizely v minulosti v žádném 

politickém režimu při větších či menších opra-

vách a  rekonstrukcích silnic a  chodníků. Obrub-

níky nedokázal zničit, ani významně poškodit, 

agresivní chemický posyp v zimním období.

Naše pískovcové historické obrubníky zmi-

zely z našich ulic až v dnešních dnech, kdy ne-

omezeně o  všem rozhoduje arogantní krajský 

úředník, který má podporu u nekvalifi kovaných 

politiků a  svá rozhodnutí zdůvodňuje falešnou 

ekonomickou výhodností.

Nasik Kiriakovský, zastupitel (Východočeši)

PS: Pan Ing. Brandejs nerespektoval požadavek 

města Dvůr Králové nad Labem použít na  celé 

trase rekonstruované silnice pouze stávající 

pískovcové obruby tak, jak bylo na  můj pokyn 

zapsáno, schváleno a podepsáno a  je uvedeno 

v Zápise z 1. pracovního výboru DSP a PDPS pro 

řešení silnice: III/30012 Dvůr Králové nad Labem 

– křižovatka se silnicí II/325“, mezi uzlovými 

body A048-A025, Královéhradecký kraj, konané 

dne 25. 8. 2015!!!

Členové Místní organizace ČSSD se již potřetí 

zúčastnili celorepublikové akce Ukliďme Česko. 

Tentokrát jsme uklízeli příkopy podél silnice ze 

Dvora Králové nad Labem do  Kocbeře. Nebylo 

nás sice moc, ale dobrý pocit ze sebraného 

odpadu jsme rozhodně měli a  byla u  toho 

i  sranda. Na  jaře budeme v  úklidu pokračovat, 

zapojit se můžete také.

Trochu statistiky: sebráno 5 pytlů odpadu (asi 

20 kg), nejvíce plastových lahví a  plechovek 

od  nápojů, krabičky od  cigaret, jeden výfuk, 

několik svačin. Opravdu nechápu, co vede lidi 

k tomu, aby vyhazovali odpadky ven z aut.

Mgr. Dušan Kubica

zastupitel (ČSSD)

Ukliďme Česko – 
Ukliďme náš Dvůr!
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Společnost TMW, a. s., se sídlem ve Dvoře Králové n. L.,

hledá pro další rozšiřování výroby kandidáty na tyto pozice:

• SVÁŘEČ CO2
 Požadavky: platný svářečský průkaz, min. ZK 135

• OPERÁTOR CNC FRÉZOVACÍHO CENTRA

• PRACOVNÍK ODDĚLENÍ TECHNICKÉ KONTROLY
 Požadavky: vyučen v oboru strojírenství, praxe vítána

Bližší informace na:

 e-mail: info@tmw.cz nebo tel.: 499 320 540–1

Nabízíme: – odpovídající ohodnocení     – zaměstnanecké benefi ty

                         – zajímavou a tvořivou práci   – další vzdělávání v oboru

... užitek a tradice

Máte zájem
 inzerovat 

v Novinách
královévorské

radnice?

Kontaktujte na: 

tel.: 499 318 258, 

e-mail: noviny@

mudk.cz

KOVOŠROT SLOVANY
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

Železo, barevné kovy, papír, plasty, sklo

NOVĚ PRODEJ:

UHLÍ, BRIKET, PELET, PÍSKU, ŠTĚRKU, KAMENIVA

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

Po–Pá: 7:00–16:00 hod. / So: 07:00–12:00 hod.

www.slovany.cz

SPORTOVNÍ HALA SLOVANY

Přijímáme rezervace na tyto volné termíny:

pondělí – pátek 6 – 13 hodin, 150 Kč / hod.

sobota – neděle 6 – 22 hodin, 200 Kč / hod. 

Objednávky haly – tel. 605 388 122

PRONÁJMY PROSTOR

VÝROBNÍCH, SKLADOVÝCH – 350 Kč/m2/rok

KANCELÁŘSKÝCH – 550 Kč/m2/rok

Objednávky pronájmů – tel. 603 703 001

Spotřebič, kouřovod, komín - povinná kontrola 

spalinové cesty. 

Objednávky na tel.: 603 217 922

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

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

Nabízíme opravy střech, mytí tlakovou 

vodou, nátěry. Opravy klempířských prvků. 

Terénní úpravy u  domů - dlažby, vjezdy, 

ploty, brány. Zednické a  zámečnické práce.

Objednávky na tel.: 603 217 922

CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ

Cvičíme každé úterý od  17:00 ve  fi tness clubu 

Slovany. S  sebou pohodlný oděv a  souhlas 

Vašeho gynekologa.

Cena lekce je 70 Kč, tel. 777 163 268

Psychologická a fyzioterapeutická praxe

Mgr. Daniela Šrámková, Dis., Dvůr Králové,

Rooseveltova 2855, tel.: 774 202 456, 

www.terapiedvur.cz. Individuální psychoterapie, 

psychologické poradenství, párové poradenství, 

psychodiagnostika, koučink, fyzioterapie.

KAROLÍNA PAVELKOVÁ, EVIK´S STUDIO 

dámské, pánské stříhání, svatební a společenské 

výčesy.

Pružná prac. doba vč. víkendů, 605 423 322.

Pronajmu byt 1+1 ve Strži – zateplený panelový 

dům s výtahem, 4. patro, nová okna, původní 

umakartové jádro. Tel.: 723 068 211
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Ryze česká společnost CARLA spol. s r. o., výrobce čokolády

a čokoládových výrobků hledá do svého výrobního závodu

ve Dvoře Králové nad Labem člověka na pozici:

DĚLNÍK VÝROBY – stáčecí linka
(Mzda: 90 Kč / hod.)

DĚLNÍK VÝROBY – výrobní linka hotových výrobků
(Mzda: 90 Kč / hod.)

Požadavky:

• spolehlivý a zodpovědný přístup k práci

• schopnost samostatné práce a samostatného rozhodování

• ochota učit se novým věcem

• časová fl exibilita

• nástup možný IHNED

Nabízíme:

• práci v pěkném a čistém prostředí

• možnost závodního stravování

• věrnostní odměna

Kontakt:

Marie Raticová, tel. 499 628 854 (popř. 499 628 811)

Životopisy prosím zasílejte na email:

marie.raticova@carla.cz
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Noví občánci města
V srpnu 2016 se narodilo v našem městě 14 občánků – 6 chlapců a 8 děvčat.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

Úmrtí
V měsíci srpnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 15 lidí, z  toho bylo

7 královédvorských občanů, 3 muži a 4 ženy.

Simona Vykouřilová, matrika

Sňatky
Ve Dvoře Králové nad Labem uzavřeli v srpnu manželství tito snoubenci:

Martin Kvaček a Tereza Jahelková   – 13. 8. 2016

Jaroslav Samek a Veronika Macková   – 18. 8. 2016

Karel Adamec a Kateřina Cihlářová   – 27. 8. 2016

V obci Kuks uzavřeli manželství tito snoubenci:

Petr Pitrman a Barbora Písecká    – 5. 8. 2016

David Kasnar a Adriana Kořínková   – 5. 8. 2016

Jan Šilar a Kateřina Melicharová    – 6. 8. 2016

Václav Šenfeldr a Tereza Hynková   – 20. 8. 2016

Nikola Jovanovič a Lucie Panská    – 27. 8. 2016

V obci Vítězná uzavřeli manželství tito snoubenci:

Společenská rubrika Michal Juhász a Marie Broumová   – 13. 8. 2016

Jakub Falta a Denisa Haasová    – 27. 8. 2016

Údaje jsou poskytnuty na základě souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích 

v srpnu 19 občanů s gratulací a kytičkou. V tomto období oslavilo 5 manžel-

ských párů stříbrnou svatbu, 7 manželských párů zlatou svatbu a  3 páry 

svatbu diamantovou.

Bc. Lenka Valášková, Komise pro občanské záležitosti

Vzpomínka
Dne 14. září 2016 by se dožila 100 let 

paní Anna Jirková z  Kuksu. Zemřela 

v požehnaném věku 98 let dne 3. října 

2014. Kdo jste ji znali, vzpomeňte 

s námi. 

Syn s manželkou a vnučky s rodinami

Poděkování
Děkujeme skupině hasičů z  HZS Dvůr Králové nad Labem, SDH Hajnice, 

SDH Bílá Třemešná a SDH Žireč, kteří nad ránem 4. srpna 2016 zasahovali 

při požáru v  psím útulku. Díky jejich profesionální a  rychlé práci nepřišli 

lidé ani zvířata k újmě na zdraví. Poděkování patří také dvěma policistům 

z místního obvodního oddělení PČR, kteří se do hašení požáru také zapojili.

Martin Antonín, Daniela Hoblová, areál Nový svět a Psí útulek Dvůr Králové nad Labem

Pečovatelská služba připravuje třetí ročník akce Noc venku

Ve  čtvrtek 24. listopadu 2016 se od  18:00 

hod. uskuteční v  Hankově domě a  na  náměstí 

Václava Hanky již třetí ročník benefi čního pro-

jektu Noc venku na podporu osob bez domova. 

Akci pořádá Pečovatelská služba Města Dvůr 

Králové nad Labem pod záštitou starosty města 

Ing. Jana Jarolíma. 

Hlavními cíli projektu je upozornit na  širokou 

problematiku bezdomovectví, které ve  stále 

větší míře postihuje rovněž seniory, zdravotně 

postižené, matky samoživitelky, osoby s dušev-

ním onemocněním, mladé lidi opouštějící dět-

ské domovy... 

Vstupným jsou trvanlivé potraviny, které jsou 

poté přerozdělovány potřebným spoluobča-

nům. Noc venku je komunitní projekt, na jehož 

realizaci se podílejí místní organizace, školy, 

obce, fi rmy a jednotlivci. Do projektu letos vstu-

puje na třicet subjektů. Neuvěřitelné! Děkujeme!

Program v sále Hankova domu:

• diskuse o  problematice bezdomovectví 

v našem městě;

• fi lm studentů Ústavu sociální práce Univerzity 

Hradec Králové natáčený ve  Dvoře Králové 

nad Labem;

• problematika osob s  duševním onemocně-

ním v kontextu bezdomovectví;

• reportáž poutníka Petra Hirsche;

• koncert královédvorské kapely Green Day 

revival.

Program ve vestibulu Hankova domu:

• výstava fotografi í Jindřicha Hauke a  Petra 

Hirsche;

• bezplatné poradenství pro občany na  téma 

dluhy, oddlužení, exekuce.

Program ve stanu na náměstí Václava Hanky:

• neformální rozhovory s lidmi, kteří znají život 

na ulici;

• sebezkušenostní aktivity – jak se cítí člověk 

se schizofrenií, brýle k vyzkoušení stimulující 

opilost, účinek lehkých a tvrdých drog.

Program na náměstí:

• noční guláš, horké nápoje;

• odvážlivci si mohou vyzkoušet, jaké to je spát 

venku;

• společná snídaně pro spáče, novináře 

a veřejnost.

Přijďte se podívat, pobavit a  pomoct, přijďte 

strávit tak trochu jinou noc! Program a  bližší 

informace budou průběžně zveřejňovány 

na  www.psdvurkralove.cz a  facebooku Noc 

venku Dvůr Králové nad Labem. 

Dny otevřených dveří v azylovém 
domě a pečovatelské službě

Chcete vědět, jak se žije v domech s pečovatel-

skou službou nebo jak vypadá uvnitř azylový 

dům nebo noclehárna? Rádi byste nahlédli 

pod pokličku života v  těchto domech? Potře-

bujete informace? Přijďte, máme otevřeno pro 

každého! Den otevřených dveří se koná v úterý 

4. října 2016 od  9:00 do  15:00 hod. v  domě 

s  pečovatelskou službou v  ulici Elišky Krásno-

horské 2962 (ve  Strži) a  v  ulici Sadová 2755 

a v azylovém Dome Žofi e v ulici Bezručova 1006. 

Těšíme se na návštěvu!

Mgr. Marcela Hauke

ředitelka www.psdvurkralove.cz 

Na Staré radnici bylo slavnostně přivítáno 10 novorozených občánků našeho města.

Vítání občánků

Zleva: Šimon Černuška, Filip Mitiska, Františka Kaššová, Jan Sýkora.

Zleva: Štěpánka Pompošová, Natálie Lindrová, Tadeáš Kapl, Alena Havelková, Bryan Jan 

Malík, Karolína Šmatárová.
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Zahájení školního roku na Gymnáziu 
Dvůr Králové nad Labem
První zářijové dny nám přinesly řadu příznivých 

dojmů. Především to, že nový školní rok zahájilo 

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem s 270 žáky. 

Velký důraz, který klademe na kvalitní přípravu 

našich žáků nejen ve  vyučování, ale i  v  mimo-

školní činnosti, se projevil tím, že dne 14. září byli 

oceněni na Krajském úřadě Královéhradeckého 

kraje tři žáci naší školy, vítězové krajských kol 

odborných soutěží a reprezentanti v celorepub-

likových kolech: Eva Horáková (4. A) za ruštinu, 

Martin Kazmirowski (2. C) za němčinu a Ondřej 

Vaněk (3. C) za češtinu. 

V  právě zahájeném školním roce chceme 

i  nadále nabízet našim žákům širokou škálu 

mimovyučovacích aktivit – kroužků, soutěží 

a projektů. Přírodovědný kroužek a Klub NATURA  

budou pracovat pod vedením RNDr. Jany Dob-

rorukové, vyvrcholením jeho činnosti budou 

přírodovědná expedice na  Sicílii na  přelomu 

dubna a května a také tradiční letní prázdninový 

přírodovědný tábor. Pro zájemce o  matema-

tiku jsme připravili matematický kroužek pod 

vedením RNDr. Vladimíra Huška a  pro všechny 

žáky nižších ročníků také zábavnou matema-

tickou soutěž. Ve  své činnosti bude pokračo-

vat i  historický kroužek Historia pod vedením 

PhDr. Iva Rejchrta a Klub divadelních abonentů, 

vedený Mgr. Yvetou Šecovou.

 

Nabídku nově rozšíří 

i  pěvecký sbor v  čele 

s Mgr. Pavlínou Flídro-

vou a  naším absolventem Michalem Hrochem 

a výtvarné dílny, jež povede Ing. arch. Kateřina 

Sedláčková.  

Našim cílem je i  nadále podporovat zájmové 

a  odborné aktivity našich žáků účastí v  odbor-

ných soutěžích, olympiádách a  středoškolské 

odborné činnosti, kde naše škola dosahuje tra-

dičně výborných výsledků, naši žáci se dlouho-

době umisťují na předních místech i v celostát-

ních kolech těchto soutěží a přehlídek. V oblasti 

sportovní zkusíme navázat na  loňské úspěchy 

(např. celostátní fi nále atletického poháru 

CORNY), budeme pořádat tradiční celoroční 

sportovní soutěž tříd, kterou vede Mgr.  Blanka 

Hofmanová, a nabídneme našim žákům i spor-

tovní kroužky.

Srdečně zveme všechny zájemce na  veletrhy 

vzdělávání, kde se budou moci seznámit s mož-

nostmi studia nejen na naší škole.  V Trutnově se 

veletrh vzdělávání uskuteční ve  společenském  

centru Uff o ve  dnech 21. a  22. října, v  Hradci 

Králové v  kongresovém centru Aldis ve  dnech 

11. a 12. listopadu.

PhDr. Ing. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.

ředitel školy

Softbal. To byl můj program na  celé léto, 

poslední gymnaziální. Čekalo mě hned několik 

prestižních turnajů, ať už za Českou republiku, či 

extraligové mistryně. Ale postupně...

V  červenci bylo jednoznačným vrcholem Mis-

trovství světa žen v  kanadském Surrey, blízko 

Vancouveru. Jako přípravy na  světový šampi-

onát jsme se zúčastnily i  Světového poháru 

v  Oklahomě, "Mekce" světového softbalu. Zde 

jsme se poměřily s týmy ze světové špičky, jako 

jsou USA, Japonsko či Portoriko, a i přes výsled-

kový neúspěch to byla pro nás velmi kvalitní 

příprava. Na  MS jsme měly jednoznačný cíl – 

postoupit mezi nejlepší osmičku. Cesta vedla 

přes těžkou skupinu s  Filipínami, Holandskem 

a  Pákistánem. Bohužel, již první dva zápasy 

a  dvě těsné prohry nás odsoudily do  dolního 

pavouka soutěže, takže i přes následující výhry 

bylo konečné 17. místo velkým zklamáním.

O poznání lépe jsme si vedly první týden v srpnu, 

kdy jsme s  juniorskou reprezentací obhajovaly 

zlaté medaile z  minulého evropského šampi-

onátu. V  Barceloně, kde se mistrovství konalo, 

se nám od  začátku 

turnaje dařilo a sbí-

raly jsme jednu 

výhru za  druhou. 

První prohra přišla, 

bohužel, v nejméně 

vhodný okamžik, 

a  to v  semifi nále, 

kdy jsme kvůli 

pokažené kon-

covce prohrály 6:7. 

Následující zápas 

s  Itálií jsme již se 

ztrátou motivace 

vysoko prohrály, 

ale nakonec jsme měly radost i  z  bronzových 

medailí. 

Poslední velkou akcí byl o  prázdninách „Pohár 

vítězů pohárů“, kde se střetávají vítězky národ-

ních lig proti sobě. Turnaj se konal v  italském 

Ronchi. Naše týdenní snaha s týmem SK Joudrs 

Praha byla korunována stříbrnými medailemi, 

které byly nejen pro nás celkem překvapivé, 

avšak po předvedené hře zcela zasloužené.

Ve  zbytku sezony mě čeká boj o  domácí titul 

jak v extralize žen, tak i juniorek, tudíž motivaci 

určitě neztrácím. Jak bych taky mohla, když 

v  naší „softbalové rodině“ máme všichni jeden 

velký cíl: dostat se v roce 2020 na olympijské hry 

do Tokia.

Apolena Výborná (4. A)

Softbalové prázdniny

Již od října 2013 organizovaly Markéta Benešová 

a Klára Kazmirowská za podpory paní profesorky 

Blanky Hofmanové na naší škole promítání fi lmů 

z  festivalu Jeden svět. Letos obě zakladatelky 

maturovaly, a proto jsme od jara chod fi lmového 

klubu začali zajišťovat my.

Filmy většinou svými tématy nemají za  úkol 

pobavit nás, ale poukázat na  nějaký problém 

a donutit nás k zamyšlení. Často lidé chodí z pro-

mítaných fi lmů zadumaní a pohroužení do vlast-

ních myšlenek. Snímky tu pouštíme, protože 

chceme nejen studentům, ale i  veřejnosti 

ukázat, jak se věci mají i jinde na světě. Věříme, 

že si každý sám za sebe odnese z fi lmů poučení.

Naším letošním prvním promítaným kouskem 

bude pravděpodobně fi lm s názvem 10 miliard 

– co máte na talíři? Pojednává o plýtvání potravi-

nami a o různých typech zemědělství. 

Filmový klub bude promítat na  Gymnáziu 

Dvůr Králové nad Labem v  učebně č. 103, a to 

od 16:00 hod.

Aktuální informace lze nalézt na  školním face-

booku a plakátech v budově školy.

Albert Beneš a Dominik Petráček (5. C)

Filmový klub pokračuje v nové sestavě

Klub NATURA bude i v tomto školním roce organizovat 

vzdělávací biologické semináře pro zájemce z celého 

kraje.  Foto: archiv gymnázia

Hudební nadšenci z královédvorského gymnázia již opa-

kovaně vystoupili na veřejnosti, nyní vzniká jejich pěvecký 

sbor.  Foto: archiv gymnázia
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Zprávy ze ZŠ 5. května

Školní rok zahájil hejtman

Celá řada překvapení čekala 1. září na prvňáčky, 

kteří se, doprovázeni svými blízkými, shromáž-

dili na  školním hřišti, zalitém ranním sluncem. 

Hostesky jim připjaly pamětní odznaky se 

symbolem školy – moudrou sovou. Slavnostní 

atmosféru umocňovaly písničky v  podání Sbo-

ráčku. O  mimořádnost události se však svojí 

přítomností zasloužili zejména významní hosté. 

Úspěch a radost z poznávání popřál prvňáčkům 

hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír 

Franc, který dětem přivezl i  batůžky s  vybave-

ním pro bezpečnou cestu do  školy. Další přání 

a vzpomínky na svoji školní docházku věnovala 

dětem místostarostka města Alexandra Jiřič-

ková a předsedkyně Unie rodičů Lucie Fišerová. 

Následně třídní učitelky představily přítomným 

své nové žáky. Ti si hned v  první den školní 

docházky vysloužili pochvalu ředitele školy 

za svoji trpělivost, kázeň, pozornost i spontánní 

reakce. V  dobré náladě pak vykročili na  první 

hodinu do  svých slavnostně vyzdobených tříd. 

Nejistotu a  očekávání rychle vystřídala radost 

z dárků včetně kornoutu plného sladké odměny. 

První den školní docházky se prvňáčkům sku-

tečně vydařil. 

Mgr. Ivan Jugl

Další foto na www.zsschsady.cz.

Úspěchy reprezentantů
ZŠ Schulzovy sady a Excelence 
základních škol 2016
V uplynulém školním roce se mnoho žáků naší 

školy zúčastnilo řady soutěží – zapojili se prak-

ticky do  všech předmětových olympiád a  dal-

ších soutěží sportovních, dovednostních, umě-

leckých nebo jazykových. V červnu vedení školy 

a Unie rodičů ocenily více než 180 reprezentantů 

školy, kteří získali v  oblastních nebo okresních 

a vyšších kolech soutěží dobré umístění. 

V  prosinci 2015 Ministerstvo 

školství vyhlásilo rozvo-

jový program „Hodnocení 

žáků a  škol podle výsledků 

v  soutěžích ve  školním 

roce 2015/2016 – Exce-

lence základních škol 2016“. 

Základním cílem tohoto 

programu je především pod-

pora, zvyšování kvality a roz-

šiřování péče o nadané žáky 

na  základních školách, kteří 

jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků. 

V  krajských kolech započítaných soutěží bojo-

valo osm našich reprezentantů, pět z  nich se 

umístilo v  první desítce. Bodovaného umístění 

pro Excelenci ZŠ dosáhly v soutěži v německém 

jazyce Sára Kvačková a Klaudie Prázová a v che-

mické olympiádě Tereza Dederová. 

K  tomu se v  celostátním 

kole prezentovala vítězka 

oblastního fi nále v  před-

čítání německého textu 

Bücherwurm – Knihomol 

2016 Barbora Horáková 

a  v  recitační soutěži Dět-

ská scéna 2016 vítězka 

krajského kola Natálie 

Paříková. 

Uznání si zaslouží 

i  výsledky družstev: 

1. místo v  Přírodovědném 

Novinky ze ZŠ Schulzovy sady

Zahájení nového školního roku
Začátek nového školního roku již tradičně při-

vítali žáci na  nádvoří školní budovy, které se 

každoročně stává setkáním všech žáků, peda-

gogického sboru a  rodičů těch nejmenších, 

doprovázejících prvňáčky poprvé do školy. Malí 

školáci dostali od  pana ředitele a  paní zástup-

kyně keramické klíče, které by měly odemknout 

pomyslnou bránu k  jejich vzdělávání, novým 

přátelstvím a nezapomenutelným zážitkům. 

Přejeme všem dětem i  jejich rodičům úspěšný 

a pohodový školní rok 2016/2017.

zaměstnanci ZŠ 5. května

Páťáci z „Páťáku“ na Kateřině
Žáci 5. třídy ze ZŠ 5. května odstartovali letošní 

školní rok s  novou třídní učitelkou a  dvěma 

novými spolužáky, a  proto se v  pondělí 

12. září společně vydali na  stmelovací výlet, 

aby se všichni lépe poznali. Naším cílem se stal 

autocamp Svatá Kateřina, kde jsme našli zázemí 

uprostřed přírody. Na  sklonku léta jsme zde 

zažili nádherně prosluněné tři dny u  rybníka, 

které jsme maximálně 

využili jak ke koupání, tak 

k jízdě na člunech. Během 

dne jsme se poznávali při 

hrách a  kolektivních akti-

vitách. Poslední den jsme 

strávili s  panem revírní-

kem a jeho dvěma koňmi. 

Provedli nás po  okolním 

lese a  v  areálu Hájem-

ství nám hravou formou 

odhalili tajemství Krko-

noš. Po opékání buřtů nás 

nasměrovali po  naučné stezce Les Království 

a  cestu zpříjemnili i  chvílemi v  koňském sedle. 

Byly to společné tři dny plné zážitků a  pozná-

vání. Stmelovací výlet jak má být (viz foto).

Mgr. Petra Chmelíková

víceboji na VOŠ obnovy a rozvoje venkova v Hoři-

cích, 1. místo ve  Vánočním chemickém turnaji 

na  SŠIS, vítězství družstva Masterchefky v  celo-

státní kulinářské soutěži Coolinaření s Albertem, 

1. místo družstva 5. tříd v královédvorské Školní 

lize v házené a účast našich borců v Republiko-

vém fi nále OVOV v září 2016 v Brně.

Všem úspěšným žákům gratulujeme, děku-

jeme jim za reprezentaci školy a přejeme radost 

z výsledků i v novém školním roce.

Mgr. Ivan Jugl 

Jičín – město pohádky
V  pátek 9. září 2016 

se pěvecký kroužek 

Sboráček a  třída 2. C 

ze ZŠ Schulzovy sady 

rozjely na  festival 

Jičín – město pohádky. Sboráček, složený z dětí 

1. stupně, se prezentoval se svým programem 

na  hlavním pódiu Valdštejnova náměstí pod 

názvem Pohádkohraní. Za  hudebního dopro-

vodu zazpíval několik písniček ze známých fi l-

mových pohádek, a  to ve  dvou představeních. 

Paní vychovatelka Karlovská si s  dětmi z  2. C 

připravila dramatizaci pohádky Paleček a  jeho 

kamarádi. Celé vystoupení bylo zakončeno oblí-

benou písničkou Dneska jedem do zoo. Vystou-

pení Sboráčku bylo realizováno za fi nanční pod-

pory Královéhradeckého kraje.

Na  děti nečekaly jen povinnosti na  pódiu, ale 

den plný aktivit, např. různá představení, pohád-

kové tvůrčí dílny, procházka na chůdách, žong-

lování, trampolína, šlapací motokáry, pouliční 

umělci, živé sochy a  mnoho dalšího. Domů se 

sice vracely až k večeru, ale s nadšením a oboha-

ceny o mnoho zážitků.

Mgr. Jitka Krejčí
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ZŠ Podharť – nejstarší pomáhají nejmladším

Události na ZŠ Strž – 9. A poznávala své město

Slavnostní zahájení školního roku a  přivítání 

našich prvňáčků proběhlo na naší škole již tra-

dičně v atriu školy. V letošním roce bylo zapsáno 

46 dětí, poprvé však usedlo po  udělených 

odkladech do  své lavice v  naší škole 41 dětí 

ve dvou třídách, dvě děti z naší spádové oblasti 

plní povinnou školní docházku v  zahraničí. 

V  1. A  třídě je v  počátečním vzdělávání bude 

provázet paní učitelka Mgr.  Šárka Ruprichová 

a v 1. B paní učitelka Mgr. Hana Havlíčková. 

Letošní prvňáčky čekala příjemná novinka. Zís-

kali své ochránce z  řad nejstarších spolužáků, 

kteří jim pomohou překonat nejis-

totu a  případné obavy z  prvních 

školních dnů. Zároveň ušetří práci 

i  jejich rodičům, neboť si je budou 

denně vyzvedávat před školou, 

doprovodí je do  třídy a  připraví 

společně pomůcky na  vyučování. 

Věříme, že se škola stane pro naše 

nejmladší žáky přátelským místem 

a  obavy z  neznámého prostředí se 

rychle rozplynou.

Mgr. Edita Vaňková, ředitelka školy

Sportovní kurz 
na Svaté Kateřině
Nově sloučená 8. třída si 

zpříjemnila začátek škol-

ního roku sportovním 

a  stmelovacím kurzem 

v  nedalekém autokempu. 

Na Kateřinu jsme se vydali 

na  kolách, cestou se 

konaly hned dva závody. 

Prvním úkolem nové 

třídy bylo najít cestu až 

do  kempu. Odpoledne 

po příjezdu jsme se vydali 

na Slučí kameny, kde jsme se věnovali slaňování 

a horolezectví. Druhý den ráno se nikdo neztratil 

při orientačním běhu, odpoledne proběhl závod 

zručnosti dračích lodí a výlet k větrné elektrárně, 

k  vysílači a  na  vyhlídku. V  den odjezdu byla 

hlavní činností střelba ze vzduchovky a  poté 

přesun zpět do  reality. Ve  volném čase děti 

zkoušely novou hru Mölkky, ale také stálice jako 

pétanque, ringo, badminton, stolní tenis a  fot-

bal. Takhle krásné počasí jsme v  září na  kurzu 

ještě neměli, proto děti trávily většinu času hrát-

kami ve vodě. Osmáci se na úvod školního roku 

díky bohatým zážitkům a  pestrým činnostem 

lépe poznali a všichni si kurz náležitě užili.

Mgr. Vojtěch Hulík a Mgr. Petr Novotný

Od 5. do 8. září probíhal již tradičně na naší škole 

projektový týden. Náš projekt se jmenoval „Moje 

město“. 

První den nás zavedl na náměstí T. G. Masaryka. 

Zde jsme se rozdělili do  skupin. Každá dostala 

za  úkol, aby z  přidělených informačních brožu-

rek udělala stručný výklad o  zadaných místech 

či stavbách. Někteří mluvili například o  náměstí 

T. G. Masaryka, jiní o  Kohoutově dvoře nebo 

o radnici. Naše skupina se snažila z historie města 

vybrat ty nejzajímavější události. Dozvěděli jsme 

se o  tom, jak se město stalo věnným, že je pro 

něj významným datem 16. září 1817, kdy Václav 

Hanka v kostele sv. Jana Křtitele objevil Rukopis 

královédvorský, a o dalších zajímavostech. Záro-

veň bylo náměstí T. G. Masaryka prvním ze sedmi 

míst památkového okruhu, na  kterém můžeme 

také nalézt pomník Davidova hvězda, postavený 

na místě, kde v 60. letech minulého století stávala 

synagoga. Dále nás čekalo náměstí Odboje a Vác-

lava Hanky, gymnázium a Hankův dům. Ve Valové 

uličce jsme si prohlédli zbytky městského opev-

nění a opodál kostel sv. Jana Křtitele. Zde jsme se 

odpojili z okruhu a šli se podívat na starý židovský 

hřbitov, který byl založen roku 1883. Podharťský 

rybník byl dalším místem, ke  kterému vedla 

naše cesta, a  odtud jsme se vraceli zpět kolem 

Kohoutova dvora a  Šindelářské věže, což jsou 

dvě poslední místa z  Městského památkového 

okruhu.

Další den jsme se zašli podívat do  místního 

muzea na  výstavu o  historii města a  textilního 

průmyslu. Vyslechli jsme si vyprávění o osídlení, 

válkách, nalezení Rukopisu královédvorského 

a rozvoji řemeslné výroby, která byla důležitá pro 

budoucí rozmach textilního průmyslu. Na  pra-

covních listech byly další otázky, na které jsme se 

snažili odpovědět. Nechyběl ani model středově-

kého města, který nám osvětlil, jak to zde tehdy 

vypadalo. Od  osídlení města ve 12. století jsme 

se přesunuli až k textilním podnikům Tiba a Juta, 

které mají dlouhou tradici. V další expozici jsme 

si ještě poslechli výklad o  tradici výroby vánoč-

ních ozdob. Výroba foukaných ozdob započala 

roku 1931 a stále trvá. Za tuto dobu vznikly tisíce 

ozdob různých tvarů, velikostí a barev, které nyní 

zdobí stromky celého světa. Viděli jsme zde i per-

lařskou výrobu. Zbytek expozice byl pak věnován 

foukaným vánočním ozdobám a  dalším stylům 

výzdoby. Po  exkurzi do  historie jsme se vrátili 

zpátky do  školy, kde jsme začali zpracovávat 

informace o  významných budovách a  rodácích 

našeho města.

Třetí den našeho projektu se týkal výtvar-

ného umění. Ze školy jsme se vydali do  města 

a  pracovali ve  dvou skupinách. Jedna kreslila 

na  náměstí T. G. Masaryka a  druhá na  náměstí 

Václava Hanky. V ní jsem kreslila i já. Usadili jsme 

se na  lavičky okolo fontány ve tvaru Rukopisu 

a  začali pracovat. Mojí předlohou byla budova 

kulturního zařízení Hankův dům. Zhlédli jsme 

také dvě výstavky obrazů. Nakonec jsme se vrá-

tili zpátky do školy, abychom výkresy dokončili.

Čtvrtý a zároveň poslední den našeho projekto-

vého týdne začal ve škole. Výkresy z předešlého 

dne jsme zdokonalili a  doplnili informacemi 

o  zobrazených místech. Teď zdobí chodbu ve

2. patře školy. Po hodině ve škole jsme vystou-

pali do  věže kostela sv. Jana Křtitele, z  níž je 

krásný pohled na  celé naše město. Mohli jsme 

tak porovnat jeho současný vzhled s modelem 

z  muzea. Průvodce nám doplnil znalosti o  his-

torii kostela a  vzal nás k  varhanám, kde zpívají 

různé sbory. Odsud je pěkný výhled na celý vni-

třek kostela. Vedle varhan je vstup do  kostelní 

kobky, kde byl 16. září 1817 nalezen tzv. Rukopis 

královédvorský. Po  této prohlídce naše kroky 

směřovaly k  Schulzovým sadům, kde se jako 

každý rok konala charitativní akce Běh naděje. 

Účastníci mohli přispět na  výzkum léčby rako-

viny a trochu si zasportovat. Po dokončení běhu 

jsme dostali malou odměnu. Touto akcí jsme 

zakončili náš projektový týden. 

Natálie Jiranová (9. A)

Republikové fi nále OVOV 2016

Ve dnech 9.–10. září 2016 se uskutečnilo repub-

likové fi nále OVOV (odznak všestrannosti olym-

pijských vítězů). Sedmý ročník se poprvé konal 

v Brně na krásném stadionu patřícímu VUT. I letos 

se nám podařilo postoupit do fi nále a zažít bez-

vadnou atmosféru tohoto sportovního klání. 

Naši školu reprezentovaly Sára Erbenová a  Bar-

bora Výprachtická. Krom našich děvčat postou-

pily i děti ze ZŠ Schulzovy sady a TJ Sokol, takže 

se vytvořila prima partička, která se navzájem 

povzbuzovala a  hecovala. Závod je to náročný. 

Každý musí ve dvou dnech zvládnout deset disci-

plín. Letošní ročník byl ztížen vysokými, až tropic-

kými teplotami. Pro chvíle volna byla připravena 

olympijská vesnička, kde si všichni mohli vyzkou-

šet různé sportovní aktivity. Nejzajímavější ale 

byla setkání s bývalými olympioniky. Pro závod-

níky měli připravené kartičky s podpisem, na kte-

rých krom fotografi e byly zaznamenány jejich 

největší sportovní úspěchy. Minutou ticha jsme 

vzpomněli na  skvělou Věru Čáslavskou. Naše 

svěřenkyně sice „na  bedně“ nestály, ale za  své 

výkony se rozhodně nemusí stydět. Sára obsadila 

ze 77 soutěžících 9. a Bára 26. místo. Obě dívky 

předvedly opravdu skvělé výkony! Gratulujeme 

a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Dagmar Lárová
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Běh naděje, inspirovaný Během Terryho Foxe, je 

pořádán v  České republice od  roku 2008. Jeho 

hlavním organizátorem je společnost Levity,

a. s., se sídlem v  Praze. Každoročně počátkem 

září pořádá tento běh ve  Dvoře Králové nad 

Labem ve  spolupráci s  dalšími organizacemi 

Dům dětí a mládeže Jednička. 

Běh naděje je dobrovolnou humanitární akcí 

spojenou s  veřejnou sbírkou. Jeho účelem je 

absolvovat předepsanou trať a zároveň fi nančně 

přispět na výzkum rakoviny. Akce má i význam 

solidární – vyjadřuje solidaritu s  nemocnými 

a preventivní – udělat něco pro své zdraví.

V  pořadí již 9. ročník Běhu naděje přišel 8. září 

ofi ciálně zahájit starosta města Ing.  Jan Jarolín 

a  všichni společně jsme odstartovali běh prv-

ních účastníků. Postupně se na  startu připra-

vovali a zároveň do cíle blížili další a další běžci 

– děti z královédvorských mateřských a základ-

ních škol, studenti střední školy, pedagogové 

i  veřejnost. V  cíli se každý, kdo doběhl, mohl 

občerstvit, a  to díky společnosti Ondrášovka, 

a. s., která účastníkům běhu věnovala nápoje 

různých chutí.

Děkujeme všem, kteří letošní běh podpořili. 

Svou přítomností vyjádřilo podporu této akci 

celkem 1 811 účastníků. A  fi nanční částka, jež 

letos ze Dvora Králové nad Labem poputuje 

na charitativní účely, byla celkové výši 27.299 Kč.

Velké poděkování patří nejen účastníkům běhu, 

ale také všem, kteří se na akci podíleli. Děkujeme 

zejména městu Dvůr Králové nad Labem a  ZŠ 

Schulzovy sady za  poskytnuté zázemí a  spolu-

práci. Velké poděkování patří studentům SŠIS, 

kteří se nejen sami aktivně běhu zúčastnili, ale 

zejména byli nepostradatelnými pomocníky 

při organizaci a  průběhu akce. Dále bychom 

rádi poděkovali Městské policii Dvůr Králové 

nad Labem, TJ Sokol, pracovnicím městského 

informačního centra a  všem dobrovolníkům, 

kteří pomáhali. Poděkování patří také pedago-

gům, kteří i se svými žáky na Běh naděje dora-

zili. Věříme a  doufáme, že se v  hojném počtu 

a za pěkného počasí setkáme také v příštím roce 

u  10. ročníku Běhu naděje a  všichni společně 

podpoříme boj proti zákeřné nemoci.

Sylvie Černotová, DiS., DDM Jednička

Foto: Jan Skalický

Běluň plná napětí 
a smíchu

V  uplynulém čase byly aktivity královédvor-

ského Svazu postižených civilizačními choro-

bami (SPCCH) poměrně bohaté. 

Pod vedením Stáni Lokvencové každý čtvrtek 

dopoledne cvičí zhruba 10 členů v  Městské 

knihovně Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem 

a  odpoledne 20 lidí jezdí plavat do  hořického 

bazénu. Tyto dvě akce se nekonají v  červenci 

a  v  srpnu. Za  významného přispění našeho 

generálního partnera, Lesů České republiky, 

provádíme akci „Rozchodíme civilky“, výlety 

s  holemi. První se konal 4. dubna (Kocbeře, 

Ferdinandov, Choustníkovo Hradiště), druhý 

2. května (okolo Dvora: Kaufl and, Hrubá luka, 

Lužánka, Čelakovského, Schulzovy sady, „Starý 

pivovar“) a  zatím třetí 5. září od  nemocnice 

k „Dubu“, Nový Vorlech, „Vorlešská restaurace“.

U  všech výletů jsme měli krásné počasí, které 

nám přálo i  při zájezdu 26. května na  Kunětic-

kou horu a do Muzea perníku a hlavně 4. až 11. 

června při rekondici našich členů v  Janských 

Lázních. Tuto rekondici můžeme pořádat hlavně 

s  pomocí dotace od  města Dvůr Králové nad 

Labem.

Na  všech akcích jsme nachodili skoro 600 km, 

a tak trochu pomohli svému zdraví.

Miloslav Tykal

předseda ZO SPCCH Dvůr Králové nad Labem

Běh naděje – již 9. ročník humanitární akce 

V pátek 26. srpna 2016 po obědě jsme se vypra-

vili k  rybníku do  Pilníkova na  pstruhy. Akce se 

zúčastnilo 20 obyvatel našeho Domova. Téměř 

všichni podle svého přání ochutnali nebo snědli 

uzené pstruhy, které nám připravil majitel are-

álu. Jako další občerstvení jsme si mohli zakou-

pit minerálku, pivo nebo kávu. Posezení v altánu 

nám zpestřili pan Dobiáš a  pan Pavelka, kteří 

za pomoci našich kolegyň lovili pstruhy z míst-

ního rybníku. Celkem se nám jich podařilo ulovit 

sedm. Počasí bylo horké, ale nám to nevadilo, 

odměnou nám byly spokojené úsměvy našich 

výletníků. Moc děkujeme Domovu sv. Josefa 

v Žirči za pronájem velkého auta, ve kterém jsme 

mohli přepravit 6 klientů přímo na  invalidních 

vozících a mohli tak vyvézt na výlet i ty, kteří již 

sami do auta nenastoupí.

Ve  čtvrtek 8. září 2016 jsme v  odpoledních 

hodinách uspořádali zahradní párty pro oby-

vatele i  zaměstnance našeho Domova. Všichni 

účastníci mohli ochutnat vepřové dušené 

maso na  zelenině, grilované steaky, špekáčky 

a  bramboráčky. K  pití se podávalo pivo, víno, 

pito, minerálky, domácí bezový sirup a k zákus-

kům káva. Pozvání na akci přijali zástupci z Krá-

lovédvorské Arniky, z  místní fary římsko-kato-

lické církve i  někteří rodinní příslušníci našich 

obyvatel. Počasí bylo luxusní a nálada výborná. 

K  poslechu nám hrálo kvarteto dechových 

nástrojů a  ukázku tanečků předvedla děvčata 

tanečního souboru Rodeo Trutnov. Moc děku-

jeme všem zaměstnancům, kteří nám pomohli 

vytvořit kouzelné sluníčkové odpoledne.

Mgr. Linda Mocová

sociální pracovnice, Domov důchodců Roháčova 2968

Akce Domova důchodců v Roháčově ulici

Druhý víkend v září opět naše táborová základna 

ožila jásotem dětí i  jejich starších kamarádů – 

vedoucích, kteří pro všechny účastníky připravili 

již 20. ročník tradičního potáborového setkání 

královédvorské pionýrské skupiny s  názvem 

„Dobytí 13. hory“.

Sjeli jsme se již v  pátek a  plni očekávání, čím 

nás naše soutěžení na  lanech, sítích, kládách 

i  na  louce překvapí. Nechyběl malý táboráček 

s  opékáním buřtíků a  zpíváním s  kytarou. Pře-

krásné sobotní ráno a sluneční paprsky vyhnaly 

z  pelíšku brzy ty, kteří spali ve  stanu či pod 

širákem. Těm, co chrupkali ve  srubu, museli 

pomoci k  probuzení hlasy breptajících nedo-

čkavců. Rychle nasnídat a  hurá do  soutěžení. 

Hned v  úvodu jsme se rozdělili do  třech druž-

stev a vše mohlo začít. Hurááá! Začínáme! Louka 

se rozjásala – bylo slyšet urputné povzbuzování 

a jásot soutěžících. Dobytí první hory se zdařilo 

a  teď hupky do  sedáků a  z  louky o  trochu výš, 

na sítě a klády, které visí i více jak 12 metrů nad 

zemí. I  ti, kteří se nejprve výšky zalekli, se pod 

dohledem svých zkušených vedoucích pustili 

s odhodláním do soutěžení.  

Nedělní probuzení opět do  překrásného slu-

nečního dne bylo pro některé již s  malými 

problémy – tělo bolelo, nějaká ta modřina 

se objevila, ale jdeme do  toho! Zbývají nám 

poslední dvě disciplíny, než dobudeme poslední 

13. horu. Karabiny, lana, klády i kladky nás čekaly 

na  té nejvyšší hoře – třinácté. Jubilejní 20. roč-

ník dokončili všichni! Medaili i sladkou odměnu 

si zasloužil každý bez rozdílu věku. Tak ahóóój 

na dalších akcích.

Jana Paulusová Fišerová

Aktivně pomáháme svému zdraví

Připravují 2. ročník benefi čního 
koncertu ve prospěch Občanské 
poradny
Také v letošním roce Farní Charita Dvůr Krá-

lové nad Labem pořádá benefi ční koncert, 

jehož výtěžek půjde na  poktrytí provozu 

Občanské poradny, působící zde ve městě 

a  služeb Domácí péče/osobní asistence. 

Koncert se uskuteční v  Hankově domě 

v  úterý 22. listopadu 2016, začátek bude 

v 19:00 hod. Záštitu nad akcí převzal stejně 

jako v loňském roce senátor Jiří Hlavatý. 

Jako host vystoupí Petr Bende s doprovo-

dem cimbálu a dětský pěvecký sbor Carpe 

Diem ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové 

nad Labem.

Vstupenky jsou k  dispozici v  obvyklých 

předprodejích, v  městském informačním 

centru na náměstí T. G. Masaryka a v Han-

kově domě.

Farní charita Dvůr Králové nad Labem
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Stomatologická pohotovost
říjen 2016
1. a 2. 10.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 1105,              

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

8. a  9. 10.: MUDr.  Jiřina Klustová, Pres-

lova 446, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 622 560;

15. a 16. 10.: MUDr. Petra Šípková, Roose-

veltova 474, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 621 425;

22. a 23. 10.: MUDr. Hana Šujáková, Roose-

veltova 474, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 621 423; 

28. 10.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 1105,                 

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

29. a  30. 10.: MUDr.  Jiří Záplata, zub. 

ord. čp. 42, Choustníkovo Hradiště, tel.: 

499 392 811.

Ordinační hodiny jsou během pohotovostí 

8:00–12:00 hod.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

„Chcete mě“ pro Další šanci
V  červenci 2016 

uspořádala Catmá-

nie pro Další šanci, 

z. s., celostátní dob-

rovolnou sbírku 

na  nákup krmiva. 

Touto akcí vždy 

podporuje pouze depozity (dobrovolně 

fungující útulky a  fi nančně nepodporo-

vané útulky čerpající z  vlastních příjmů 

a drobných sponzorských darů).

Pro královédvorský depozit bylo zakou-

peno krmivo v  hodnotě 6.476 Kč, čímž 

jsme mohli pokrýt náklady na krmivo asi na

14 dní. Touto cestou děkujeme všem, kteří 

se do projetku zapojili.

Také redakce pořadu „Chcete mě“ nabídla 

opět po  dvou letech pomoc v  procesu 

umísťování zvířat do  nových domovů. 

Pořad natáčený přímo ve  Dvoře Králové 

nad Labem bude odvysílán 9. října 2016 

na programu ČT2. Do jeho odvysílání jsme 

povinni zajistit očkování všech inzerova-

ných zvířat. Uvítáme tedy jakýkoli i  sym-

bolický příspěvek určený na  veterinární 

péči – očkování. Vaši pomoc kočky hle-

dající nový domov nyní akutně potřebují. 

Pomoci můžete velmi i sdílením veřejné 

události na  facebookovém profi lu pod 

názvem „Pomoc pro marody z Další šance 

DK n. L.“ Finanční pomoc můžete posílat na 

transparentní účet č. ú.: 2400810343/2010, 

VS 248. Děkujeme.

Sledujte nás na www.dalsisance.cz  a na Fb 

profi lu Kočičí depozit Dvůr Králové n. L. 

Beatriz Motalová

předsedkyně Další šance, z. s.

Skautské středisko hlásí
Letní tábory na  Kateřině 

a  v  Kalu u  Pecky jsou již 

minulostí. Tábory pro-

běhly bez problémů, 

i přesto, že  některým pří-

liš nepřálo počasí.  

Skautské středisko 

Zvičina od  září  ožilo 

činností jednotlivých 

oddílů při pravidelných 

schůzkách. Například světlušky uspořádaly své 

schůzky v zoo a v solné jeskyni, vlčata si prošla 

na sobotní výpravě zvičinský hřeben z Lázní pod 

Zvičinou přes Čertovy hrady do  Dvora Králové 

nad Labem. 2. oddíl vodácký z Mostku se již tra-

dičně zůčastnil Dne obce Mostek, kde prezen-

toval svoji činnost a připravil pro děti i dospělé 

drobné hry, 1. roj světlušek a  vlčata 3. oddílu 

se přidaly k akci pořádené v Domově sv. Josefa 

v Žirči – „Den všech“, kde se zapojily ukázkami ze 

skautské činnosti. 

V  pátek 14. října proběhne střediskový volební 

sněm. Jeho hlavním úkolem je zvolit středisko-

vou radu, která povede naše středisko v dalším 

tříletém období, a dále naše kandidáty na další 

následné vyšší sněmy. 

Ing. Martin Stránský

Psi umístění v královédvorském útulku
Věřím, že jste se svými čtyřnohými kamarády 

prožili krásné léto. I  pro psy v  útulku proběhly 

prázdniny příjemně, s koupáním v potoce, pro-

cházkami do  přírody a  šťastným odchodem 

několika z  nich do  nových domovů. Během 

srpna byl omezen vstup do  prostor útulku 

z  důvodu vyhoření a  bourání zbylých budov – 

tento stav přetrvává, proto prosím všechny náv-

štěvníky o  trpělivost. Otevírací doba útulku ale 

není nijak omezena.

Aktuální nabídku psů najdete na internetových 

stránkách www.utulek-dknl.estranky.cz. Pokud 

vám zrovna u nás žádný „nepadl do oka“, můžete 

se podívat i na stránky www.pesweb.cz, kde jsou 

inzerování opuštění psi z celé republiky.

Více info na: www.utulek-dknl.estranky.cz.

Bady – starší 

zlatý retrívr. 

Klidný a  rozumný 

pes, nenáročný 

na  pohyb, za  to 

přítomnost lidí si 

plně vychutnává. 

Spokojený je 

na volno ve výběhu, kde si pohraje s mičudou, 

a pak při odpočinku sleduje dění okolo.

Barča – mladá 

psí slečna, která 

má v  oblibě spíše 

ženy a  děti. Mužů 

se bojí, stejně tak 

neznámých situací 

(jako je např. vete-

rinární vyšetření). 

Ke  známým lidem je však velmi milá, mazlivá 

a poslušná.

Cipísek – akční, 

mladý a  veselý 

psík připravený 

do  každé akce 

a  nejlépe teď 

hned, protože 

před chvílí už bylo 

pozdě. V  novém 

domově s ním rozhodně nuda nebude.

Mikeš – starší pes, 

který v  útulku 

strávil skoro celý 

svůj život. Zřejmě 

pro svoji chole-

rickou povahu 

není vyhledáva-

ným společníkem. 

V  novém domově 

by mu stačila zahrada, kde by měl dostatek 

prostoru pro hru i  odpočinek a  nebyl by rušen 

dětmi.

Ben – starší, ale 

stále tempe-

ramentní pes. 

K  lidem je přátel-

ský, ale společ-

nost jiných psů 

ho zlobí. Vhodný 

by byl jako hlídač 

zahrady bez dalších zvířat.

Daniela Hoblová, Psí útulek Dvůr Králové nad Labem


