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Kalendář města na rok 2017 
ukáže krásná místa regionu

Také letos se mohou občané města a náv-

štěvníci těšit na nástěnný kalendář na  rok 

2017. Tentokrát přinese fotografi e památek 

a  přírodních atraktivit v  okolí Dvora Krá-

lové nad Labem a připomene bezobslužná 

místa regionální turistické hry Královédvor-

sko. Kalendář ve  formátu A3 (za cenu 

110 Kč) je stejně jako kapesní kalendáře 

(zdarma) k  dostání v  městském informač-

ním centru na náměstí T. G. Masaryka. 

(mik)

Hledá se vánoční strom 
na náměstí T. G. Masaryka
Město Dvůr Králové nad Labem a  tech-

nické služby hledají vhodný vánoční strom 

na  náměstí T. G. Masaryka. Občané, kteří 

by chtěli vhodný strom (15 až 20 metrů 

vysoký, max. průměr 35 cm, kuželový tvar) 

pro tento účel darovat, nebo o podobném 

stromu vědí, ať se ozvou TSm. Náklady 

na kácení a odvoz hradí technické služby.

Lucie Mikysová

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

Uzávěrka příštího čísla NKR
je již v neděli 13. listopadu
Do NKR č. 11/2016 bude vložen odpadový 

kalendář města a brožura pečovatelské 

služby. Kvůli přibalení obou tiskovin je 

zkrácena uzávěrka příštího čísla do neděle 

13. listopadu. Děkujeme za pochopení.

(red)

facebook.com/
mestodknl

Dvůr Králové nad Labem má dva krajské 
zastupitele: Jana Jarolíma a Editu Vaňkovou
Nejvíce hlasů ve  volbách do  krajského zastupi-

telstva Královéhradeckého kraje, které se konaly 

7. a 8. října 2016, získalo s 25,18 % hnutí ANO 2011, 

což v přepočtu znamená 13 mandátů. Město Dvůr 

Králové nad Labem budou v zastupitelstvu Krá-

lovéhradeckého kraje v  následujícím volebním 

období zastupovat starosta Jan Jarolím (ANO 

2011) a  bývalá starostka Edita Vaňková (ČSSD). 

Ostatní Královédvoráci na  kandidátkách voleb-

ních stran neuspěli.

K  volebním urnám zamířilo v  Královéhradec-

kém kraji téměř 166 tisíc voličů, volební účast 

byla 37,33 %. Kromě hnutí ANO 2011 budou 

v krajském zastupitelstvu zasedat také zástupci 

následujících volebních stran: ČSSD (13,08 % – 

6 mandátů), ODS (9,93 % – 5 mandátů), Koalice 

pro Královéhradecký kraj (9,75 % – 5 mandátů), 

KSČM (9,39 % – 4 mandáty), Starostové a Výcho-

dočeši (8,98 % – 4 mandáty), TOP 09 (7,74 % – 

4 mandáty), Koalice SPD a SPO (5,54 % – 2 man-

dáty) a  Koalice Piráti a  SZ pro KHK (5,27 % – 

2 mandáty).

Ve  Dvoře Králové nad Labem bylo 17 voleb-

ních okrsků. Z  celkového počtu 13  088 voličů 

se k volbám dostavilo 4 393 občanů, což před-

stavuje 33,57 % volební účast. Započteno 

bylo 4  326 platných hlasů. Nejvíce jich získalo 

ve městě hnutí ANO 2011 (1 767 hlasů – 40,84 %) 

před ČSSD (615 hlasů – 14,21 %) a  ODS 

(475 hlasů – 10,98 %). Hranici 5 % překročily ještě 

TOP 09 (252 hlasů – 5,82 %), KSČM (249 hlasů – 

5,75 %) a Koalice SPD a SPO (226 hlasů – 5,22 %).

Více informací na www.volby.cz a www.mudk.cz.

Miroslava Kameníková

Sedmý Den seniorů zcela zaplnil Hankův dům

Již posedmé uspořádalo město Dvůr Králové nad Labem ve spolupráci s Hankovým domem Den seniorů. Akce připomíná 

Mezinárodní den seniorů, který se slaví 1. října. V úvodu převzal poděkování za aktivní činnost se seniory předseda Klubu 

důchodců v Sadové Jiří Štěpánek. Před zcela zaplněným sálem Hankova domu poté se svým programem plným známých 

písní vystoupili Pavlína Filipovská a Karel Štědrý. Více si přečtete na str. 6.  Foto: Václav Bartoška, Jan Skalický
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Údržba koryta Hartského 
potoka je letos u konce
Správce toku Povodí Labe, statní podnik, 

ukončil dne 20. září 2016 údržbu Hart-

ského potoka v délce 2,25 km (od obchodu 

Penny po areál fi rmy TMW, a. s.). 

V  rámci realizace bylo provedeno 

plošné odstranění nánosů z  koryta toku 

na  původní niveletu, odstranění větví, 

otryskání kamenných zdí, odvezení části 

kamenů. Po  obnažení konstrukcí opev-

nění koryta byly v opevnění zjištěny poru-

chy, které budou ze strany Povodí Labe, 

státní podnik, postupně podle závažnosti 

sanovány. Tyto práce započnou v  jarních 

měsících.

Ing. Světlana Vitvarová

vodoprávní úřad

Koryto Hartského potoka před a  po  vyčištění.

Foto: archiv odboru životního prostředí

Oznámení o dokončení obnovy 
katastrálního operátu a jeho 
vyložení k nahlédnutí 
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem 

oznamuje, že v  budově Katastrálního pra-

coviště Trutnov (místnost č. 323) bude 

v  období od  31. října do  11. listopadu 

2016 vždy v  pracovních dnech od  8:00 

do  13:00 hod. vyložen k  veřejnému 

nahlédnutí katastrální operát obnovený 

přepracováním na  digitalizovanou katast-

rální mapu (dále jen „obnovený katastrální 

operát“) v katastrálním území Žireč Městys 

obce Dvůr Králové nad Labem.

Ve  dnech 31. října 2016 a  7. listopadu 

2016 od  10:00 do  14:00 hod. na  Měst-

ském úřadě Dvůr Králové nad Labem bude 

veřejnému nahlédnutí přítomen zaměst-

nanec katastrálního úřadu, v  ostatních 

dnech bude možné po předchozí dohodě 

nahlédnout do  obnoveného katastrál-

ního operátu na  katastrálním pracovišti 

v  Trutnově. Do  obnoveného katastrál-

ního operátu je současně možné po dobu 

jeho vyložení nahlédnout i  na  webových 

stránkách Českého úřadu zeměměřického 

a katastrálního na adrese: http://nahlizenid-

okn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx. 

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj

V  následujícím 

volebním období 

bude v  krajském 

zastupitelstvu Králo-

véhradeckého kraje 

zasedat také starosta 

Dvora Králové nad 

Labem Jan JAROLÍM 

(na snímku), který byl 

zvolen za hnutí ANO 

2011.

Čekal jste, že vás občané do  krajského zastupi-

telstva zvolí?

Spíše nečekal. Ačkoliv osmé místo na kandidátce 

dopředu mohlo signalizovat určitou pravděpo-

dobnost zvolení, všechno záviselo na celkovém 

počtu hlasů pro hnutí i na počtech preferenčních 

hlasů pro jednotlivé osoby v  rámci kandidátky. 

Výsledek je pro mě osobně jednoznačně moto-

rem do další práce, ať už ve vedení města nebo 

při práci pro rozvoj Královéhradeckého kraje 

a našeho regionu v krajském zastupitelstvu.

Ve vedení kraje zasedne široká koalice několika 

stran, které se domluvily na  spolupráci. Mezi 

nimi však bude chybět hnutí ANO 2011, které 

získalo nejvíce mandátů. Jak byste vytvořenou 

koalici popsal?

Osobně mi nezbývá samozřejmě nic jiného, než 

z  postu zastupitele tuto širokou koalici respek-

tovat jako výsledek vůle většiny zvolených 

zastupitelů. I tak doufám, že budeme v krajském 

zastupitelstvu opozicí konstruktivní, která bude 

podporovat rozumné návrhy pro rozvoj celého 

kraje a  zároveň bude přicházet s  vlastními 

podněty. 

Čemu se v  krajském zastupitelstvu chcete jako 

zastupitel věnovat?

Obecně bych byl rád, kdybych se mohl aktivně 

věnovat např. investicícím do oprav komuni-

kací nebo zajištění stabilizace a rozvoji králo-

védvorské nemocnice. Také chci podporovat 

sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch, tedy 

návštěvnost ZOO Dvůr Králové, Hospitalu Kuks, 

revitalizaci Braunova Betlému. I z toho důvodu 

jsem předběžně projevil zájem stát se členem 

výkonných orgánů zoo, Revitalizace Kuks nebo 

SÚS Královéhradeckého kraje. 

Kromě vás byla ve  Dvoře Králové nad Labem 

zvolena za ČSSD zastupitelka města a ředitelka 

ZŠ Podharť Edita Vaňková. Jak vidíte svou spolu-

práci v otázkách týkajících se města? 

S  paní Vaňkovou určitě najdeme společnou 

řeč v  otázkách boje o  investice do  krajských 

komunikací v  našem regionu nebo v  oblasti 

nezbytných investic a vůbec fungování Městské 

nemocnice Dvůr Králové nad Labem. 

Miroslava Kameníková

V  následujícím 

volebním období 

bude v  krajském 

zastupitelstvu Králo-

véhradeckého kraje 

zasedat také bývalá 

starostka Dvora 

Králové nad Labem 

Edita VAŇKOVÁ (na 

snímku), jež byla 

zvolena za  ČSSD. 

V současnosti působí jako ředitelka ZŠ Podharť 

a je také zastupitelkou města.

Čekala jste, že vás občané do krajského zastupi-

telstva zvolí? 

Čtvrté místo na  kandidátce ČSSD bylo dobrou 

výchozí pozicí. Z  výsledků voleb mám radost 

a především děkuji všem voličům za jejich pro-

jevenou důvěru. 

Ve vedení kraje zasedne široká koalice několika 

stran, které se domluvily na  spolupráci, mezi 

nimi však bude chybět hnutí ANO 2011, které 

získalo nejvíce mandátů. Jak byste vytvořenou 

koalici popsala a  jaké priority bude mít – mám 

na mysli zdravotnictví, dopravu, školství…?

Vynechání seskupení, byť s  největším počtem 

mandátů, by mohlo být bráno jako podvod 

na  voliče, ale je to bohužel legitimní politické 

rozhodnutí. Podobné sestavování koalic vidíme 

současně i  v  jiných krajích. Vedení kraje sesta-

vil ten, kdo v danou chvíli měl největší koaliční 

potenciál a  dokázal bezprostředně a  úspěšně 

jednat. To se podařilo ČSSD s druhým největším 

počtem mandátů. Prozatím bylo podepsáno 

memorandum o  spolupráci v  záležitostech 

budoucí správy kraje ve  volebním období 

2016 až 2020. Následně bude připravována 

samotná koaliční smlouva, ve  které budou 

zakotveny konkrétní programové priority.  

Čemu se v  krajském zastupitelstvu chcete jako 

zastupitelka věnovat? 

Ráda bych uplatnila své dlouholeté zkušenosti 

v  oblasti školství. Chtěla bych navázat na  své 

působení v rámci kraje ve Výboru pro výchovu, 

vzdělání a  zaměstnanost, jehož jsem již byla 

členkou v letech 2008 až 2012. Myslím, že mám 

i  bohaté zkušenosti jako komunální politička 

a dokážu pojmenovat potřeby obcí. Určitě bych 

chtěla podpořit rozvoj naší nemocnice, v  níž 

jsem členkou dozorčí rady, a  přispět k  využití 

potenciálu turistů dvorské zoo pro rozvoj ces-

tovního ruchu. 

Kromě vás byl ve Dvoře Králové nad Labem zvo-

len za ANO 2011, které bude v opozici, starosta 

města Jan Jarolím. Jak vidíte svou spolupráci 

v otázkách týkajících se města? 

Ve  Dvoře Králové nad Labem je jednoznač-

nou prioritou dokončení laboratoří a  vybudo-

vání operačních sálů v  naší nemocnici. V  pří-

padě, že nebudou vybudovány operační sály, 

v  budoucnu mohou nastat problémy s  jejím 

chodem. V  tom jsme, myslím si, zajedno. Mezi 

další jednotné cíle patří opravy komunikací 

a kvalitní autobusové spojení města s okolními 

obcemi. Pro celý náš region je důležitá dostavba 

dálnice D11. Jako krajští zastupitelé můžeme 

společně vyvíjet tlak, aby se dostavba D11 co 

nejvíce urychlila, protože ta je důležitá nejen pro 

dopravní obslužnost našeho města, ale i celkový 

rozvoj našeho regionu. 

Miroslava Kameníková

Edita Vaňková: „Prioritou je dokončení laboratoří 
a vybudování operačních sálů v naší nemocnici“

Jan Jarolím: „Společnou řeč bychom měli 
najít v otázkách investic do našeho regionu“
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Kalendář (nejen odpadový) 
města Dvůr Králové nad Labem 
pro rok 2017
Společně s  příštím číslem Novin krá-

lovédvorské radnice (NKR č. 11/2016) 

obdržíte obdobně jako v  minulých letech 

čtrnáctidenní stolní kalendář, ve  kterém 

vám poskytneme aktuální ucelené infor-

mace o  možnostech předcházení vzniku 

a třídění odpadů z domácností. 

Dále budou v  kalendáři u  jednotlivých 

dní vyznačeny „odpadové akce“, které se 

budou v  příštím roce konat, například 

mobilní svozy nebezpečných, objemných 

a  zahradních odpadů, textilu, elektroza-

řízení a  železného šrotu, provozní doby 

sběrného dvora a  sběrné dny pytlového 

sběru papíru, plastů a nápojových kartonů 

v  pilotní oblasti a  svoz vánočních stro-

mečků. Opět v  kalendáři naleznete i  pře-

hled dalších plánovaných akcí (například 

kulturních a sportovních) na rok 2017.

Ing. Eva Šírková, vedoucí odboru životního prostředí

Provozování stacionárních 
spalovacích zdrojů na pevná 
paliva
Podzim je v  plném proudu, teploty mají 

klesající tendenci a většina z nás má zcela 

jasnou představu o způsobu, jakým vylepší 

tepelný komfort svého domova. Jednou 

z  možností je využít stacionární spalovací 

zdroj na  pevná paliva. Tato varianta však 

s  sebou nese ale i  povinnosti, na  které se 

leckdy zapomíná. 

U  stacionárního spalovacího zdroje 

na  pevná paliva o  jmenovitém tepelném 

příkonu od  10 do  300 kW včetně, který 

slouží jako zdroj tepla pro teplovodní 

soustavu ústředního vytápění, je provo-

zovatel, v  souladu se zákonem o  ochraně 

ovzduší, povinen provádět jednou za  dva 

kalendářní roky kontrolu technického 

stavu a  provozu zdroje. Kontrolu musí 

provést odborně způsobilá osoba, která 

byla proškolena výrobcem stacionárního 

spalovacího zdroje a bylo jí uděleno opráv-

nění k  instalaci, provozu a  údržbě zdroje. 

Doklad o  kontrole provedené odborně 

způsobilou osobou, potvrzující, že je zdroj 

instalován, provozován a  udržován v  sou-

ladu s  podmínkami stanovenými výrob-

cem, je na vyžádání předkládán obecnímu 

úřadu obce s rozšířenou působností. 

Provozovatel je povinen zajistit provedení 

první kontroly technického stavu a provozu 

zdroje nejpozději do  31. prosince 2016 

a pak každé dva roky. Kontakt na odborně 

způsobilé osoby lze získat přímo u výrobce 

daného kotle na  tuhá paliva nebo 

v  seznamu na  www.aptt.cz/opravneni-ozo.

php, který vede Asociace podniků tope-

nářské techniky. V  seznamu lze vyhledá-

vat podle výrobce, kraje nebo města, kde 

odborně způsobilá osoba sídlí. Pokud 

výrobce spalovacího stacionárního zdroje 

zanikl nebo není zjistitelný, může kontrolu 

provádět odborně způsobilá osoba proško-

lená jiným výrobcem stejného typu spalo-

vacího zdroje. Bližší informace naleznete 

na webových stránkách Ministerstva život-

ního prostředí www.env.cz. 

Mgr. Ivana Kelemenová

referentka odboru životního prostředí

V srpnovém čísle Novin královédvorské radnice 

jsme vás informovali o možnosti pronajmout 

si za dotovanou cenu kompostér. Zatím je ještě 

několik kompostérů volných, stále si je tak můžete 

objednat.

Pokud máte zájem, odevzdejte, prosím, vypl-

něný kupon na podatelnu městského úřadu 

(náměstí T. G. Masaryka 38), odbor životního 

prostředí (náměstí T. G. Masaryka 59) nebo 

do městského informačního centra (náměstí 

T. G. Masaryka 2). Kupon lze vyplnit i v elektro-

nické podobě na www.mudk.cz a odeslat na 

e-mailovou adresu klustova.anna@mudk.cz.

Pokud jste si již dřevěný kompostér objednali, 

dostavte se v  pondělí 7., 14. nebo 21. listo-

padu (8:00–11:00 hod. a  13:00–16:00 hod.) 

na Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor 

životního prostředí (náměstí T. G. Masaryka 59, 

č. dveří 14), k podpisu nájemní smlouvy. S sebou 

přineste občanský průkaz a  parcelní číslo 

pozemku, na kterém bude kompostér umístěn. 

Pokud vám žádný z uvedených termínů nevyho-

vuje, je možné dohodnout jiný termín na  tele-

fonním čísle 499  318  274 nebo na  e-mailové 

adrese: klustova.anna@mudk.cz.

Nájemné bude činit 179 Kč za  dřevěný kom-

postér o  objemu 1  000 l a  199 Kč za  dřevěný 

kompostér o objemu 2 000 l. Jedná se o jedno-

rázové nájemné za celou dobu trvání nájemního 

vztahu. Nájemní smlouva se uzavírá na  dobu 

5 let. Poté přejde domovní kompostér z vlastnic-

tví pronajímatele do vlastnictví nájemce za sym-

bolickou 1 Kč. 

Termín dodání kompostérů: do 30. dubna 2017.

Kompostéry budou poskytovány do  vyčerpání 

zásob, přednostně občanům, kteří ještě žádný 

kompostér od města pronajatý nemají.

O  termínu možného vyzvednutí kompostérů 

vás budeme informovat při podpisu smlouvy.

Projekt je realizován s podporou dotace získané 

od Královéhradeckého kraje.

Ing. Eva Šírková

vedoucí odboru životního prostředí

Město stále nabízí občanům pronájem 
kompostérů, stačí podat žádost

Smlouva s Karsitem je podepsána
Smlouva o  smlouvě budoucí kupní se 

společností Karsit Automotive, s. r. o., 

Jaroměř o  prodeji pozemkových par-

cel v  průmyslové zóně Zboží, kterou 

na  svém srpnovém zasedání schvá-

lili zastupitelé města, je podepsána. 

Svými podpisy její platnost stvrdili 

starosta města Jan Jarolím a  také 

majitel společnosti Karsit Automotive

František Řípa.

V  souladu s  naplňováním podmínky 

o součinnosti města a společnosti se 

za účasti zástupců města uskutečnila 

v sídle Karsitu schůzka, na které byly 

předány příslušné podklady, aby mohl Karsit 

Automotive pokračovat v přípravě svého inves-

tičního záměru.

V  průmyslové zóně Zboží by měl do  několika 

let vyrůst nový moderní strojírenský závod 

na  lisování kovových dílů pro automobilový 

průmysl se zahájením výroby v  první polovině 

roku 2019.

Miroslava Kameníková

Foto:  Pavel Staněk, Karsit Holding, s. r. o.
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Vybrané zásahy městských 
strážníků – září 2016 (2015)
Druh zásahu 2016 (2015) 

BESIP přestupky  69 (86)

Dopravní nehody  2 (3)

Veřejný pořádek (přestupek)  14 (24)

Součinnost s PČR, MěÚ, ... 11 (25)

OZV o volném pohybu psů  8 (5)

Občanské soužití (přestupek)  9 (6)

Majetek (přestupek) 11 (17)

Ztráty a nálezy  6 (7)

Trestný čin  2 (3)

Prevence (opatření a úkony) 18 (30)

Pomoc v nouzi   5 (7)

Doručení písemnosti (opatření) 3 (1)

Odchyt zvířete (opatření) 25 (17)

Stížnosti  4 (8) 

Celkem přestupků a trestných činů:   

 208 (275)

Pokuty v blokovém řízení:  17 (36)

Na místě nezaplacených 

blokových pokut: 8 (3)

Předáno Policii ČR:  5 (23) 

Předáno na správní odbor MěÚ:  5 (17) 

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Plánování sociálních služeb pro 
občany Královédvorska
Dne 26. září 2016 se ve Špýcharu Městského 

muzea ve Dvoře Králové nad Labem usku-

tečnilo pracovní setkání komunitního plá-

nování sociálních služeb k připravovanému 

Střednědobému plánu rozvoje sociálních 

služeb na  období 2017–2019 pro správní 

obvod Dvůr Králové nad Labem. O  soci-

ální tematice přišli diskutovat zástupci 

poskytovatelů sociálních služeb, městské 

nemocnice, místních spolků sdružujících 

občany se zdravotním omezením, staros-

tové obcí Vítězná, Dubenec, Litíč, Trotina, 

sociální pracovnice MěÚ Dvůr Králové nad 

Labem, pracovnice místní pobočky Úřadu 

práce ČR. Pozvání přijal koordinátor soci-

álních služeb KÚ Královéhradeckého kraje 

Mgr. Jiří Zeman, který bude i jedním z členů 

řídící skupiny komunitního plánování. 

Cílem setkání bylo sestavení pracovních 

skupin a  řídicí skupiny komunitního plá-

nování sociálních služeb, dále určení prio-

ritních témat vyplývajících ze SWOT analýz 

jednotlivých cílových skupiny – rodina, 

děti a  mládež; senioři a  zdravotně znevý-

hodnění občané; osoby ohrožené sociál-

ním vyloučením. Tyto skupiny se na svých 

jednáních budou zabývat konkrétními 

tématy a  navrhovat jejich řešení tak, aby 

odpovídala aktuálním potřebám občanů.  

Pokud máte chuť a zájem zapojit se do pra-

covních skupin a  přispět k  rozvoji sociál-

ních služeb, kontaktujte, prosím, koordi-

nátorku plánování sociálních služeb na:

erlebachova.katerina@mudk.cz nebo na tel.:

499 318 283.

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

álních služeb na  roky 2017–2019 potře-

bujeme znát vaše názory. Zveme vás 

na  setkání s  veřejností, které se uskuteční 

9. listopadu od  16:00 hod. v  zase-

dací místnosti starosty města, náměstí

T. G. Masaryka 38.

Mgr. Kateřina Erlebachová, 

odbor školství, kultury a sociálních věcí

Připravuje se plán prevence 
kriminality na období 2016–2020 
Nové projekty zaměřené na  prevenci kriminality 

připravuje v  současné době Jan Štípek, manažer 

prevence kriminality Městského úřadu Dvůr Krá-

lové nad Labem. Jedním z nich je i plán prevence 

kriminality do  roku 2020, strategický dokument, 

díky němuž bude možné čerpat dotace na  různé 

aktivity. 

„V dokumentu, který naváže na program rozvoje 

města, budou začleněny priority, na něž bychom 

se měli v následujících letech v rámci prevence 

kriminality zaměřit, např. organizování před-

nášek, besed a  seminářů pro mládež, dospělé 

nebo seniory, podpora činností v oblasti sociál-

ních služeb a zapojení dobrovolnictví, zapojení 

seniorů a  sociálně znevýhodněných obyvatel 

do  prospěšných činností ve  městě, podpora 

volnočasových aktivit dětí a  mládeže atd. Rád 

také přivítám další náměty a návrhy od občanů 

města, které se k prevenci kriminality vážou. Své 

podněty mi mohou zasílat na e-mailovou adresu 

stipek.jan@mudk.cz,“ říká Jan Štípek. 

Po prázdninové pauze se ve spolupráci s Policií 

České republiky a Preventivní skupinou Městské 

policie Dvůr Králové nad Labem (MPDK) zase 

rozběhly přednášky zaměřené na  prevenci kri-

minality. „Ty jsou zacíleny především na nejzra-

nitelnější skupiny obyvatel, tedy na žáky 1. a 2. 

stupně základní školy a  seniory. Tématy jsou 

šikana a  kyberšikana, poskytování laické první 

pomoci, jak se chovat v  silničním provozu, jak 

předcházet riziku přepadení, jak se chránit před 

okradením, jak se vyhnout podvodům nebo jak 

zabezpečit majetek,“ vysvětluje Jan Štípek.

Na  řadě akcí, které se již uskutečnily, nebo 

se teprve připravují, Jan Štípek spolupracuje 

s  Policií České republiky, konkrétně se Šárkou 

Pižlovou z oddělení tisku a prevence Územního 

odboru Trutnov. Zúčastnili se např. Dne seniorů, 

který pořádalo město Dvůr Králové nad Labem 

ve spolupráci s Hankovým domem. Zde spolu se 

strážníky MPDK a asistenty prevence kriminality 

diskutovali s občany o bezpečnosti  a prevenci 

kriminality a  rozdávali informační materiály 

s návody, jak se chovat v jednotlivých krizových 

situacích. 

Společné aktivity jsou v  rámci prevence krimi-

nality zaměřeny i na školáky. Účastnili se tak se 

členy preventivní skupiny MPDK např. besedy 

Policie ČR na ZŠ Schulzovy sady na téma šikana 

a kyberšikana. Strážníkům zase od září pomáhají 

zajistit bezpečnost dětí a  mládeže na  přecho-

dech pro chodce asistenti prevence kriminality. 

„Jsem rád, že se podařilo vyjednat prodloužení  

dotačního projektu Asistent prevence krimina-

lity o  šest měsíců a  o  dalším prodloužení nyní 

jednáme,“ upřesňuje Jan Štípek. 

Kromě policie a  Preventivní skupiny MPDK Jan 

Štípek spolupracuje např. s koordinátorkou pre-

vence kriminality a protidrogovou koordinátor-

kou Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 

Mgr. Monikou Honzíkovou, s odborem školství, 

kultury a sociálních věcí (ŠKS) Městského úřadu 

Dvůr Králové nad Labem, s  oddělením vztahů 

k veřejnosti (VKV) královédvorského městského 

úřadu, s  metodiky prevence základních škol 

apod. 

„V současnosti např. s VKV a ŠKS chystáme pro-

jekt virtuální schránky důvěry, s VKV a asistenty 

prevence kriminality zase další využití aplikace 

Hlášení závad a  na  webových stránkách města 

www.mudk.cz budou v  sekci určené pro pre-

venci kriminality zveřejňovány aktuality a  rady 

z  oblasti jak prevence kriminality, tak dopravy 

nebo první pomoci,“ dodává Jan Štípek.

Miroslava Kameníková

Ve čtvrtek 22. září 2016 se na Pivovarském náměstí 

v  Hradci Králové během události Svátku seniorů 

předávaly Ceny Královéhradeckého kraje za  pří-

nos v sociálních službách. Tyto ceny se již šestým 

rokem udělují za  mimořádný počin nebo dlou-

hodobou systematickou práci v  sociálních služ-

bách. Čestné uznání obdržela Kateřina Pištorová, 

vedoucí odboru školství, kultury a  sociálních věcí 

na Městském úřadu Dvůr Králové nad Labem.

„Čestného uznání si velice vážím. Vnímám to 

jako cenu za  týmovou práci, kterou v  oblasti 

sociální práce na městském úřadu vykonáváme. 

Mám za sebou tým kvalitních sociálních pracov-

nic, jak terénních, tak pracovnic OSPODu (orgán 

sociálně-právní ochrany dítěte). Novou posilou 

je také koorinátorka komunitního plánování. 

Tuto pozici sice nemusíme ze zákona zřizovat, 

ale i díky podpoře vedení města můžeme nově 

tuto nadstavbu služeb poskytovat,“ říká Kateřina 

Pištorová a  pokračuje: „Máme také velmi kva-

litní pečovatelskou službu města, jejíž ředitelka 

Marcela Hauke se své činnosti věnuje s maximál-

ním nasazením a je synonymem pro odbornost 

v této oblasti.“

Kromě čestného uznání putovala do Dvora Krá-

lové nad Labem ještě cena pro dárce v sociální 

oblasti. Tu obdržela Kateřina Faltusová (Katka 

a  spol. pekařství, s. r. o.) ze Dvora Králové nad 

Labem, která spolupracuje s Pečovatelskou služ-

bou Města Dvůr Králové nad Labem na zajištění 

potravinové pomoci pro uživatele azylového 

domu a noclehárny.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Kateřina Pištorová: „Čestné uznání vnímám 
jako cenu za kvalitní týmovou práci“
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Rekonstrukce části kanalizace 
v Bubeníkově ulici
Pracovníci Městských vodovodů a  kana-

lizací Dvůr Králové nad Labem zahájili 

v pondělí 17. října 2016 rekonstrukci části 

kanalizačního sběrače v Bubeníkově ulici.

„Jedná se o  úsek, který je silně staticky 

porušen a  podle kamerových záznamů již 

dochází místy k  borcení tělesa stoky, silné 

ovalitě vlivem podélných a  příčných trhlin 

potrubí a potažmo ke stíženým odtokovým 

poměrům,“ vysvětlil důvod rekonstrukce 

Ivo Antonov, vedoucí provozního úseku 

MěVaK Dvůr Králové nad Labem. Odběra-

telé, kteří jsou na předmětnou stoku připo-

jeni, nebudou podle jeho vyjádření nikterak 

omezeni z  hlediska funkčnosti kanalizace, 

práce budou prováděny za  provozu stoky. 

Vzhledem k  rozsahu poškození kanalizace 

není přesně známý termín dokončení prací, 

Ivo Antonov však předpokládá, že by měla 

rekonstrukce trvat zhruba 3 týdny. Během 

stavebních prací dojde k  částečnému 

dopravnímu omezení v Bubeníkově ulici. 

(mik)

Uzavírky skončily. Benešovo 
nábřeží je opět průjezdné
Několik měsíců trvající rekonstrukce 

páteřní komunikace III/30012 v  úseku 

Benešovo nábřeží – Štefánikova ulice, která 

začala letos v  červnu a  jejímž investorem 

byl Královéhradecký kraj, je u konce. Úsek 

dlouhý více než 2 kilometry byl zprůjezd-

něn od pondělí 24. října 2016. Tím také 

skončila platnost objízdných tras a výluko-

vých jízdních řádů příměstských autobuso-

vých linek a MHD.  

V  nových jízdních řádech došlo k  několika 

změnám: zastávka „obecní domy“ byla pře-

místěna ve směru ze železniční stanice před 

most Jana Palacha, zastávka za mostem byla 

zrušena. Zastávka „ZOO parkoviště“ byla 

zrušena. Obsluha zastávky „ZOO“, která je 

přemístěna před hlavní vchod zoo, je obou-

směrná. Jízdní řády jsou na www.mudk.cz.

„Nyní se realizují dokončovací práce jako 

nástřik vodorovného a  instalace svislého 

dopravního značení nebo opravy objízd-

ných tras,“ říká Jan Sedláček, vedoucí odboru 

dopravy a  silničního hospodářství MěÚ 

Dvůr Králové nad Labem, a pokračuje: „Nej-

větší novinkou vodorovného značení bude 

vyznačení cyklopruhu ve  směru od  mostu 

Jana Palacha po křižovatku s Alešovou ulicí.“ 

Stavební práce budou na  Benešově ná-

břeží pokračovat v  roce 2017, kdy dojde 

k  realizaci chodníku a  cyklostezky podél 

Labe a  také k  rekonstrukci mostu Jana 

Palacha, na kterou město získalo od Králo-

véhradeckého kraje dotaci ve výši 5 mil. Kč. 

„Předpokládané náklady na stavební práce 

jsou 10 mil. Kč bez DPH,“ upřesňuje Ctirad 

Pokorný, vedoucí odboru rozvoje, investic 

a  správy majetku, a  dodává: „Město dále 

získalo dotaci ve výši 691 tisíc Kč na projekt 

Dopravní značení a  stavební úpravy pro 

cyklisty na Benešově nábřeží, a to ve směru 

od mostu Jana Palacha po ulici Heydukova, 

a také dotaci 1,3 mil. Kč na projekt Stavební 

úpravy pro cyklisty na  Benešově nábřeží. 

Oba projekty jsou součástí cyklostezky 

Labská stezka, která povede městem.“

(mik)

Technické služby informují
Díky příznivému počasí začátkem září jsme 

mohli prodloužit otevírací dobu koupaliště. 

Jeho brány se zavřely ve  čtvrtek 15. září 2016. 

Současně byl již od  začátku měsíce v  provozu 

pro veřejnost i  zimní stadion, který bude ote-

vřen až do března. 

Na  úseku komunikací jsme spolupracovali 

s  dodavateli na  opravě prašné nezpevněné 

cesty v ulici.Pod Lesem, tak i na ošetření prasklin 

v  komunikacích asfaltovou gumovou zálivkou 

v  ulicích Nedbalova, Bezručova a  Tylova. Naší 

technologií Patchmatic (asfalt + emulze + štěrk) 

jsme opravovali komunikace v těchto lokalitách: 

Slovany, F. L. Věka, Tylova, Nový Vorlech, Roky-

canova garáže, Krkonošská za překladištěm (viz 

foto).

Dále jsme uklízeli strojně i  ručně komunikace 

a chodníky. Čistili jsme odtoky žlabovek a kanálů 

v Žirecké Podstráni, v ulici Krkonošská směrem 

k překladišti. 

Probíhaly nátěry herních prvků a sestav na dět-

ských hřištích V Zahrádkách a na Slunečné. Ošet-

řili jsme nátěrem panely naučné stezky v parku 

Schulzovy sady. Znovu se opravil nátěr altánu 

v parku po prázdninovém poškození vandaly. 

Jak už bylo zmíněno, díky teplému počasí bylo 

nutno neustále zalévat 

výsadby květin, mobilní 

zeleně, stromů a  keřů. 

Dokončili jsme šesté kolo 

sečí travnatých ploch. Na  sídlišti ve  Strži byly 

ve spolupráci s arboristy ošetřeny stromy. Stále 

provádíme tvarování živých plotů a pletí nádob 

mobilní zeleně a výsadeb keřů.

Na  hřbitově ve  Verdeku jsme vyměnili nejvíce 

poškozená dřevěná plotová pole včetně brány 

a branky v čele hřbitova.

Vše důležité najdete na našich webových strán-

kách www.tsdvur.cz.

Lucie Mikysová 

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

MěVaK informuje odběratele
Pozor na falešné odečítače 
vodoměrů
Vážení odběratelé, vzhledem k  tomu, že se 

v  poslední době opět množí případy vydávání 

se za naše pracovníky, zejména odečítače vodo-

měrů, informujeme vás, že všichni naši pracov-

níci jsou vybaveni průkazem MěVaK s fotografi í, 

který na  vyžádání předloží. Zároveň upozor-

ňujeme, že naši pracovníci nevyplácejí žádné 

přeplatky za  vodu. Všechny záležitosti týkající 

se fakturace a  zálohových plateb se řeší přímo 

v sídle naší společnosti nebo elektronicky. 

Ing. Petr Mrázek 

jednatel MěVaK Dvůr Králové nad Labem

Vlhčené ubrousky a igelitové obaly 
mohou ucpat kanalizaci
Společnost MěVaK Dvůr Králové nad Labem se 

obrací na  své zákazníky ve  Dvoře Králové nad 

Labem i  přilehlých správních obcí v  souvislosti 

s  vypouštěním odpadních vod, resp. druhu 

odpadů, které lze kanalizací odvádět. V posled-

ních měsících se totiž stále častěji stává, že je 

kanalizace neprůchodná z důvodu zanesení nej-

různějšími hygienickými potřebami, vlhčenými 

kojeneckými ubrousky, igelitovými obaly a dal-

šími nerozpustnými materiály.

„Apelujeme proto touto cestou na  naše odbě-

ratele, aby likvidaci výše uvedeného odpadu 

prováděli jiným způsobem než splachováním 

do  kanalizace, např. nádoby na  tříděný odpad, 

směsný komunální odpad apod. Výrazným způ-

sobem se tím usnadní čištění a údržba kanalizační 

sítě města,“ říká Ivo 

Antonov, vedoucí 

provozního úseku MěVaku, a dodává: „V posled-

ních měsících jsou naši pracovníci často přivo-

láni k  nefunkční kanalizační přípojce, případně 

k  neprůchodnému hlavnímu sběrači, který je 

třeba bezodkladně zprůchodnit. Vzhledem 

k  tomu, že MěVaK nedisponuje vlastní čisticí 

technikou, musí si ji v  podstatě ve  všech pří-

padech najímat od  smluvních dodavatelů, 

nebývá jednoduché stoku vyčistit např. do 

24 hodin. Nutné je zmínit také poměrně vysoké 

fi nanční náklady, které jsou MěVaKu za  tyto 

práce účtovány.“

Opravy poruch
4. 9.: porucha vodovodu Žireč;

7. 9.: porucha vodovodu Benešovo nábřeží; 

15. 9.: porucha vodovodní přípojky Všehrdova; 

23. 9.: porucha vodovodu Žireč;

24. 9.: porucha vodovodu Slunečná.

Z investičních prací 
• výměna vodovodního řadu v ulici Husitská 

(od 3. srpna 2016);

• výměna kanalizace v ulici Dukelská 

(od 8. srpna 2016);.

• zhotovení stabilizace v ulici Puchmajerova 

(od 7. září 2016);

• výměna vodovodu v ulici Leoše Janáčka 

(od 13. září 2016). 

Ivo Antonov

vedoucí provozního úseku MěVaK Dvůr Králové nad Labem
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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:

• 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.

Zdroj: KHK KHK

Hankův dům přijme nové 
spolupracovníky
Hankův dům, městské kulturní zařízení, 

přijme na  dohodu o  pracovní činnosti 

pracovníky na  pořadatelské a  pomocné 

práce a  promítače do  Kina Svět. Více 

informací získáte na  e-mailové adrese: 

cermakova.zuzana@hankuv-dum.cz nebo 

na tel.: 499 320 404.

Zuzana Čermáková

ředitelka Hankova domu

MŠ Elišky Krásnohorské hledá 
nové pracovníky
Mateřská škola Elišky Krásnohorské při-

jme do  svého kolektivu nové pracovníky 

na níže vypsané pracovní pozice.  

MŠ Verdek: pozice kuchařka – školnice, 

nástup výhledově v  lednu 2017. Jedná se 

o  kombinovaný 100% úvazek na  jedno-

třídní mateřské škole, zástup za mateřskou 

dovolenou (2,5 až 3 roky). Podmínkou je 

vyučení v oboru kuchařka, pracovní fl exibi-

lita, ochota, vztah k dětem.

MŠ Verdek: pozice učitelka s plnou kvalifi -

kací, nástup dle dohody. Jedná se o 100% 

úvazek na  jednotřídní mateřské škole, 

zástup za mateřskou dovolenou (2 roky). 

MŠ Verdek a  MŠ E. Krásnohorské: pozice 

chůva k  malým dětem ve  věku 2–3 roky, 

nástup leden 2017. Podmínkou je stře-

doškolské vzdělání obor pedagogika 

(lze uznat i  zdravotnictví, sociální oblast, 

případně kurz pro chůvy pro děti před-

školního věku). Pracovní úvazek je 50% 

po dobu 17 měsíců. 

Pokud máte o  nabízená místa zájem, 

zašlete motivační dopis a  žádost nej-

déle do  30. listopadu 2016 na  e-mailo-

vou adresu mskrasnohorske@mkinet.cz 

a  uveďte osobní kontakt. Po  výběrovém 

řízení budete případně osloveni a vyzváni 

k předložení originálních dokladů o vzdě-

lání a pozváni k dalšímu jednání. 

Bc. Jaroslava Dlabolová

ředitelka MŠ Elišky Krásnohorské Dvůr Králové nad Labem

Již posedmé uspořádalo město Dvůr Králové nad 

Labem ve  spolupráci s  městským kulturním zaří-

zením Hankův dům Den seniorů. Akce připomíná 

Mezinárodní den seniorů, který se slaví 1. října.

„Řada seniorů patří k nesmírně aktivním lidem. 

Neustále hledají nové a  zajímavé způsoby, jak 

trávit čas – chodí do divadel a na koncerty, jezdí 

na výlety, sportují, pravidelně se scházejí a drží 

krok s moderními informačními technologiemi. 

Bohužel jsou však v  naší společnosti i  senioři, 

kteří takové štěstí nemají. Měli bychom se tedy 

aspoň na  chvíli zastavit, vzpomenout na  svoje 

blízké a udělat si spolu výjimečný den, na který 

budeme rádi vzpomínat,“ řekla mimo jiné během 

slavnostního zahájení místostarostka města Ale-

xandra Jiřičková a  pokračovala: „Oslava svátku 

seniorů se v našem městě koná již od roku 2010. 

Jsem ráda, že se i Dvůr Králové nad Labem stal 

součástí budování této tradice a  podporuje 

tuto dobrou myšlenku. Vždyť senioři si zaslouží 

naše poděkování za své celoživotní zásluhy pro 

rodinu, blízké a město.“

A  k  děkování došlo i  na  pódiu Hankova domu. 

Z  rukou místostarostky Alexandry Jiřičkové 

a  vedoucí odboru školství, kultury a  sociálních 

věcí Kateřiny Pištorové převzal poděkování 

za  aktivní činnost se seniory předseda Klubu 

důchodců v  Sadové Jiří Štěpánek. Poděkování 

obdržela i  Vilma Knahlová, bývalá dlouholetá 

předsedkyně Klubu důchodců Žireč, která se akce 

nemohla ze zdravotních důvodů zúčastnit.

Před zcela zaplněným sálem Hankova domu 

poté se svým programem plným známých písní 

vystoupili Pavlína Filipovská a Karel Štědrý.

Město Dvůr Králové nad Labem podporuje pro-

fesionální sociální služby a  dobrovolné spolky, 

které svou činností pomáhají seniorům aktivně 

a smysluplně naplňovat jejich život. S nabídkou 

řady z  nich se mohli návštěvníci akce seznámit 

ve  foyer Hankova domu ještě před zahájením 

akce. Nechyběly tak prezentace Pečovatelské 

služby Města Dvora Králové nad Labem, Farní 

charity Dvůr Králové nad Labem, Diakonie ČCE 

Dvůr Králové nad Labem, královédvorského 

Domova důchodců, společnosti Misericordia, 

Královédvorské Arniky, Domova sv. Josefa v Žirči 

nebo Policie ČR ve spolupráci s manažerem pre-

vence kriminality Městského úřadu Dvůr Králové 

nad Labem a strážníky městské policie. Zájemci 

si také mohli nechat změřit cukr v krvi nebo tlak.

Miroslava Kameníková

Během Dne seniorů město ocenilo za aktivní 
činnost Jiřího Štěpánka a Vilmu Knahlovou

Během Dne seniorů, který již posedmé uspořá-

dalo město Dvůr Králové nad Labem ve  spolu-

práci s Hankovým domem, byli za aktivní činnost 

se seniory oceněni Jiří Štěpánek, předseda Klubu 

důchodců v  Sadové, a  Vilma Knahlová, bývalá 

dlouholetá předsedkyně Klubu důchodců Žireč.

„Chtěl bych tímto poděkovat místostarostce 

Alexandře Jiřičkové a  vedoucí odboru ŠKS 

Kateřině Pištorové za  krásnou kytici a  hlavně 

za dárkový koš plný mému zdraví prospěšných 

potravin, což jsem zjistil až doma. Nesmírně si 

všeho cením také proto, že mě na  jaře minula 

osmdesátka a  toto ocenění mně bylo předáno 

během Dne seniorů. Bylo to tak nečekané pře-

kvapení, že jsem se nezmohl ani na slovo,“ pro-

zradil dojatý Jiří Štěpánek.

V čele Klubu důchodců v Sadové stojí nepřetržitě 

od  roku 1997. „Náš klub byl založen již v  roce 

1961 a za 55 let se vystřídalo mnoho vedoucích. 

Tato dobrovolná a  nevděčná funkce většinou 

končila ze zdravotních důvodů. I  já funkci pře-

bíral před 19 lety po Aloisovi Benákovi, který ze 

zdravotních důvodů hledal vhodného nástupce. 

A tak jsem z ´mladické´ nerozvážnosti souhlasil. 

Jenže to nebyl jen jednou týdně klub, ale také 

hodiny a  hodiny práce navíc doma. Dost mi 

dříve pomáhala manželka, vždyť to byla ona, 

kdo mě jako člena přihlásil,“ říká Jiří Štěpánek. 

Předsedou Klubu důchodců v Sadové je Jiří Ště-

pánek i  přesto, že není Královédvorák a  musí 

do  města každý týden dojíždět z  Debrného. 

„Byly doby, kdy jsem to chtěl vzdát, ale nebyl 

nikdo, kdo by převzal štafetu. Dnes vidím, že sice 

nás občas někdo navždy opustí, ale zase se hlásí 

noví členové, a  tak je nás stále 60 až 70 členů 

a vždy se nás více jak polovina sejde. A proto mi 

svědomí nedovolilo, aby klub zanikl. Snad brzy 

nějakého pokračovatele najdeme,“ podotýká.

Členové klubu se scházejí každé úterý od 13:00 

hod. v Domě s pečovatelskou službou v Sadové, 

kde je výborně vybavená klubovna s  kuchyň-

kou. Zatímco dříve veškerá organizace ležela 

na  bedrech Jiřího Štěpánka, nyní má, jak říká, 

kolem sebe dobré pomocnice: „Spolehlivou 

pokladní Zdenu Heřmanskou, zkušenou to 

pošťačku. Dále Zdenu Mannovou, která per-

fektně a obětavě zajišťuje zájezdy. A Lenka Praj-

zlerová se stará o  webové stránky. Ty původně 

založil Václav Vachek, který některé členy učil 

pracovat s počítačem, za což mu také děkuji.“

Letos na  jaře oslavil Jiří Štěpánek osmdesátku. 

„Ani si ten věk nechci připomínat. S  mou kon-

dicí už to není takové, jak to navenek vypadá. 

Pokud jsme byli na  všechno s  manželkou oba, 

tak nebyl problém. Ale nyní jsem čtvrtým rokem 

na všechno sám a na koníčky moc času nezbývá. 

Někteří členové mě lákali do Dvora, ale já jsem 

zvyklý pořád něco dělat. V  Debrném si musím 

obstarávat na zimu topení, obhospodařit malič-

kou zahrádku a  skleník. A  každé úterý je klub, 

který jsme nedávno zaregistrovali podle nových 

předpisů, a já jsem se ´upsal´ na dalších pět let. 

Ale pokud to půjde s mou tělesnou schránkou 

s kopce, rád bych, aby mě za rok vystřídal někdo 

mladší,“ dodává Jiří Štěpánek. 

Miroslava Kameníková, foto: Václav Bartoška

Jiří Štěpánek: „Vedení klubu důchodců, 
to jsou hodiny a hodiny práce“
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Jak by se nám lépe žilo, kdyby 
tady bylo či nebylo…
Soutěž Jak by se nám lépe žilo, kdyby tady 

bylo či nebylo pokračovala již 3. kolem. 

Děkujeme všem, kteří zaslali další náměty 

ke  zlepšení životního prostředí v  našem 

městě. 

Výherkyně soutěže ve  3. čtvrtletí se 

stala Mgr.  Martina Pecnová, která získala 

vánoční ozdoby. 

Výherkyně navrhuje řadu zlepšení: vysázet 

novou alej v ulici Josefa Suka, vysázet pás 

křovin na  Benešově nábřeží, nechat křo-

viny mezi nábřežím a řekou růst do květu, 

obnovit stromky na  chodníku na  Bene-

šově nábřeží, vykoupit od  Královéhradec-

kého kraje pás pozemku mezi domovem 

důchodců a vnitroblokem obecních domů 

a zřídit tam oddechovou zónu pro obyva-

tele s lavičkami a zelení, rozšířit a inovovat 

dětské hřiště v  Schulzových sadech (se 

zvláštním přihlédnutím ke  gymnastickým 

potřebám staršího školního věku), zřídit 

bezbariérovou cestu z  náměstí Václava 

Hanky na  stadion (stačilo by pro dětské 

kočárky) a zřídit ve městě oddechová místa 

se zelení lahodící oku.

Co se týká realizace námětů, odbor život-

ního prostředí Městkého úřadu Dvůr Krá-

lové nad Labem již začal pracovat na tom, 

aby byla alej v  ulici Josefa Suka založena. 

Některé další podněty, které nejsou v mož-

nostech odboru životního prostředí – jedná 

se např. o rozšíření dětského hřiště či zbu-

dování bezbariérové cesty, byly předány 

vedení města a kompetentním odborům. 

Soutěž ještě nekončí, uzávěrka posledního 

kola bude 31. prosince 2016 a výherce kola 

za 4. čtvrtletí se může těšit na dárkový balí-

ček od společnosti EKO-KOM. 

Vaše náměty můžete popsat, fotografovat 

(např. v případě černých skládek) či nakres-

lit a  zaslat na e-mail:  sirkova.eva@mudk.cz 

nebo v  listinné podobě donést na  odbor 

životního prostředí (náměstí T. G. Masa-

ryka 59) nebo do městského  informačního 

centra (náměstí T. G. Masaryka 2). Neza-

pomeňte uvést i  lokalizaci místa (adresu 

či GPS). Materiál označte heslem Soutěž 

„Kdyby tady bylo či nebylo...“ a  vyplňte 

následující údaje: jméno a příjmení, adresu, 

e-mail, telefon, podpis (při elektronickém 

zaslání není nutný) a  souhlas se zveřejně-

ním výherce v případě výhry.

Ing. Eva Šírková

vedoucí odboru životního prostředí

ZŠ Strž hledá nájemce 
sportovního baru 
Základní škola Štrž hledá nového nájemce 

baru při sportovní hale. Sportovní bar se

převážně využívá při sportovních akcích 

sportovních klubů nebo školy. Provoz 

baru je v rámci provozní doby sportovní 

haly od 17:00 do 22:00 hod., nebo po 

dohodě. Bar je včetně základního vyba-

vení, možnost parkování před provozov-

nou. Více informací získáte osobně na 

ředitelství ZŠ Strž, Elišky Krásnohorské 

2919, Dvůr Králové nad Labem, nebo 

na telelefonních číslech: 499 321 042,

602 156 943 nebo e-mailové adrese: 

santrochova@zsstrz.cz.

Mgr. Šárka Šantrochová, ředitelka ZŠ Strž

Ve  čtvrtek 29. září 2016 byla v  sálku Městské 

knihovny Slavoj ve  Dvoře Králové nad Labem 

za  přítomnosti královny Žofi e Bavorské pokřtěna 

nová kniha královédvorských pověstí s  názvem 

Zvič naslouchá příběhům. 

Knížka je malým literárním průvodcem, který 

vás postupně provede od města Dvora Králové 

nad Labem po většině obcí Královédvorska. 

Obsahuje celkem 89 pověstí. Některé pověsti 

již dobře znáte z knihy Pověsti Královédvorska, 

kterou knihovna vydala v  roce 2004. Jiné jste 

možná nikdy neslyšeli. Jedny legendy jsou poje-

tím romantické, druhé se nesou více v realistic-

kém duchu. Na převyprávění pověstí se podíleli: 

Lenka Antošová, Filip Pýcha, Karel Martinek, 

Lucie Baliharová a  Marta Staníková. 

Kniha je doplněna o  malebné ilu-

strace Kateřiny Hornychové Baliha-

rové. Pomyslnou třešničkou na  dortu 

je vložené CD s 11 autorskými písnič-

kami Filipa Pýchy.

Přílohu knihy tvoří vítězné práce 

ze soutěže POKRuj (POvěsti KRálo-

védvorska), kterou vyhlásila MěK 

Slavoj na  jaře roku 2016. Knížka je 

věnovaná všem místním, kteří se snaží 

poznávat a zvelebovat naše městečko 

a  okolní obce, všem návštěvníkům 

a  turistům a  také všem příznivcům 

psaného slova. Přejeme vám příjemně strá-

vené chvíle s knihou doma v křesle nebo třeba 

i s batohem na cestách.

Vydání knihy bylo spolufi nancováno z Králové-

hradeckého kraje a Ministerstva kultury ČR.

Posílejte texty písní o městě 
V souvislosti s novými písněmi o Dvoře Králové 

nad Labem byla MěK Slavoj oslovena Josefem 

Jiránkem, jenž upozornil na  kdysi oblíbenou 

píseň o  městě, která se zpívala již před sto 

lety. Píseň O  hřbitove králodvorský byla zazna-

menána ve  zpěvníku babičky pana Jiránka, 

Františky Lamkové, který si vedla od  roku 

1907 do  roku 1914. Na  melodii si Josef Jiránek 

už nepamatuje. Od  Filipa Pýchy máme nové 

písně, ale pokusme se najít i  ty staré, dávno 

zapomenuté. Za  všechny podněty zaslané na 

e-mailovou adresu stanikova@slavoj.cz předem 

děkujeme. 

Ukázka textu písně: 

O hřbitove králodvorský

kaštany posázený,

v tvojím lůně jsou pohřbený

tajemství k nevypsání.

Celý text je k dispozici na www.mudk.cz.

Mgr. Marta Staníková

ředitelka Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem

Foto: Václav Bartoška

Vyšla kniha Zvič naslouchá příběhům

Královédvorská Střední škola informatiky 

a  služeb (SŠIS), fi rma volis.cz a  portál Králo-

védvorsko.cz již v  létě nastartovaly projekt, 

který má za  cíl naučit žáky střední školy zpra-

covávat informace za pomoci aktuálních a dnes 

již dostupných technologií. Jedná se o  tvorbu 

videomateriálů, které se mohou uplatnit 

v reklamě, ale i zpravodajství.

SŠIS nakoupila potřebné vybavení, které umož-

ňuje žákům školy naučit se zpracovávat infor-

mace v  obrazové podobě. „Žáci se tak naučí 

natáčet a  zpracovat videa, která jsou v  dnešní 

době lidem stále blíže než informace v  tištěné 

podobě,” přibližuje význam projektu ředitel SŠIS 

Petr Vojtěch. Do  tohoto projektu proto vstou-

pili jako partneři Ladislav Válek – profesionál 

v natáčení a zpracování videí – a regionální por-

tál Královédvorsko.cz, který poskytne vzniklým 

reportážím prostor na  svém portále a  pomůže 

moderátorům s přípravou podkladů.  

„Natáčení videa je již dnes dostupné všem pro-

střednictvím chytrých mobilů. Vážím si toho, 

že ředitel SŠIS nakoupil takové vybavení, které 

umožňuje žákům jeho školy poznat možnosti 

profesionální práce s  natočeným materiálem. 

I  když se třeba nestanou slavnými youtubery, 

tyto zkušenosti a znalosti v dnešním světě jistě 

dobře zúročí,” pochválil nápad ředitele SŠIS Láďa 

Válek z  fi rmy volis.cz, který bude odborným 

poradcem při výuce.  

První výstup tohoto projektu byl zveřejněn 

v sobotu 24. září, kdy se konaly v aule SŠIS 2. Krá-

lovédvorské vinařské slavnosti. Na této akci se již 

tradičně zapojují do praxe žáci oboru hotelnictví 

a cestovního ruchu SŠIS, kteří mají za úkol obslu-

hovat návštěvníky. Letos se zde však zaučovali 

i žáci oboru informatiky. Ve spolupráci s Láďou 

Válkem připravili videoreportáž z  této akce, 

která byla zveřejněna na  regionálním portále 

Kralovedvorsko.cz. 

„Těší nás, že díky našemu portálu získají žáci SŠIS 

zpětnou vazbu na výsledek své práce. Počet pře-

čtení, komentáře, reakce na  facebooku – jsme 

zvědaví, jak studenty podané informace o dění 

v  regionu vstřebají naši čtenáři,” uvádí přínosy 

spolupráce s  regionálním portálem Králo-

védvorsko.cz šéfredaktorka Kateřina Sekyrková. 

Mgr. Ilona Petráčová, zástupkyně ředitele SŠIS

Žáci SŠIS se učí práci kameramanů, 
moderátorů a střihačů videí 
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Stanice měření kvality ovzduší, mohla být a zatím není
Když se řekne Dvůr Králové nad Labem, 

každému se vybaví malebné údolí, kterým pro-

téká řeka Labe.

Poloha města a směr převažujících větrů je vždy 

určující pro rozptyl znečištěného ovzduší, které 

může být kontaminováno nebezpečným pra-

chem nebo jiným nežádoucím plyny.

Když si vzpomenete na  náš volební program, 

bylo v něm uvedeno, že jako Východočeši 

budeme v  daném volebním období iniciovat 

zřízení stanice měření kvality ovzduší. Nejlépe 

společně s  Českým hydrometeorologickým 

ústavem v Praze – Komořanech, který vybudo-

val v minulých letech celorepublikovou páteřní 

síť těchto stanic v  Trutnově, Vrchlabí, Úpici, 

Jičíně či jinde v kraji. Stát opět prostřednictvím 

své organizace „něco“ celorepublikového tvořil 

a  budoval, ale opět, jak je pro naši nedávnou 

minulost tak typické, bez aktivní účasti našeho 

města!!! Po  dvou letech se jako zastupitel už 

neptám, PROČ se tak stalo? Prostě PROTO, 

že nikoho přece nezajímalo, co v  tom našem 

údolíčku asi tak dýcháme, když všichni přece 

dobře víme, jak jsou zde složité rozptylové 

podmínky. Jen zafouká „kejda“ z  polí u  zoo-

logické zahrady a  zapáchá půlka Podhartě. 

A  to se bavíme o  něčem, co dokážeme rozpo-

znat s  ohledem na  zápach. Kdo ale rozpozná 

množství škodlivého prachu v  ovzduší, když 

prach nezapáchá?

Iniciativa předchozích zastupitelů byla prostě 

a  jednoduše v  této oblasti opět nulová. Což se 

potvrdilo i  při naší návštěvě v  minulém měsíci 

ve  zmíněném ústavu, kde mne a  našeho pana 

starostu přivítal a zároveň informoval náměstek 

ředitele Jan Macoun, Ph.D., který má proble-

matiku ochrany čistoty ovzduší v ČR na starost. 

Osobně našemu požadavku na zřízení automa-

tické stanice měření kvality ovzduší rozumí, ale 

přicházíme s tímto požadavkem pozdě!!!

Město mělo přijít již před 5 lety, kdy se právě tvo-

řila ta zmíněná republiková páteřní síť!!!

Dnes je již situace se zřízením nové automa-

tické stanice ve Dvoře Králové nad Labem čistě 

z ekonomických důvodů jiná a složitější. Je sice 

prý i přes to určitá šance a to, když město samo 

využije nových operačních programu z fondů EU 

k nákupu takovéto stanice a následně případně 

ČHMÚ nabídne tuto stanici k provozování. Pod-

mínkou ČHMÚ je, že se město na  provozních 

nákladech bude určitou částkou podílet. V pod-

statě nám sdělil, že naše město propáslo v minu-

losti svoji šanci, kdy stát investoval prostřednic-

tvím ČHMÚ do  výstavby stanic a  bez fi nanční 

podpory měst na jejich území stanice provozuje 

(viz foto).

I  přes vše, co bylo již výše napsáno, bylo s  pa-

nem náměstkem Janem  Macounem, Ph.D., 

dohodnuto, že ČHMÚ bude hledat možnost, jak 

zajistit měření kvality ovzduší v  našem městě, 

a zařadí tak na mapu ČHMÚ v ČR i město Dvůr 

Králové nad Labem. Podrobnější informaci, jak 

bude měření kvality ovzduší v  našem městě 

do budoucna zajištěno, všem čtenářům a obča-

nům města určitě sdělím v  průběhu dalších 

měsíců na těchto stránkách.

Text a foto: Nasik Kiriakovský, zastupitel (Východočeši)

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.

Pronajmu byt 1+1 ve Strži – zateplený panelový 

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

umakartové jádro. Tel.: 723 068 211

inzerce:

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

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

Kuks destinací roku 2016. A Betlém nespí na vavřínech
Barokní areál Kuks se stal nejoblíbenější turis-

tickou destinací roku 2016 v  kategorii Fénix 

znovuzrozený projekt. Celkově se umístil 

na druhém místě za Stezkou v oblacích v Dolní 

Moravě. Z  pětadvaceti fi nalistů vybírali oblí-

bený výletní cíl sami turisté. Vyhlášení vítězů 

proběhlo na  slavnostním večeru v  Karlových 

Varech v  rámci Fóra cestovního ruchu, které 

pořádá agentura CzechTourism. Projekt Kuks 

– Granátové jablko, tedy rekonstrukce budovy 

Hospitalu a restaurování historických prvků (mj. 

odkrytí barokní malby Tanec smrti), získal také 

titul v soutěži Stavba roku 2016.

Ocenění Kuksu nás velmi těší. Nespíme ale 

na vavřínech a pracujeme na dalších projektech. 

Nejdůležitějším z  nich je obnova nedalekého 

Braunova Betléma, který je na  indikativním 

seznamu UNESCO. Revitalizace KUKS vyzvala 

před necelým rokem k  jednání o  jeho obnově 

zástupce Dvora Králové nad Labem, Hřibo-

jed, Stanovic, Kuksu a  Správy NKP Hospital 

Kuks. Výsledkem ročního snažení je narovnání 

majetkoprávních vztahů na  území památky, 

nalezení shody na způsobu její obnovy a zajiš-

tění fi nanční pomoci Královéhradeckého kraje 

na  přípravu projektové dokumentace. Komise 

odborníků vybrala i  architektonické studio – 

bude jím ateliér Zahrada Olomouc, který má 

za sebou řadu projektů úpravy zeleně v památ-

kově chráněných územích.

Obnova Braunova Betléma přijde na  desítky 

milionů korun. Proto vedením projektu a  zís-

káním potřebných dotací zástupci měst, obcí 

a památkářů pověřili Revitalizaci KUKS, která stojí 

za úspěšnou obnovou barokního areálu v Kuksu. 

Ing. Veronika Tomková, zastupitelka (TOP 09),

projektová manažerka Revitalizace KUKS, o. p. s. 

Foto: Ladislav Renner
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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
 Požadavky: vyučen v oboru strojírenství, praxe vítána

• ŘIDIČ VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKU
 Požadavky: platné oprávnění k řízení VZV, praxe min. 1 rok

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

Antik – Starožitnosti
Tylova 511 (naproti knihovně)

Prodej a výkup předmětů sběratelského charakteru

Vykupujeme: Hračky (do roku 1975), militarie, 

šperky, lampy, pohlednice, betlémy, ozdoby, obrazy, 

hudební nástroje, staré motorky, auta a díly apod. 

Také celé pozůstalosti.

Než necháte vyklidit půdu, zdarma Vám oceníme možné nálezy.

   tel.: 603 418 690     E-mail: panacekR@seznam.cz

Máte zájem inzerovat v Novinách královévorské radnice?
Kontaktujte nás na: tel.: 499 318 258, e-mail: noviny@mudk.cz
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Noví občánci města
V září 2016 se narodilo v našem městě 17 občánků – 11 chlapců a 6 děvčat.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

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

12 dvorských občanů, 7 mužů a 5 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

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

Tomáš Faltus a Romana Nováková   – 9. 9. 2016

Milan Pitrman a Jana Vítů    – 9. 9. 2016

Alexandr Leibl a Andrea Sklenářová   – 9. 9. 2016

Stanislav Veselý a Iveta Žižková    – 23. 9. 2016

Zdeněk Čábelka a Radka Zelmanová   – 24. 9. 2016

Společenská rubrika

Na Staré radnici bylo v říjnu slavnostně přivítáno 19 novorozených občánků našeho města.

Vítání občánků

Zleva: Jan Kábrt, Petra Zakouřilová, Vilém Sedláček, Tomáš Smíšek, Emma Urbanová. Zleva: Adéla Frýzlová, Barbora Husáková, Magdaléna Smíšková, Marek Tomš.

Zleva: Michaela Vrbová, Adéla Bourová, Adam Nosek, Anna Sommerová, Sebastian Miro-

slav Šimák.

V obci Kuks uzavřeli manželství tito snoubenci:

Jaroslav Ryšavý a Lenka Krýdová   – 24. 9. 2016

Vojtěch Tupý a Markéta Šestáková   – 30. 9. 2016

V obci Vítězná uzavřeli manželství tito snoubenci:

Marek Machata a Martina Tesárková   – 9. 9. 2016

Údaje jsou poskytnuté na základě souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích 

v září 23 občanů s gratulací a kytičkou. V tomto období oslavilo 6 manžel-

ských párů stříbrnou svatbu a 4 manželské páry zlatou svatbu.

Bc. Lenka Valášková, Komise pro občanské záležitosti

Poděkování
Děkuji tímto personálu Diakonie Dvůr Králové nad Labem pod velmi 

zodpovědným vedením pana Mgr. Zdeňka Hojného a paní Petry Pišijové 

za  velmi vstřícný a  lidský přístup k  paní Dagmar Tomanové, která tam 

v nelehké zdravotní situaci strávila poslední léta svého života.

Eva Lörincová

Zleva: Kateřina Menclová, Tomáš Mencl, Karel Prokop, Marian Jarkovský.

Vážení spoluobčané, s  hlubokým zármutkem 

v  srdci oznamujeme, že nás v  úterý 11. října 

2016 ve věku 65 let po kratší nemoci opustil pan 

Bc. Jaromír Brdička.

Jarda téměř celý svůj profesní život zasvětil 

práci pro hasiče. V  roce 1972 nastoupil k  teh-

dejšímu Veřejnému požárnímu útvaru Trutnov, 

na  stanici ve  Dvoře Králové nad Labem jako 

požárník. Od  roku 1978 zastával funkci velitele 

směny a po odchodu pana Eduarda Rykra v roce 

1997 zastával funkci velitele stanice a  to až 

do roku 2014, kdy odešel na zasloužený odpo-

činek. Patří mu nemalá zásluha na  vybudování 

nové požární stanice ve  Dvoře Králové nad 

Labem, která byla hasičům předána při pří-

ležitosti 40. výročí vzniku profesionálních hasičů 

ve Dvoře Králové nad Labem v roce 2010. 

Za  práci pro hasiče byl oceněn mnoha rezort-

ními i  mimorezortními oceněními. Byl známý 

nejen jako hasič, ale mnohé z nás učil i v auto-

škole. Své zásady poctivost, slušnost a  respekt 

k ostatním promítal do svého profesního života, 

jak u hasičů, tak i při výuce žáků v autoškole. Pro 

všechny tyto jeho vlastnosti a  přístup k  životu 

byl za rok 2014 oceněn jako osobnost města.

V  osobě pana Jaromíra Brdičky neztrácíme jen 

hasiče, ale vynikajícího kamaráda, který byl kdy-

koliv ochoten podat pomocnou ruku. 

Čest Tvoji památce.

Bc. Zdeněk Šedivka

hasičská stanice Dvůr Králové nad Labem 

Foto: archiv HZS Královéhradeckého kraje

Zemřel královédvorský hasič Bc. Jaromír Brdička
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Zprávy z Gymnázia Dvůr Králové nad Labem

Přednáška Marka Váchy Svoboda a osobní zrání

Do  nového školního roku jsme vstoupili se 

zmodernizovanou učebnou anglického jazyka. 

Studenty angličtina baví a  naším úkolem je 

poskytovat jim dostatek možností, jak se zlepšo-

vat. Poslední dobou jsme naráželi na to, že naše 

učebnice nedostačují úrovni našich studentů. 

Proto od letošního roku přecházíme na novější, 

modernější a náročnější učebnice, které budou 

pro studenty výzvou, již potřebují. 

Zároveň si uvědomujeme, že studenti musí 

pracovat na  své angličtině také doma, proto 

škola nakoupila mnoho nových knih (beletrie, 

klasika, naučné texty) v angličtině, které si stu-

denti mohou půjčovat. Knihy jsou uzpůsobeny 

různým úrovním, takže si každý student vybere, 

co mu vyhovuje.

Dále jsme pro jazykový blok zařadili nový před-

mět „Career English“. Tento předmět by měl 

budoucí studenty připravit na  pozdější povo-

lání, kde bude potřeba korespondovat a komu-

nikovat v anglickém jazyce.

Nepostradatelnou pomoc v  podání Jamese 

Martina – rodilého mluvčího z  Velké Británie 

– se nám podařilo získat pro výuku anglické 

konverzace. Jeho hodiny jsou silně motivující, 

a  studenti tudíž mohou nasávat anglický jazyk 

plnými doušky.

Na  26. září připadá Evropský den jazyků. Ten 

jsme v letošním roce za angličtinu oslavili netra-

dičním představením v angličtině Stařec a moře 

(E. Hemingway) v podání olomouckého Divadla 

Tramtárie. Více než hra samotná byly zajímavé 

diskuze se studenty po tomto představení.

Anglický jazyk je na naší škole prostě „in“ a dou-

fáme, že to tak zůstane i nadále.

Učitelé anglického jazyka

Anglický jazyk je na gymnáziu „in“

V září proběhla druhá etapa výměnného pobytu 

s  naší partnerskou školou (Liebfrauenschule) 

v dolnosaském Cloppenburgu. Patnáct němec-

kých studentů a dva učitele jsme ve Dvoře Krá-

lové uvítali v dubnu; náš pobyt v Cloppenburgu 

proběhl od úterý 20. do úterý 27. září. První den 

(ačkoli správně den druhý, protože celý jeden 

den „padne“ na cestu) započali čeští a němečtí 

studenti společnou práci na  projektu Traditi-

onen im Wandel, který navazoval na  dubnový 

projekt Tradice české a německé. Navštívili jsme 

také Museumsdorf, malebný cloppenburský 

skanzen.

První celodenní exkurze směřovala do bývalého 

koncentračního tábora Bergen-Belsen 

a následně do Dolnosaského zemského sněmu 

v  Hannoveru. Z  místa utrpení a  smrti nacistic-

kého režimu jsme se tedy přemístili do moder-

ních prostor reprezentujících německou 

demokracii.

Stejně jako před dvěma lety jsme se podívali 

do  Hamburku a  projeli se lodí po  Labi. Ham-

burk je pro nás stejným lákadlem jako Praha pro 

naše německé přátele a patří ke stálým bodům 

tohoto výměnného programu.

Skvěle jsme si užili celý týden, měli jsme báječné 

počasí, úžasné hostitele, na cestách jsme neře-

šili jediný zádrhel, nikde nám neujel vlak, což při 

čtyřech přestupech na jednu cestu není takovou 

samozřejmostí. Hodně jsme se nasmáli a hodně 

nového jsme se naučili. Poznali jsme překrásná 

místa a úžasné lidi, což je na výměnných poby-

tech snad to nejhezčí. Devátý výměnný pobyt 

proběhl zkrátka na  jedničku s  hvězdičkou. 

Těšíme se na jubilejní návštěvu v roce 2018!

Projekt byl fi nančně podpořen Královéhradec-

kým krajem.

Mgr. Eva Rambousková

Gymnazisté v Cloppenburgu

V  pondělí 26. září 2016 hostila plná aula gym-

názia výjimečnou událost – přednášku Mgr.  et 

Mgr. Marka Váchy, Ph.D., Svoboda a osobnostní 

zrání. 

Díky jedinečnému vzdělání přednášejícího, který 

vystudoval jak teologii, tak molekulární biolo-

gii a  genetiku, a  jeho erudici vysokoškolského 

pedagoga se posluchači zajímavým způsobem 

seznámili s  vývojem různých pohledů na  lid-

skou svobodu – až po optimistické přesvědčení, 

že i přes vlivy genetiky a výchovy je na každém 

z nás, jakou si zvolí a stvoří budoucnost.

Nesmírně děkujeme panu doktoru Váchovi 

za strhující přednášku – i občanskému sdružení 

Furt venku!! v  čele 

s  Mgr.  Martinou

Pecnovou za zajištění akce (s podporou o. p.  s. 

Energeia), na  níž se naše škola a  Spolek přátel 

gymnázia podílely jako spoluorganizátoři. Těší 

náš též záměr podobné akce pořádat na  králo-

védvorském gymnáziu i  v  budoucnu. Snad se 

tedy na společné události sejdeme i někdy příště!

PhDr. Ivo Rejchrt

Popis fotografi e: Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., 

s organizátory přednášky Mgr. Martinou Pecno-

vou (Furt venku!!, z. s.), PharmDr. Vítem Hojným 

(Spolek přátel gymnázia) a Mgr. Pavlínou Flídro-

vou (Gymnázium Dvůr Králové nad Labem).

V úterý 20. září 2016 se celá naše třída společně 

s  panem učitelem Stránským, paní učitelkou 

Poláškovou a  paní učitelkou Flídrovou sešla 

na  vlakovém nádraží. Absolvovali jsme krátkou 

jízdu vlakem, po  níž jsme se vydali na  celkem 

úmorný pochod pěšky až do  kempu Pecka. 

Tam na  nás čekal nezapomenutelný kulinářský 

zážitek v  podobě oběda a  po  něm první spo-

lečná hra s názvem Planeta naděje. V ní jsme se 

pokoušeli domluvit a utvořit pravidla pro spoko-

jené soužití. Po tomto psychicky vyčerpávajícím 

úkolu jsme dostali zasloužený odpočinek.

Druhý den nás čekala prohlídka nedalekého 

hradu Pecka. Bylo to zajímavé a dozvěděli jsme se 

mnoho nových informací. Cestou zpět jsme dopl-

nili zásoby v místním obchodě a také trochu ule-

vili přírodě – sběrem odpadků. Odpoledne jsme 

se rozdělili do dvou skupin. Jedna šla k rybníku, 

kde jsme si něco málo vyslechli o  místní havěti 

a nakonec jsme se i pokusili o lov obyvatel tohoto 

vodního společenstva. Druhá skupina zase tvořila 

postery o stromech, které v okolí rostly. Večer nás 

čekalo překvapení – zahrát divadlo na vylosované 

téma. Ve čtvrtek dopoledne jsme hráli různé hry 

a dělali skupinovou práci. Po obědě jsme se vydali 

do Borovničky, kde nás čekala přednáška o kame-

nech (přednášející byl mimochodem bývalý 

student našeho gymnázia), a  také jsme objevili 

místa, kde jsme nacházeli granáty a  další polo-

drahokamy. Každý si tak odnesl nějaký zajímavý 

kamínek. Pozdě v  noci jsme se vydali na  stezku 

v lese. Na cestu nám svítily zářící tyčinky a zážitek 

to byl vskutku nezapomenutelný.

V pátek jsme hráli naše poslední hry a sbalili jsme 

si věci. Pak už jen jídlo na posilněnou, namáhavá 

cesta zpět do Borovničky a hurá vlakem domů.

Chceme za  celou 1. C poděkovat panu učiteli 

Stránskému, paním učitelkám Flídrové a  Poláš-

kové za vydařený výlet.

Olesya Petrychko a Eliška Durstová

Environmentální 
kurz 1. C na Pecce



12

NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE      10/2016

www.mudk.cz

Zprávy ze ZŠ 5. května 

Novinky ze ZŠ Schulzovy sady

Cesta za pokladem

V pátek 30. září se vydaly děti ze školní družiny 

hledat poklad, ukrytý na  Čertových hradech. 

Cesta k  němu však nebyla vůbec jednoduchá. 

Na trase čekaly různé nástrahy a úkoly. Hledaly 

se bukvice a  šišky, skákalo se po  jedné noze, 

zpívaly se písničky, poznávaly turistické značky. 

V cíli čekal na všechny zúčastněné poklad. Kra-

bice plná čokoládových mincí byla odměnou 

pro všechny děti hledající poklad a  kamarády, 

kteří pro ně připravili dané úkoly.

Počasí se vydařilo, všichni se bavili a  my dou-

fáme, že takových příjemných odpoledních 

setkání zažijeme během školního roku ještě 

mnoho.

vychovatelky ŠD ZŠ 5. května

Zdravé svačinky na ZŠ 5. května
ZŠ 5. května se v  říjnu zapojila do  projektu 

eSvačinky, který je realizován především v  Par-

dubickém kraji na  tamějších základních ško-

lách. Od  úterý 11. října 2016 tak nabízíme 

našim žákům zdravé svačinky. Chutné, pestré 

a  nutričně vyvážené výrobky odpovídají přís-

ným evropským normám pro dětské stravo-

vání. V nabídce máme tmavé i  světlé obložené 

bagety se šunkou, sýrem a zeleninou, housky se 

šunkou, sýrem, zeleninou, tvarohovou poma-

zánkou, sezonní ovocný salát, ovoce, sezonní 

zeleninové misky, jogurt s  müsli, bezlepkovou 

svačinku, trvanlivé müsli cookies, koláče bez 

cukru potřené medem a nápoje.

Na  webové adrese www.esvacinky.cz je možné 

zhlédnout celou nabídku svačinek a  také veš-

keré informace o celém projektu.

Doufáme, že nejen tímto krokem se budeme 

moci více podílet na  spoluvytváření zdravých 

návyků v oblasti stravování našich žáků.

Mgr. Radan Černý, ředitel ZŠ 5. května

Vydařený den jazyků
Dne 26. 9. 2016 u  příležitosti Evropského dne 

jazyků, si žáci devátých tříd připravili v  parku 

Schulzovy sady stanoviště pro mladší spolužáky. 

Skupiny páťáků a  šesťáků plnily úkoly a  sbíraly 

razítka. Všichni se dozvěděli zajímavosti o cizích 

zemích a  jazycích, kterými se tam lidé dorozu-

mívají. Myslíme si, že jsme si pěkně připomněli 

tento den a uvědomili si, kolik je v Evropě jazyků 

a  jak jsou rozmanité. Navíc jsme si to všichni 

užili.

Petra Šotolová, Alžběta Blažková (9. B)

Deskové hry v klubu

V  září opět zahájil činnost školní klub pro žáky 

2.–9. tříd. Nabídka činnosti vychází ze zájmů 

dětí – sportovní aktivity, ruční práce, společné 

hry i individuální aktivity včetně pomoci žákům 

s  domácí přípravou. Jsou jim k  dispozici různé 

deskové i  karetní hry, počítače, stolní fotbal, 

časopisy, kulečník, křížovky apod. Všichni páťáci 

a  šesťáci se seznámili s  prostředím školního 

klubu při návštěvě tříd v prvních dnech školního 

roku. Na  uvítanou si zahráli jednu z  připrave-

ných deskových her. Ta mnohé zaujala natolik, 

že se už 12. září konal první letošní klubový tur-

naj ve hře Katamino. Bylo před námi odpoledne 

plné očekávání a napětí. Do turnaje se přihlásilo 

celkem 35 žáků z 5.–8. ročníku. Po zahájení pět 

dvojic zasedlo k hracím deskám. První střihnutí 

o  pořadí, pak už jen napětí, kdo třikrát porazí 

svého soupeře. Za bouřlivé podpory snad každý 

slyšel své jméno z  úst fanoušků. Trvalo více 

než hodinu, než se všichni prostřídali a poznali 

vítěze. Vítězství – diplom a  sladkou odměnu si 

vybojovala Markéta Rundštuková z  6. C, druhé 

místo získal Petr Hampl ze 7. A. 

První pondělí v říjnu patřilo dalšímu klubovému 

turnaji, tentokrát jsme si zahráli hru Quixo aneb 

Piškvorky trochu jinak. 28 soutěžících si vyloso-

valo své pořadové číslo a mohli jsme začít. Herní 

plocha se rychle zaplňovala kolečky a  křížky 

a nedočkaví soutěžící se snažili zvítězit. Za pod-

pory spoluhráčů se do fi nále dostal Vojta Kořínek 

z 5. D, Radek Hampl z 5. A, Markéta Rundštuková 

ze 6. C a  Adam Diviš ze 7. E. Ten si svojí téměř 

bezchybnou hrou vybojoval první místo, druhé 

obsadila Markéta a třetí místo čekalo na Radka. 

Vyhrát nemůže každý, ale i  poražení se dobře 

pobavili a těší se na další turnaje.

Bc. Jana Paulusová Fišerová

2. C již ví, co jsou to mandaly, víte 
to také?

Překrásný podzimní den čekal na žáky ZŠ Schul-

zovy sady, kdy jsme se vydali na  turistický den 

do  přilehlých lesů našeho města. Bylo úterý 

27. září a my druháci se vydali do školního lesa 

u nemocnice. Cesta nám rychle ubíhala, čekalo 

nás přece malé dobrodružství v podobě výroby 

mandal z přírodních materiálů. Že nevíte, co to 

mandaly jsou? Mandala znamená kruh a je sym-

bolem jednoty a rovnováhy. Je stará jako lidstvo 

samo. Barva a tvar tvoří harmonický celek půso-

bící na tvůrce i pozorovatele. Mandaly se často 

malují dle předloh, ale tvoří se i  trojrozměrné. 

A právě o ty jsme se pokusili i my. Již po cestě 

jsme sbírali různé přírodniny, které nás zaujaly 

(kaštany, bukvice, šišky, klacíky i spadané listy). 

Došli jsme až na  prosluněný plácek, kde nás 

čekala „práce“. Nejprve jsme však museli nasy-

tit své hladové žaludky – vždyť po  cestě nám 

řádně vyhládlo. A  pak to začalo. Vytvořili jsme 

malé skupiny a  pustili se do  práce. Kruh, který 

byl základem každé naší mandaly, měl různou 

velikost. Začalo další hledání zajímavých přírod-

ních materiálů. Velmi oblíbené byly šišky, mech 

a klacíky. Při pátrání po vhodném materiálu jsme 

viděli v lese mnoho zajímavého, i to, čeho jsme 

si jindy nevšimli. A  jak naše snažení dopadlo? 

Největší mandala měla průměr více než metr, 

Den otevřených dveří
ZŠ Schulzovy sady zve předškoláky a malé 

školáky se svými rodiči na  den otevřených 

dveří aneb Martin na  bílém koni, který se 

koná v sobotu 12. listopadu od 14:00 hod. 

Program: jak se u  nás učí – ukázky práce 

v hodinách, hry, poznání, zábava, soutěže. 

ta nejmenší 40 centimetrů. Měli jsme ze své 

práce opravdu radost. Na závěr jsme si prohlédli 

všechna svá díla a  zhodnotili společně svoji 

práci. Teď už víme, co to mandala je, a třeba naše 

dílka udělala radost i náhodným návštěvníkům 

lesa u nemocnice. 

Bc. Jana Paulusová Fišerová

Matematický orienťák 2016

V  pondělí 10. října se žáci naší školy zúčastnili 

soutěže Matematický orienťák. Pro dvoučlenná 

družstva ze základních škol a  odpovídajících 

ročníků víceletých gymnázií ji pořádá každo-

ročně Gymnázium J. K. Tyla v  Hradci Králové. 

Letošního ročníku se zúčastnilo 39 týmů z Krá-

lovéhradeckého kraje. V pěkně mrazivém počasí 

plnili účastníci soutěže různé matematické 

úkoly, které si vyzvedávali podle mapy na  jed-

notlivých stanovištích v Jiráskových sadech. Dvě 

hodiny v  nepříznivých podmínkách naplněné 

počítáním a  běháním byly završeny velkým 

úspěchem našich žáků.

Vynikající 3. místo získalo družstvo děvčat 

z 9. B ve složení Alžběta Blažková a Petra Šotolová, 

5. místo získalo družstvo děvčat z 8. B ve složení:

Veronika Mertlíková a  Michaela Hrnčířová. 

Čekání na  vyhlášení výsledků si krátili všichni 

účastníci doplňkovou soutěží Sudoku, kde naše 

dívky vybojovaly 2. místo.

Děkujeme všem čtyřem účastníkům Matema-

tického orienťáku za vzornou a úspěšnou repre-

zentaci školy.

Mgr. Alena Zlámalová a Ing. Iva Tlamichová
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Události na ZŠ Strž 

Novinky na ZŠ Podharť
Exkurze v Hostinném

V  rámci mezipředmětových vztahů manage-

ment, volba povolání a  praktické činnosti nav-

štívili žáci 8. a 9. ročníků ZŠ Podharť v polovině 

října společnost Křenek Forest Service, s. r. o., 

v  Hostinném. V  úvodní části byla připravena 

poutavá prezentace, při které jsme se sezná-

mili se vznikem a činností fi rmy. Dozvěděli jsme 

se, že společnost je významným dodavatelem 

strojů na  těžbu dřeva po  celé České republice 

coby exkluzivní zástupce fi rmy Ponnse. 

Po  pohoštění a  předání dárkových předmětů 

od  majitelů fi rmy jsme se rozdělili do  skupin 

a  vyplnili testy ohledně fi rmy. Během jejich 

vyhodnocení jsme se mohli podívat do  dílny, 

kde opravují a repasují stroje, které poté putují 

ke svým majitelům či dalším zájemcům. Po pro-

hlídce dílny byly vyhlášeny výsledky testů a nej-

lepší skupiny obdarovány krásnými cenami 

s  logem Ponsse (čepice, trička,...). Nakonec 

následovala módní přehlídka volnočasového 

i  pracovního oblečení. Chtěli bychom touto 

cestou velice poděkovat za  pestré odpoledne 

ve společnosti Křenek Forest Service, s. r. o., jme-

novitě paní Křenkové a panu Křenkovi, kteří nám 

ochotně představili servisní provoz a ukázali, že 

uskutečnit si svůj životní sen je možné. 

Matěj Poličanský, Vojta Antuš, žáci 9. třídy

Podzimní dílničky v družině
Volby v  Podharti rozezvučelo tentokrát štěbe-

tání dětských hlásků. V  sobotním dopoledni 

si děti totiž opět přišly vyzkoušet svou zruč-

nost a obohatit domácnosti o podzimní veselé 

výrobky, které jistě rozsvítí nejedno okno či 

květináč. Pod rukama vznikaly jednoduché, ale 

přitom kouzelné výrobky, které jim paní vycho-

vatelky i  paní učitelky z  1. stupně nachystaly. 

Podle připravených návodů už se nebylo čeho 

zaleknout. Na  konci dopoledne se mohly děti 

pochlubit svým rodičům nejen sovami, vese-

lými dýněmi či halloweenskými strašáky, ale 

též květináčkem s podzimním listím. Kus plůtku 

tradičního venkovského obydlí ožilo ve výzdobě 

oken, neboť výroba usměvavého strašáka, který 

jej zdobí, se povedla snad všem. Rodiče snahu 

svých potomků jistě odmění úsměvem!

Markéta Hošková, vedoucí vychovatelka

Ve Strži s vámi ,,zacvičíme“

Dne 10. 10. po  10. hodině dopolední zavítali 

do  naší školy dva příjemní pánové – Pečinka 

a Petráň. Zní to jako pohádka, že ano? Ona to tak 

trochu pohádka je. Třídě 4. A se v loňském škol-

ním roce podařilo vyhrát soutěž o 50.000 Kč se 

společností BOVYS (dodavatel ovoce a zeleniny 

do  škol). Za  výhru si škola nakoupila sportovní 

vybavení, to byla jedna z  hlavních podmínek. 

Vedle běžných potřeb na  tělocvik nás zaujal 

RinoSet program, o  kterém bychom si ještě 

nedávno mohli nechat zdát. Je to sada čtyř dlou-

hých dílů (podobných žíněnkám), jež můžeme 

pomocí speciálního systému na suché zipy složit 

dohromady, či zase rozpojit. Děti je, díky univer-

zálnosti, využijí nejen jako žíněnky, ale také jako 

lavičky, dopadové plochy, překážkové dráhy, 

tunely, mantinely ... a  to není zdaleka všechno. 

Vedle této pomůcky nám v  tělocvičně přibyla 

i  nová švédská bedna (z  podobného odlehče-

ného materiálu), malé tréninkové branky na fl o-

rbal, fl orbalové hokejky, medicinbaly, atletické 

tretry a  několik dalších věcí, které se při hodi-

nách tělesné výchovy určitě neztratí. 

Ještě než se naši žáci rozhodli otestovat všechny 

sportovní potřeby prvními krůčky a  přeskoky, 

chtěli být zástupci společnosti BOVYS u  slav-

nostního předání ceny a  symbolického šeku. 

Poblahopřát přijeli žákům ZŠ Strž do Dvora Krá-

lové nad Labem obchodní ředitel společnosti 

pan Stanislav Pečinka spolu s  organizátorem 

akce panem Davidem Petráněm. Děti si chvilku 

slávy před objektivy fotoaparátů užily, už se ale 

těší, až si konečně s novým vybavením zacvičí. 

Mgr. Jana Hronešová a kolektiv zaměstnanců ZŠ Strž

Úspěch školní družiny ZŠ Strž
Dovolte nám ještě jedno ohlédnutí za  uply-

nulým školním rokem a  za  naším cirkusovým 

projektem s  názvem „Račte vstoupit“. Kdo by 

si byl pomyslel v  září loňského roku, že tento 

nenápadný projekt dosáhne takových rozměrů.  

Bylo to úžasné, co všechno se stihlo a vymyslelo, 

a  hlavně, jak vše děti ohromě bavilo. S  jakou 

radostí vítaly každou aktivitu a výzvu ostatních 

zapojených škol. Těšilo nás, že i  naše školní 

družina byla malým, ale důležitým kolečkem 

obrovského stroje, a  tak nás moc mrzelo, jak 

rychle ten rok utekl. Určitě ze všech skvělých 

nápadů, které z projektu vznikly,  budeme čerpat 

i letošní školní rok. Cirkus tedy určitě nekončí.

Zároveň se můžeme pochlubit velkým úspě-

chem. Náš projekt byl oceněn a získal certifi kát 

Quality Label, který jsme obdrželi na  Národní 

konferenci ve Štiříně 13.–15. října.

Marie Pilařová

„Předškolní dílny“ opět začínají
Před několika lety se stalo tradicí přivítat na naší 

škole každý měsíc předškoláky z  královédvor-

ských mateřských škol. I  letos budeme v  této 

tradici pokračovat, a  to hlavně ve  spolupráci 

s  MŠ Roháčova a  MŠ El. Krásnohorské. Děti, 

které k nám každoročně přicházejí, si zkouší hra-

vou formou roli školáků. Zvykají si na prostředí 

školy, střídají různé činnosti, cvičí, zpívají, malují, 

vyrábí a také poznávají nové kamarády.

První dílna proběhla v říjnu, druhá bude 15. lis-

topadu od 13:00 do 15:00 hod. Na všechny děti 

se již těšíme.

Práce našich žáků se staly součástí 
knížky pověstí
Ve  4. třídě převažují mezi dětmi pocity radosti 

i překvapení. Nakukují si přes rameno, oranžovo-

modrá kniha pověstí koluje z  ruky do  ruky. 

Hodiny strávené nad kolektivním dílkem se 

vyplatily. Vyprávění O  zvičinském drakovi jsme 

si ,,po našem“ upravili a ono si našlo místo mezi 

oceněnými pracemi ostatních soutěžících. 

A  že bylo z  čeho vybírat. Do  soutěže POKRuj! 

(POvěsti KRálovédvorska) se zapojilo 150 prací, 

proto nás moc těší, že si porota všimla i našeho 

draka a udělila mu čestné uznání. Z jednotlivých 

obrázků jsme poskládali děj o  tomto ohnivém 

obrovi a  doprovodili jsme jej verši. Konečný 

výsledek měl podobu komiksu, na němž se podí-

leli všichni žáci, tedy kolektiv třídy. Dobrá zpráva 

je, že ani jednotlivci se v soutěži neztratili. Anežka 

Humlová získala čestné uznání ve  2. kategorii 

(7–9 let) za papírovou plastiku pověsti O podiv-

ném spřežení u  Zdobína. Aničce Šturmové zase 

pomohl příběh o Jakubovi a lesní víle ke 3. místu 

ve 3. kategorii (10–13 let). Všechny oceněné práce 

se tak staly součástí nové knihy a zdobí její závě-

rečné stránky. Vyhlášení výsledků soutěže pro-

běhlo v rámci slavnostního křtu knihy. Knihovna 

si tímto nadělila dárek ke  135. narozeninám 

vzniku Literárního a  čtenářského spolku Slavoj. 

My jí blahopřejeme a skládáme kompliment, jak 

skvěle vypadá (i když víme, že má již po několika 

plastikách), pečuje o  sebe a  jde s  dobou. Jako 

odměnu za naše snažení jsme od ní dostali právě 

,,narozenou“ knížku Zvič naslouchá příběhům, 

nad kterou strávíme určitě plno pěkných chvil.

Mgr. Jana Hronešová

Šesťáci ze Strže v Krkonoších

První říjnový týden jsme vyrazili poznávat okolí 

Špindlerova Mlýna a objevovat krásy pěší turis-

tiky. Plán byl vidět či navštívit centrum města, 

Labskou boudu, pramen Labe, Mohylu Hanče 

a Vrbaty, Sedmidolí, Špindlerovu boudu a Dívčí 

a  Mužské kameny. Večery, kromě osobního 

volna, vyplnily přednášky – teoretická příprava 

je potřebným základem pro pěší výlety po hře-

benech hor. V praxi jsme si na vlastní kůži zkusili, 

jak rychle se může počasí v horách totálně změ-

nit a  co to je „mrazivá bílá tma“. I  přes nečeka-

nou sněhovou nadílku jsme většinu cílů splnili 

a týden na horách si užili. 

Stanislav Ježek
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Virtuální univerzita třetího věku zahájila v říjnu další školní rok
Přednáškou „Z  bitevních polí třicetileté války 

na  dvůr Ludvíka XIV.“ pokračovaly přednášky 

Ing. Petra Tylýnka z cyklu „Dějiny oděvní kultury 

II.“, cyklu tak oblíbeného, že se opět vytvořila 

třída posluchačů pokračujících z letního semes-

tru loňského školního roku a  předcházejícího 

cyklu „Dějiny oděvní kultury I.“, zahrnující oděvy 

faraónského Egypta, Římské říše, Řeků i  asijské 

oděvy staré Číny.

Další přednáška – „Úvod do genealogie“ lektora 

Ing.  Mgr.  Martina Slabocha, Ph.D, uvedla nový 

cyklus opět šesti přednášek. Úvodní motto 

PhDr.  A  Markuse, genealoga a  dlouholetého 

schwarzenberského archiváře v  Třeboni, zní: 

„Dějiny národa pro nás oživnou teprve, až 

budeme vědět, jak se na nich podíleli naši vlastní 

předkové. Znalostí vlastního rodu splácíme dluh 

vděčnosti a lásky těm, kteří žili před námi. Láska 

k rodu a k rodišti je matkou lásky k vlasti.“ Lektor 

jako vysokoškolský učitel České zemědělské uni-

verzity v Praze a šéfredaktor časopisu Genealo-

gické a heraldické listy bude provázet dvě třídy 

studentů až do prosince letošního roku, kdy pro 

získání zápočtu je potřeba mít úspěšně složeny 

všechny dílčí testy a  test závěrečný, zároveň 

i  80 % docházku na  přednášky do  salónku 

Městské knihovny Slavoj ve  Dvoře Králové nad 

Labem, kde se studium realizuje.

Internetové přednášky, sylaby přednášek, 

testy a  celkový přístup se pro studenty uzavře 

31. prosince 2016 a přeji všem hodně studijních 

úspěchů, získání nových znalostí, spolkové akti-

vity a celkově hezky prožitý čas, také věřím, že 

se studenti svých povinností zhostí zdárně a se-

jdou se na svých promocích v aule České země-

dělské univerzity, která je zřizovatelem a garan-

tem tohoto typu studia.

Ing. Irena Kejzarová, tutorka střediska VU3V 

Dvůr Králové nad Labem, Krkonoše a Podkrkonoší, z. s. 

Do úklidu lesa se zapojilo přes 
padesát žáků

Žáci Základní školy a Praktické školy ve 

Dvoře Králové nad Labem rozšířili řady 

dobrovolníků celostátního projektu 

72 hodin. Páteční dopoledne dne 14. října 

2016 prožili v lese u nemocnice. Vybaveni 

igelitovými pytli a pracovními rukavicemi 

vynášeli odpadky z lesních houštin.  Motto 

letošního ročníku „Pomáhám, protože 

chci...“ nás velmi oslovilo. Do úklidu lesa se 

zapojilo 54 žáků a 14 pedagogů školy.  

Pytle se sebraným odpadem odvezli pra-

covníci Lesů města Dvůr Králové nad 

Labem, kteří nás v této činnosti podpořili.

Mgr. Jana Vojtěchová

koordinátorka projektu, Základní škola 

a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem

Dvorští diabetici na Dni seniorů

V  letošním roce jsme se již popáté zúčast-

nili Dne seniorů. Za ÚO svazu diabetiků nás 

zastupuje několik členů a prezentuje práci 

našich žen. Využili jsme prostory k  měření  

krevního tlaku a  odběru krve na  glykemii 

u  našich spoluobčanů (viz foto). Změřili 

jsme celkem 87 osob našeho města a z toho 

jsme 3 odeslali k  dalšímu podrobnějšímu 

vyšetření k  obvodnímu lékaři. Na  měření 

krevního tlaku jsme použili nový tonometr, 

který jsme koupili za sponzorský dar. Podě-

kování patří panu řediteli Jiřímu Hlavatému 

z  Juty, a. s., Dvůr Králové nad Labem. Dia-

betiků stále přibývá a  my všem přejeme 

mnoho zdraví a málo komplikací při léčbě.

Jaroslava Malá, výbor ÚOSD

Foto: Václav Bartoška

V letošním školním roce jsme v naší školičce přiví-

tali čtrnáct žáků ve dvou třídách. Protože jsme se 

se svými žáky dva měsíce neviděli (a přibyli nám 

i tři nováčci), vyrazili jsme hned na začátku škol-

ního roku na  motivačně stmelovací výlet do  IQ 

parku do Liberce. I přesto, že naši žáci mají zdra-

votní omezení a ani zdaleka nemohou dosahovat 

výsledků jako žáci klasických základních škol, 

byli při výkladu a  prohlídce IQ parku podstatně 

pozornější a důslednější než jejich vrstevníci, kteří 

byli v parku s námi. Za to si bezpochyby zaslouží 

velkou pochvalu. Na tomto výletě jsme se všichni 

příjemně naladili na  desetiměsíční společná 

dopolední a odpolední vyučování.

Abychom pokryli všechny specifi cké potřeby 

našich žáků, tak i letos jsme připravili aktivity roz-

víjející tělo i ducha. Stálou aktivitou je pravidelné 

plavání v bazénu v Trutnově (relaxační, ale i spor-

tovní v  oddíle Rejnoci). V  rámci plavání s  dětmi 

cestujeme linkovými autobusy, čímž podporu-

jeme integraci žáků do  běžných životních situ-

ací. Další užitečnou a  již tradiční aktivitou, jsou 

páteční vycházky s  pejsky ze dvorského útulku. 

Jsou to příjemná odpoledne, kdy jsou spokojené 

děti i pejsci, kteří s námi pravidelně absolvují tříki-

lometrovou trasu po Hrubých lukách.

Každý týden k nám také přichází speciální 

pedagožka – logopedka, která se dvě hodiny 

individuálně věnuje dětem a  jejich konkrétním 

potřebám. Naše škola také každoročně pořádá 

pětidenní zimní pobyt v Benecku a  letní pobyt 

v termálních lázních ve Velkém Medéru na Slo-

vensku. Samozřejmostí jsou návštěvy knihovny 

Slavoj, společné akce s dalšími základními ško-

lami a výlety do přírody.

Velký důraz klademe na  využití moderních 

pedagogických postupů. Do  výuky postupně 

vkládáme prvky Montessori pedagogiky. 

Učebny jsou díky našemu zřizovateli, Diakonii 

DČCE, nadstandardně vybaveny specifi ckými 

didaktickými pomůckami (speciální zařízení pro 

ovládání kurzoru počítače zrakem, doteková 

interaktivní tabule). Díky všem těmto faktorům 

se nám podařilo vytvořit příjemnou školu rodin-

ného charakteru, kam rádi chodí jak žáci, tak 

i pedagogové.

Na  závěr bych rád poděkoval všem, kteří nám 

pomáhají. Děkujeme.

Stanislav Mareček

Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE 

Vrchlabí, odloučené pracoviště Dvůr Králové nad Labem

www.specialniskoladvurkralove.cz

Zprávičky z tak trochu speciální školy

Také letos si sokolové připomněli Památný den 

sokolstva, letos uplynulo 75 let ode dne, kdy 

v noci ze 7. na 8. října proběhla nacistická razie, 

při níž bylo pozatýkáno přes 1  500 činovníků 

a  cvičitelů Sokola. Ti byli vězněni na  Pankráci, 

v Malé pevnosti Terezín a potom posláni do kon-

centračního tábora Osvětim, odkud se jich více 

než 93 % nevrátilo. Mezi postiženými byl i  sta-

rosta Sokola Dvůr Králové, JUDr. František Pařez. 

Památný den Sokola jsme si letos připomínali 

nadvakrát. Poprvé ve středu 5. října. V dešti dora-

zilo 40 dětí a dospělých. Uctili jsme položením 

květin památku všech sokolů, kteří položili 

životy za první i druhé světové války, a zároveň 

jsme vzpomněli nedožitých 80. narozenin pana 

prezidenta Václava Havla. 

V pondělí 10. října jsme uskutečnili další pokus 

o  Večer sokolských světel. Tentokrát se počasí 

polepšilo. U pomníku se sešlo kolem osmdesátky 

dětí a dospělých. Vzdělavatelka Pavlína Špaten-

ková připomněla osud sokolských činovníků 

a cvičitelů. Vzpomínku jsme u pomníku zakončili 

zpěvem naší hymny. 

Potom se už děti dočkaly pouštění lodiček 

po  Labi se svíčkami, které symbolizovaly duše 

sokolů, kteří nepřežili válku. Celá akce se vyda-

řila a lodičky opět krásně osvětlily labské koryto. 

Právě při takovýchto akcích si nejvíce uvědomu-

jeme, že Sokol není pouze sportovním krouž-

kem. Snaží se již přes 150 let přinášet svým čle-

nům kromě cvičení a sportu i něco navíc. Vést je 

k  vlastenectví i  k  hrdosti na  naše dějiny. Podě-

kování patří všem organizátorům a hlavně všem, 

kteří si přišli sokolskou historii připomenout. 

Mgr. Pavlína Špatenková

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Připomněli si Památný den Sokolstva
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Běluňský fantom opět na Černé hoře!!!

Na Zlatém oříšku uspěla také třináctiletá 
včelařka z Dubence Eliška Šebková

Zdárek kamarádi! Jako každý rok jsme opět 

vyrazili s  Běluňáky z  královédvorské pionýrské 

skupiny na kola. Tentokrát se z toho ovšem stal 

adrenalinový zážitek. 

V neděli ráno jsme se sešli u naší paní vedoucí 

doma a  naložili všechna kola. Počasí vypa-

dalo ještě celkem dobře, tak jsme byli natěšení 

a  samozřejmě ve  velice dobré náladě. Rychle 

jsme tedy naskočili do aut a vyrazili pod Černou 

horu. Když jsme dojeli, nálada nás trochu pře-

šla, protože začalo mrholit. To se ovšem zalíbilo 

našemu Krtkovi (Martin), a když se snažil vyšla-

pat kopec k  nástupu do  lanovky, podsmeklo 

se mu kolo a  vyválel se na  zemi. Po  záchvatu 

smíchu celého oddílu jsme konečně nastou-

pili na  lanovku a vyjeli nahoru. S chutí jsme se 

nezapomněli vyfotit pod vyhlídkou s  letošním 

prvním sněhulákem, zaházet si pár sněho-

vých koulí a  ejhle, vysvitlo nám i  slunce. Cesta 

na kolech začala. A jako by těch pádů bylo málo, 

ke  Krtkovi se přidal i  Hrábě, když se pokoušel 

sjet Václavák na  svém kole. Po  krátkém sjezdu 

nás čekal poslední kopec před odpočinkem 

na Kolínské boudě, kde si pár účastníků dalo 

i  lívance a zase se jelo dál. Rozený vůdce, princ 

koloběžka Marf, náš raději varoval před sjezdem 

do Pece, jelikož bylo mokro a brzdy nás mnohdy 

zradily. A konečně odměna, na kterou se všichni 

těšili: bobovka! Bylo nám jedno, jak velká zima 

je, bobová dráha je prostě bomba. Bohužel 

nastal čas odjezdu a  my si zvolili, jako odvážní 

borci, pokračování na kolech až do Svobody nad 

Úpou. Šťastně jsme, tedy trochu bez citu v prs-

tech, dojeli a jak jinak než s úsměvem! A to byl 

konec našeho trochu slunečného, sněhového 

i deštivého cyklovýletu. Kamarádi z Běluně přeci 

něco vydrží. Tak ahóóój na další akci.

Karolína Černá

Foto:  Bc. Jana  Paulusová Fišerová

Prohlídky varhan ve Dvoře 
Králové nad Labem

V  sobotu 8. října 2016 ve  14:00, 16:00 

a 18:00 hod. se na kůru kostela sv. Jana Křti-

tele uskutečnily komentované prohlídky 

varhan, které vedl pedagog Akademie 

múzických umění v  Praze a  královédvor-

ský varhaník MgA. Vít Havlíček, Ph.D. Náv-

štěvníci si poslechli zajímavosti o  tomto 

vzácném nástroji, který do barokních skříní 

postavila fi rma Rieger (opus 2623) v letech 

1933–1934.

Vít Havlíček také hovořil o plánované gene-

rální opravě varhan, které jsou ve špatném 

technickém stavu. Oprava bude kromě 

grantů fi nancována z  benefi čních kon-

certů, ale i  z  plánované adopce píšťal. 

Každý zájemce si může symbolicky „adop-

tovat“ píšťalu za určitou cenu a přispět tak 

na opravu. Posluchači si prohlédli i vnitřek 

varhanní skříně, někteří využili možnost 

zahrát si na tento nástroj a v diskuzi položili 

panu Havlíčkovi své otázky. V  průběhu 

prohlídky zazněl zpěv Královédvorského 

chrámového sboru s  doprovodem var-

han. Na  závěr zahrál Vít Havlíček známou 

slavnou varhanní skladbu – Toccatu d moll 

od Johanna Sebastiana Bacha.

Pro velký zájem návštěvníků uskuteční Vít 

Havlíček v příštím roce další komentované 

prohlídky. Za  tyto krásné kulturní zážitky 

patří panu Havlíčkovi i  Královédvorskému 

chrámovému sboru poděkování.

Josef Langfelner

Domov sv. Josefa v Žirči hledá 
nové dobrovolníky
V rozšířeném Domově sv. Josefa v Žirči (od

1. prosince 2015 máme 88 lůžek) hledáme 

nové dobrovolníky, kteří by nám pomohli 

jednoduchým způsobem zpříjemňovat 

volný čas našim klientům, vozíčkářům. 

Mohli by pomáhat i  v  tvořivé dílně, nebo 

se přidat jako doprovody na  kulturní akce 

a  výlety nebo jen tak popovídat, odvézt 

klienta do  parku, napsat pohled, předčí-

tat apod. Dobrovolníkům organizovaným 

v  dobrovolnickém spolku Arnika ve  Dvoře 

Králové nad Labem můžeme nabídnout pro 

tento účel pojištění. Vaše návštěvy mohou 

být pravidelné i  nepravidelné ve  všední 

den odpoledne nebo o  víkendu, jak to 

bude vyhovovat vám. Vhodné pro stu-

denty, matky na  mateřské, nezaměstnané, 

zaměstnané i aktivní seniory.  Odměnou je 

hřejivý pocit ze smysluplné činnosti, která 

nejenom že pomáhá lidem, kteří jsou za ni 

vděčni, ale vytváří ohleduplnou společnost, 

ve které žijeme, a jednou se můžeme ocit-

nout v podobné situaci.

Kontakt: Jitka Holcová, 

tel.: 491 610 603, 724 176 083,

www.domovsvatehojosefa.cz  

V  neděli 2. října odpoledne proběhlo v  sále 

Hankova domu ve  Dvoře Králové již podruhé 

krajské fi nále celonárodní talentové soutěže 

Zlatý oříšek. Celkem 15 nominovaných jedinců 

či kolektivů se mělo možnost prezentovat před 

diváky i porotou, a zabojovat tak o Zlatý oříšek, 

ale i další ceny. Nikdo neodešel s prázdnou.

Zaplněný sál Hankova domu ve  Dvoře Králové 

měl možnost zhlédnout osobní prezentaci 

13 z 15 nominovaných soutěžících do krajského 

fi nále. Porotě však určitě pomohly i připravené 

medailonky pro případ, že vědomosti či talent 

nebylo možné předvést přímo na jevišti. Hoke-

jista, curler, lyžařka či přírodovědci tak bojovali 

nápadem a  osobním projevem. Gymnasté na-

opak svými salty uvolnili v sále Hankova domu 

napjatou soutěžní atmosféru.

Táňa Šormová, která převzala jako radní Králové-

hradeckého kraje záštitu nad fi nále, se ještě před 

rozdáním cen přiznala, že ani letos nebylo roz-

hodování poroty jednoduché. Přišlo jí jen škoda, 

že ačkoliv je v našem kraji hodně talentovaných 

dětí, tak jejich zájem o tuto soutěž je malý. Určitě 

se více dětí mohlo zúčastnit základního kola.

Hlavní cenu – sochu Zlatého oříšku, fi nanční 

odměnu ve  výši 10.000 Kč na  rozvoj talentu 

a  externí disk získal teprve devítiletý Ivan Kříž 

z Chlumce nad Cidlinou, který vyhrál svoji bez-

prostředností, přirozeností a  samozřejmě úžas-

nou hrou na akordeon. 

Další Zlatý oříšek si odnesla Anna Černická 

z  Provodov-Šonova, která se věnuje závodně 

alpskému i  travnímu lyžování, krasobruslení, 

porotě ukázala část vystoupení jako mažoretka, 

ale určitě by před porotou obhájila i své umění 

hry na fl étnu a tvorbu dárků z keramiky. Ráda by 

se v budoucnu věnovala tanci a  lyžování, jejím 

snem je titul mistryně ČR v travním lyžování. 

Mile překvapená byla i  další majitelka Zlatého 

oříšku – Eliška Šebková. Tato třináctiletá usmě-

vavá sympatická dívka z Dubence, která již chodí 

na gymnázium, má ráda přírodu – věnuje se vče-

lařství, ve kterém dosahuje výborných výsledků 

i  v  celostátních kolech soutěží. Zároveň však 

organizuje akce pro děti a  ráda hraje divadlo. 

Ve škole ji baví matematika a dějepis. Krajského 

fi nále se zúčastnila podruhé.

Kromě Zlatého oříšku udělila poroty i další ceny:

Cena radní (uděluje Tána Šormová, cena Králové-

hradeckého kraje): Matěj Kavan (střelec a curler); 

Cena pořadatele (uděluje DDM Jednička): Filip 

Karásek (showman, tanečník, hokejista); Cena 

Českého rozhlasu Hradec Králové (vítěz bude 

pozván do vysílání ČRo Hradec Králové):  Markéta 

Kupková (nejlepší brankářka – národní házená); 

Cena partnera RealTime: Antonín Lahučký 

(streetworkout); Cena starosty Dvora Králové nad 

Labem: Antonín Lahučký (streetworkout). 

Iva Rašková, ředitelka Nadačního fondu Zlatý oří-

šek, na závěr fi nále uvedla, že nyní již věří, že se 

vytvořila tradice, která bude pokračovat dál. Zdů-

raznila, že bez královédvorského DDM Jednička 

by toto krajské kolo neproběhlo a  že rozhodně 

není automatické, že se v  každém kraji pořádá. 

Připomněla, že do celostátního fi nále se mohou 

přihlásit i ti zájemci, kteří krajské kolo propásli.

Pořadatelé z DDM Jednička děkují za podporu 

při organizaci Zlatého oříšku Královéhradec-

kému kraji a městu Dvůr Králové nad Labem, 

dále všem sponzorům a partnerům, kteří věno-

vali ceny pro fi nalisty a vítěze, a také mediál-

nímu partnerovi. Děkují i všem pomocníkům, 

dobrovolníkům a učitelům a také rodičům, kteří 

věnovali svůj čas přípravě dětí a vlastní soutěži. 

Text: Ing. Kateřina Sekyrková

Foto: DDM Jednička
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Stomatologická pohotovost
listopad 2016
5. a 6. 11.: MUDr. Gustav Hrabý, Fügnerova 

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

12. a 13. 11.: MUDr. Věra Hrabyová, Füg-

nerova 519, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 320 795.

17. 11.: MUDr. Jana Kacetlová, Roosevel-

tova 474, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 320 495.

19. a 20. 11.: MUDr. Ludmila Tomáš-

ková, zubní ordinace č. p. 55, Mostek, tel.: 

499 691 320.

26. a 27. 11.: MUDr. Miriam Valentová, 

Riegrova 328, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 622 533.

Ordinační hodiny během pohotovostí 

8:00–12:00 hod.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz 

Výkresy ze soutěže Podzvičinsko 
očima dětí opět ozdobily úřad

Prostory hlavní budovy Městského úřadu 

Dvůr Králové nad Labem na  náměstí 

T. G. Masaryka opět po roce ozdobily dět-

ské výkresy. Na  chodbě v  1. patře budou 

až do  konce listopadu vystaveny vítězné 

obrázky z  výtvarné soutěže Podzvičinsko 

očima dětí, kterou pořádala ZŠ a  MŠ Bílá 

Třemešná ve  spolupráci s  Podzvičinskem. 

Obrázky jsou nakresleny na téma Krajina 

Podkrkonoší a ZOO Dvůr Králové.

Bc. Petra Zivrová

odbor kultury, školství a sociálních věcí

Foto: Jan Skalický

Přátelské posezení v Lipnici
Zveme vás na přátelské posezení Základní 

organizace Svazu postižených civilizačními 

chorobami, které se uskuteční ve  čtvr-

tek 24. listopadu od  15:00 hod. v  Lipnici 

„U  Antonína“. Odjezd autobusu je ve

14:45 hod. od  oční školy, ve  14:50 hod. 

od gymnázia a ve 14:58 hod. od „Rückerů“.

Pozor na  změnu termínu plavání: Záro-

veň upozorňujeme, že dochází defi nitivně 

ke  změně termínu rekondičního plavání 

v  Hořicích. Jezdit se bude vždy ve  středu. 

Odjezd autobusu od  gymnázia je vždy 

v 11:00 hod.

Miloslav Tykal, předseda ZO

Skautské středisko hlásí
V pátek 14. října proběhl 

volební sněm skaut-

ského střediska  Zvičina.  

Vůdcem střediska, na tří-

leté volební období,  byl 

zvolen T. Vodička. Byli 

také zvoleni delegáti 

krajského sněmu a dele-

gáti Valného sněmu 

Junáka, který se bude 

konat v  březnu 2017 ve Velkém Meziříčí. Velké 

poděkování patří bratru V. Huškovi za perfektní 

dlouholeté vedení našeho střediska.

Namátkou vybíráme z  činností našich oddílů 

během října. Nejmenší skautíci s rodiči podnikli 

výpravu na  Kuks. Světlušky vyráběly pro farní 

charitu rukodělné výrobky na  římskokatolické 

faře. Jejich výrobky budou prodávány a výtěžek 

peněz půjde potřebným. Děvčata se také, 

a ráda, opět podílela na výrobě halloweenských 

dýní pro výzdobu zoo. 5. oddíl vodácký v pátek 

21. října symbolicky uzamkl řeku Labe na zimní 

období. Mloci, starší holky a  kluci, 2. oddílu 

vodáckého z Mostku počátkem října ještě zvládli 

splout Labe od Černošic k Jaroměři a zpět. 

Skautské středisko Zvičina děkuje fi rmě JUTA,

a. s., za fi nanční dar. 

Ing. Martin Stránský

Město investuje do chodníků, kanalizace i budov
Město Dvůr Králové nad Labem investuje nemalé 

fi nanční prostředky do  opravy chodníků,  kanali-

zace i budov v majetku města. Níže přinášíme pře-

hled významných akcí, které se v  současné době 

realizují, nebo se jejich realizace blíží.

Zboží
V  intravilánu obce Zboží v  současné době pra-

covníci královédvorské fi rmy Pavel Bořek rekon-

struují chodníky v  délce 640 metrů, na  které 

pokládají zámkovou dlažbu. Stavební práce 

skončí v  listopadu. Rekonstrukce bude hrazena 

z rozpočtu města a přijde na zhruba 1,8 mil. Kč.

Hankův dům
V  polovině listopadu dokončí liberecká fi rma 

Pentagon 1 rekonstrukci střešního pláště budovy 

Hankova domu. Stavbaři lokálně opravili krov 

a temeno střechy pokryli falcovaným měděným 

plechem. Kromě toho opravili stěny střešního 

pavilonu a vyměnili okna, štítovou zeď s komíny 

osadili nově zhotovenými komínovými hlavicemi, 

vyměnili okapní žlaby a svody a instalovali nový 

hromosvod. Ještě bude obnovena také dvojice 

tažených korunních říms, restaurována stávající 

balustráda a  temeno střechy osazeno zdobnou 

kovovou nástřešní mříží, replikou té původní. Sta-

vební práce budou stát zhruba 4,2 mil. Kč. 

Městská Podstráň
V  současné době pracovníci MěVaK dokončují 

obnovu kanalizace a  vodovodu v  Městské Pod-

stráni. Následně budou v  této lokalitě opraveny 

komunikace v délce zhruba 1 km, které dostanou 

nový asfaltový povrch. Zhotovitel stavebních 

prací byl již vybrán. Termín stavebních prací, které 

přijdou na  částku 5,2 mil. Kč, nelze s  ohledem 

na klimatické podmínky odhadnout. Realizace by 

se měla uskutečnit do konce tohoto roku.

Dukelská ulice
Dne 24. října začala rekonstrukce levostranných 

chodníků ve směru z města v Dukelské ulici podél 

silnice II/299 od křižovatky ulice Dukelská a Zbo-

rovská po  okružní křižovatku. Chodníky budou 

provedeny v  zámkové dlažbě. Stavební práce, 

které realizuje královédvorská společnost Rekom 

– Petr Šeba, budou dokončeny ještě letos. 

Akumulační nádrže na úpravně vody
Letos v  listopadu dojde k  sanaci akumulační 

nádrže na  úpravně vody, respektive k  utěsnění 

jedné ze stávajících akumulačních nádrží. Jedná 

se především o opravu stávající železobetonová 

konstrukce a nanesení nové hydroizolační vrstvy. 

U nádrže je nutno sanovat stěny a dno. Zhotovi-

tel stavebních prací je již vybrán, město ze svého 

rozpočtu na sanaci vyčlenilo více než 700 tis. Kč.  

Odstranění domu v ulici Vrchlického
Do  konce roku začnou práce na  odstranění 

objektu čp. 587 v  ulici Vrchlického. Zhotovi-

tel je již vybrán. Stavební práce, které potr-

vají do  poloviny roku 2017, přijdou v  součtu 

na zhruba 1,2 mil. Kč.

Soukupova ulice
Město plánuje opravu komunikace v Soukupově 

ulici, která dostane nový asfaltový povrch. Zhoto-

vitel stavebních prací byl již vybrán. Termín sta-

vebních prací nelze s ohledem na klimatické pod-

mínky odhadnout, předpokládá se, že by oprava 

měla být realizována do konce tohoto roku.

odbor rozvoje, investic a správy majetku


