
Ilustrace na měsíc říjen – Nikola Strunová, základní škola Strž
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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI
Město navštívil ministr dopravy Ing. Dan Ťok

Ministr  dopravy Ing.  Dan Ťok navštívil  ve  čtvrtek  15.  října  město
Dvůr Králové nad Labem. Spolu s generálním ředitelem Ředitelství silnic
a dálnic České republiky Ing. Janem Kroupou a dalšími hosty včetně po-
slanců  Mgr.  Martiny  Berdychové,  Ing.  Ivana  Pilného  a  MUDr.  Pavla

Plzáka se na radnici setkal s vedením města, aby hovořili o problémech v dopravě, které Dvůr
Králové nad Labem v současné době tíží.

Starosta  Ing.  Jan  Jarolím připravil  pro  hosty prezentaci,  v  níž  poukázal  především na
nutnost dostavby rychlostní komunikace R11 směrem na Polsko, dále přednesl požadavek na
napojení na dálnici D11 na křižovatku Jaroměř-sever kvůli nárůstu kamionové dopravy v jižní
části města, kde sídlí významné podniky a kde se rozvíjí průmyslová zóna Borka. S tím souvi-
sel další požadavek, a to překvalifikování silnice č. II/300 na silnici I. třídy, protože se jedná
o spojnici mezi silnicemi R35 a budoucí R11. Posledním bodem jednání byla možnost elek-
trifikace železnice na úseku Jaroměř – Dvůr Králové nad Labem včetně stávající vlečky, která
vede až do teplárny v centru města.

Ministr dopravy Ing. Dan Ťok vedení města sdělil, že se jeho resort bude všemi podněty
zabývat. „Z mého pohledu byla návštěva pana ministra přínosná, protože některé záležitosti
jsou pouze v jeho kompetenci. Je dobře, že měli pan ministr a jeho doprovod možnost zblízka
se seznámit se stavem příjezdových komunikací do města. Daleko lépe se pak vnímá každo-
denní realita života občanů ve Dvoře Králové nad Labem, než když se problematika pouze po-
píše na papíře,“ uvedl královédvorský starosta Ing. Jan Jarolím.

www.mudk.cz, Miroslava Kameníková

Beseda ministra dopravy
Ve čtvrtek 15. října odpoledne se ministr Dan Ťok zúčastnil besedy s občany v Kině Svět.

Zde se mimo jiné hovořilo  právě o překvalifikaci  silnice č.  II/300 ze Dvora Králové nad
Labem směrem na Hořice do kategorie silnic I. třídy. Ministr to na besedě s občany označil za
nesystémové a státní tajemník Tomáš Čoček, který je zároveň 1. náměstkem ministra dopravy,
k tomu podotkl: „Požadavku rozumíme, protože zatímco silnice II. a III. třídy jsou mimo režim
ministerstva dopravy (silnice II.  třídy jsou krajské),  silnice I.  třídy jsou Ministerstvem do-
pravy spravovány a jsou na jejich opravy využívány finanční prostředky Státního fondu do-
pravní infrastruktury (SFDI)“.

Noviny královédvorské radnice 10/2015, Miroslava Kameníková

V ulici 28. října vznikne stezka pro chodce a cyklisty
Na novém chodníku a cyklotrase v ulici 28. října začali pracovat stavbaři v polovině října.

Nainstalováno zde bude také nové veřejné osvětlení. Předpokládaná cena projektu je 2,8 mi-
lionu korun bez DPH. 

Pravostranný chodník  ve  směru  od  Denisova  náměstí  byl  navržen  ze  zámkové  dlažby
v délce  560 metrů,  délka  asfaltové  cyklostezky byla  170 metrů,  průměrná  šíře  cyklotrasy
a chodníku je 2,5 metru. Na cyklotrasu bude přestavěna ta část původního chodníku, která je
poškozena od kořenového systému vzrostlých stromů v ulici.  Zbývající část cyklotrasy zů-
stane zachována v zámkové dlažbě. Chodník i cyklotrasa budou opatřeny piktogramy chodce
a cyklisty.

www.mudk.cz, Miroslava Kameníková 
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Laureáti cen města Dvůr Králové nad Labem za rok 2014
Slavnostní předávání ocenění Osobnost města a Cena města Dvůr Králové nad Labem za

rok 2014 se uskutečnilo v sále základní umělecké školy R. A. Dvorského v úterý 27. října.

Ocenění Osobnost města Dvůr Králové nad Labem za rok 2014 získali: Ing. Jiří Hlavatý
(přínos pro ekonomický rozvoj města a regionu), Dan Šípek (oblast organizace kulturního
podniku),  v  oblasti  sportovní  výkon  Apolena  Výborná  a  Nikola  Zdráhalová  (mládež  do
18 let), Jaromír Malý (dospělí), Ing. Zdeněk Havel (trenér, cvičitel). 

Cenu města Dvůr Králové nad Labem za rok 2014 obdrželi: MVDr. Petr Růžička za celo-
životní práci v oblasti hudby, Vlastimil Wágner za veřejně prospěšné činnosti, Josef Wolf za
dlouhodobou sportovní reprezentaci města, Jaroslav Tomanec za dlouhodobou sportovní re-
prezentaci města a Bc. Jaromír Brdička za celoživotní činnost v Hasičském záchranném sboru
České republiky.

Z účasti na slavnostním večeru se omluvili Dan Šípek z osobních důvodů a senátor Ing. Jiří
Hlavatý, který se nemohl zúčastnit z pracovních důvodů. Zastoupil ho ovšem syn Jiří, který za
něho cenu převzal. Ceny předávali členové rady města: starosta Jan Jarolím, místostarostka
Alexandra Jiřičková, místostarostové Jan Helbich a Dušan Sedláček a radní Pavel Kraus, Li-
bor Seneta a Jan Kříž. Všichni laureáti obdrželi dárkový koš s regionálními produkty, stříbrné
pamětní mince a pamětní list. Zároveň se také podepsali do pamětní kroniky města.

V doprovodném programu zatanči-
ly  členky  taneční  skupiny  Angeles
Dance  Group,  které  trénují  pod  ve-
dením  Táni  Karbanové  a  Evy  Žiž-
kové. Tanečnice z dětské věkové ka-
tegorie  předvedly  choreografii  „Čip-
mančice“,  s  níž  vyhrály celorepubli-
kovou  soutěž  a  staly  se  mistryněmi
České  republiky  v  pompom  dance.
Tanečnice  z  kategorie  juniorek  pak
zatančily  skladbu „Ve stínu“.  Zahrál
také  kytarový  soubor  ZUŠ  R.  A.

Dvorského pod vedením Michala Koudelky.

Vzácným hostem slavnostního večera byla olympijská vítězka v rychlobruslení a mistryně
světa  Martina  Sáblíková,  která  přijela  podpořit  svou reprezentační  kolegyni  Nikolu  Zdrá-
halovou.

Noviny královédvorské radnice 11/2015, Miroslava Kameníková

Profily jednotlivých oceněných osobností za rok 2014
Ing. Jiří Hlavatý

Senátor Ing. Jiří Hlavatý se v roce 2014 významně podílel
na  zachování  samostatnosti  Gymnázia  Dvůr  Králové  nad
Labem. Dlouhodobě podporuje místní gymnázium i finančně
(dar  na  provoz  školy a  mzdy zaměstnanců,  dar  na  pořízení
tabletů pro žáky jedné třídy školy). Za podnikatelské úspěchy
byl  oceněn roku  2013  jako  „Podnikatel  Královéhradeckého
kraje“,  v březnu  2014  převzal  na  pražském  Žofíně  ocenění
„Podnikatel roku ČR za rok 2013“. Následně Českou repub-
liku  reprezentoval  na  celosvětovém  finále  v Monte  Carlu.
V roce 2014 byl zvolen senátorem za okres Trutnov, kam kan-
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didoval jako nezávislý za hnutí ANO 2011. 
Společnost JUTA, a. s., kterou řídí, patří k největším zaměstnavatelům v kraji, kde dává

práci 1 700 lidem (celkem 2 200), ve městě 1 100, kromě toho poskytuje práci mnoha krá-
lovédvorským firmám. Společnost sponzoruje základní školy a dětské sportovní oddíly, za
velmi nízkou cenu umožňuje královédvorským školám lyžařský výcvik na podnikové chatě ve
Špindlerově Mlýně a na vlastní náklady firma zrekonstruovala budovu, kde je školka, jejíž
provoz platí, s velmi zajímavým programem včetně výuky angličtiny.

Dan Šípek
Dan Šípek uspořádal  v roce  2014 na  Tyršově koupališti

hudební  festival  DéKá  fest,  který  do  této  doby  neměl  ve
městě obdoby. Tím pomohl rozvíjet kulturní vzdělanost ob-
čanů města a blízkého okolí.

Apolena Výborná
Apolena  Výborná,  hráčka

Softball  Clubu  Dvůr  Králové
nad  Labem,  studentka  krá-
lovédvorského  gymnázia,  se
v roce  2014  jako  šestnáctiletá
stala počtvrté za sebou s týmem

děvčat  královédvorského oddílu mistryní České republiky kade-
tek do 16 let. Byla vyhlášena nejlepší nadhazovačkou mistrov-
ství České republiky. S reprezentací českých juniorek se poprvé
v historii českého softballu stala v holandském Rosmalenu mi-
stryní Evropy juniorek do 19 let. Úspěch pak potvrdil tento tým
letos  v srpnu  na  mistrovství  světa  juniorek  v Oklahoma  City
v USA, kde poprvé postoupil do play-off. Apolena Výborná se
také poprvé, kdy mohla nastoupit v nejvyšší soutěži žen v extralize, stala s týmem SK Joudrs
Praha mistryní České republiky v nejvyšší a nejprestižnější soutěži v České republice. Jako
hráčka základní sestavy byla oporou mistrovského týmu. Apolenu Výbornou nyní čeká extra-
liga  juniorek  a  žen,  mistrovství  Evropy juniorek  v Barceloně  a  mistrovství  světa  juniorek
v Clearwater v USA.

Nikola Zdráhalová
Letos  devatenáctiletá  sportovkyně,  která  je  úspěšnou

reprezentantkou  v rychlobruslení,  od  malička  nebruslila  na
dlouhých nožích. Chtěla být jako její starší bratr Zdeněk a za-
čala hrát hokej. Tenkrát ji trénoval její otec a Nikola Zdrá-
halová se postupem času dostala i  do ženské reprezentace.
U toho stíhala hrát zápasy za ženský tým Slavie Praha a za
mladší  i  starší  dorost  ve  Dvoře  Králové  nad  Labem.  Svě-
tových úspěchů ale dosáhla Nikola Zdráhalová v rychlobrus-
lení. V současné době česká reprezentantka trénuje po boku
Martiny Sáblíkové pod trenérským vedením Petra  Nováka.
Nikola na mistrovství světa juniorů ve Varšavě obsadila ná-
sledující příčky: 500 m – 19. místo, 1 000 m – 12. místo, 1 500 m – 4. místo, 3 000 m – 6. mí-
sto. Ve čtyřboji se na mistrovství světa juniorů umístila na 5. místě a při premiérovém startu
mezi dospělými na mistrovství Evropy v ruském Chelyabinsku 2014 skončila 25. Ve finále
světového poháru v závodě s hromadným startem skončila sedmá a v celkovém pořadí ve svě-
tovém poháru v hromadném startu obsadila 13. příčku. 
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Jaromír Malý
Jaromír Malý závodí od roku 1980 a před rokem 1989 se

třikrát stal mistrem Československé republiky v závodech au-
tomobilů do vrchu. Od roku 1996 je zařazen v reprezentaci.
Jedenáctkrát mistrem Československé federativní republiky,
České republiky a Mezinárodního mistrovství České repub-
liky v závodech do vrchu. Devět sezon se účastnil Mistrov-
ství Evropy, kde skončil do 3. místa. Je vítězem Poháru FIA.
V roce  2014  jedenadvacetkrát  startoval  a  jedenadvacetkrát
vyhrál. 

Ing. Zdeněk Havel
Ing.  Zdeněk Havel  vybu-

doval nový volejbalový klub, jehož je v současnosti předse-
dou. Muži hrají II. ligu. Ing. Zdeněk Havel se sportu věnuje
už od dětství. Nejprve hrál tenis, postupně ale přešel k volej-
balu. Od roku 1997 hrál krajský přebor 2. třídy, později 1. tří-
dy,  za TJ Dvůr Králové nad Labem. V roce 2005 hostoval
v druholigovém TJ Sokol Hradec Králové. Od roku 2007 trá-
pil královédvorský volejbalový klub úpadek a odchody hráčů
a v roce 2012 hrozilo i ukončení jeho činnosti. Udržení hráčů
a volejbalu ve městě tak bylo možné pouze zatraktivněním
volejbalu, tedy hraním vyšší soutěže – 2. ligy. Ing. Zdeněk

Havel  a  další  tak  oslovili  funkcionáře  a  hráče  z  Bílé  Třemešné  ke  spolupráci  ohledně
hostování hráčů. V květnu 2013 byl založen VK Dvůr Králové a současně byl spuštěn projekt
barevného minivolejbalu a trénování mládeže s cílem vytvořit fungující propojení mezi klu-
bem – městem – sponzory – rodinou. Volejbalový klub se tak díky nadšencům, kteří se připo-
jili k tomuto projektu, rozmohl z 5 na nynějších zhruba 70 aktivních členů a 10 dalších spolu-
pracujících rodičů a  přátel  klubu. VK Dvůr Králové má v současnosti  dvě družstva dívek
a jedno družstvo chlapců přihlášená do soutěže českého volejbalového svazu. Bez podpory
Nasika Kiriakovského, Radana Černého, Karla Hoška, Jana Machka, Hanky Černé, Dagmar
Janečkové, Vítězslava Somra, všech hráčů 2. ligy a dalších přátel a sponzorů včetně města
Dvůr Králové nad Labem by tento projekt nikdy nebyl úspěšný a projektem s budoucností.

MVDr. Petr Růžička
MVDr.  Petr  Růžička  je  dlouholetým  sbormistrem  pě-

veckého sboru Záboj a Královédvorského komorního sboru.
S oběma  pěveckými  tělesy  pořádá  koncerty  vážné  hudby
ve Dvoře Králové nad Labem i v okolí a pěvecký sbor Záboj
pod jeho vedením vystupuje při akcích pořádaných městem
Dvůr Králové nad Labem. Pravidelně též organizuje v rámci
cyklu čtyř  adventních koncertů ve královédvorských koste-
lích jeden z nich. 

MVDr. Petr Růžička se narodil  ve Veselí (dnes část obce
Dalečín, okr. Žďár n. S.) v roce 1934 v rodině evangelického
faráře, absolvoval gymnázium v Českých Budějovicích a po-

té vystudoval veterinární medicínu v Brně. Od roku 1957 žije ve Dvoře Králové nad Labem,
kde až do odchodu do důchodu pracoval jako veterinář. Kromě kulturní činnosti byl a je do-
sud aktivním členem Českobratrské církve evangelické. Také je aktivním sportovcem. V loň-
ském roce oslavil 80. narozeniny.
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Vlastislav Wágner
Vlastislav Wágner je mimořádně pracovitý člověk, jehož

každodenní poctivě a svědomitě vykonanou práci může po-
soudit  každý  obyvatel  i  návštěvník  Dvora  Králové  nad
Labem, kdykoli  se kolem sebe rozhlédne.  Přesto,  že by se
úklid komunikací dal považovat za práci na samém konci po-
myslného  sociálního  žebříčku,  je  to  činnost,  bez  které  se
žádné město neobejde. Vlastislav Wágner navíc tuto práci vy-
konává s mimořádným nasazením, poctivě a svědomitě. Tím
by mohl být určitě příkladem pro všechny, nejen pro obyvate-
le Dvora Králové nad Labem. Vlastislav Wágner pracuje již
šestnáctý rok v Technických službách města Dvora Králové

nad Labem na úseku údržby komunikací. Mimo svoje hlavní zaměstnání měl celý život řadu
vedlejších pracovních poměrů a brigád, například v zemědělství, stavební činnosti, zemních
pracích a podobně. Podílel se například i na poslední rekonstrukci Šindelářské věže. K jeho
zájmům patří hlavně sport, který podporuje i finančně.

Josef Wolf
Josef Wolf je úspěšným handicapovaným sportovcem. Od

roku 2010 je pravidelným účastníkem Českého poháru handi-
capovaných sportovců v horské cyklistice. Je čtyřnásobným
vítězem Českého poháru handicapovaných sportovců v hor-
ské  cyklistice  v  kategorii  tandem  s  nevidomým.  Mistrem
republiky se stal v roce 2013, vicemistrem pak v roce 2012
a 2014. Je aktivním členem Sokolu Žireč, vede jeho webové
stránky a spolu s Michalem Komárem je zakladatelem mari-
ášových turnajů v Žirči.

Jaroslav Tomanec
Jaroslav Tomanec se již nejméně třicet let věnuje vzpírání.

Již v roce 2009 skončil na 4. místě na veteránské olympiádě
v australském Melbourne. Ve své věkové a váhové kategorii
(70–74 let  a do 82,5 kilogramu) dosáhl v roce 2014 v dis-
ciplíně mrtvý tah následujících úspěchů: mistrovství Evropy
v  powerliftingu  v  Trutnově  –  1.  místo,  Pohár  Vrchlabí  –
3. místo, mistrovství České republiky v Podivíně – 1. místo
v kategorii a váze, 3. místo v absolutním pořadí, Silák Břehu
(u Přelouče) – 1. místo v absolutním pořadí, Světový pohár
Bratislava – 1. místo. V roce 2015 to byly: mistrovství České
republiky a Slovenska v Olomouci – 1. místo v absolutním
pořadí, mistrovství Evropy v Eastbourne v Anglie – 1. místo
v kategorii a váze, 3. místo v absolutním pořadí, Pohár Pří-
bram – 1. místo v absolutním pořadí, Pohár Vrchlabí – 2. místo v absolutním pořadí, Karpat-
ský pohár – 1. místo v kategorii a váze a 3. místo v absolutním pořadí (ve světovém rekordu
165 kg). 

Jaroslav  Tomanec  se  narodil  22.  dubna  1943  ve  Dvoře  Králové  nad  Labem.  Pracoval
v podniku ČSAO, poté se stal profesionálním hasičem. V důchodu vypomáhá jako plavčík na
Tyršově koupališti. Od mládí se věnuje závodnímu sportu. Nejprve jako plavec a hráč vodní-
ho póla, potom v požárním sportu, kde byl reprezentantem republiky. Mimo jiné se v roce
1973 zúčastnil historicky 1. světové olympiády hasičů, která se konala v Brně. Zde s B týmem
Československa skončil ve štafetovém závodě třetí. Také boxoval a věnoval se gymnastice.
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Bc. Jaromír Brdička
Bc. Jaromír Brdička sloužil téměř 43 let u hasičského zá-

chranného  sboru.  V roce  1972  nastoupil  k tehdejšímu  Ve-
řejnému požárnímu útvaru v Trutnově, pracoviště Dvůr Krá-
lové nad Labem, jako požárník. V roce 1978 zastával funkci
velitele  směny.  V roce  1997 se  po  konkurzu stal  velitelem
stanice Hasičského záchranného sboru ve Dvoře Králové nad
Labem.  S nasazením  vlastního  zdraví  zachraňoval  majetky
i životy spoluobčanů při  požárech, povodních i  dopravních
nehodách. V roce 2000 se jako velitel jednotky významně po-
dílel na likvidaci škod při povodni v březnu toho roku. V roce
2010  byla  královédvorským  hasičům  předána  do  užívání

nová moderní hasičská stanice. Na její výstavbě má Jaromír Brdička nemalý podíl, především
co se týká rychlosti stavby. Dne 30. června 2014 odešel do důchodu a nyní se věnuje práci ve
sboru dobrovolných hasičů. Dlouhá léta působil také jako instruktor jízdy v autoškole.

www.mudk.cz, 2. listopadu, Miroslava Kameníková

Veřejná projednávání programu rozvoje města
Vedení města pokračovalo v tvorbě nového Programu rozvoje města Dvůr Králové nad

Labem 2016–2022 (PRM). Na přelomu září a října se v sále budovy Špýcharu městského mu-
zea uskutečnila tři veřejná projednávání analytické části PRM, na něž byla pozvána také ši-
roká veřejnost. Ta měla na webových stránkách města možnost se dopředu seznámit s pra-
covní verzí analytické části PRM a také s výsledky dotazníkového šetření, které se uskutečni-
lo během letošního července.

„V analytické části jsou uvedena data o městě z různých oblastí. Tato data prošla revizí
a vyprofilovalo se sedm klíčových oblastí rozvoje města, kterými bychom se měli zabývat: in-
frastruktura, podnikání a zaměstnanost, volný čas, cestovní ruch, životní prostředí, školství
a sociální oblast. Rada města na základě těchto vytipovaných oblastí jmenovala tři pracovní
skupiny tvořené členy vedení města, pracovníky jednotlivých odborů městského úřadu a od-
borníky na daná témata z různých organizací a institucí,“ uvedla místostarostka Mgr. Ale-
xandra Jiřičková.

„Na naše veřejná projednávání nepřišlo mnoho občanů, ale ti, kteří se dostavili, měli o té-
mata velký zájem, pracovali a diskutovali a určitě to pro ně nebyl ztracený čas. Hodně se
hovořilo o potřebě cyklostezky, o stavu budov, v nichž sídlí školy, a o stavu sportovišť. Dále se
probíralo financování sociálních služeb, které je řešeno využitím dotačních titulů v rámci stá-
tu a kraje, a to jednotlivci nedokážou ovlivnit. Konstatovali jsme však, že úroveň sociálních
služeb je ve městě nadstandardní, město například poskytuje sociální byty atd.,“ uvedla dále
místostarostka Mgr. Alexandra Jiřičková.

Noviny královédvorské radnice 10/2015, Miroslava Kameníková

Centrum města projedou cyklisté po vyznačeném cyklopruhu
Jedním z prvních opatření, které se v souvislosti se zpracováním studie provedlo, bylo vy-

značení piktogramového koridoru pro cyklisty v Havlíčkově ulici. Nyní se realizovala další
část projektu, a to zprůchodnění centra města pro cyklisty.

„Již na přelomu října a listopadu se změnilo svislé dopravní značení v Revoluční ulici a na
náměstí T. G. Masaryka, čímž se zlegalizoval pohyb cyklistů v pěší zóně,“ sdělil Jan Sedláček,
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, a pokračoval: „Co se týká ulice Palackého
a náměstí Republiky, dopravní policie požadovala zvýraznění pruhu pro cyklisty, protože se
jedná o místa, kde se pohybuje velké množství vozidel, a je třeba, aby cyklisté měli jasně vy-
značený jízdní koridor a minimalizovalo se riziko jejich střetu s vozidly.“ Červený cyklopruh
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vedoucí z náměstí Republiky do ulice Palackého však rozpoutal mezi občany diskuzi, a to
především na sociálních sítích. Barva ale nebyla zvolena náhodně. „Jedná se o dopravní opat-
ření, na něž se vážou příslušné normy a technické parametry. Červená barva je v tomto přípa-
dě k označení cyklopruhů naprosto standardní. Možnosti značení jsou buď celoplošně, jak
jsme k tomu přistoupili my, nebo částečně za použití dalších log, kdy se obrazec opakuje na-
příklad po deseti metrech. V Palackého ulici jsme přistoupili na kompromis mezi tím, co po-
volují normy, co odsouhlasila dopravní policie a co dovoluje šířkové uspořádání ulice,“ vy-
světlil Jan Sedláček.

Značení  cyklopruhů  a  cyklostezek  má
svá  pravidla.  Klasický cyklopruh má  nor-
movanou šířku dle předpokládaného počtu
cyklistů  a  dále  je  potřeba  započítat  bez-
pečnostní  odstupy  od  pevných  překážek
a  parkujících  vozidel.  To  však  na  všech
místech ve městě realizovat nelze. Tam, kde
je  to  možné,  se  upřednostňuje  značení
plnohodnotných  cyklopruhů.  Kde  to  šířka
neumožňuje,  jako  například  v  Palackého
ulici  nebo v Havlíčkově ulici,  je zde pik-
togramový  koridor,  který  má  menší  šířku
a upozorňuje řidiče na pohyb cyklistů.

Vyznačením cyklopruhu v centru města
ubyla  v  součtu  4  parkovací  místa.  Pro
zlepšení pohybu cyklistů po městě je s tím
ale  třeba  počítat.  Aby  byl  ale  minima-
lizován úbytek parkovacích míst v Palacké-
ho ulici,  zřídilo se tu  šikmé stání.  Tím se
nahradila  parkovací  místa  naproti  faře.
Nicméně  například  parkoviště  na  náměstí
Republiky, tedy za kostelem, není v průbě-
hu dne stoprocentně využíváno.

K žádným zásadním dopravním změnám kvůli vyznačení cyklopruhu nedošlo. Při výjezdu
z náměstí T. G. Masaryka se cyklista bude řídit stejným dopravním značením jako řidiči vozi-
del: dá přednost zleva automobilům přijíždějícím „od brány“. Z druhé strany je červený pruh
pro cyklisty ukončen dopravní značkou „Dej přednost v jízdě“. V celé oblasti je navíc zóna
s omezenou rychlostí 30 km/hod.

Noviny královédvorské radnice 11/2015, Miroslava Kameníková

V Lipnici se opravovala komunikace
Pracovníci SÚS Královéhradeckého kraje během října dokončili opravu povrchu silnice

č. II/300 v okolí Lipnice. Délka opraveného úseku je zhruba 1 650 metrů. Ze strany kraje se
jedná o plnění ujednání mezi městem Dvůr Králové nad Labem a Královéhradeckým krajem
za účasti senátora Ing. Jiřího Hlavatého. Zhruba čtyřistametrový úsek mezi vlečkou v ulici
Smetanova  a  elektrickou  rozvodnou  v  Lipnici  byl  vynechán  kvůli  velmi  špatnému  stavu
ložných vrstev vozovky. „Na tento úsek bude zpracována projektová dokumentace a po zís-
kání stavebního povolení bude opravena i tato část,“ upřesnil Jan Sedláček. Je třeba ještě rea-
lizovat dokončovací práce jako dosypání krajnic či obnovu dopravního značení. Město v této
souvislosti vyměnilo v části Lipnice silniční obruby a dokončilo také druhou etapu stavby
„Přechod pro chodce a autobusová zastávka u restaurace U Antonína“.

Noviny královédvorské radnice 10/2015, Miroslava Kameníková
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Vyznamenání k výročí založení samostatného státu 28. října
Ve Vladislavském sále Pražského hradu

ve středu 28.  října  vyvrcholily  oslavy 97.
výročí  založení  samostatného  Českoslo-
venska.  Prezident  republiky  Miloš  Zeman
na úvod svého proslovu řekl,  že  se  hodlá
spíše  než  situaci  v  zemi  věnovat  vyzna-
menaným osobnostem. Rozdělil  je  na  dvě
skupiny, na lidi statečné a lidi práce. 

Jedním z vyznamenaných medailí za zá-
sluhy  byl  královédvorský  občan  Ing.  Jiří
Hlavatý –  politik, podnikatel, generální ře-
ditel  a  majitel  textilní  společnosti  JUTA,
a. s.

Upraveno z Novinky.cz, 28. října

Slavnostního ceremoniálu ve Vladislav-
ském sále  se zúčastnil  také starosta města
Dvůr Králové nad Labem Ing. Jan Jarolím.

Dokončení přístavby Dětského centra ve Dvoře Králové nad La-
bem

V  pátek  2.  října
byl  dokončen  pro-
jekt  Královéhradec-
kého kraje s názvem
„Dostavba Dětského
centra Dvůr Králové
nad  Labem.“  Pro-
jekt  úspěšně  prošel
několika  koly  hod-

nocení a byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace z programu ROP SV. Způsobilé výdaje
projektu byly hrazeny z prostředků EU, dofinancování části výdajů zajistil Královéhradecký
kraj. Předmětem projektu byla dostavba 5 obytných buněk a objektu šaten k původní budově
Dětského centra. Stavba stála 18 mil. Kč.

Do Dětského centra ve Dvoře Králové nad Labem jsou přijímány děti, nad nimiž je naříze-
na ústavní výchova, děti týrané, ohrožené prostředím, ale také děti mentálně či zdravotně po-
stižené. V souladu se současným evropským trendem se také v České republice začíná vý-
chova dětí starších jednoho roku v zařízeních ústavní péče přesouvat ze skupinové výchovy
do podmínek simulujících výchovu rodinou. Tím jsou vytvořeny podmínky pro fixaci návyků,
které usnadňují adaptabilitu dítěte při adopci nebo pěstounské péči, dochází také k zachování
sourozeneckých vazeb. Realizací projektu došlo v Dětském centru k vybudování buněk ro-
dinného typu o kapacitě max. 5 dětí. Dětem se nejen zlepší kvalita spánku, ale především zís-
kají náhled, jak probíhá život v rodině i se všemi domácími povinnostmi (příprava jídla, praní,
žehlení, úklid, mytí nádobí). Obvykle tyto základní činnosti nebyly pro děti samozřejmostí ani
před pobytem v Dětském centru.

Zdroj: www.detskecentrumdk.cz
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Společenská rubrika
Noví občánci města

V říjnu 2015 se narodilo ve Dvoře Králové nad Labem 10 občánků – 5 chlapců a 5 děvčat.

Úmrtí
V měsíci říjnu zemřelo ve správním obvodu pověřeného úřadu ve Dvoře Králové nad La-

bem 16 lidí, z toho bylo 10 dvorských občanů, 8 mužů a 2 ženy.

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

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili v říjnu při životních jubileích 19 ob-

čanů s gratulací a kytičkou. V tomto období oslavilo 5 manželských párů stříbrnou svatbu,
3 páry zlatou svatbu a 3 páry svatbu diamantovou.

KULTURA
Hankův dům, městské kulturní zařízení
Den seniorů

Ve čtvrtek 1. října se konal v Hankově domě Den seniorů
Co s načatým večerem aneb To bývaly hity. V pořadu vystoupili Marie Hanzelková a Jiří
Škvára, známí z TV Šlágr, a dechová hudba Přívoranka. Akci pořádalo město Dvůr Králové
nad Labem.

Divadelní představení Zahrada
V pátek 2. října uvedlo divadlo Krapet z Prahy divadelní představení na motivy knihy Jiří-

ho Trnky nazvané Zahrada. Představení bylo pro děti mateřských škol a prvních ročníků zá-
kladních škol.

Pohádka O kocouru Mikešovi
V neděli 4. října v rámci cyklu Divadelní čtyřlístek uvedlo divadlo Scéna ze Zlína veselou

pohádku o mluvícím kocourovi Mikešovi podle knihy Josefa Lady.

Divadelní hra Bláznivý Petříček
Ve středu 7.  října zahráli  Tatiana  Vilhelmová a Vojtěch Dyk divadelní  hru aneb gang-

sterskou pohádku na motivy J. I. Godárda nazvanou Bláznivý Petříček. Příběh lásky mladého
muže, znuděného všedností a krásné teroristky.

Atraktivní pořad – Keňa, Tanzánie, Zanzibar
Ve čtvrtek 15. října fotograf a cestovatel Václav Špillar představil pro žáky základních škol

a studenty středních škol nový atraktivní pořad ze svých cest po Africe.

Módní trendy 
V pátek  16.  října  uvedla  firma Agiss  Praktik  Moda přehlídku modelů  módních  trendů

podzimu a zimy 2015–2016.

Koncert Hany Zagorové
Ve čtvrtek 22. října vystoupila v Hankově domě Hana Zagorová a Petr Rezek se skupinou

Boom! Band Jiřího Dvořáka.
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Divadelní představení Kumšt
V  úterý  13.  října  uvedla  umělecká

agentura Gardes komedii Kumšt od Jas-
miny Reza.  Kumšt  je  komedie  o  třech
nerozlučných  kamarádech  a  jejich
uzavřeném pánském spolku a o tom, že
i banální spor může jinak vztahy vážně
narušit.  Hráli:  Csongor  Casai,  Martin
Mňahončák a Gregor Hološka.

Koncert Kruhu přátel hudby
V úterý 20. října se konal 427. kon-

cert Kruhu přátel hudby. Na koncertu vy-
stoupil Family Hönig Kvartet (Sylva Hö-
nigová  –  klavír,  Jaromír  Hönig,  Silvie

Hönigová a René Hönig – všichni flétna).

Městská knihovna Slavoj
Výstava – Pohled skrz objektiv

V prostorách knihovny byl  k  vidění  soubor 200 odevzdaných sou-
těžních fotografií. Soutěž byla vyhlášena v listopadu 2014 k 745. výročí

od první písemné zmínky o našem městě.

Pohádkoterapie s Petrou Braunovou
V úterý 6. října pokračovala pohádkoterapie tentokrát s Petrou Braunovou a její knihou

Nela Malá, co nechtěla být malá. Nela, půvabné děvčátko, které maminka promyšleně smě-
ruje na titulní stránky magazínů. Zpočátku ji baví dávat si ondulovat vlasy, malovat se a točit
se před zrcadlem. Ovšem cesta do zářivého světa modelingu či před kameru je trnitá… Pořad
pro děti od 7 do 10 let. Vstup zdarma.

Cestou necestou s koňským povozem
Ve středu 7. října vyprávěla Irena Rejchrtová o cestách, které podnikla ve vozíku taženém

koňmi. Nejdelší z těchto cest, jejíž trasa vedla všemi pohraničními oblastmi Čech a Moravy,
byla později uznána jako republikový rekord. Autorčiny trefné postřehy o zvířatech, lidech
a krásných místech naší země byly zajímavé nejen pro obdivovatele koní, ale i milovníky pří-
rody. Vstupné 30 Kč.

Loutkové divadlo Klíček
V sobotu 10. října uvedlo divadlo Klíček maňáskovou pohádku pro děti Jak Kašpárek na-

pálil vodníka. Vstupné dospělí 20 Kč, děti 10 Kč.
V sobotu  31.  října  uvedlo divadlo Klíček další  pohádku tentokrát  O smutné  princezně

a draku Kruťákovi. Vstupné dospělí 20 Kč, děti 10 Kč.

Italská kuchyně napříč regiony – 1. část
Ve středu 21. října měla přednášku Mirka Pánková (Průchová) o italské kuchyni. La Cuci-

na Italiana, to nejsou jen špagety a pizza. Posluchači „nahlédli“ pod ruce Italům, kteří dove-
dou z domácího těsta vyrobit až 90 druhů pasty, těstovin. Přednáška byla doplněna o ochut-
návku italského vína a spoustu receptů, a tak posluchači mohli zamíchat rajčatové i rybí sugo,
omáčku, přivonět k parmiggianu a prosciuttu, syrové šunce. Dozvěděli se např., že pizza byla
pokrmem chudých a že pravé gelato, zmrzlina, se vaří z pudinku. Vstupné 30 Kč.
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Městské muzeum
Poznávej se

Od 5. října 2015 do 17. ledna 2016 byla v městském mu-
zeu k vidění putovní výstava Poznávej se, která byla kombinací hry, zábavy a poučení. Na še-
desáti exponátech zapůjčených z libereckého centra vědy a zábavy iQlandie si mohli návštěvníci
vyzkoušet, jak funguje lidské tělo a smysly, ale také jak nás mohou smysly klamat. Mohli si pose -
dět na hřebících jako fakír, pokusit se sestavit lidské tělo, vyzkoušet pevnost své ruky, otestovat
vlastní čich, zjistit citlivost svého sluchu, poznat rychlost své reakce i sílu svého stisku. Vyluštit
zvukové pexeso nebo provést kuličku složitým labyrintem. Viděli kompletní otisk svého těla, měli
možnost si vyzkoušet Braillovo písmo, projít se na chůdách či projet se na pedálu. Změřit si mohli
hlasitost výkřiku, hloubku předklonu, rozpětí rukou, elektrický odpor svého těla či krevní tlak.
Vstupné dospělí 80 Kč, děti, studenti, důchodci 40 Kč.

TIBA – zajímavosti, vzpomínky, filmy
Ve čtvrtek 15. února doplnil Ing. Josef Jiránek nedávno skončenou výstavu o TIBĚ. Byly

uvedeny některé zajímavosti a vzpomínky na události jak z doby slávy, tak i po pádu Tiby.
Byly promítnuty zajímavé úryvky z filmů o práci i o využívání volného času zaměstnanců,
které jim TIBA zajišťovala. Na přednášce se sešlo mnoho bývalých pracovníků TIBY, pro kte-
ré byly filmové úryvky vzpomínkou na dobu jejich pracovní činnosti v TIBĚ. Ing. Josef Ji-
ránek se snaží získat co nejvíce podkladů o světoznámé textilce Tiba Dvůr Králové na Labem
a jeho mottem je „TIBA nezanikla, TIBA pokračuje!“

Loutkové pohádky pro nejmenší
V neděli 11. října uvedlo divadélko Zvoneček pohádku O drakovi.

V neděli 25. října zase pohádku Koza Líza. 
Vstupné dobrovolné.

ZOO Dvůr Králové, a. s.
Ukončení hlavní letní sezony

Příznivého počasí využila ZOO Dvůr Králové, a. s., k prodloužení let-
ní sezony včetně Afrického safari až do soboty 4. října. Zahrada nabízela

své kompletní služby, pokladny zůstaly otevřeny do 18 hodin. Letošní hlavní sezona trvala od
25. dubna do 4. října, tj. plných 163 dní!

Výroční zpráva ZOO Dvůr Králové, a. s., 2015, str. 40

Týden duchů
Tradiční akce pro veřejnost, dlabání dýní, reje strašidel a nezvyklá večerní výzdoba při-

lákaly během Týdne duchů ve dnech 24. října až 1. listopadu do královédvorské zoologické
zahrady přes 18 tisíc návštěvníků. Jde o nejvyšší číslo za celou dobu pořádání této akce. Re-
kordní byl i počet dýní, které mohli návštěvníci vydlabat nebo vyřezat – na patnáctý ročník
Týdne duchů jich bylo připraveno 4 000.

Během akce zoo překročila svou celkovou loňskou návštěvnost – v roce 2014 přišlo do zoo
přes 464 tisíc návštěvníků.

Výroční zpráva ZOO Dvůr Králové, a. s., 2015, str. 43
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ŠKOLY
Základní škola Strž

Oslava  20.  výročí  ZŠ Strž  ve  Dvoře  Králové  nad Labem proběhla
1. října. Od rána si zájemci mohli prohlédnout celou školu v rámci dne
otevřených dveří,  odpoledne se konala celoškolní akademie a následně

společné setkání současných a bývalých zaměstnanců školy. 

Akademie se zú-
častnili  všichni  žáci
i učitelé školy.  Děti
z  1.  stupně  tančily,
zpívaly,  recitovaly
a  sportovaly.  Žáci
z 2. stupně vyjeli na
Sibiř  (a  do  vesmí-
ru),  do  Afriky a  na
sportovní  kurzy,
které  na  naší  škole
tradičně  probíhají
v  jednotlivých  roč-
nících  2.  stupně.
Učitelé zpívali a se-
hráli scénku. Akademie měla úspěch. Účinkující byli spokojeni se svými výkony a diváci, kte-
rých bylo opravdu hodně, potleskem nešetřili, proto si myslíme, že i jim se líbilo, co viděli
a slyšeli. Také podvečerní posezení zaměstnanců proběhlo v příjemné atmosféře. Sešlo se jich
poměrně dost.

Noviny královédvorské radnice 10/2015, Mgr. Šárka Šantrochová

Na odpolední akademii jsem dělal celkovou fotoreportáž a musím uznat, že tak zdařilý
a perfektně provedený program jsem dlouho neviděl.

Základní škola Schulzovy sady
Běh Schulzovými sady

Dne 6. října proběhl v Schulzových sadech již 15. ročník vytrvalostní-
ho běžeckého závodu Běh Schulzovými sady.

Tento závod je určen pro děti z celého našeho města. Pro děti od 1. do
9. třídy jsou v podzimním parku připraveny tratě dlouhé od 500 do 1 500
metrů. Pořadatelé z řad učitelů se každý rok snaží závod dětem zatrak-
tivnit, a to se jim naštěstí za podpory města Dvůr Králové nad Labem,

firmy Carla a DDM daří. Svědčí o tom i letošní účast, když se na start postavilo rekordních
660 dětí! Svým rozsahem je to největší sportovní akce pro děti v širokém okolí. 

Děti byly rozděleny do deseti kategorií. Jejich výsledky byly na místě zpracovávány a po
doběhnutí každé věkové kategorie byli vyhlašováni 3 nejlepší, kteří získali pohár za první
místo, medaile za druhé a třetí místo. K tomu všichni diplomy a tašku sladkostí od firmy Car-
la. Od té dostali sladkosti všichni startující. 

Atmosféru dokreslovalo i ozvučení celého parku firmou Rondo a množství dalších sranda-
soutěží, které pro ně měla připravené moderátorka Sabina Široký a zaměstnanci DDM. 

www.zsschsady.cz, Mgr. Jiří Baier, ředitel závodu
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Základní umělecká škola R. A. Dvorského
Orchestr Dvorních múz

Ve čtvrtek 1. října v kostele Církve československé husitské ve Dvoře
Králové nad Labem a v sobotu 5. října na nádvoří Hospitalu Kuks vy-
stoupil orchestr Dvorních múz ve společném projektu se špičkovým sou-

borem z východosibiřské Altaje. Oba orchestry dirigoval Mgr. Lukáš Pelc.

Vernisáž výstavy sochaře Jaroslava Černého
Ve čtvrtek 15. října se konala vernisáž výstavy královédvorského sochaře Jaroslava Černé-

ho k jeho nedožitým 65. narozeninám. Úvodní slovo pronesl Mgr. Ladislav Peřina, hudební
vystoupení učitelé ZUŠ. 

Sochař Jaroslav Černý za sebou zanechal výraznou uměleckou stopu v našem městě, v re-
gionu i v dalších městech naší republiky. Ve Dvoře Králové nad Labem vytvořil: Památník
obětem II. světové války na hřbitově a u školy 5. května, pamětní desku architekta Jarolímka,
v roce 1990 restauroval bustu T. G. Masaryka v Podharti, navrhl a zrealizoval vstup do fi-
nančního úřadu, fontánu „Rukopisy“ na náměstí Václava Hanky a pro zoo objekt „Ptáci“ a re-
liéfní výzdobu pavilonů, slonů a šelem i vodního světa.

V Hradci Králové na Baťkově ná-
městí  stojí  jeho  největší  monumen-
tální fontána v bronzu „Kráčející ob-
louk“,  další  fontánu  vytvořil  na  ná-
městí v Janských Lázních. Pro Lázně
Bohdaneč ztvárnil fontánu ptačích fo-
rem ve  vstupním prostoru  nově zre-
konstruovaného  lázeňského  areálu
a u hřbitova se nachází jeho Pomník
obětem I.  a  II.  světové války.  V Ja-
roměři na sídlišti  Zavadilka najdeme
jeho kamenné sousoší „Hrající si děti“
a v Teplicích nad Metují  na náměstí
„Muž a žena“ v nadživotní velikosti.

S řadou fontán se setkáme v interi-
érech  hotelů,  společenských  sálech
a firmách, např. ve Vrchlabí, Špindle-
rově Mlýně, v Peci, v Hradci Králové,
v Rychnově, v Brně, v Teplicích nad
Bečvou.

Výstava  trvala  od  15.  října  do
10. listopadu.

Výlet výtvarného oboru
V sobotu 17. října se vydal na od-

borný výlet do Trutnova výtvarný obor a žáci navštívili galerii Draka. Pak následovala pro-
hlídka města s Dračí uličkou a parkem.

Říjnový koncert
Ve čtvrtek 22. října se konal další z pravidelných veřejných koncertů, na kterém se před-

stavili žáci školy a slovem provedli žáci literárně-dramatického oboru. 
Text: Mgr. Ivana Černá, ředitelka ZUŠ R. A. Dvorského
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ZÁJMOVÁ ČINNOST
Dům dětí a mládeže Jednička
Zlatý oříšek Královéhradeckého kraje

V neděli 4. října se do Hankova domu sjelo 15 nominovaných dětí
z Královéhradeckého kraje, aby prezentovaly své dovednosti a bojovaly
o hodnotné ceny, finanční podporu a postup do celorepublikového finále
soutěže Zlatý oříšek.

Soutěž má mnohaletou tradici. Pořádá ji již 18. rokem nadační fond Zlatý oříšek. Cílem je
systematické vyhledávání a podpora talentovaných dětí v nejrůznějších oborech. V posledních
letech klade projekt důraz na vytvoření sítě krajských předkol Zlatého oříšku pod záštitou
celonárodní soutěže. Záměrem je informovat a vzbudit zájem regionální veřejnosti, která má
často k nadaným dětem nejblíže, a tím dosáhnout dlouhodobé podpory a pomoci při budování
jejich kariéry za podpory kraje i města, které dítě reprezentuje. Letos poprvé se k síti kraj-
ských předkol připojil i kraj Královéhradecký a centrem se stal Dvůr Králové nad Labem. Pod
záštitou radní Královéhradeckého kraje Mgr. Táni Šormové a ve spolupráci s městem Dvůr
Králové nad Labem se Dům dětí a mládeže Jednička pustil do organizace. Přihlásit se mohly
děti ve věku od 6 do 14 let. Z necelé třicítky dětí bylo předvýběrovou komisí vybráno a do fi-
nále  nominováno  15  dětí,  které  se  formou  videomedailonku,  rozhovorem s  moderátorem
a ukázkou svých dovedností prezentovaly 4. října v Hankově domě před porotou složenou
z osobností celého kraje. 

Po těžkém rozhodování porota vybrala tři nejúspěšnější, kteří získali hodnotné ceny, sošku
ptáčka od akademického umělce Jaroslava Homoly,  finanční částku ve výši 10 tisíc korun
a zároveň postoupili do celonárodního kola, jehož finále na Nový rok přenášela Česká te-
levize. Jako první získala hlavní cenu taneční dívčí skupina Druhá realita ze SVČ Déčko Ná-
chod, která se věnuje street dance. Dalšími výherci byla dvojice dívek vystupujících pod ná-
zvem „Jsme tým” (Eliška Cermanová a Alžběta Teperová z Třebihoště), které spojuje hudba,
tanec, literární tvorba, recitace a účast na charitativních akcích v obci. Poslední oceněnou se
stala Barbora Kafková z Hradce Králové, která se věnuje moderní gymnastice. Kromě toho
byly uděleny ještě ceny vedlejší: cena hlavního organizátora DDM Jednička, kterou získal
Matouš Hojný za skvělé výsledky ve vlastivědě a orientaci na mapách. Cenu krajské radní –
Mgr. Táni Šormové – získala Eliška Šebková z Dubence, která se věnuje včelařství, a cenu
Českého rozhlasu Michal Rozínek z vesničky Vršovka za literární činnost. Gratulujeme nejen
vítězům, ale také všem ostatním dětem, které se Zlatého oříšku zúčastnily. Prezentovat se před
diváky, to vyžaduje odvahu a také čas na přípravu. Je třeba připomenout, že soutěž, jakou
krajský  Zlatý  oříšek  je,  nelze  zorganizovat  bez  pomoci  a  participace  ostatních  subjektů
a sponzorů, stejně jako bez finanční podpory Královéhradeckého kraje a města Dvůr Králové
nad  Labem.  Další  poděkování  patří  všem,  kteří  věnovali  ceny:  Partners,  Carla,  s.  r.  o.,
Allegria, ZOO Dvůr Králové, a. s., krámek u Gazely Kamily Špačkové, Cukrárna-kavárna
Gloria, letecká škola Řehák, Vánoční ozdoby Dvůr Králové nad Labem a další. Poděkování
patří také mediálním partnerům: Český rozhlas, Náchodská Prima sezóna a Královédvorsko,
za sponzorský tisk letáčků vděčíme firmám VH Print a Integraf.

Text: Sylvie Černotová, DiS.

Podzimní putování za pohádkou
V sobotu 3. října pořádala Jednička další ročník Podzimního putování za pohádkou. Na tra-

se vedené lesem kolem nemocnice čekalo na účastníky 8 stanovišť s postavičkami z pohádek
a kreslených filmů, které měly pro účastníky připraveny drobné úkoly. V cíli všichni dostali
barevný diplom a tatranku.
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Velmi pěkné,  slunečné počasí přilákalo množství  účastníků,  jaké tato akce nepamatuje.
Celkem se na startu objevilo více než 230 rodičů s dětmi, od těch nejmenších na kočárcích až
po školáky. 

Text: Bc. Vladimír Jiřička

Výlet za technikou
V rámci projektu Sen zorganizovala Jednička 30. října „Výlet za technikou“ do Mladé Bo-

leslavi. Zúčastnily se ho děti ze Základní a praktické školy ve Dvoře Králové nad Labem
a Dětské ozdravovny Království.

Mladá  Boleslav  je
městem  automobilů.  Prá-
vě  továrna  Škoda  byla
jedním z našich cílů. Ještě
před  ní  ale  čekala  účast-
níky  výletů  prohlídka
Škoda muzea. Opravdu se
bylo  na  co  dívat,  od
prvních  motocyklů  přes
historická  vozidla  až  po
závodní automobily dávné
i nedávné historie. Děti si
vše se zaujetím prohlížely,
došlo  i  na  focení.  Muze-
um  se  všem  moc  líbilo.
Následovala  exkurze  do

závodu Škoda Auto. Malý autobus postupně přejížděl mezi jednotlivými částmi podniku a děti
s vedoucími se vydávaly do jeho útrob. Prohlédly si lisovnu, viděly, jak probíhá montáž na
lince. Exkurze byla opravdu zajímavá. Posledním cílem výletu bylo Letecké muzeum Meto-
děje Vlacha na sportovním letišti na okraji Mladé Boleslavi. Skrývalo v sobě zajímavé repliky
i originály letadel, historické stejnokroje, radiostanice a další exponáty. Z vyhlídkové věže
bylo možné vidět odlet vrtulníku z letiště a výhled byl i na nejbližší část města s hradem. 

Text: Bc. Vladimír Jiřička

Drakiáda na Zvičině
V rámci zavírání turistické sezony,  kterou pořádá sdružení Podzvičinsko, zorganizovala

10. října Jednička i v letošním roce tradiční Drakiádu. Tato akce se těší veliké oblibě dětí i ro-
dičů. Na rozlehlé louce vrchu Zvičiny tak byla k vidění opět spousta pobíhajících dětí a zej-
ména tatínků, kteří se společnými silami snažili přinutit svého draka, ať již koupeného nebo
doma vlastnoručně vyrobeného, aby se vznesl k obloze. Pouštění draků je zábavnou činností,
kterou se bavily generace našich rodičů, prarodičů i praprarodičů a vzhledem k tradičně vy-
soké návštěvnosti lze soudit, že ani v dnešní době neztrácí na své atraktivnosti. Jsme rádi, že
můžeme podporovat činnost, která je jednou z mála, u které si spolu hrají děti se svými rodiči
či prarodiči a všichni se u toho skvěle baví. Zábavné soutěže v různých disciplínách jako Drak
Krasavec, Drak letec, Drak vytrvalec a podobně zpestřily samotnou akci a děti tak byly v zá-
věru za svou snahu odměněny i krásnými dárky.

Text: Sylvie Černotová, DiS.

Běh spadaným listím
V úterý 13. října 2015 připravila Jednička na dopravním hřišti sportovní akci pro děti z ma-

teřských  škol,  běh  podzimní  přírodou.  Do  závodu  v  běhu  se  přihlásily  MŠ  Roháčova
a MŠ E. Krásnohorské. Malé závodníky neodradilo ani chladné podzimní ráno. Jejich úkolem
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bylo proběhnout vyznačenou trasu, na které je čekalo několik překážek. Všichni trasu zvládli
na výbornou a podali vyrovnané sportovní výkony. Absolutním vítězem Běhu spadaným lis-
tím se stala šestiletá Zuzana Valešová z MŠ Roháčova. 

Text: Dana Kudrnovská

Podzimáček
Co se děje na podzim v přírodě? Proč je listí barevné a odkud se bere mlha? To a mnohem

více prozradil dětem ve dnech 20. a 21. října v Jedničce „Podzimáček“, který je zábavnou
a hravou formou provedl nejbarevnějším obdobím v roce. A to v rámci interaktivního vzdě-
lávacího programu, který je v nabídce Jedničky určen dětem z mateřských a základních škol.

Text: Sylvie Černotová, DiS.

Barevný podzim
Ve dnech 20. až 22. října proběhla v Jedničce výstavka výtvarných prací a výrobků s pod-

zimní tematikou dětí z MŠ a ZŠ Královédvorska, které se zúčastnily výtvarné soutěže pod
stejným názvem. K vidění nebyly pouze kresby a malby a velké zastoupení měly i prostorové
práce. Z technik převažovalo využití přírodních materiálů v kombinaci s odstíny podzimních
barev. Výstavní sálek tak byl plný nejenom obrázků podzimního listí a výrobků z nich, ale
také draků, mechových chaloupek, skřítků ze šišek a podobně. Všichni návštěvníci výstavy
tak obdivně prohlíželi a hodnotili zručnost a zejména fantazii a nápady dětí.

Text: Dana Kudrnovská

Keramika s Diakonií
Vyrobit si drobné dekorace z keramiky přišly 22. října do Jedničky také děti z Diakonie.

Keramická dílna Jedničky se těší veliké oblibě a dětmi z MŠ, ZŠ a dalších organizací je hojně
navštěvována po celý rok. Zejména v předvánočním období praská doslova ve švech, neboť
kdo by nechtěl pro své nejbližší vyrobit originální dárek, který se přeci cení nejvíce.

Text: Bc. Lucie Pospíšilová

Ať žijí duchové
Další tradiční akce s přespáním se již několikátým rokem konala v Jedničce vždy v období

podzimních prázdnin. Nejinak tomu bylo i letos, kdy 29. a 30. října akci pod názvem Ať žijí
duchové navštívilo 20 dětí. Podzimní prázdniny bývají tradičně na konci října před „dušič-
kami“, a proto Jednička nabízí dětem možnost strávit prázdninové volno zábavou a zajímavý-
mi činnostmi v partě kamarádů v DDM a zároveň si užít i strašidelnou halloweenskou náladu.
Děti tak nejenom dlabaly dýně, mlsaly strašidelné pochoutky, hrály různé hry, vyráběly straši-
delný hrad, který jim svítil celou noc, ale také navštívily vyzdobenou zoologickou zahradu
plnou strašidel a večer na dopravním hřišti uspořádaly hon na duchy. 

Text: Bc. Lucie Pospíšilová

Turnaj v bowlingu
Pro všechny příznivce bowlingu se o podzimních prázdninách konal 30. října další tradiční

turnaj. Účast byla opět hojná a všichni se hrou náležitě bavili. Proč trávit prázdniny doma,
když je lze strávit zábavou v partě kamarádů?

Text: Dana Kudrnovská

Prázdniny pod horami
Na podzimní prázdniny připravila  Jednička ve dnech 30.  října až 1.  listopadu pro děti

od 8 let třídenní prázdninový pobyt pod horami, s ubytováním v horské chatě U tří medvědů
v Černém Dole. Nabídky využilo 10 dětí. V pestrém programu, který byl pro ně připraven,
byla návštěva Muzea podzemí Krkonoš, Vápenická stezka a naučná hornická stezka Berg-
haus. Dále také sobotní výlet autobusem do Janských Lázní a lanovkou na Černou horu, kde
na děti čekala prohlídka prostor vysílače, a pěší procházka do Pece pod Sněžkou. V neděli do-
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poledne byla pro účastníky připravena procházka do okolí, koupání v bazénu a relaxace ve ví-
řivce v hotelu Aurum. Po oba večery se všichni dobře bavili, zpívali, učili se deskové hry, hrá-
li fotbálek. Překrásné podzimní počasí, perfektní ubytování, domácí kuchyně a bezva parta, to
vše přispělo ke spokojenosti účastníků akce. Loučili se se slovy – zase příště!

Text: Dana Kudrnovská

Skautské středisko hlásí
V letošním roce je to právě 100 let od chvíle, kdy se dívky staly ne-

dílnou součástí skautského hnutí v Československu. 4. oddíl skautek se
proto zúčastnil 24. října slavnostního setkání skautek v prostorech Skaut-
ského institutu na Staroměstském náměstí v Praze. Skautky si zde pro-
hlédly výstavu připomínající stoleté výročí včetně kroniky prvních skau-
tek a stihly i navštívit několik pražských památek.

Noviny královédvorské radnice 11/2015, Ing. Martin Stránský

Na radnici se schází studentské zastupitelstvo. Má svého starostu
Do zajímavého projektu se zapojili žáci a studenti základních a středních škol ve městě

včetně žáků Základní školy a Praktické školy Dvůr Králové nad Labem. Od října tak funguje
studentské zastupitelstvo, které vzniklo v rámci projektu Města vzdělávání a má 28 členů. Po-
prvé se členové studentského zastupitelstva sešli 23. září na stmelovacím pobytu v knihovně
Slavoj a na městském úřadě. 

Ve čtvrtek 1. října se na prvním zasedání uskutečnily volby. Starostou studentského zastu-
pitelstva byl zvolen Tomáš Větvička (ZŠ Schulzovy sady), místostarosty Ondřej Vaněk (Gym-
názium) a Diana Kopcha (ZŠ Strž). Studentští zastupitelé se budou scházet každý první čtvr-
tek v měsíci, nejbližší zasedání se uskutečnilo 5. listopadu a na programu bylo jednání o bez-
pečnosti ve městě.

Noviny královédvorské radnice 10/2015, Miroslava Kameníková

SPORT
1. házenkářský klub Dvůr Králové nad Labem
Říjnová ligová utkání

V rámci  třetího  kola  v  neděli  4.  října  se  hrálo  utkání  BHS  Starý
Plzenec  –  1.  HK Dvůr  Králové  nad  Labem 31:24  (17:15).  Vstup  do
utkání hráčům vůbec nevyšel. Hosté se ujali tříbrankového vedení, které
si po většinu poločasu udržovali. Začátek druhého poločasu byl o něčem

jiném. V 7. minutě se jim podařilo srovnat na 18:18 a zdálo se, že by mohlo dojít k obratu.
Následná nemohoucnost v útoku a nedůsledná obrana však znamenala sérii čtyř branek domá-
cích,  kteří  si  tím vzali  vedení  zpět.  Nejvíce  hráče  trápil  aktuálně  nejlepší  střelec  1.  ligy
Danielka. Po zbytek poločasu si domácí udržovali tří až čtyřbrankové vedení. V závěru ho
ještě navýšili až na sedm branek.

Čtvrté kolo ligy v sobotu 10. října. 1. HK Dvůr Králové nad Labem – HC TJ Náchod 23:24
(11:10). Téměř tři stovky diváků mohly již od úvodního hvizdu sledovat velmi vyrovnané
utkání. Jako první donutil diváky k aplausu Martin Babčaník, který v krátkém sledu za sebou
lapil tři vyložené příležitosti hostujícího týmu. První poločas byl jako na houpačce, skóre se
neustále přelévalo ze strany na stranu. Hosté začali o něco lépe a do 4. minuty si udržovali
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jednobrankové vedení. My jsme je poté vystřídali a v 9. minutě jsme vedli 4:2. V rozmezí
11. a 13. minuty si však hosté vzali vedení zpět, když vstřelili branku na 4:5 a následně 5:6
v 15. minutě. Od 18. minuty jsme však opět za delší konec tahali my. Udržovali jsme si jedno
až dvoubrankové vedení. Branka Náchoda v poslední minutě znamenala, že do šaten se šlo za
našeho jednobrankového vedení 11:10.

Páté  kolo v neděli  18.  října.  TJ JM Chodov – 1.  HK Dvůr Králové nad Labem 25:19
(11:10). První poločas byl naprosto vyrovnaný. Utkání kralovali hlavně oba brankáři. Bohužel
ve druhém poločase jsme se nevyvarovali našeho klasického herního útlumu. Neproměnili
jsme dva sedmimetrové hody. Byli jsme často vylučovaní a domácí toho využili k navýšení
svého náskoku, který si udrželi až do závěrečného hvizdu. První branku v mužské kategorii
vstřelil nejmladší hráč našeho týmu, David Šeba.

Šesté kolo v sobotu 24. října. 1. HK Dvůr Králové nad Labem – TJ STM Olomouc 14:19
(7:8). Vyhrát se nepodařilo a nyní čekala hráče dvoutýdenní pauza, během které museli zapra-
covat úplně na všem.

www.1hkdk.cz, říjen 2015

Hokej – HC Rodos
První utkání nové sezony se nekonalo

Začátkem října měla začít hokejová sezona zápasem HC Rodos – HC
Jičín. Na zimním stadionu se však nepodařilo namrazit led, a tak utkání
bylo zrušeno.

Vítejte na novém webu hokejového klubu
V říjnu připravilo vedení klubu pro své fanoušky v pořadí již třetí verzi webu dvorského

hokeje. Důvodem této změny bylo především administrátorské rozhraní, které bylo na před-
chozích stránkách již zastaralé. Grafika, jak to tak už bývá, se někomu bude líbit, někomu ne.
Podstatné jsou však informace a ty v plné míře naleznete. Oproti minulému webu se na tomto
nově nachází prezentace partnerů a sekce mládež. V té byly ve spolupráci s lidmi, kteří mají
mládežnické oddíly na starosti, postupně doplňovány informace tak, aby všichni zde nalezli
to, co potřebují. Komentáře ke všem článkům bylo možné psát po registraci přes sociální síť.

Hokejová sezona začala
Zahajovací utkání v neděli 11. října: TJ Spartak Nové Město – HC Rodos 2:6 (1:1, 1:3,

0:2). Trenér Topol: „Je to pro nás důležité vítězství. Kluci musí pochopit a dostat do sebe věci,
co trénujeme, a musejí tomu hlavně věřit. Dnes v zápase byly věci, které chceme. To vidím
jako pozitivum. Máme i nedostatky a na ně se musíme zaměřit. Ale 3 body jsou doma. Teď už
ale myslíme dál a koukáme na zápas s Jaroměří.“

Poděkování za dlouholetou činnost
Na konci loňské sezony jsme přijali rozhodnutí o ukončení činnosti dlouholetých pracovní-

ků v oblasti sportu a hokeje obzvláště, pánů Ing. Vladimíra Lagutina, RNDr. Vladimíra Huška
a Bc. Tomáše Lagutina. Chtěli bychom tedy nejen tímto, ale před prvním domácím zápasem
tak učiníme i osobně, poděkovat těmto lidem za nesporně velkou zásluhu na rozvoji ledního
hokeje a mládežnického sportu  v našem městě.

Předprodej permanentek
V polovině října byl zahájen prodej permanentních vstupenek na hokejová utkání. Cena

permanentky je 400 Kč. Vstupenky na zápasy a permanentky bylo možno zakoupit v prodejně
Rodos v Palackého ulici. Byly zde v prodeji i nové dresy a šály.
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Říjnová utkání
Ve středu 14. října: HC Rodos – HC Jaroměř 2:5 (0:1, 2:1, 03). Trenér Topol: „Dnes jsme

podali ostudný výkon. Nefungovalo nám vůbec nic, systém, přihrávky, střely na branku, po-
hyb. Prostě nic. Mrzí mě tento zápas, měli jsme potvrdit tři body z Nového Města.“

V neděli 18. října: BK Nová Paka – HC Rodos 8:2 (2:1, 2:0, 4:0). Trenér Topol: „Dostali
jsme tvrdou lekci z produktivity. Náš výkon hlavně ve druhé třetině nebyl špatný, dokonce
jsme domácí přehrávali, ale nepochopím, kolik vyložených šancí nejsme schopni proměnit.
Zápas jsme měli ve druhé třetině zlomit na naši stranu. Nestalo se a tvrdě se nám to vymstilo.“

Ve středu 21. října: SK Třebechovice pod Orebem – HC Rodos 3:4 SN (0:3, 1:0, 2:0).
Trenér Topol: „Měli jsme výborný vstup do utkání, v naší hře bylo přesně to, co chceme. Per-
fektní pohyb, perfektně zvládnutý systém hry a hlavně jsme proměnili šance a vedli jsme 3:0.
Druhá třetina nebyla špatná taky, ale už tomu něco chybělo. Ve třetí třetině jsme opět nehráli
špatně, ale je opravdu škoda, že domácí vyrovnali.“ 

V neděli 25. října: HC Rodos – HS Náchod 2:3 (1:2, 0:1, 1:0). Trenér Topol: „Zápas se mi
i přes prohru hodnotí dobře. Hráče jsme pochválili, protože předvedli skvělý hokej. Naše hra
byla přesně taková, jakou se chceme prezentovat. Celý zápas kluci vydrželi hrát náš hokej.
K veškerému respektu k soupeři, byli  jsme jasně lepší.  Porazil  nás hostující  gólman Filip
Luňák.“

Soutěž o hokejový dres
V neděli 25. října při utkání s Náchodem byla soutěž v házení puků na střed. Tato soutěž se

stala pravidelnou součástí domácích zápasů. Tuto neděli bylo připraveno speciální kolo, kdy
vítěz vyhrál originál dres HC Rodos. Aby se zvýšila pravděpodobnost výhry, byl počet soutě-
žících omezen.

www.hcrodos.cz, říjen 2015

ZAJÍMAVOSTI
Mohutný jeřáb opouštěl firmu Jass

Mostový jeřáb, jeden z nejatypičtějších tuzemských výrobků svého druhu od firmy Jass,
vyrazil 26. října ze Dvora Králové nad Labem do Brna. Dvounosníková konstrukce se dvěma
kladkostroji novému majiteli pomůže ve fabrice se zdvihem až šedesáti tun materiálu. Oba
dílce mají přitom rozpětí 28,5 metru, přeprava nadměrného nákladu tudíž vyžadovala i po-
třebné dopravní zajištění. Jeřáb mohli lidé potkávat na trase Hradec Králové – Svitavy – Olo-
mouc – Brno. Náklady na výrobu mohutné konstrukce se vyšplhaly na více než tři miliony
korun.

Prodejna Vyprodejskladu.eu
Od 2. října byla otevřena v obchodních prostorech na Benešově nábřeží nová prodejna Vy-

prodejskladu.eu. Sortiment je rozmanitý. Ložní povlečení, ručníky, deky, oblečení jak dámské
tak pánské, obuv, dále potřeby do kuchyně, úklidové pomůcky, bytový textil, doplňky a deko-
race a také potřeby do kuchyně.

Zajímavé je např. prohlášení, které má obchod na svých webových
stránkách. Naše povlečení má označení „Důvěra k textiliím“ díky cer-
tifikátu OEKO-TEX® garantujícímu, že při jeho výrobě nebylo život-
ní prostředí vystaveno toxickým chemikáliím a že jim nebude vysta-
vena ani vaše kůže.
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Vernisáž výstavy Žireč včera – dnes – zítra
V pátek 16. října se uskutečnila ve škole v Žirči vernisáž obsáhlé výstavy Žireč včera –

dnes – zítra, akce pořádané u příležitosti 120. výročí založení české Matiční školy a 95 let
České státní menšinové školy v Žirči. Výstavu zhlédlo bezmála 460 návštěvníků.

Jaksi předpremiérově se ji podařilo zpřístupnit už v létě při příležitosti žirečských Anen-
ských slavností. Opakovaně, ale oficiálně, byla otevřena vernisáží, kterou zahájily svým vy-
stoupením děti žirečské školy pod vedením učitelky Mgr. Olgy Hylmarové, krásně zazpívala
také talentovaná dvanáctiletá Veronika Mertlíková. Pozvané hosty uvítali zástupci osadního
výboru. 

Účast návštěvníků výstavy a jejich živý zájem o ni nás velmi potěšil, ale radost nám udě-
laly i bezprostřední pocity vyjádřené zápisy v knize návštěv. Nejčastěji se vzpomínalo: „Dě-
kuji  za  to,  že  jsem si  osvěžila  vzpomínky na  dětství,  nástup  do  školy,  na  pana  řídícího
Šimka...“ či „Prožil jsem si znovu 40 let prožitých v Žirči...“ nebo „Děkujeme za krásné vzpo-
mínky...“ či „Bylo příjemné se vrátit  do minulosti a ukázat ji potomkům...“ Jindy se zase
projevil žirečský lokální patriotismus: „Jsem rodačka ze Žirče a obdivuji, jak tato vesnička
žije, klub důchodců, klub chovatelů atd., to je v dnešní době úžasné...“ nebo „Vracím se sem
ráda, Žireč má své kouzlo a skvělou atmosféru...“ či „Za výstavou je vidět hromada práce,
která byla vykonána s láskou k místu, kde žijete...“ Ale zazněla i slova moudrá: „Je dobře vě-
dět, kdo jsme, odkud a kdo byli Ti, co tu byli před námi...“ 

Někteří si to vyloženě užívali: „Měli jsme úsměv na tvářích, když jsme vzpomínali na mi-
nulost...“  nebo  „Na  historických  fotkách  jsme  se  ještě  poznali,  prohlídku  jsme  si  velmi
užili...“ Všichni však měli jedno společné, vyjadřovali nadšení, nechyběla slova: díky, krásné,
úžasný zážitek, skvělé, nádherné, ale i klobouk dolů a jednou dokonce i bravo a gratuluji!

Noviny královédvorské radnice 11/2015, Vladimír Mertlík, předseda výstavního týmu

Na vernisáži jsem se byl podívat osobně a musím dodat, že jak kulturní program, tak i sa-
motná výstava byly připraveny s patřičným patriotismem k Žirči.

Kůrovec napadal smrkové porosty
Letošní extrémně suché a teplé počasí poskytlo vhodné podmínky pro rychlý vývoj kůrov-

ce a způsobilo jeho výrazné přemnožení. Tento hmyzí škůdce napadá převážně smrkové po-
rosty, které postupně odumírají a chřadnou. Typickým znakem jsou suché koruny stromů nebo
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jejich části.

Kůrovec je zařazen mezi kalamitní škůdce a za poměrně krátkou dobu je schopen zlikvi-
dovat rozsáhlé území lesních porostů. Další jeho vývoj bude záležet nejen na klimatických
podmínkách, ale i na zodpovědném přístupu vlastníků lesa.

Pokud nedojde ke včasnému odvezení kůrovcem napadených stromů z lesa, tak se kůrovec
následně nekontrolovatelně rozšíří na okolní stromy a způsobí rozsáhlé škody. Navíc tomu,
kdo neprovede účinná opatření a nezabrání přemnožení tohoto hmyzího škůdce, hrozí pokuta
podle zákona o lesích.

Noviny královédvorské radnice 10/2015, Bc. Milan Šimek, DiS.

Městské vodovody a kanalizace informovaly o pitné vodě
Ve Dvoře Králové nad Labem máme kvalitní zdroje podzemní vody. Jedná se o podzemní

zdroje vody z tzv. Královédvorské synklinály, což je široké území kolem města, které díky své
geologii tvoří přírodní zásobárnu kvalitní pitné vody. Proto je celé území zahrnuto do vnějšího
ochranného pásma hygienické ochrany 2. stupně CHOPAV (Chráněná oblast přirozené aku-
mulace vod).

Vodovod ve Dvoře Králové nad Labem je zásoben z několika zdrojů vody. Největší část
města je zásobena z podzemních vrtů, které jsou rozmístěny na území města a odkud je voda
vedena do úpravny vody. Z úpravny vody je voda po úpravě aerací a hygienickém zabezpe-
čení (dezinfekce vody chlorováním) vedena výtlakem do vodojemu, odkud je pak rozváděna
do celého města.

Oblast v okolí městské nemocnice – ulice Pod Lesem, část ulic Purkyňova a Vrchlického –
je zásobena ze zdroje vody Starý pramen. Toto prameniště se nachází severně od nemocnice
na březích Hartského potoka. Oblast okolo ulice Krkonošská, část ulice Tyršova a ulice Nová
Tyršova je pak zásobena z prameniště Jánská studánka. Z tohoto prameniště je také zásobena
obec Kocbeře. Jánská Studánka leží severozápadně od Nových Kocbeří u bývalého výletního
místa a letního tábora. Samostatný vodovod v Žirči je zásoben z podzemního vrtu, který se
nachází na Borkách. Vody z těchto zdrojů jsou akumulovány ve vodojemech, kde jsou opět
dezinfikovány chlorováním a odkud jsou rozváděny do spotřebiště.

Pitná voda dodávaná do vodovodu musí splňovat hygienické normy – především vyhlášku
č.  252/2004 Sb.,  kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu. Voda dodávaná
v našem vodovodu všechny tyto požadavky splňuje. Kvalitu pitné vody sledujeme v souladu
s touto vyhláškou pravidelně každý měsíc na mnoha místech namátkovými vzorky, které se
následně zasílají do laboratoře. Mezi hlavní sledované ukazatele kvality vody se řadí např.
bakteriologický rozbor a počty organizmů ve vodě, dále chlor, zákal, železo, dusičnany a tvr-
dost vody.

Ve Dvoře Králové nad Labem je voda měkká, s tvrdostí 0,5 – 1,3 mmol/l. Tvrdost vody
způsobuje obsah vápníku a hořčíku. Těchto minerálů má naše voda obecně málo. Pouze oblast
zásobená vodou z Jánské studánky se pohybuje svou tvrdostí mezi vodou měkkou až středně
tvrdou s tvrdostí 1 – 1,5 mmol/l.

Zákal je ovlivňován obsahem železa a manganu v dodávané vodě. Obsah těchto prvků ne-
překračuje limity, ovšem tyto prvky se usazují v potrubích a při poruchách či změně hydrau-
lických poměrů v síti může dojít k rozvíření těchto sedimentů. Zákal sám o sobě není škod-
livý. Voda je však ovlivněna z hlediska barvy a chuti.

Dvorská  voda  obsahuje  také  velice  málo  dusičnanů.  Jejich  obsah  se  pohybuje  okolo
16–17 mg/l. Tím se drží jen těsně nad hranicí požadavků pro kojeneckou vodu, která udává
požadavek 15 mg/l. Vyhláška pro pitnou vodu připouští hodnotu 50 mg/l. Oblasti zásobené
z prameniště Jánská studánka a vodovod v Žirči se dokonce dlouhodobě pohybují pod hranicí
10 mg/l, tj. splňují v tomto ohledu požadavky na kojeneckou vodu. Ostatně, až na dusičnany
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a občasný výskyt zákalu, splňuje voda ve Dvoře Králové nad Labem (kromě Žirče) několik
posledních let dokonce i všechny ostatní požadavky na kojeneckou vodu. Pouze vzhledem
k nízké tvrdosti vody neobsahuje doporučený obsah vápníku a hořčíku. Proto se nebojte pít
vodu z vodovodu. 

Noviny královédvorské radnice 10/2015, Ing. Roman Nosek, Ph.D., technolog MěVaK

Podkrkonošskou přehradu odstěhovali na západ Čech 
Už v roce 1920 byla na Labi, v katastrálním území obce Bílá Třemešná, vystavěna přehra-

da Les Království.  U samoty Tešnov kumuluje vodu a jejím prvotním účelem je regulace
proudu řeky a zabrána povodním. Jméno získala od přilehlého lesu a je známa díky svému je-
dinečnému architektonickému a estetickému provedení. Díky tomu je také častým cílem turis-
tů, kteří se do Podkrkonoší vypraví. 

Od  začátku  října
se  však  obyvatelé
Královédvorska
o svoji národní kul-
turní  památku  musí
dělit  s  obyvateli
Mariánských  Lázní.
„Co je to za nesmy-
sl?“ ptáte se možná.
Vězte  však,  že  prá-
vě  v  západočeském
městě  v  uplynulých
měsících  vyrostla
miniatura  této  pře-
hrady. A svému ori-
ginálu jakoby z oka
vypadla.  „Práce na
miniatuře probíhaly
téměř celý rok. Postupně se stavba přesouvala z dílen do parku. Je to jeden z nejnáročnějších
projektů, který jsme připravili. Slavnostní křest modelu proběhl na svátek sv. Václava,“ infor-
movala pracovnice parku Boheminium. 

Expozice západočeského parku miniatur, který byl otevřen v roce 1999, se nachází na roz-
loze 5,5 hektraru. Vybudováno je zde na sedm desítek pamětihodností z různých koutů České
republiky. Makety, zbudované v měřítku 1 : 25, jsou rozmístěny na poznávacím okruhu v pro-
středí krajinného parku. Mezi nejoblíbenější patří například hrad Karlštejn, kamenný most
v Písku, zámek v Ratibořicích nebo zámek Kynžvart. 

Krkonošský deník, 13. října, Jaroslav Pich
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Obchody ve městě
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V Přemyslově ulici byla od 12. října otevřena prodejna suvenýrů a dárků
L&H tilia.

Ve Švehlově ulici byla otevřena prodejna EU.SHOP U Pavly, zabývající
se dovozem zboží z Německa.

V Revoluční ulici otevřeli 5. října Vietnamci Second hand Anna.



Rekonstrukce budov ve městě

251

Dům č. p. 105 v Palackého ulici, kde sídlí GE Money Bank, dostal novou
fasádu.

Bývalý hotel Labe (Kopp) a vedlejší ubytovna již mají novou fasádu a re-
konstrukce zdárně pokračuje.

V říjnu probíhala v Revoluční ulici realizace kabelové přípojky nových re-
konstruovaných staveb hotelu Labe a vedlejší ubytovny.
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Probíhaly dlaždičské práce na rekonstrukci Valové uličky.

Ve Verdeku probíhaly závěrečné práce na zpevnění břehu a výstavba části
nové asfaltové komunikace.

Extrémně nízký stav vody v přehradě Les Království,
snímek je ze 6. října 2015.
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