
Ilustrace na měsíc leden: Marcela Bělinová – kaplička u Dvora Králové nad Labem
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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI

Novoroční přání starosty města
Vážení občané města Dvora Králové nad Labem, letošní rok se po-

malu chýlí ke konci,  tak mi dovolte krátké zamyšlení nad uplynulými
měsíci. Rok 2015 byl z mnoha pohledů přelomový.

Pokračovali jsme v úspěšně započaté spolupráci s vedením
Královéhradeckého kraje ohledně oprav komunikací v našem
městě, v Nedbalově ulici se realizovala stavba nového mostu
přes Hartský potok, nyní se dokončuje rekonstrukce Valové
uličky. Velmi dobře jsme nastartovali  spolupráci s vedením
ZOO Dvůr Králové, a. s., Úřadem práce Trutnov nebo Měst-
skou nemocnicí, a. s. Také se uskutečnilo několik schůzek se
zástupci společností Textil Invest Group, a. s., a Protivítr –
Invest, s. r. o., a výsledkem jsou dohody o budoucím využití
pozemků  či  areálů  v  jejich  majetku.  Pokračují  i  jednání
s vlastníkem čistírny odpadních vod. 

Úspěšně jsme pracovali na Programu rozvoje Dvora Králové nad Labem na roky 2016–
2022 a setkávali se a diskutovali s místními podnikateli. Město má nového zahraničního part-
nera – polskou Kamiennou Góru, smlouvu o spolupráci na společných projektech plánujeme
podepsat v lednu 2016.

Nová vedení mají technické služby města i Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové
nad Labem, s. r. o., a tyto změny začínají přinášet své ovoce. Chceme, aby naše město patřilo
k bezpečným  místům pro život, a tak spolupracujeme s vedením Policie ČR, s Hasičským zá-
chranným sborem či s městskou policií, která má nově manažera prevence kriminality a do
svých řad přijala pět asistentů prevence kriminality. 

Bohužel, ani nám se v roce 2015 nevyhnuly nepříjemnosti: penále za chyby spojené s pro-
jektem rekonstrukce tartanu na letním stadionu či nález finančního úřadu, který konstatoval
chybnou konstrukci stanovení vodného a stočného v posledních letech. 

Věřím však, že rok 2016 bude pro naše město rokem úspěšným. Čeká nás několik větších
i množství drobných změn, které povedou ke zlepšení života v našem městě pro Vás a Vaše
rodiny. Neobejdou se však bez Vašeho pochopení, shovívavosti a trpělivosti. 

Vážení spoluobčané, dovolte mi Vám za sebe a za celé vedení našeho města popřát vše
nejlepší do nového roku 2016. Ať v něm Vás i Vaše blízké provází pevné zdraví, štěstí, láska,
optimismus a dobrá nálada, ať v něm najdeme porozumění, ohleduplnost, pozornost a bližší
cestu jeden k druhému.

Noviny královédvorské radnice 12/2015, Ing. Jan Jarolím, starosta města

Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2016
Město Dvůr Králové nad Labem bude v roce 2016 hospodařit s rozpočtem, který schválili

zastupitelé města na svém 6. zasedání, které se konalo v úterý 8. prosince 2015.

Celkové příjmy 314.170.000 Kč

Financování 33.670.000 Kč

Celkové zdroje 347.840.000 Kč

Celkové výdaje 347.840.000 Kč
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Rozpočet do jeho vyrovnanosti doplňuje financování, které nemá charakter ani příjmů, ani
výdajů, a činí 33,67 mil.  Kč a bude pokryto ze zůstatků z minulých let  i  z aktuální výše
prostředků na účtech města.

Pro rozpočet hlasovalo 14 z přítomných zastupitelů.
K největším investičním akcím příštího roku bude zcela jistě patřit rekonstrukce chodníků

a cyklostezky na Benešově nábřeží a v ulici Štefánikova včetně oprav veřejného osvětlení
a vodohospodářské infrastruktury, na které je vyčleněno v souhrnu téměř 20 mil. Kč. Plánová-
na je i první etapa opravy mostu Jana Palacha za 7 mil. Kč a opravy místních komunikací za
1 mil. Kč. Město v roce 2016 počítá také s opravou a rekonstrukcí školních budov a školských
zařízení včetně mateřských škol, DDM Jednička a pečovatelské služby, na něž je vyčleněno
dohromady téměř 9 mil. Kč, a na opravu, rekonstrukci a údržbu Kina Svět, Hankova domu,
městské knihovny Slavoj a městského muzea dalších 4,5 mil. Kč. Město podpoří v činnosti
a rozvoji i sportovní organizace, a to částkou 4 mil. Kč, na veřejně prospěšné aktivity je v roz-
počtu počítáno s 500 tisíci Kč a na sociální služby v oblastech vyhlášených městem 1,4 mil.
Kč. Významná je i podpora Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje ve výši
400 tisíc Kč a dětské lékařské služby první pomoci v městské nemocnici, která je jako v před-
chozích letech ve výši 200 tisíc Kč. Nejvýraznější částkou na straně příjmů bude obecně pří-
jem z daní ve výši téměř 189 mil. Kč, dále ze sankčních plateb ve výši téměř 30 mil. Kč,
a z nájemného, které městu ve výši 13,2 mil. Kč zaplatí společnost Městské vodovody a kana-
lizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o.

Noviny královédvorské radnice 1/2016, Miroslava Kameníková (upraveno kronikářem)

Ing. Jiří Hlavatý – osobnost roku 2015 Krkonošského deníku
Královédvorský rodák a patriot je skutečnou raritou mezi podnikateli. Nad vodou drží tex-

tilku, kterou by ostatní možná před lety dávno hodili přes palubu. Zároveň si na bedra navlékl
povinnosti  v  Senátu  České  republiky.  Stal  se  tváří  místního  gymnázia,  stojí  za  dvorskou
nemocnicí, spolupracuje s vedením města. I přesto si stíhá udělat čas na milovaný tenis. „Víte,
já v práci sprostě běžně nemluvím, i když jsem rozčilený. Nehodí se to. Při sportu s dlouhole-
tými kamarády se pak často rozohním. Tihle kluci to chápou,“ směje se sympatický miliardář.

To  ale  na  odlehčenou.
Krkonošský deník Ing. Jiřího
Hlavatého  označil  za  osob-
nost  roku  2015.  Proč?  Tak
jen namátkou: Po letech, kdy
sbíral nejvyšší podnikatelská
ocenění,  kdy  s  Jutou,  a.  s.,
dosáhl  na  vrcholné  ekono-
mické  výsledky,  se  mu  do-
stalo  v  minulém  roce  i  vy-
znamenání nejvyššího – stát-
ního. Prezident Miloš Zeman
mu udělil 28. října 2015 Me-
daili Za zásluhy o stát v ob-
lasti hospodářské.

Jaroslav Pich z  Krkonoš-
ského deníku vyzpovídal  na

Nový rok Ing. Jiřího Hlavatého a tady jsou odpovědi na velmi zajímavé otázky.
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Posuďte sám, prosím. Zažil jste úspěšný rok?

Když mluvím jen o sobě, tak rok 2015 byl pro mě mimořádný. Byl to možná můj nej-
úspěšnější rok v životě, protože vyznamenání, které jsem dostal od prezidenta republiky, bylo
pro mě velké překvapení a ocenění celoživotní práce, vážím si ho. Daleko větší podíl než já
sám, na něm mají ale všichni zaměstnanci Juty. Ti si ho zasloužili a jim za něj děkuji. Ne-
umím si představit, že by mě v životě potkal ještě úspěšnější rok. Navíc jsem státní vyzna-
menání obdržel v den 28. října, což je náš slavný den, kdy vznikla Československá republika.
Přiznám se, že jsem ho přebíral s trémou a velkou odpovědností. Sportovci říkají, že končit by
se mělo na vrcholu, tak nevím. Ale já stále pluji v té své řece života, takže kdo ví? Třeba se
ještě něčeho hodnotného dočkám i v budoucnu.

Motivace vám nechybí?

Když máte něco rád, nemůžete přestat. Stále chci být prospěšný jak Jutě, tak nakonec i při
práci v Senátu. Jsem si jist, že mám ještě dostatek energie, která je znásobena zkušenostmi.
Myslím, že Jutu mohu, v jakési tabulce Premier League, tedy nejlepší fotbalové soutěži umu
a dovedností, posunout ještě výše.

Začali jsme se sportovními přirovnáními. Jste sportovec?

Myslím si o sobě, že snad ano. Sport pro mě hodně znamená, člověk v něm získá soutě-
živost, což je důležité i v byznysu. Když toužíte vyhrávat, tak pro to musíte něco udělat a bo-
jovat celý život. Také někteří naši manažeři jsou bývalí sportovci. Jsou rvaví a vědí, že nic
není zadarmo. A hlavně jsou zvyklí na spolupráci v týmu.

S funkcí senátora vám přibylo také povinností. Nedělá vám starosti koordinace ak-
tivit?

Nebuduji si politickou kariéru, nemám osobní zájmy, ale přiznávám, že je to dnes složi-
tější. Můj život je hodně o organizování času, prakticky každou hodinu mám něco, kalendář
mám přeplněný (ukazuje plně popsaný plánovací kalendář – pozn. aut.). Bez lepšího organi-
zování bych to asi opravdu nezvládal.

Investice Juty jste letos vyčíslil na 600 milionů korun. Jste spokojený s obchodní bi-
lancí svého podniku?

Po loňském rekordně úspěšném roce nebyl ten letošní nic moc. Prožili jsme jeden z nej-
silnějších roků, co se týká investic. Zatím se ale neprojevily v nárůstu tržeb a zisku, a to mi
vadí. Konkurenční prostředí je tvrdší, vyžaduje po nás stále nižší ceny a hledání výrobků, kte-
ré by měly vyšší přidanou hodnotu a s nimiž bychom našli volné místo na trhu, je složitější.
Kladu si  sám sobě otázku,  zda  mé aktivity  v Senátu  nevedly  ke  snížení  výkonnosti  Juty.
Možná jsme letos všichni, včetně mě, usnuli na vavřínech po úspěšném roce 2014.

Usnuli na vavřínech?

Chápu, že každý rok není posvícení. Ale máme stále hodně slabin a většinu činností může-
me dělat lépe. Rok 2014 se nám povedl excelentně a byl nejlepší za posledních 25 let. Ale nej-
větší kumšt je opakovaný úspěch, než když se něco podaří jednou. Člověk se má pořád co
učit. Jde o nikdy nekončící úsilí. Pro nás jsou zdrojem poznání a inspirací hlavně zákazníci
a konkurence z vyspělé západní Evropy.

Ubírá vám politika hodně času?

Je to náročné především kvůli cestování. Do Prahy jezdím i dvakrát v týdnu a v pondělí
mám navíc ve Dvoře Králové nad Labem pravidelnou senátní kancelář. Nebylo ještě pondělí,
aby někdo nepřišel, navštívilo ji zhruba osm desítek lidí. Snažím se poradit,  nebo alespoň
zprostředkovat pomoc.
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S jakými tématy lidé chodí?

Je to různé, nejsou stejná. Jde třeba o rušení nočního klidu konkrétně ve Dvoře Králové
nad Labem. Dále pak žádají pomoc při jednání s úřady nebo při řešení pracovně-právních zá-
ležitostí. Osobně jsem aktivní v oblasti oprav a rekonstrukcí silnic, které jsou v majetku kraje
nebo města. Zároveň ale musí lidé vědět, že do činnosti dvorského městského úřadu nemohu
zasahovat.

Co vás žene kupředu v práci senátora?

Věřím tomu, že všechno, čím procházím, má smysl. A to mě uklidňuje. Dále věřím tomu,
že pokud je majetek státu a magistrátu v pořádku, když jsou silnice bez výmolů, chodníky
upravené, což je věc, která hodně bije do očí, pak i lidé se chovají jinak. Mají vzor. I v Jutě
usiluji o to, aby na závodech bylo čisto, aby ve fabrikách i okolí nebyl nepořádek.

Trpíte při dlouhých senátních diskusích?

Některé diskuse jsou těžkopádné, zbytečně dlouhé a hlavně za předkládané pozměňovací
návrhy nenese nikdo odpovědnost.  Politici  nejsou spoluhráči,  ale  často  protivníci,  a  snad
právě proto je veřejnost nevnímá jako někoho, koho by měla respektovat. Příkladem je neko-
nečná  diskuze  o registru  smluv,  kdy  se  Senát  nevyznamenal.  Místo  prázdných  proslovů
bychom se měli věnovat tomu, co pomůže zvýšit prestiž Česka. Jak se posunout do ligy mezi
vyspělé státy. Je to někdy těžké, sedět tam a poslouchat. Někdy to zdržuje a je to ztráta času.
Ale beru to jako etapu života, kde mohu nabídnout životní zkušenosti z byznysu.

Jak cenný je pro vás čas?

To je trochu filozofická otázka, ale rozumím jí. Největší hodnota pro člověka je zdraví. To
je základní předpoklad. Nikdy jsem nepřemýšlel o dalším pořadí. Ale čas pro mě samozřejmě
hraje velkou roli. Přiznávám, že dříve mi plynul pomaleji. Mým poznáním je, že přibývá prá-
ce tím, jak roste konkurence, kterou vítáme, protože je pro nás motorem a žene nás dopředu.
Pokud se člověk ohlédne, zjišťuje, že čas letí hrozně rychle. A čím víc jsem zaneprázdněn, tím
víc žiji ve velkém spěchu. Čas má opravdu velkou hodnotu a někdy je to můj nepřítel. Rela-
xovat ale umím.

Z vašich mediálních vyjádření jsem nabyl dojmu, že vám záleží  na zaměstnancích
a snažíte se jim to dávat najevo. Máte školku, poskytujete bezúročné půjčky. Vrací se
vám tento přístup?

Nesleduji to, ale určitě přispívá k uklidnění atmosféry, ke snížení fluktuace zaměstnanců.
Nemám sekretářku, nemám řidiče, snažíme se v tomto těžkém odvětví textilního průmyslu,
kde jsme pod velkým tlakem nízkých cen východní konkurence, Turecka a Polska, hospodařit.
Kapitalismus je přece o šetrnosti. Nemáme přebujelou administrativu, nesnáším byrokracii,
nekontroluji píchačky, služební a soukromé cesty, ve firmě ani nemáme kontrolní oddělení,
což je možná už nepřirozené, a nemáme ani zbytečně velký počet pracovníků. Hlídáme si ná-
klady a vydělané zdroje používáme na další rozvoj firmy. Máme stále padesát procent závodů,
které potřebují rekonstrukce. I vámi zmíněné věci mají zaměstnancům práci v Jutě zpříjemnit.

Veřejně jste deklaroval, že chcete pokračovat v nárůstu mezd zaměstnanců. Není to
zavazující?

Chci v tom pokračovat, peníze si lidé zaslouží, protože v textilu je práce opravdu těžká.
Nepotřebujeme být nejlepší ze všech, ale chci,  aby Juta byla dobrá a respektovaná firma.
A bez kvalitních a zaplacených lidí by to prostě nešlo. Není jiná volba, než lidi motivovat.
V televizi jsem někde řekl, že bych byl rád, kdybychom měli průměrné výdělky na hranici tři-
ceti tisíc. A teď budu usilovat o to, abychom to splnili. Buď přežijeme, nebo ne. Ale myslím
si, že ano. Spravedlivé odměňování je důležité a hlavně ti pracovití musí být dobře placeni.
Šéf je tak dobrý, jak dobré lidi má kolem sebe. Takoví lidé jsou, jen je třeba najít je a dobře
zaplatit.
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Řekl vám už někdo, že jste podkrkonošský Baťa?

Občas se mě někdo zeptá, jestli je to můj vzor. Někdy si o něm něco přečtu. Ale když si
promítnu svůj život, tak jsem asi konkrétní vzor nikdy neměl. Spíš jsem se snažil obohacovat
mluvením s lidmi, kteří mi mohou něco dát a od kterých se mohu něco nového dozvědět. Bo-
hužel mám kvůli tomu problém mluvit s lidmi, kde toto nemohu očekávat. Řečníci hlavně
v Senátu často opakují, co někdo už předtím řekl, co se všeobecně ví nebo čeho jsou plná mé-
dia. V Jutě se také někdy porady vlečou, ale nejdůležitější je, abychom říkali něco nového
a neztráceli čas. Je to o nápadu, o nové myšlence. Ty posouvají firmy a společnosti dál… Tak
nevím.

Ovšem  mimovýrobní  aktivity  Juty,  o nichž  jsme  se  bavili,  podobnosti  s Tomášem
Baťou nahrávají, že?

Baťa byl člověk, který zasluhuje uznání. Staral se o lidi. Na druhou stranu si myslím, že
byl ani ne snad tvrdší, ale spíše neúprosnější než já. To je to pravé slovo, neúprosnější. Použí-
val selský, obyčejný rozum. Neměl nijak geniální myšlenky, ale takové, které platí stále. Ta-
kové, které zná každý zemědělec.

Adamov,  Úpice,  Bernartice  a  další.  Továrny máte  celkem na 14 místech.  Je  těžké
všechny ukočírovat?

Třeba do Bernartic k nám jezdí pracovat asi 70 Poláků. A ti si mě nedávno pozvali a pustili
se do mě. Já to mám rád. V Jutě jsem začal pracovat od píky a myslím, že díky tomu lidem
lépe rozumím. Lépe než klasický ředitel od stolu. Umím si k lidem najít cestu, pak se od nich
všechno  dozvím.  Jsem pro  kapitalismus,  ale  bez  sociálního  cítění  s lidmi  v provozech  to
nejde. Sedl jsem si s nimi a vysvětlil, že další týdny dovolené dostat nemohou. Buď to po-
chopí, nebo ať si najdou práci jinde.

Přemýšlel jste někdy, co byste dělal bez Juty?

Kdybych nebyl spojený s Jutou? Moc jsem o tom nikdy nepřemýšlel (odmlčí se, přemýšlí
– pozn. aut.). Ale než jsem šel dělat generálního ředitele, měl jsem dvě velké nabídky. Ve třia-
třiceti jsem mohl jít do Prahy pracovat pro nadnárodní firmu. Měl jsem založit kancelář, vést
ji, ale nechtělo se mi do toho. Přitom bych měl nadprůměrný plat v markách. Ale hodně jsem
sportoval, měl kamarády, užíval si života. Cítil jsem se mladý na to, abych se spojil natrvalo
s byznysem. Odmítl jsem. Nikdy jsem se nikam necpal, a to jsem byl oslovován vícekrát.
A teď nechci, aby to vypadlo nabubřele, ale, s ohledem na své povahové vlastnosti, věřím, že
bych se prosadil jinde. V Jutě jsem to měl zkrátka jednodušší, začínal jsem v ní po škole, a to
pro další pracovní život byla výhoda.

Předpokládám, že i spojení s regionem patří k důvodům, proč jste vsadil na Jutu?

Mluvil jsem o kamarádech, sportu, ale v tomhle máte pravdu. Dvůr mám hodně rád, i když
je zde hodně lidí, kteří nadávají a říkají, že zaostává, což je samozřejmě pravda. Málokdo ale
přiloží ruku k dílu. Mé spojení se Dvorem je silné. Narodil jsem se tady, město znám a i když
hodně cestuji, rád se sem stále vracím. To samé platí o Jutě.

Jak moc je pro Dvůr Králové nad Labem a Jutu potřebná připravovaná dálnice?

Silnice z Jaroměře do Hradce Králové je přetížená, nebezpečná. Je velice potřebné, aby se
termín výstavby dálnice do Jaroměře dodržel. Pro naše město, Jutu i další firmy je to životně
důležité. Dálnice pomůže celému regionu. Snažíme se podpořit i stavbu z Polska do Trutnova
a spojení s Jaroměří.

Je pro vás důležité mít za zády dobrý pracovní kolektiv?

Dnes  se  jedna  firma  liší  od  druhé  jen  kvalitou  lidí,  jsou  to  oni,  kdo  rozhodují  o její
úspěšnosti. Rád potkávám lidi, s nimiž spolupracuji. Někomu třeba dělá problém pozdravit ji-
ného, kvůli různým důvodům se spolu lidé necítí dobře. Ale ten problém nemám a v Jutě ho
necítím. To je jedna z dalších velkých výhod. Když něco funguje, měl by kolem toho člověk
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chodit po špičkách. Když něco nefunguje, musí to řešit, i když je výsledek nejasný. Na ředi-
telství Juty chodím po špičkách. Je to příjemné prostředí a věřím, že to mají spolupracovníci
podobné. Lidé by neměli do práce chodit s bolestmi v žaludku.

Novinkou je, že chcete s trávníky expandovat na africký kontinent. Změnila se Juta
během let, co v ní působíte hodně?

Od základu. Za posledních 25 let razantně. Většina výroby, kterou nyní máme, před lety
vůbec nebyla. Mezi tyto výrobky patří i trávníky.

Spojme oblouk.  Řekl  jste,  že za sebou máte úspěšný rok.  Za čím vězí  váš  osobní
úspěch?

Víte, slušnost je v byznysu velká devíza a navíc mám klasické podnikatelské postižení –
stále přemýšlím o práci. Možná si někdo myslí, že nemám starosti, že žiji pohodový život. Ať
to posoudí každý sám. A třeba tomu tak opravdu je. Ale nenarodil jsem se se stříbrnou lžičkou
v puse.  Nic  mi  nespadlo  zadarmo do klína.  Jsem z učitelské  rodiny,  doma peníze  nebyly
samozřejmostí a kupovali jsme věci pro život skutečně potřebné a nezbytně nutné. Když jsem
šel do první třídy, otec šel v šedesáti letech do důchodu. O práci přemýšlím, naslouchám ne-
úspěchům a v určitém smyslu jsem samotář. Je to ve mně, roznést to dál mnohdy nemohu
a hodně o všem přemýšlím. Nenosím pláštěnku, aby ze mě všechno steklo. I proto říkám, že
nemám ideální vlastnosti top manažera. Lidé za mnou chodí a jejich problémy se do mě uklá-
dají. Jiný by zavřel dveře, pustil je z hlavy a nazdar, já nad nimi trávím čas. Nevím, ale právě
třeba díky tomu přišel úspěch.

Krkonošský deník, 2. ledna, Jaroslav Pich

Vodné a stočné od ledna zdraží na 79,85 Kč
Vodné a stočné ve Dvoře Králové nad Labem od ledna 2016 podraží. Občané za kubík

vody nově zaplatí 79,85 Kč. Na své schůzi, která se konala v úterý 15. prosince, o tom roz-
hodla rada města. Zatímco za vodné odběratelé uhradí 34,81 Kč, stočné bude činit 45,04 Kč.

O zdražení vodného a stočného rozhodly především tři faktory. „Do ceny bylo nutné na zá-
kladě nálezu finančního úřadu promítnout úpravu poměru nájemného vodohospodářské in-
frastruktury v poměru 40 % vodné a 60 % stočné namísto dosavadních 10 % ku 90 %. Dále
bylo třeba započítat pokles množství vyfakturované vody. V roce 2013 jsme fakturovali 705 ti-
síc m3, v roce 2015 to bude už jen zhruba 620 tisíc m3  vody. Právě tento objem je výchozím
předpokladem  pro  stanovení  kalkulace  na  rok  2016,  kdy  počítáme  s  tím,  že  dosáhneme
alespoň skutečnosti roku 2015. A vzhledem k tomu, že převážná část nákladů je fixních, v mo-
mentě, kdy kalkulujeme méně kubíků vody, cena za jeden kubík roste,“ vysvětlil Petr Mrázek,
jednatel společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o.

Třetím důvodem zdražování je nevyhnutelný nárůst nákladů na opravu infrastruktury, která
je kvůli přístupu v předchozích obdobích v katastrofálním stavu.  „Abychom mohli opravit
kanalizační a vodovodní síť, z níž se ztrácí přes 63 % vody do země, musíme mít odpovídající
technické vybavení. A to nám dosud chybí. Díky opravám navíc budeme schopní postupně sni-
žovat náklady, které negativně ovlivňují kalkulaci, a měli bychom v dalších letech cenu vodné-
ho a stočného udržet v přijatelné výši,“ poznamenal Petr Mrázek.

Jak starosta Jan Jarolím dodal, město mohlo jít cestou snížení nájmu MěVaKu, které by
částečně kompenzovalo nárůst vodného a stočného.  „V tomto případě to ale náš stávající
problém neřešilo.  Vybrané nájemné totiž  budeme na rozdíl  od  předchozích  let  především
zpětně  investovat  do  vodovodní  a  kanalizační  sítě.  A  snížením  nájemného  bychom  na
plánované investice nedosáhli,“ konstatoval.
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„Největším problémem, který je třeba řešit,  je především stáří vodovodní a kanalizační
sítě, 60 až 70 % potrubí v délce okolo 50 kilometrů je totiž za hranicí své životnosti,“  sdělil
Petr Mrázek.

Noviny královédvorské radnice 1/2016

Registrační značky na přání? Královédvoráci zatím velký zájem 
nemají

Od 1edna 2016 bylo možné si na registru vozidel odboru dopravy a silničního hospodářství
Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem zažádat o registrační značku (RZ) „na přání“.
Královédvorští zatím velký zájem neprojevili. Evidováno bylo v lednu okolo deseti žádostí. 

Podmínky RZ na přání: na motocykl (formát 7 znaků) nebo moped (formát 5 znaků) zapla-
til žadatel 5.000 Kč, za značky na auto (formát 8 znaků) to bylo celkem 10.000 Kč. Částku
bylo navíc potřeba v případě, že jde značka do výroby, zaplatit předem. Text zvolený na regis-
trační značku bylo také možné za 500 Kč na tři měsíce zarezervovat, aby jej nemohl použít
někdo jiný.

www.mudk.cz, 18. ledna (upraveno kronikářem)

Na náměstí T. G. Masaryka budou i letos trhy
Novým pořadatelem trhů na náměstí T. G. Masaryka se stala společnost Trhy Aleš z Plzně.

Rozhodla o tom rada města na své schůzi dne 5. ledna. Od 27. ledna se tak každou středu mají
na náměstí objevit stánky se zbožím typickým jak pro všeobecné, tak pro farmářské trhy.

www.mudk.cz, 22. ledna (upraveno kronikářem)

Společenská rubrika
Noví občánci města

V lednu 2016 se ve Dvoře Králové nad Labem narodilo 21 občánků – 14 chlapců a 7 děv-
čat.

Úmrtí
V měsíci lednu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 15 lidí, z toho bylo 6 dvorských ob-

čanů, 2 muži a 4 ženy.

Sňatky
V měsíci lednu uzavřeli ve Dvoře Králové nad Labem manželství tito snoubenci:
Jan Vojíř a Jana Pánková – 16. ledna.
Údaje jsou poskytnuty na základě souhlasu snoubenců.

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích v lednu celkem

21 občanů s gratulací a kytičkou. V tomto období oslavily čtyři manželské páry stříbrnou
svatbu a dva manželské páry zlatou svatbu.
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KULTURA

Hankův dům – městské kulturní zařízení
Plesová sezona v lednu

Plesová sezona začala v sobotu 9. ledna plesem absolventů tanečních kurzů, které vedli
manželé Chmelovi. Hrál Reflex Standy Čtvrtečky.

Druhým plesem byl v pátek 15. ledna již XXVI. reprezentační ples Hankova domu. Hudbu
obstaral  Lucky Band z Hradce Králové,  předtančení  provedli  tanečníci  TAK Dance Krok
z Hradce Králové. Hostem večera byl Alexander Zoltán se svojí skleněnou harfou (vystoupení
s hrou na sklenice naplněné vodou). V salonku hrál na klavír Richard Pogoda.

Třetí ples byl v pátek 29. ledna. Měla ho firma Eurolift CZ, s. r. o., na plese hrál band
z Nové Paky.

Divadelní představení Kytice
Ve středu 13. ledna večer a ve čtvrtek 14.  ledna dopoledne uvedlo Klicperovo divadlo

z Hradce Králové jevištní podobu hry Karla Jaromíra Ebena Kytice – výsostnou poezii s ro-
mantickým nádechem i hororovou patinou. Dopolední představení bylo pro studenty středních
škol.

Taneční soutěž Českého svazu tanečního sportu a soutěž Svazu učitelů tance
V sobotu 16. ledna se v Hankově domě uskutečnila taneční soutěž Českého svazu taneční-

ho sportu o cenu Hankova domu. Soutěž přilákala nejen stovky tanečníků různých výkonnost-
ních a věkových kategorií, ale také diváky, kteří mohli obdivovat nebo se přiučit nové taneční
kreace. V sobotu soutěžili tanečníci kategorie Hobby dance a absolventi tanečních kurzů z ce-
lého kraje. Celá soutěž byla vedena pod Svazem učitelů tance ČR. V kategorii děti vyhráli Jan
Dušek a Kateřina Rambousková z TK Chvaletice. 

V neděli 17. ledna byl program náročnější. Na parket nastoupily páry výkonnostního spor-
tu – taneční páry Českého svazu tanečního
sportu (dále ČSTS). Tato taneční soutěž se
započítávala do celorepublikového žebříč-
ku ČSTS. Přítomní diváci obdivovali nejen
taneční  umění  soutěžících  a  dechberoucí
šaty tanečnic, ale také výdrž členů poroty,
kdy zejména v neděli byly přestávky mezi
jednotlivými  kategoriemi  sotva  minutové.
Členové poroty přijeli do Dvora z celé ČR.
Soutěžilo se v celkem 18 kategoriích od ju-
niorů až po seniory.

Klavírní koncert
Ve čtvrtek 21. ledna v rámci 430. kon-

certu  Kruhu přátel  hudby vystoupil  v  sa-
lonku  Hankova  domu  šestnáctiletý  talen-
tovaný klavírista, laureát Concertina Praga
2015, Matyáš Novák s klavírním recitálem.
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Svatební Expo 2016
Ve středu 27. ledna byla v Hankově domě společenská akce zaměřená na nevěsty a jejich

„den D“. Proběhla tu nabídka kvalitních služeb, ukázky nových možností v pohostinství, flo-
ristice, módě a další. Kromě módní přehlídky svatebních šatů nechyběla ani kadeřnická show,
letos doplněná o vazbu svatební kytice přímo na pódiu.

Výtvarný kroužek Hankova domu
Kladenská veverka 2016  – 27. ročník mezinárodní výtvarné soutěže – vyhlásil Krajský

úřad a město Kladno na téma „Ochrana přírody a životního prostředí“. Slavnostní předání cen
se konalo v lednu 2016 v kině Hutník v Kladně. Odborná porota hodnotila 4 650 prací od dětí
z České republiky a z 9 zemí světa, do užšího výběru postoupilo 2 000 prací.

Mezi oceněnými nejmladšími účastníky byli:  Adam Vaňura a Natálie Švábová a 1. místo
ve II. kategorie získala Aneta Erbenová.

Adam Vaňura Natálie Švábová Aneta Erbenová

Sněhulák  stokrát  jinak –  začát-
kem ledna vyhlásil DDM Jednička ru-
kodělnou  výtvarnou  soutěž  na  téma
„Sněhulák“.  Přestože  letošní  zima
byla na sníh skoupá,  do soutěže do-
razilo celkem 202 prací, na kterých se
podílelo  350 autorů.  Během výstavy
hlasovali i návštěvníci, porota neměla
jednoduchou práci.  Na prvním místě
se umístil sněhulák výtvarného krouž-
ku,  jehož  autory  byli  Šimon  Mašín,
Aneta Lárová a Aneta Erbenová.
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Městská knihovna Slavoj
Hejbánek – Rolnička

Ve čtvrtek 14. ledna uvedla paní Hana Smotlachová logohrátky s ryt-
mickými nástroji, lidovou slovesnost a pohybové aktivity se zpěvem a ří-

kadly, které jsou vhodné pro děti ve věku 2–3 roky s doprovodem rodiče. Jednalo se o kurz,
který měl 10 lekcí.

Pohádkoterapie
V pondělí 18. ledna pokračovala pohádkoterapie s tříkrálovou tematikou. Šestý leden, tím-

to dnem opravdu končí a vrcholí vánoční čas. Kdo byli mudrcové z Východu a jaké dary do-
nesli Ježíškovi do Betléma, to bylo na pravidelném odpoledním čtení v knihovně. Program
byl určen pro děti od 7 let. Vstupné zdarma.

Medicinální houby – naši pomocníci
Ve středu 20. ledna měla paní Lada Novotná přednášku o medicinálních houbách. Vědci se

přou, zda houby jsou rostliny nebo živočichové. Houby tvoří 25 % biomasy země a jsou nej-
větším recyklátorem organického materiálu. Jelikož jsou houby všudypřítomné, některé z nich
jsou zdraví prospěšné, ba i léčivé. Mají antibiotické, antivirové i antimykotické účinky. Exis-
tují i houby, jako je např. Reishi nebo Cordyceps, které působí na ledviny a zpomalují stárnutí
– říká se jim houby dlouhověkosti. Jak nám tedy mohou pomoci? Jak je užívat? Jak je využít
např. v kuchyni? To byly otázky, na které paní Novotná odpovídala. Vstupné 30 Kč.

Tělo a duše ve zdraví a nemoci
V úterý 26. ledna dopoledne byla zajímavá přednáška MUDr. Zdeňka Susy, lékaře, evange-

lického kazatele,  nakladatele  a poutníka,  na téma těla  a  duše.  Tento člověk během svého
profesního života prošel řadou různých zdravotnických pracovišť, vyprávěl o medicíně v sou-
vislostech těla, duše a ostatních lidských rozměrů. Bylo to setkání s pozoruhodným člověkem
s širokým spektrem zájmů. Přednášku jsem navštívil osobně a nezklamala mne.

Městské muzeum
Výstava Poznávej se

Do 17. ledna pokračovala putovní interaktivní výstava Po-
znávej se, v rámci které bylo provedeno vyhodnocení soutěže „Vymáčkni se“.

Soutěž „Vymáčkni se!“ 

Aneta Bezrová
Kája Hošková

        František Fridrich
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Městské muzeum vyhlásilo v rámci výstavy „Poznávej se“ fotografickou soutěž pro ná-
vštěvníky výstavy. Soutěž probíhala na Facebooku. Návštěvníci měli za úkol vytvořit co nej-
originálnější otisk na tzv. vytlačovací stěně, která byla součástí výstavy, svůj výtvor poté vy-
fotografovat  a  umístit  na  facebookových  stránkách  městského  muzea,  kde  probíhalo  hla-
sování.  Vítězem se stala slečna Aneta Bezrová, která získala 89 hlasů, na druhém místě se
umístila Kája Hošková se 47 hlasy a třetí místo obsadil František Fridrich s 38 hlasy.

Výroční zpráva městského muzea 2015

Dokumentární film Krev v mobilech
Ve čtvrtek 21. ledna se v městském muzeu promítal

film Krev v mobilech.  Dánský režisér Frank Piasecki
Poulsen  své  pátrání  začíná  na  Světovém  mobilním
kongresu v Barceloně.  Ke svému zděšení zjišťuje,  že
mu žádný z výrobců nemůže zaručit, že právě jeho mo-
bily nemají  s  nelítostnou válkou o naleziště  minerálů
v Demokratické republice Kongo nic společného. Vy-
praví  se  proto  na  místo  činu  a  po  náročné  cestě  se
dostává do jednoho z největších dolů v regionu v konž-
ské  Bisie.  Dětská  práce,  prostituce  nezletilých  dívek,

smrt pod závalem a přestřelky mezi členy místních gangů jsou každodenní realitou. Stejně ja-
ko všudypřítomná korupce v celé Demokratické republice Kongo.

Luboš Zvičina – Retro i současnost
Ve  čtvrtek  28.  ledna  byla

vernisáž  výstavy  královédvor-
ského  malíře  a  výtvarníka  Lu-
boše Dvořáka – Zvičiny.

Jednalo  se  o  multimediální
výstavu k jeho osmdesátým na-
rozeninám. Vystavena byla díla
jak  z  počátků  jeho  tvorby,  tak
i  současná.  Luboš  Zvičina  se
v poslední době věnuje 3D gra-
fice  a  svá díla  rozpohybovává.
Filmová animace je doprováze-
na  hudbou,  kterou  skládá  jeho
vnučka Monika Dvorak.

Loutkové pohádky pro nej-
menší

Loutkové  divadlo  Zvoneček
uvedlo:

v  neděli  10.  ledna  pohádku
Oklamaný hastrman.

v neděli 24. ledna pohádku Na stříbrné pavučině. Jsou to tradiční nedělní odpoledne pro
malé i větší diváky. Vstupné dobrovolné.
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ZOO Dvůr Králové, a. s.
Severní nosorožce zachráníme, věří ředitel zoo 

Po působení v cho-
mutovském  zooparku

se Přemysl Rabas (na snímku) v roce 2012
vrátil do ZOO Dvůr Králové, a. s., v nové
pozici. Zatímco v letech 1988 až 1990 zde
pracoval  jako vedoucí  oddělení  v  Ústavu
ochrany genofondu, v současné době zoo-
logické zahradě dělá ředitele. 

Také v roce 2016 bude jednou z nejsle-
dovanějších  činností  zahrady  ve  Dvoře
Králové práce s akutně ohroženým druhem
nosorožců severních bílých, jinak též tupo-
nosých. Na světě totiž zbývají poslední tři
živí jedinci, kteří byli ve dvorské zahradě
odchováni a v posledních letech žijí v re-
zervaci v africké Keni. 

A právě ředitel ZOO Dvůr Králové, a. s., MVDr. Přemysl Rabas ochotně před vánočními
svátky poskytl Krkonošskému deníku exkluzivní rozhovor, který zaznamenal Jaroslav Pich. 

Jaké jsou reálné šance na záchranu prakticky vyhynulých severních bílých nosorož-
ců? 

V minulosti jsme podnikli řadu aktivit pro jejich záchranu. Shromažďovali jsme genetický
materiál, podnikali výzkumy a nyní známe metody, které mohou vést k reprodukci a záchraně
tohoto vzácného druhu. Proto si myslím, že šance na uchování těchto nosorožců jsou velmi
vysoké. 

Jaké konkrétní kroky se pro uchování druhu podnikají? 
Už když zahrada nosorožce získala, tak je jako jediná na světě rozmnožila. Ale protože si

uvědomovala, že není vhodné, aby byla všechna zvířata na jednom místě, přesunula jejich
část do zoo v americkém San Diegu. Zde se je však rozmnožit nepodařilo. Když zvířata prak-
ticky vymizela z přírody, průběžně se nosorožcům v zahradách odebíraly genetické vzorky,
takže nyní existují genetické materiály i od zvířat, která jsou mnoho let po smrti. To je důleži-
té. Stejně jako fakt, že jsou ty materiály uložené na různých místech. 

Šance na přirozenou reprodukci už není reálná? 
ZOO Dvůr Králové, a. s., před lety převezla poslední zvířata, která měla šanci na umělou

reprodukci, do rezervace v Keni. Ani v přirozeném prostředí se ale jejich reprodukční cykly
nezlepšily, takže šance na přirozené rozmnožení je teď už vlastně nulová. To je sice pravda,
ale v oblasti umělé reprodukce máme nyní dvě cesty, které jsou poměrně velkou zárukou, že
tento druh nemusí z planety nutně s posledními třemi zvířaty zmizet. 

Jak daleko jsou genetické výzkumy? 
Díky zahradě v San Diegu, kde začali už dříve pracovat na metodě umělé reprodukce s vy-

užitím genetického inženýrství, jsme poměrně daleko. Američané dnes mají dvanáct živých
kultur, z toho devět je ze zvířat ze dvorské zoo. Vlastně převážná většina materiálů, s kterými
se v USA pracuje, je ze zvířat, která prošla naší zahradou.
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Pokusil byste se v krátkosti naznačit, kudy ony dvě cesty umělé reprodukce, o nichž
jste hovořil, vedou? 

Nyní žijí tři jedinci, dvě samice a jeden samec. Pro první cestu umělé reprodukce jsou dů-
ležité ty samice, protože ačkoliv ani jedna není v ideálním zdravotním stavu, obě mají v po-
řádku vaječníky a mohly by být zdrojem a dárkyněmi vajíček. A to je podstatné. Ta vajíčka
bychom od nich mohli totiž získat, a protože máme uložena semena z několika samců, tak
bychom následně mohli vytvořit embrya. Ty bychom následně vložili do samic příbuzného
jižního nosorožčího poddruhu a tyhle samice by pak donosily čisté severní nosorožce. To je
zdánlivě jednodušší cesta, která je také velmi nákladná, ale levnější. 

V jaké fázi výzkumu se tento postup nachází? Jaká jsou rizika této první cesty? 

Nejprve se musíme naučit na samicích jižního nosorožce vajíčka odebrat, nechat je dozrát
mimo tělo samice, oplodnit, případně naučit se je zamrazit, a tak dále. Až bude tato metodika
perfektně zvládnutá, můžeme se vrátit k těm dvěma dárkyním severního nosorožce v Africe.
Abychom z nich nebrali tato vajíčka jako experiment, ale byla to ověřená metodika. A v tom
je právě zádrhel. Potřebujeme čas a peníze a mezitím musí ty samice zůstat živé. Jsou sice ve
věku, kdy mohou několik let přežívat, stát se ovšem může cokoliv. To je jasné. 

Je větší nadějí zmiňovaná druhá cesta umělé reprodukce? 

Tahle cesta  je  jistější,  je  větší  zárukou.  Nicméně je  náročnější  časově a  finančně ještě
mnohem více. Zde se pracuje s kmenovou buňkou, kterou se podařilo vykultivovat jak v Ev-
ropě, tak USA. Z kmenové buňky by se mohly kultivovat různé orgány. Vědci zatím dokáží
vyvinout jen jednodušší tkáně, do budoucna ale určitě půjde všechno. Takže není otázkou jest-
li to půjde, ale kdy a za jaké prostředky. Abych to shrnul. Výzkum směřuje k tomu, aby se po-
dařilo vytvořit vajíčko i bez toho, abychom měli živou samici. Proto říkám, že tahle cesta je
taková pojistka. I kdybychom ztratili samice v Africe, mohli bychom vytvořit embryo z vy-
kultivovaného vajíčka a zmraženého semena. 

Co pro akutně ohrožený druh znamenala loňská úmrtí samic Nabiré a Noly? 

Ztráta každého zvířete je smutná. Zvláště, když zvíře žije v zahradě desítky let a ošetřova-
telé k němu mají vztah. Ale z biologického hlediska a kvůli případné záchraně druhu, neměly
tyhle samice zrovna větší význam. Byly příliš staré a genetický materiál z nich je dávno za-
chován. Takže z tohoto pohledu ta škoda nebyla tak velká. I když je to hrozně drsné, když se
to takhle řekne. 

Dá se do budoucna zamezit okamžiku, kdy se dostane další živočišný druh do situace
praktického vymření? 

Nedá. Vymírání bude pokračovat. Vědci a lidé, kteří zvířata zachraňují, stačí na pár desítek
druhů. Ale těch druhů mizí mnohem víc a mnohem rychleji.  Určitě se nepodaří  zachránit
všechny. 

Je metodika vaší práce novinkou svého druhu v genetickém inženýrství? 

Velká přednost metodiky, na níž pracujeme, je v tom, že by ji bylo možné použít i na jiné
druhy. Jestliže se nám tuto metodiku podaří použít na severní nosorožce, může se použít třeba
na vzácné sumatránské, případně bude k využití i u jiných druhů zvířat. To je důležité a pros-
pěšné hlavně tehdy, když se včas zaregistruje druh, který je na pokraji vyhubení. Je to pak už
jen otázka peněz. Ale na planetě mizí mnoho zvířat dřív, než to vůbec stačíme zjistit. 

Jsou nosorožci hlavním zájmem zoo?

Patřili vždy mezi jedno ze dvou vlajkových zvířat. Naše zahrada byla známa chovy žiraf,
zde je s 250 narozenými zvířaty na světové špici. To je naprosto unikátní číslo. V chovu noso-
rožců se nám podařilo odchovat 53 kusů v několika druzích a poddruzích, většina z toho jsou
velmi vzácní nosorožci černí dvourozí, které odvážíme do Tanzánie a vracíme do přírody.
V tomto ohledu je dvorská zoo mezi třemi nejlepšími na světě. 
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Jak jsou v Keni chráněni zbývající tři jedinci nosorožce severního bílého, kteří jako
jediní na světě žijí? 

Jsou umístěni v rezervaci Ol Pejeta pod horou Mount Kenya přímo na rovníku. Je to re-
zervace soukromé společnosti a je tu asi stovka nosorožců. Rezerva má zhruba 400 kilometrů
čtverečných, jsou tam velmi přísné bezpečnostní podmínky. Přesto musím říct, že i zde něko-
likrát uspěli pytláci. Uvnitř rezervace je ale ještě přísněji střežená obora, jsou tam velmi dobře
vycvičení strážci, elektronické zabezpečení a právě tady jsou ti zbývající tři nosorožci severní
bílí. Pro jejich ochranu se dělá maximum, ale co se týče bezpečnosti, nejde bohužel nic vylou-
čit. Podívejte se, jak vypadá svět, co všechno se děje. Ale faktem je, že bezpečnosti zvířat je
věnována ohromná pozornost. 

Dokážete vyčíslit, kolik ochrana nosotožců stojí peněz? 

To nedokáži, náklady nese keňská rezervace. Jsou ale velmi vysoké. Je tam řada strážců,
kteří přísně chráněné nosorožce neustále doprovází. Jsou zde speciálně vycvičené jednotky
a psi, hlídající a stopující nosorožce. Mají k dispozici i letadla. Doopravdy to stojí obrovské
prostředky. 

Jakou roli v tomto financování hraje dvorská zoo? 

V poslední době financujeme část výzkumu, který se týká reprodukce nosorožců. Když
v roce 2014 uhynul samec Suni, tak jsme zaplatili odborníka, který z Berlína ihned odletěl do
Keni, aby z jeho varlat zachránil spermie. Když jsme potřebovali zachránit samice, opět jsme
nesli část nákladů za převoz odborníků. Jsou to stovky tisíc, ale celý ten projekt potřebuje mi-
liony. I proto intenzivně hledáme zdroje, abychom mohli s projektem pokročit rychleji. Desít-
ky milionů nedokážeme pochopitelně unést. 

Při úmrtí Nabiré jste pracovali s jejím vaječníkem. Partnerská italská laboratoř ne-
postupovala podle vašich představ při záchraně tohoto materiálu. Už jste si situaci vy-
světlili? 

Ano. V podstatě jde spíš o to, že je potřeba o věcech jednat. Protože s některými kroky,
které v Itálii udělali, bychom později souhlasili. Ale šlo o to, že jsme považovali za nevhodné,
když je udělali bez komunikace s námi. 

Způsobili vám Italové nějakou škodu v pokračujícím výzkumu? 

Oni vajíčko, které se podařilo zachránit, nechali vyvíjet, ale pak ho na zkoušku oplodnili
semenem jiného poddruhu nosorožce. Škoda fakticky nevznikla, protože nebyli tak daleko,
aby byli schopni vajíčko udržet. Byl to jen pokus. Šlo o to, že se sledovalo, jak se vajíčko vy-
víjí. Ale reálná šance na jeho udržení nebyla. Vše jsme si ale vyříkali a s laboratoří v Cremoně
a jejími nejlepšími odborníky dál spolupracujeme. Šlo jen o tu komunikaci. 

Před Vánoci jste absolvovali konferenci ve Vídni. Přinesla nějaké zásadní výsledky? 

Sešli se tady nejlepší vědci z celého světa. Podstatné bylo, že jsme se mohli vzájemně
informovat o tom, kdo je ve výzkumu dál. Bavili jsme se o tom, jaké činnosti se dají dělat
společně a podobně. Bohužel se zatím rozcházejí představy Američanů a zbytku světa o pod-
mínkách spolupráce. Ale prezentovaly se nadějné výsledky, pak už je to vždycky jen otázka
peněz a prostředků. 

Jaká je pro ZOO Dvůr Králové, a. s., vizitka, že se tu jako na jediném místě na světe
podařilo odchovat nosorožce severního bílého? 

Naše přednost je v tom, že v 70. letech přivezl pan Vágner velké množství zvířat. Díky
tomu jsme  je  mohli  rozmnožit.  Dvorská  zoologická  zahrada  je  na  světové  špičce  v  řadě
chovů, třeba udržení kudů malých bylo výborné, v celé Evropě vymizely gazely dama, u nás
jsou, zeber se ve Dvoře Králové narodilo na 850. Zahrada je známá i díky chovu žiraf. A pak
jsou tu samozřejmě nosorožci. Ten chov je unikátní jak díky severním bílým nosorožcům, tak
i  díky  vzácným černým,  jejichž  odchov  je  též  unikátní.  Málokdo  dokázal  nosorožce  tak
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dlouho držet a po pěti generacích vracet de facto na místo, kde byli před lety odchyceni a poz-
ději  vyhubeni.  V těchto místech se populace nosorožců obnovuje,  což považujeme za ob-
rovský úspěch a jsme na to velmi pyšní. 

Jaký byl rok 2015 v ZOO Dvůr Králové, a. s., z pohledu návštěvnického ruchu? 
Musím říct,  že i  když některé zahrady zaznamenaly velký propad, u nás to nebylo tak

špatné. Pokud by nebyla velká tepla, návštěvnost by byla ještě vyšší. Ale nám se už v listopa-
du podařilo překonat loňskou návštěvnost. 

Jaké novinky čekají na návštěvníky v letošním roce? 
Zahrada v květnu oslaví 70 let od chvíle, co se otevřely brány zoo. Chtěli bychom tento rok

oslavit s novinkami, které směřují k tomuto výročí. Upravíme hlavní vchod, přibudou nové
stravovací kapacity v kempu, nová zimní expozice pro žirafy, pod mostem by se měl objevit
hroch. A na co se sám velmi těším, je západoafrická vesnička. Chceme, aby zoo promlouvala
k návštěvníkovi nejen zvířaty, ale i přes kulturu, umění a další věci. Chceme naši vesničku
vést k podobě architektury v bezejmenných vesnicích v Burkině Faso. Věřím, že to bude
atraktivní. 

Krkonošský deník, 2. leden 2016

Tříkrálový koncert
V neděli 10. ledna se uskutečnil v evangelickém kostele tříkrálový koncert. Na koncertě

vystoupil flétnový soubor Pifferaios a mužský sbor Toni dei signori. A jako každoročně kon-
cert navštívili Tři králové.

Soubor Pifferaios tvoří deset žen z Lázní Bělohrad, které hrají na zobcové flétny (soprán,
alt, tenor, bas) a zpívají. Repertoár je sestaven ze skladeb pro zobcové flétny z období rene-
sance a baroka, ale i skladeb současných autorů duchovní hudby, lidových písní, spirituálů
a písní vánočních. Díky spolupráci s mužskými pěveckými hlasy Toni dei signori si soubor
rozšířil svůj repertoár o úpravy skladeb pro smíšené obsazení, některé za doprovodu kytary či
jiných nástrojů. 

Text: Mgr. Aleš Mostecký

ŠKOLY

Základní škola Strž
Šplháme s DDM Jednička

Ve čtvrtek 14. ledna se žáci školy zúčastnili III. ročníku soutěže ve
šplhu na tyči. Školu reprezentovalo pět družstev. Soutěžilo se ve třech

kategoriích. V kategorii 1. a 2. tříd obsadili naši žáci krásné 2. místo ve složení: J. Lokvenc,
N. Klimešová, A. Erbenová, D. Gregoriadis, Š. Mašín a V. Tesařová. Kategorie 3. a 4. tříd
měla největší účast, zde obsadilo družstvo 3. A osmé místo (J. Lokvenc, J. Havlík, D. Kráko-
rová, N. Ježková, S. Vágner) a družstvo 4. B místo deváté ( J. Rutrle, T. Růžičková, K. Poldí-
ková, B. Dobrá, D. Mrázek). V poslední kategorii 5. a 6. tříd opět bodovali, a to 2. místem, žá-
kyně  6. B (S. Erbenová, N. Bujárková, A. Čeřovská, M. Humlová, A. Veselá) a 4. místem
žáci 5. A (E. Jansová, A. Fiala, M. Vobořil, T. Hanuš,  A. Čtvrtečková).

V hodnocení jednotlivců bez rozdílu věku žákyně obsadily medailová místa, a to 2. místo
Sára Erbenová (6. B) časem 4:35 min., 3. místo Nikola Bujárková (6. B) časem 4:56 min.

www.zsstrz.cz, 19. ledna (upraveno kronikářem)
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Sněhuláci pro Afriku
Cílem tohoto projektu bylo pomoci dětem v africké Gambii. Škola se stala účastníkem této

akce. Původní záměr byl, aby děti z celé ČR v jeden den stavěly sněhuláky a společně s tím
finančně přispěly na vzdělání dětí v Gambii.  Vzhledem k počasí a sněhovým podmínkám
však tento záměr nebylo možné uskutečnit. Místo toho žáci všech tříd vyrobili v tělocvičně
jednoho velkého sněhového muže z papíru a kdo mohl,  přispěl finanční  částkou na tento
projekt. Celkem se vybralo 1.275 Kč.

ww.zsstrz.cz, 14. ledna (upraveno kronikářem)

Předškolní dílna pokračuje
Lednová dílna se jmenovala ,,Zimní radovánky“. Mluvilo se hlavně o sněhu, protože těm

nejmenším o Vánocích chyběl. Výhodou vypravování bylo, že se žáci vůbec nezmáčeli. A to
napodobovali lyžaře, zkoušeli krasobruslařské piruety, koulovali se a stavěli sněhuláky. Paní
učitelky totiž předvedly pantomimou zimní sporty a předškoláci už jen hádali. Dokonce si
pravé koulování zkusili ve třídě. Děti neházely papírové kuličky po sobě, ale zkoušely se
trefovat dovnitř obruče. Někteří střelci měli přesnou mušku, jiní budou muset ještě trénovat.
Po svačině na děti čekala omalovánka se sněhulákem.

Text: Mgr. Jana Hronešová a Mgr. Eva Robková

Střední škola informatiky a služeb
Nové mikroskopy pro výuku biologie a zdravovědy 

Učebna biologie na budově I, kterou využívají žáci oboru
Aplikovaná  chemie  a  také  žáci  oboru  Kosmetické  služby
v předmětu zdravověda, byla od ledna 2016 vybavena devíti

novými mikroskopy. Spolu se čtyřmi staršími a dvěma zakoupenými na podzim roku 2015
z prostředků Unie rodičů. Nyní má škola kvalitně vybavenou učebnu, která umožňuje prová-
dění praktických cvičení za použití moderního technického vybavení. 

Mikroskopy byly pečlivě vybrány ve spolupráci se školním IT oddělením tak, aby co nejlé-
pe  vyhovovaly  požadavkům výuky  biologie  a  zdravovědy.  Jsou  vybaveny  LED spodním
i horním osvětlením preparátu, které je vhodné i k pozorování prostorových vzorků, a umož-
ňují připojení kamery s USB vstupem do počítače. Kromě již zmíněné kamery patří k příslu-
šenství každého mikroskopu také pinzeta, nástroj na preparování, sada trvalých preparátů, vý-
měnný okulár se zvětšením 16x, náhradní podložní a krycí sklíčka, kufřík apod.

Text: PharmDr. Markéta Šímová

Základní umělecká škola R. A. Dvorského
Výstava Barvy života

Do 11. ledna probíhala v galerii Otto Gutfreunda výstava prací žáků
výtvarného oboru nazvaná Barvy života.

Vernisáž výstavy Aleše Malého
Ve čtvrtek 14. ledna se uskutečnila vernisáž výstavy obrazů malíře Aleše Malého. Výstava

v galerii Otto Gutfreunda probíhala do 12. února. Vernisáž slovem uvedl Ladislav Peřina a hu-
dení doprovod měla Anežka Skurčáková.

Lednový koncert
V pondělí 25. ledna se uskutečnil další z pravidelných koncertů, na kterém vystoupili žáci

hudebního oboru a slovem je doprovodili žáci literárně-dramatického oboru.
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SPORT

Hokejový klub HC Rodos
Utkání HC Rodos v lednu

Hokejisté pokračovali ve své skupině s výbornými výsledky. Tentokrát
to odneslo Nové Město nad Metují, které Dvoráci deklasovali 4:0 a byla
to dokonce první nula v sezoně.

Velmi dobré utkání sehráli dvorští hokejisté v Jaroměři, kterou dekla-
sovali 2:6 (0:2, 2:3, 0:1).

Skvělou formu potvrdili hokejisté také v domácím utkání s Novou Pakou, kterou porazili
7:2 (4:0, 1:0, 2:1).

Další vítězství v kategorii snadných si Dvoráci připsali 24. ledna s Třebechovicemi, které
doma porazili 6:2 (4:0, 1:2, 1:0).

Další utkání bylo v Náchodě, kde HC Rodos zvítězil 8:2 (1:1, 0:4, 1:3). Trenér Topol po
zápase pochválil hráče za excelentní výkon s tím, že hráli pěkný hokej, ale bylo třeba se sou-
středit na zápas s Bydžovem.

Koncem měsíce ledna porazil domácí HC Rodos Stadion Nový Bydžov 9:4 (3:3, 3:0, 3:1).
Je vidět, že hráči se koncentrovali na hru a soupeře jasně porazili.

Hokejisté HC Rodos byli po těchto výsledcích na druhém místě v tabulce pouze o jeden
bod za HC Náchodem. 

Zajímavost z hokejového klubu
Od ledna 2016 už nebyl Pavel Říčař asistentem hlavního trenéra, ve funkci ho nahradil Mi-

loš Hlavsa. „Pavel Říčař skončil na vlastní žádost. Rozhodli jsme se, že do konce sezony bude
asistentem Miloš Hlavsa,“ uvedl prezident klubu Vasilis Teodoridis. 

www.hcrodos.cz, leden 2016 (upraveno kronikářem)

Volejbalový klub Dvůr Králové nad Labem
Nevydařený leden

Čtyři domácí zápasy v řadě, ani jeden bod. Tak zní smutná bilance královédvorských volej-
balistů v lednu. Oproti předchozím sezonám značně oslabená sestava se silnými protivníky
bojuje, seč může, výsledkové odměny se jí ale nedostává. Po dvou předvánočních debaklech
od Žďáru nad Sázavou neuspěl VK Tambor ani v souboji s týmem Hrotovic. Další tradiční
druholigový soupeř si podmanil sportovní halu Strž, v níž zvítězil 3:0 a 3:1.

www.volejbaldvurkralove.cz, leden 2016

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Dům dětí a mládeže Jednička
Šplháme s Jedničkou 

Dne 14. ledna proběhla oblíbená sportovní soutěž ve šplhu o tyči. Do
letošního ročníku se přihlásilo celkem 20 družstev. Patnáct ze ZŠ Schul-
zovy sady a pět ze ZŠ Strž. Celkem závodilo 103 žáků. Šplh si vyzkouše-

li i  náhradníci, kteří byli zařazeni do hodnocení jednotlivců. Překvapivě téměř všichni zá-
vodníci využili možnosti druhého pokusu. Některým se to vyplatilo, byli rychlejší. V letošním
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ročníku se stala nejrychlejším „Šplhounem“ Kateřina Holubová, žákyně 5. A ze ZŠ Schulzovy
sady, časem 4:30 min. Nejlepším družstvem dívky z 5. A ze ZŠ Schulzovy sady.

Text: Dana Kudrnovská

Hádej, co jsem za zvíře
Ve dnech 18. až 21. ledna se konal v DDM Jednička již 13. ročník přírodovědné poznávací

soutěže Hádej, co jsem za zvíře? Zúčastnily se sice pouze ZŠ Schulzovy sady a ZŠ Podharť,
ale do přírodovědného klání vyslaly 9 tříd. O vítězství se tak utkalo celkem 164 žáků, což je
rekordní účast. Tentokrát byla do soutěže zařazena pouze zvířata, a to jen naše divoká fauna.
Žáci 2.–4. tříd měli poznat zvířata podle obrázků, kůží, rohů… Také letos byla pro ozvláštnění
soutěže připravena pro děti na závěr ukázka trofejí, kůží a vycpanin, kterou doplnily i zají-
mavé zkameněliny a minerály. Soutěžícím bylo vysvětleno, jak se která kůže liší, proč má
srnec  „chlupaté“ parůžky a další  zajímavosti  týkající  se  vystavených předmětů,  což mělo
u dětí i vyučujících velký ohlas, a dokonce se díky tomu zúčastnila další třída. Ve znalostech
žáků byly obrovské rozdíly. Nejlepšími účastníky soutěže bez rozdílu kategorie se stali Anto-
nín Rücker a Petra Budinová z 2. tříd ZŠ Schulzovy sady, kteří získali 15 bodů. Vzhledem
k náročnosti soutěže to byl skvělý výsledek.

Text: Bc. Vladimír Jiřička

Zahraniční návštěva ve včelařském kroužku Jedničky
V pátek 22. ledna se včelařský kroužek Včeličky z Jedničky stal na chvíli kroužkem mul-

tikulturním.  Zavítala sem totiž  delegace pracovníků se včelařskou mládeží ze sedmi zemí
(Slovenska, Polska, Německa, Litvy, Walesu, Kazachstánu a Nizozemska), aby se podívala,
jak takový včelařský kroužek v České republice pracuje.

Návštěva  se  uskutečnila  v  rámci  projektu  Swarming  (Rojení),  jehož  je  kroužek  DDM
partnerem. Tento projekt se snaží dostat na vyšší úroveň práci se včelařskou mládeží v part-
nerských zemích a podpořit v této oblasti mezinárodní spolupráci. 

Zahraniční  hosté  měli  možnost  prohlédnout  si  výukové  materiály  používané  pro  práci
s dětmi na včelařských kroužcích a seznámili se se základními principy práce se včelařskou
mládeží v České republice, jak s fungováním včelařských kroužků, tak se soutěží Zlatá včela
a dalšími akcemi pro mladé včelaře. Viděli také, jak děti v kroužku skutečně pracují, jelikož
s nimi absolvovali celou schůzku kroužku, na níž se děti zábavnou a hravou formou učily
o anatomii včely medonosné. Podle ohlasů a reakcí členů zahraniční delegace byla pro ně ná-
vštěva velmi přínosná a odnesli si z ní spoustu nápadů a myšlenek, jež budou moci využít při
práci s včelaříky ve své zemi. 

Text: Veronika Šebková, vedoucí včelařského kroužku Včeličky z Jedničky

Víkend v pohybu
Ze soboty 23. na neděli 24. ledna proběhl v DDM víkend v pohybu. Účastnily se ho 3 sku-

pinky dětí. Jedna skupinka byla pro veřejnost, která se orientovala více na sport (florbal, vybí-
jená, fotbal, přehazovaná). Program byl zpestřený tanečním workshopem, kuželkami, šipkami
a jinými hrami. Další dvě skupinky to měly jako taneční soustředění s tanečními workshopy
od V. Petráňové a TS Attitude, také si ale vyzkoušely sportovní hry a kuželky. Byl to fyzicky
náročný víkend plný zábavy a nového přátelství.

Text: Bc. Lucie Pospíšilová

Klání malých školáků
Již tradiční soutěž školáků se konala i letos den před pololetním vysvědčením 27. ledna

v Kině Svět. Zahájit již 5. ročník klání dětí z 3.–5. tříd královédvorských škol přišel pan sta-
rosta  Ing.  Jan Jarolím.  Skvělá atmosféra,  kterou navodili  fanoušci  jednotlivých týmů,  do-
provázela snažení čtyř pětičlenných družstev. Ta se utkala v jazykovém, společensko-vědním
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a „hlavolamovém“ kole. Nechyběly ani praktické úkoly a klání publika. Loňským vítězům se
letos prvenství obhájit nepodařilo, a tak putovní pohár na další rok změnil držitele. Radovat se
z něj a z prvního místa mohli letos žáci ze ZŠ Strž – družstvo Stržánků, místo druhé získala
Dračí pětka ze ZŠ 5. května a bronzovou příčku obsadil tým Podharťáků ze ZŠ Podharť. Také
týmu Liščat ze ZŠ Schulzovy sady, který se umístil na místě čtvrtém, patří veliké ocenění, ne-
boť po celou dobu soutěže podával skvělé výkony a perfektně spolupracoval. Konečné pořadí
bylo velmi těsné, neboť o výsledném umístění rozhodoval mezi jednotlivými týmy vždy pou-
ze jeden bod. 

Text: Sylvie Černotová, DiS.

Pololetky v Jedničce
Dne 29. ledna proběhla akce Pololetky v Jedničce. Hlavní náplní bylo vyrábění zasněžené-

ho krmítka pro ptáčky ze špachtlí a kreslení tuží večerních zasněžených domečků. Program
byl zpestřen postřehovými a pohybovými hrami. 

Text: Bc. Lucie Pospíšilová

Pololetní bowling
Pololetní prázdniny patřily již tradičně turnaji v bowlingu, který se uskutečnil 29. ledna.

A opět bylo plno. Pro nemoc nedorazili někteří přihlášení, a tak měli radost náhradníci, kteří
vytrvale  vyčkávali  do desáté  hodiny.  Do konečných výsledků byly započítány 2 celé  hry.
Dobrá nálada a sportovní výkony všech soutěžících přispěly k příjemně strávenému prázdni-
novému dopoledni. Po zásluze byli hráči za svoje výkony odměněni sladkostí. Ti nejlepší si
odnesli diplom a cenu. Absolutním vítězem prázdninového turnaje se stal Michal Jíra, který
dosáhl 314 bodů.

Text: Dana Kudrnovská

Další zájmová činnost
Skautské středisko

Stává se střediskovou tradicí, že se skautské oddíly zapojují počátkem
nového roku do Tříkrálové sbírky. I královédvorští skauti, 1. roj světlu-
šek, pomohl se sbírkou dvěma trojicemi děvčat, ze 3. oddílu se sbírky zú-
častnili jak skauti a skautky, tak i vlčata. Všechny děti si koledování užily
a  pomohly  dobré  věci.  Za  odměnu  mohli  koledníci  navštívit  filmové
představení v Kině Svět ve Dvoře Králové nad Labem. 

Noviny královédvorské radnice 1/2016, Ing. Martin Stránský

Veteran Car Club
Tříkrálová jízda veteránů se stala již tradicí ve Dvoře Králové nad Labem. Letos 2. ledna

se uskutečnila další jízda, kterou pořádal Veteran Car Club. Účastníci jízdy se sešli na náměstí
T. G. Masaryka, kde předvedli občanům města a hlavně zájemcům o veterány svá vozidla.
Pak se rozjeli na připravenou trasu.
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Kalendář výtvarného kroužku Hankova domu
Hankův dům, městské kulturní zařízení,

vydal  svůj  první  kalendář,  který  je  plný
maleb a kreseb dětí z výtvarného kroužku
Hankova domu.

Výtvarný kroužek Vandy Kotí-
kové v Hankově domě přivítal 
děti po více než půl roce

Výtvarný  ateliér  pro  děti  pod  střechou
Hankova  domu  ve  Dvoře  Králové  nad
Labem  je  krásný  prostor.  Střešními  okny
padá světlo přímo na stoly, které jsou uzpů-
sobené  postavám  malých  dětí,  ale  také
jejich výtvarné fantazii, která někdy přesko-
čí  i  mimo  papír.  Jenže  právě  poloha  této
místnosti  pod střechou způsobila,  že  tento
ateliér  nebyl  posledního  půl  roku  dětmi
navštěvován. Léta plánovaná oprava střešní
krytiny se loni protáhla vzhledem ke zjiště-
nému stavu celého krovu až do začátku le-
tošního roku.

Spolu s rekonstrukcí střechy však nakonec došlo k dovybavení a menším změnám i v ateli-
éru, kam chodí kreslit děti předškolního věku do výtvarného kroužku pod vedením Vandy Ko-
tíkové. Celá místnost se zkoseným stropem je vzdušnější díky zvednutí stropu u vnitřní zdi.
Co však vedoucí kroužku Vanda Kotíková nejvíce oceňuje, je zavedení vody přímo do atelié-
ru. Děti tak nemusí pro vodu běhat přes celou chodbu. Místnost také zútulnily nové skříně
a podlahová krytina. Většinu prostoru zaplňují nízké čtvercové stoly se snadno omyvatelným
povrchem a uprostřed zapuštěnou vaničkou na malířské potřeby – dětem tak nepřekážejí na
stole. Jen zdi jsou ještě bílé a bez zavěšených hotových prací malých šikulů. To se však brzy
změní. Ve středu 13. ledna se děti konečně dočkaly a přišly zase k Vandě malovat. Úspěchy
a nadšení malých malířů mluví za vše. Jen je škoda, že díky zpoždění stavebních a řeme-
slných prací přišly děti o celé jedno pololetí kreslení.

Královédvorsko.cz, leden 2016 (upraveno kronikářem)

ZAJÍMAVOSTI

„Nekouříme,“ vyhlásil Jan Ryba ve svém baru 
V královédvorském podniku Cosmobowling, lidově „U Laušmanů“, si od Nového roku

lidé cigaretu nezapálili. „Jdu do rizika,“ tuší šéf.
Nechat hosty kouřit, nebo cigarety zatrhnout? Otázka, kterou v posledních měsících řeší

téměř všichni majitelé hospod společně s politiky. Ti totiž o plošném zákazu kouření v restau-
račních zařízeních dlouhodobě debatují. 

Věc, která je ve vyspělých západních zemích naprostou přirozeností, budí mezi českými
pivaři emoce. Jedni by kouření zakázali ihned, jiní si zlatavý mok bez cigarety neumí před-
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stavit a argumentují tradicí, další si prý klidně zvyknou na to, že svůj zlozvyk ukojí mimo bu-
dovu. 

Majitel královédvorského pod-
niku Cosmobowling Jan Ryba se
rozhodl jít vlastní cestou. Nečekal
na  politické  rozhodnutí  státníků,
ve  svém  lokále  na  silvestra  po-
sbíral  popelníky  a  od  1.  ledna
2016 proměnil bar a bowlingovou
hernu v nekuřácké prostředí. 

„Názory na to jsou různé. Ně-
kteří  lidé  nás  k  tomu  tlačili  už
dlouho a teď říkají, že je to super.
Jiným  se  to  samozřejmě  nelíbí
a hned druhého ledna jsme o ně-
jaké hosty přišli. I když jsem měl
volno, někteří lidé mi volali, co se
děje,  ať  jim  prý  servírky  podají
popelníky.  Tak  jsem  jim  vysvět-
loval pořád dokola, že už prostě
ne. Ale spíš mám reakce kladné, to bych chtěl zaťukat. Spousta lidí už mi říkala, že ráda do
nekuřácké hospody přijde,“ potvrzuje rozpolcenost společnosti Jan Ryba. 

Jak sám říká, nyní bude čekat, co jeho krok přinese. Na tržbách se zákaz kouření promítne
až za pár týdnů, s největší pravděpodobností až za několik měsíců. „Uvidíme. Rozhodli jsme
se sami a počítáme s tím, že bohužel o nějakou klientelu přijdeme. Doufám však, že naopak
nějaká zase přibude,“ věří Jan Ryba. 

Sám majitel restaurace byl přitom ještě nedávno kuřák. Poslední cigaretu ochutnal v září,
od té doby abstinuje. 

„Ale zákaz kouření jsem si nevymyslel kvůli sobě. Nechci, aby to lidé chápali tak, že když
jsem přestal já, přestanou všichni. Mně nikdy nevadilo vyjít před hospodu a zakouřit si tam,“
upozorňuje Ryba. A na otázku, proč vlastně k tomuto kroku sáhl, odpovídá:  „Vždyť je to
hrůza, jak z toho kouře smrdí všem oblečení. To je opravdu katastrofa. Trpí tím i lidé, kteří ne-
kouří. Stačí jeden člověk s cigaretou a načichlí jsou všichni. Další věcí je, že nechápu lidi,
kteří přijdou s dětmi na bowling, hrají s nimi kuželky, koupí večeři a kouří jim do toho.“

„Vývoj zákona jsem sledoval. Jsem toho fanda. Zúčastnil jsem se dokonce i nějakého hla-
sování na internetu, kde se dvě třetiny lidí vyjádřily pro zákaz kouření v restauracích,“  řekl
majitel bowling baru. „Lidé teď u nás budou chodit ven. Možná, že zákon později začne platit
stejně a naši hosté už na to budou v předstihu připraveni.“

„Když jsem v pondělí přišel domů, říkal jsem ženě, ať si ke mně čichne. Naše restaurace je
spojená se sportem, promítáme ho tady, chodí k nám sportovci přímo z tělocvičny. I proto se
hodí, že se u nás nekouří, je to další odpověď na otázku proč,“ vysvětluje Jan Ryba, syn z ro-
diny hospodských. Ve stejné budově za zamčenými dveřmi totiž vede svůj podnik i Ryba star-
ší. A mimochodem, jeho hospoda zůstává dál kuřácká. 

Pro oblíbený podnik ve Vrchlického ulici je zákaz kouření velkou změnou. Obvykle tu byl
totiž zakouřený vzduch obvyklým štamgastem. 

„Dle mého je to i věc hospodských. Mnoho vedoucích by kouření rádo uťalo, ale bojí se
o klientelu. U nás kouří i některé servírky, nikdy jsem jim to nezakazoval. Teď se budou muset
také přizpůsobit a ve chvilce volna jít za dveře.“ 
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Sám může srovnávat se zkušenostmi v Německu, kde tři roky v restauraci pracoval. „Nor-
málně se tam kouřilo, nám jako zaměstnancům ale kvůli cigaretám strhávali hodinovou mzdu.
V létě jsem se tam byl po letech podívat a nyní si tam už nikdo nedovolí zapálit. Lidé úplně
přirozeně chodí ven a vrátí se klidně zpátky ke stolu. Jsou zvyklí. Věřím, že u nás to bude také
za pár měsíců úplně normální,“ povídá Jan Ryba. 

Majitel  Cosmobowlingu  na  razantní  krok své  hosty  příliš  nepřipravoval.  Nejednalo  se
ovšem ani o nepromyšlené rozhodnutí. „Hodně jsme váhali. Je to pro nás risk. Kdo chce vy-
loženě hulit, půjde jinam. Kdo snese cigaretu venku, rád přijde. Možná se nám promění sorti-
ment, protože právě u cigarety se hodně pije pivo. Tak uvidíme, jestli budeme za několik měsí-
ců prodávat více jídel třeba na úkor alkoholu. Někteří hospodští v diskusích už dokonce píší,
že se jim tržby zvedly, budu tomu také věřit,“ přemýšlí nad svým krokem i dodatečně Jan
Ryba. 

Krkonošský deník, 7. ledna 

Penzion Za Vodou po rekonstrukci
V pondělí 11. ledna se v letošním roce otevřela restaurace Penzionu Za Vodou. Po vánoční

rekonstrukci se návštěvníci ocitli ve zcela novém baru s dalšími interiérovými úpravami. Tra-
diční skvělá kuchyně tak získala ještě hezčí prostředí.

Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů
V sobotu 16. ledna se v restauraci Hankova domu sešli členové Sboru dobrovolných hasičů

Dvora Králové nad Labem na 143. výroční valné hromadě, na které hodnotili uplynulý rok.
Hostem valné hromady byl mimo jiné starosta města Ing. Jan Jarolím, dále starosta 4. okrsku
OSH Jiří Beran, který je zároveň starostou Kuksu, velitel dvorské stanice HZS Bc. Zdeněk
Šedivka, zástupci SDH Verdek Vratislav David a Rudolf Klíma a kronikář města Václav Bar-
toška.

Při vysokém věkovém průměru našich členů se nezúčastňujeme hasičských soutěží, ale ori-
entujeme se hlavně na preventivně-výchovnou činnost. V minulém roce bylo provedeno 166
požárních preventivních kontrol hlavně pro Stavební bytové družstvo. Navštívili jsme všech-
ny základní a mateřské školy ve městě a seznámili je s podmínkami soutěže „Požární ochrana
očima dětí“. Výsledek: 100% účast škol a dvě první místa v rámci okresu. Výbor podal návrh
na udělení ceny „Osobnost města Dvora Králové nad Labem za rok 2014“ pro Bc. Jaromíra
Brdičku a Jaroslava Tomance. Naše návrhy byly akceptovány a oba naši členové toto ocenění
převzali na slavnostním večeru v předvečer státního svátku 27. října 2015.

V letošním roce chceme pomáhat kroužku mladých hasičů, který vznikl při  Domu dětí
a mládeže Jednička ve spolupráci s SDH Verdek. Městu chceme pomoci při zakládání požární
jednotky města.

Noviny královédvorské radnice 2/2016, Miloslav Tykal, starosta SDH Dvůr Králové nad Labem

Mateřské centrum Žirafa má od ledna nové vedení
Od nového  roku  přebírá  Mateřské  centrum Žirafa  „nová  maminka”  Miluše  Beranová.

„Kontakty zůstávají stejné a místem většiny setkání je první patro domu vedle Staré radnice
na náměstí T. G. Masaryka,” představila své nové fungování portálu Královédvorsko.cz Milu-
še Beranová. Pro maminky ze Dvora Králové nad Labem a okolí znamená změna ve vedení
centra  zejména  časovou  změnu  struktury  programu  centra.  Dojde  ke  změně  dopoledního
programu.

V pondělí bude kreativní  dílnička  pro  děti  jakéhokoliv  věku,  děti  si  výrobky  vezmou
domů. Přítomnost rodičů je však nutná. Otevřená bude v tuto dobu i herna pro menší nebo
méně trpělivé děti. Vstupné 30 Kč.
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V úterý jsou dle možností organizovány výlety – plavání do Hořic, zoo, Tongo v Hradci
Králové aj.

Na středu byla  přesunuta z pátku školka nanečisto, kdy měli rodiče možnost si díky této
službě např. vyřídit nezbytná jednání na úřadech apod. Cena služby 40 Kč na hodinu.

Ve středu odpoledne pokračuje paní Bartoňová s již zaběhnutým těhotenským cvičením,
laktační poradnou a masáží kojenců. Cena zůstala na 80 Kč za masáže + cvičení 50 Kč samo-
statně.

Ve čtvrtek je volná herna, kdy si děti hrají ve vybavených prostorách mateřského centra
v přítomnosti svých rodičů. 

Novinkou bylo zavedení jednoho čtvrtečního dopoledne v podobě relaxace pro maminky
(či rodiče). Těšit se mohli na masáže, pedikúru, manikúru, kosmetiku, a to vše s 50% slevou.
O děti bylo po dobu relaxace postaráno.

Nadále byly připraveny různé besedy, např. jarní alergie a nachlazení, Velikonoce s Herou,
Den matek s Dove, ochrana kůže s Niveou a samozřejmě besedy s Mgr. J. Bartoňovou na té-
mata o rodičích a dětech.

V pátek se mohly maminky s dětmi těšit na hravé cvičeníčko plné básniček, opičích drah
a trochu manuální činnosti. To vše pod vedením Denisy Hažvové. Poté si mohly zařádit ve
volné herně. K dispozici byla i jídelna a kuchyňka. Cena vstupného 45 Kč.

Královédvorsko.cz, leden 2016 (upraveno kronikářem)

Mrazivé počasí přálo bruslení na rybnících
Déletrvající mrazy atakující hranici deseti stupňů pod nulou bývají zárukou dostatečně si-

lného ledu na vodních plochách, ty menší lákaly nedočkavce ve Dvoře i okolí. Mezi vyhle-
dávané vodní plochy vhodné na bruslení patří třeba malý Podharťský rybník nebo rybník pod
Sedláčkovým kopcem, ale také Labe – klidnější část nad přehradou či loděnicí ve Dvoře.

Nemocnice má svého ombudsmana
V zájmu zlepšování a zkvalitňování zdravotní péče poskytované na pracovištích městské

nemocnice zřídilo vedení od 1. ledna 2016 funkci pacientského ombudsmana a pověřilo jí
MUDr. Libora Senetu. Zřízením této funkce se má zkvalitnit komunikace s pacienty a zís-
kávat od nich informace s hodnocením práce lékařů z jejich pohledu, které budou následně
využívány jako důležitý zdroj toho, co klienti považují za špatné a je třeba zlepšit a za co
naopak pochválit.

Hlavním posláním ombudsmana bude nabídnout klientům kontakt pro komunikaci s měst-
skou nemocnicí a pomoc při řešení jejich problémů s konkrétními lékaři či jednotlivými pra-
covišti. Ombudsman bude přednostně dbát na dodržování zákonných nároků pacientů v přípa-
dě, kdy je pacient nespokojen s poskytovanou péčí. Zajišťuje komunikaci s klientem nebo
s rodinou v rámci objektivního seznámení s průběhem a důvody poskytnutého způsobu léčby.
Přijímá nejenom stížnosti, ale i návrhy na změnu v organizaci chodu a způsobu poskytování
péče, stejně jako informace o kladném hodnocení a pozitivních zkušenostech s personálem na
pracovištích nemocnice. Komunikovat s ombudsmanem lze písemně, elektronicky a telefo-
nicky. Po dohodě lze navštívit ombudsmana osobně.

www.mndk.cz, leden 2016

Poškození stromů v ulici 28. října
Od pondělí 18. ledna královédvorští policisté intenzivně pátrali po vandalovi, který poško-

dil dvě vzrostlé lípy srdčité v ulici 28. října. Dle vyjádření oznamovatele k poškození muselo
dojít z pátku na sobotu 16. ledna.
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V Husově ulici bylo otevřeno kadeřnictví Jitka provozované Jitkou Lacinovou a Andreou Sklenářovou.
Doplňkovou službou bylo solárium.
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V lednu zahájil prodej Second hand ANNA v Revoluční ulici.
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