
Ilustrace na měsíc prosinec: Kateřina Poživilová – zadní Zvičina
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MĚSTSKÉ  UDÁLOSTI

Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2017
Město Dvůr Králové nad Labem bude mít v roce 2017 deficitní rozpo-

čet, který schválili zastupitelé na svém zasedání ve čtvrtek 8. prosince. 
Celkové příjmy 322,00 mil. Kč.

Výdaje 380,29 mil. Kč.
Rozpočet do jeho vyrovnanosti doplňuje financování, které nemá charakter ani příjmů, ani

výdajů, a činí 58,29 mil. Kč. Plánovaný deficit je možné pokrýt zůstatky prostředků na účtech
z předcházejících období.

Noviny královédvorské radnice 12/2016

Dodatek ke smlouvě s Karsitem zastupitelé schválili, firma pokra-
čuje v přípravě investičního záměru

Zastupitelé města se na svém zasedání ve čtvrtek 8. prosince znovu zabývali smlouvou
o budoucí smlouvě o převodu nemovitosti se společností Karsit Automotive, s. r. o. Dokument
zastupitelstvo schválilo letos v srpnu zároveň s prodejem pozemkových parcel v průmyslové
zóně Zboží.

„Při kontrole pro zveřejnění smlouvy podepsané 30. září vyšlo najevo, že dokument, který
schválili zastupitelé, a ten, který byl podepsán, nejsou zcela totožné ve výčtu pozemků, kudy
by měla vést příjezdová komunikace k průmyslové zóně. V podepsané smlouvě byl výčet po-
zemků rozšířen o šest pozemkových parcel,“ řekl starosta města Jan Jarolím a pokračoval:
„Chtěl bych zdůraznit, že k této nešťastné situaci nedošlo úmyslně. Nebylo záměrem města
ani společnosti Karsit vědomě podepsat jiné znění smlouvy. Proto jsme se s jednatelem Fran-
tiškem Řípou domluvili na nápravě této chyby a 8. prosince podepsali smlouvu ve schváleném
znění.“ 

Zastupitelé dodatek ke smlouvě, kde je upraven výčet pozemků pod projektovanou příjez-
dovou komunikací, jak je předjednán se silničním správním úřadem a s dopravním inspektorá-
tem Policie ČR, schválili. 

Jaroměřská společnost Karsit Automotive, s. r. o., nadále intenzivně pokračuje v přípravě
svého investičního záměru a své aktivity ještě rozšířila nákupem dalších pozemků od sou-
kromých vlastníků o velikosti cca 2 ha. „Tím průmyslová zóna dostala přijatelný tvar vhodný
pro výstavbu,“ vysvětlil majitel společnosti František Řípa. Na pozemcích o rozloze 13,5 ha
by měl nejpozději do tří let vyrůst nový moderní strojírenský závod s těžkou lisovnou pro vý-
robu kovových dílů pro automobilový průmysl a vysoce robotizovaným pracovištěm lase-
rového svařování. 

„Plánovaný termín zahájení výroby je v první polovině roku 2019, přičemž firma bude
projekty připravovat ve svých závodech v Jaroměři i ve Dvoře Králové nad Labem již v roce
2018, kdy dojde k prvnímu náboru nových pracovníků,“ sdělil František Řípa. V první etapě
výstavby se jedná o investici ve výši zhruba 2,5 mld. Kč, dvě třetiny nákladů spadají do náku-
pu moderních technologií. Vznikne zde cca 300 pracovních míst od dělnických až po ma-
nažerské profese. Moderní závod bude vyžadovat také vysoce kvalifikované, mladé lidi, dob-
ře vybavené po stránce jazykové a vybavené pro práci ve výrobě řízené počítači, vše ve smys-
lu 4. technické revoluce. 

V  současné  době  projektová  kancelář  vybraná  společností  Karsit  pracuje  na  přípravě
projektové dokumentace pro územní řízení a pro stavební povolení, připravuje se projektová
dokumentace na přivedení inženýrských sítí (elektřina, voda, plyn,...) k zóně a je zpracovává-
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na dokumentace na provedení hrubých terénních úprav. Konečné fázi se blíží část jednání ve-
dených ve věci objednávek některých rozhodujících, základních technologií, jejichž výroba
trvá minimálně 10 měsíců. Mezi špičkové technologie, kromě robotizované hydraulické li-
sovací linky o výkonu 2 500 tun, patří i laserová a svařovací linka osazená 50 kusy svářecích
robotů. „Je to jediná cesta, jak nahradit nedostatek pracovních sil,“ podotkl František Řípa.

V akvizici Karsitu se v roce 2019 setkají dvě aktivity, tj. výstavba výrobního závodu a ná-
běh významné zakázky od koncernu VW. Zakázka bude doplněna projekty od Škody Mladá
Boleslav, jako je výroba podlah pro nové typy vozů ze Škody MB a výroba náhradních pane-
lových dílů karoserie s dlouhodobou garancí odběru. 

Koordinátorem projektu je za město Dvůr Králové nad Labem místostarosta Dušan Sedlá-
ček.  V souladu s  podmínkami v uzavřené smlouvě dochází  k  vzájemné součinnosti  obou
stran. 

„Rozhodli jsme se pro danou lokalitu pro výstavbu nového závodu po více než dvouletém
hledání  nejvhodnější  lokality  pro  umístění  tak  významné a  rozsáhlé  investice,  která  patří
v historii společnosti mezi největší. Jedním z rozhodujících faktorů byla velikost průmyslové
zóny a i možnost rozšíření, která je příslibem možného dalšího růstu firmy i v budoucnosti.
První studie závodu ukazují, že velikost zóny pro Karsit je téměř na míru, a zcestné jsou infor-
mace, že pro Karsit je příliš veliká. Výhodou je i dostupnost dvou výrobních závodů v Jaromě-
ři a závodu ve Dvoře Králové nad Labem,“ uvedl František Řípa a dodal:  „Je pozitivní, že
s vedením města od počátku úzce spolupracujeme, vycházíme si vstříc a máme zájem o bez-
problémovou realizaci. Přínos městu v podobě nově vytvořených pracovních míst, příchodu
nových obyvatel, přínos pro rozvoj školství a další pozitivní jevy chápe každý.“ 

www.mudk.cz, Miroslava Kameníková, František Řípa, majitel a jednatel společnosti Karsit, 3. ledna 2017 

Novým určeným strážníkem je Pavel Chmelík, nahradil Jindřicha
Hauke

Zastupitel Jan Štípek podal na prosincovém zasedání zastupitelstva města opětovný návrh
na zrušení pověření určeného strážníka Mgr. Jindřicha Hauke plněním některých úkolů při
řízení MPDK a na dobu 1 roku pověřit strážníka Pavla Chmelíka. Z osmnácti přítomných za-
stupitelů hlasovalo pro jedenáct, proti byli tři, čtyři se hlasování zdrželi.

„Jako zastupitel pověřený řízením MPDK, který nese odpovědnost za fungování a hospo-
daření  městské  policie,  jsem došel  k  závěru,  že  není  v  současné  době v  nejlepším zájmu
MPDK, aby Mgr. Jindřich Hauke nadále vykonával funkci určeného strážníka. K tomu mě
vedla především série manažerských pochybení spojená s řízením MPDK, za něž dostal výtku
a které jsem s ním řešil ještě před jeho pracovní neschopností jako jeho nadřízený v rámci
pracovněprávních vztahů,“ vysvětlil Jan Štípek.

Mgr. Jindřich Hauke, který je stále v pracovní neschopnosti, se zasedání zastupitelstva zú-
častnil a v diskuzi k projednávanému bodu promluvil k zastupitelům. Mimo jiné uvedl, že je
u městské policie zaměstnán již 22 let, od roku 2009 jako určený strážník. Ve své řeči si také
stěžoval na spolupráci s Janem Štípkem a uvedl, že si pravděpodobně bude muset nyní hledat
nové zaměstnání. „Pracovní poměr Mgr. Jindřicha Hauke u městské policie rozhodnutím za-
stupitelstva samozřejmě nekončí, bylo zrušeno pouze jeho pověření určeným strážníkem. Až se
vrátí z dlouhodobé pracovní neschopnosti, bude mu nabídnuto umístění podle možností měst-
ské policie, jeho zkušeností a aktuálního zdravotního stavu. Co se týká jeho vyjádření k naší
spolupráci, na zastupitelstvu města jsem na něj nereagoval i přes to, že jsem s ním nesouhla-
sil. Osobně jsem přesvědčen, že tato problematika je otázkou pracovněprávních vztahů, které
nepatří na veřejné projednávání,“ dodal Jan Štípek.

www.mudk.cz, 3. ledna 2017, Miroslava Kameníková
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V areálu  Kohoutova  dvora by mohla  stát  budova komunitního
centra

Vedení  města  v  současné  době  připravuje  různé  projekty,  které  by  koncepčně  řešily
problémy v jednotlivých lokalitách města a na něž by bylo možné čerpat dotace. Ke studiím,
jež se aktuálně připravují, patří také projekt na revitalizaci parteru a vzniku budovy víceúče-
lového komunitního centra v areálu městského muzea, jež sídlí v Kohoutově dvoře. 

„Stav parteru u městského muzea se řeší již přes dvacet let. Vzniklo několik studií, které se
však nerealizovaly nebo nevyhovovaly z hlediska památkové péče, takže my nyní na tuto práci
navazujeme,“ uvedla místostarostka města Alexandra Jiřičková a pokračovala. „Jedna ze stu-
dií, která byla konzultována s památkáři, do projektu vnesla možnost stavby nové budovy.
Památkáři sice s navrhovanou úpravou parteru nesouhlasili, ale vznik nového moderního ob-
jektu jim nevadil.“

K myšlence nového objektu v areálu městského muzea se vedení města vrátilo, a to poté,
kdy byla vypsána výzva na komunitní centra. „Začali jsme proto hledat vhodné prostory, kde
by centrum mohlo vzniknout, ale bohužel jsme nenašli ani vhodný pozemek, ani budovu. Na-
padla  nás  však možnost  spojit  revitalizaci  parteru  se  vznikem polyfunkčního komunitního
centra,“ vysvětlila místostarostka Alexandra Jiřičková. Jak dále podotkla, poslední dva roky
se účastní různých projektů a veřejných projednávání, z nichž vyplynulo, že je ve Dvoře Krá-
lové nad Labem řada lidí, kteří by rádi na některých projektech pracovali, ale potřebují k tomu
stálý prostor.  „Máme zde aktivity pro ženy, pro rodiny s dětmi, mezigenerační projekty, ale
chybí coworkingový prostor. Nyní tedy máme jedinečnou příležitost, aby vznikl prostor s jed-
notným zázemím a personálem, kde by bylo možné setkávání a projekty uskutečňovat,“ do-
plnila. 

V rámci projektu, na kterém nyní pracuje architekt Vladimír Pošepný, by měl být areál mu-
zea upraven. Vznikla by zde galerie pod širým nebem, venkovní amfiteátr vhodný pro pořá-
dání koncertů, divadel, happeningů, workshopů apod. Navržený objekt má rozměry 8 krát 10
metrů, tři nadzemní podlaží, je bezbariérový s výtahem a počítá se s jeho volným propojením
s budovou muzea.  „Vzhledem k tomu, že centrum má být polyfunkční, musí splňovat funkce
sociální,  kulturní,  vzdělávací  a environmentální.  O spolupráci  jsme tak předběžně jednali
např. s Farní charitou Dvůr Králové nad Labem, dále by zde bylo možné vytvořit zázemí pro
loutkovou scénu a součástí by mohla být i komunitní zahrada,“ popsala možnosti využití Ale-
xandra Jiřičková. Revitalizace parteru a vznik budovy víceúčelového komunitního centra jsou
již projednány se zástupci Národního památkového ústavu Josefov, kteří jsou pro realizaci
projektu. 

www.mudk.cz, 2. ledna 2017, Miroslava Kameníková

Nové vyhlášky řeší zákaz konzumace alkoholu na veřejném pro-
stranství a noční klid

Od 1. ledna 2017 platily dvě nové vyhlášky města Dvůr Králové nad Labem, a to č. 3/2016
o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a č. 4/2016 o nočním kli-
du. Oba právní předpisy schválili zastupitelé na svém zasedání 8. prosince 2016.

Dosud platná  vyhláška  města  o  zákazu  konzumace  alkoholických  nápojů  na  veřejném
prostranství č. 10/2011 zakazovala konzumaci alkoholu na veřejném prostranství kromě míst,
kde se konaly společenské, kulturní, sportovní nebo jiné akce pořádané, spolupořádané nebo
povolené městem Dvůr Králové nad Labem. „Nález Ústavního soudu však konstatoval, že se
jedná o nerovný přístup města k sobě samému a k ostatním fyzickým a právnickým osobám.
Vyhláška tak byla přepracována a stanovila obecnou výjimku pro konkrétní místa jako za-
hrádky, předzahrádky, prodejní stánky apod. a konkretizované akce, například majáles nebo
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posvícení,“ vysvětlila vedoucí právního oddělení Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem
Mgr. Alena Petirová.

Dosud platná vyhláška o nočním klidu č. 9/2011 stanovila dobu nočního klidu od 22:00 do
6:00 hod. a rada města byla oprávněna udělit výjimku konkrétním žadatelům, kteří o ni pře-
dem požádali. Nový přestupkový zákon, který platí od 1. října 2016, však možnost těchto vý-
jimek zrušil.

Stanovit výjimečné případy pro možnost vymezení noční doby dobou kratší nebo žádnou
je možné pouze výčtem konkrétních slavností  nebo obdobných společenských akcí  přímo
v obecně závazné vyhlášce. Jedná se především o akce opakujícího se charakteru určené pro
veřejnost,  jako např.  Královédvorské hudební léto,  majáles,  Svatováclavské posvícení  atd.
Pořadatelé se mohli během října a listopadu 2016 na město obrátit a kvůli úpravě nočního kli-
du akce, jež se chystají v roce 2017 organizovat, nahlásit. Jejich požadavky byly do vyhlášky
zapracovány. Soukromé společenské akce nová vyhláška neřeší. Při jejich pořádání se účastní-
ci musí chovat tak, aby noční klid nerušili.

www.mudk.cz, 30. prosince 2016, Miroslava Kameníková

Město má schválený nový Plán odpadového hospodářství
Zastupitelstvo města 8. prosince 2016 schválilo nový Plán odpadového hospodářství města

(dále jen POH) na roky 2017–2021. Dokument město zpracovává jako původce odpadů na zá-
kladě ustanovení § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Účelem je stanovit optimální způ-
sob dosažení souladu s požadavky právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství na
území města. 

Schválený POH je velmi důležitým dokumentem zejména při získávání různých grantů
a dotací v oblasti odpadového hospodářství. POH města musí být v souladu se závaznou částí
POH Královéhradeckého kraje. 

Nový POH nahrazuje dokument z roku 2010, jemuž skončila platnost. Cílem POH je za-
měřit se na předcházení vzniku odpadů, snížit skládkování, zvýšit využívání odpadů a zlepšit
služby odpadového hospodářství pro občany města např. rozšířit sběrný dvůr (vybudovat na
něm rampu pro snadnější nakládání s objemným odpadem, zřídit centrum pro opětovné použi-
tí výrobků, recyklovat stavební suti), zlepšit dostupnost kontejnerů na tříděný odpad či zavést
nádobový systém pro svoz bioodpadu (placená služba pro občany). 

Všechna opatření bude třeba podporovat soustavnou informační kampaní a ekologickou
výchovou dětí  a  mládeže se zaměřením na předcházení  vzniku odpadů a environmentální
osvětu v oblasti nakládání s odpady.

www.mudk.cz, 29. prosince 2016, Ing. Eva Šírková, vedoucí odboru životního prostředí

Dvůr Králové nad Labem je certifikovaným Městem vzdělávání
Město Dvůr Králové nad Labem je od úterý 13. prosince 2016 držitelem certifikátu obecně

prospěšné společnosti EDUin za splnění základních i volitelných kritérií stanovených pro cer-
tifikovaná Města vzdělávání. Ocenění, které město získalo na roky 2017 a 2018, převzala
místostarostka Alexandra Jiřičková z rukou manažerky projektu Města vzdělávání Silvie Pý-
chové u příležitosti setkání odborné veřejnosti  nad projednáním projektu místních akčních
plánů vzdělávání (MAP), které se uskutečnilo v prostorách ZOO Dvůr Králové, a. s., a do ně-
hož jsou zapojeni i odborníci z EDUinu.

Noviny královédvorské radnice 12/2016 (upraveno kronikářem)
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Cena vodného a stočného se v roce 2017 nezmění, Královédvoráci
zaplatí 79,85 Kč

Vodné a stočné v roce 2017 ve městě nepodraží. Rozhodli o tom radní města na své schůzi
dne 20. prosince 2016. Odběratelé tak za 1 m3 zaplatí 79,85 Kč (69,44 Kč bez DPH), což je
stejná  částka jako v letošním roce.  Vodné nadále zůstává  34,81 Kč (30,27 Kč bez DPH)
a stočné 45,04 Kč (39,17 Kč bez DPH).

www.mudk.cz, 27. prosince 2016, Jan Skalický, oddělení vztahů k veřejnosti

Studenti fakulty architektury VUT v Brně budou navrhovat vla-
kový a autobusový terminál ve Dvoře Králové nad Labem 

Vysoké učení technické v Brně nabídlo svým studentům Dvůr Králové nad Labrm jako
jedno z témat pro jejich bakalářské práce, což je v životě studenta hned po diplomním projek-
tu druhá nejdůležitější studentská práce. Město pro studenty připravuje podklady, zajistí jim
exkurzi, finanční podporu a na závěr připraví pro občany města výstavu studentských projek-
tů. Název bakalářské práce je „Vlakem do Dvora“ a cílem je návrh nového přestupního termi-
nálu ve Dvoře Králové nad Labem. Terminál by měl sdružovat současné autobusové linky
a novou vlakovou trať využívající současnou vlečku. Mimo vlastní dopravní funkce se před-
pokládá i návrh občanské vybavenosti. Důraz bude kladen na vztah řešeného území s městem,
nový terminál bude sloužit i jako vstupní bod do města. Trojúhelníkově řešené území je vy-
mezené stávajícími železničními vlečkami a ulicí 28. října. Iniciátorem spolupráce s brněn-
skou vysokou školou je zastupitel Nasik Kiriakovský, který myšlenku nového terminálu pro-
sazuje, aktivně se jí zabývá a spolupráci s VUT připravil. Pro myšlenku terminálu se mu po-
dařilo získat i důležité instituce a dopravní odborníky. V květnu proběhla zkušební jízda, které
se zúčastnila řada odborníků z dotčených organizací, politiků a novinářů. Studentské práce
jsou dalším krokem k nalezení optimálního řešení.

Královédvorsko.cz, 28. prosince 

Ředitel JUTA, a. s., Ing. Hlavatý na prosincovém zastupitelstvu 
Hned na zahájení zasedání městského zastupitelstva 8. prosince přišel přednést svoji řeč

senátor a ředitel JUTA, a. s., Ing. Jiří Hlavatý. Zastupitelům i přítomným občanům města vy-
světlil ze svého pohledu kauzu kolem prodeje pozemků průmyslové zóny, ale nevynechal také
další témata, jakými jsou operační sály v královédvorské nemocnici, oprava fasády gymnázia,
rekonstrukce  Heydukovy  ulice  a  další.  Na  jeho  otázky  mu  následně  odpověděl  starosta
Ing. Jan Jarolím. Přinášíme jen vybrané body, ve kterých se objevila nová fakta či  dosud
nikde nezveřejněné informace. 

Oprava Heydukovy ulice. Město mělo pro příští rok příslib finanční podpory kraje při re-
konstrukci ulice Heydukova a Jaroměřská, která na Heydukovu ulici navazuje a pokračuje
dále k závodu Juta na Borkách. Bude se však realizovat jen část rekonstrukce, a to ulice Ja-
roměřská. Jak starosta vysvětlil, město není připraveno na rekonstrukci Heydukovy ulice kvů-
li řešení stávající i nové zeleně. Ing. Hlavatý ve své řeči upozornil, že přednost před alejí stro-
mů  dostala  v  Heydukově  ulici  cyklostezka.  Ta  je  v  Heydukově  ulici  součástí  plánované
Labské stezky. Starosta doplnil, že se tak hledají jiné možnosti umístění požadované zeleně.

Parkoviště na Borkách. Ing. Hlavatý zmínil zájem Juty o odkup pozemků města, které by
Jutě sloužily jako přístupová cesta k areálu. Starosta o této poptávce ví a město má zájem pří-
slušné  pozemky s  Jutou  směnit  za  ty,  které  patří  Jutě  a  které  město  potřebuje  pro  účely
chodníku směrem na Žireč.

Průmyslová zóna Zboží. O prodeji průmyslové zóny ve Zboží už jsme informovali v samo-
statném článku. Na zastupitelstvu jsme se mohli dozvědět podobné informace naživo od pana
Ing. Hlavatého, ale také novinku z úst starosty, který všechny přítomné informoval o jednání
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se starostou jedné z vedlejších obcí, kde by mohla vzniknout nová průmyslová zóna vhodná
i pro Jutu. Budeme sledovat, zda se podaří tuto zónu připravit. 

Oprava  fasády  gymnázia. Jedním  z  bodů,  zmíněných  panem  senátorem,  byla  nutnost
opravy fasády budovy gymnázia, které sám finančně podporuje. Vyzdvihl opravu fasády gym-
názia v Trutnově. Starosta tak měl možnost informovat o tom, že budova gymnázia v Trut-
nově je v majetku kraje a budova gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem je v majetku města,
byť gymnázium samotné je krajská příspěvková organizace. A město disponuje omezenějšími
zdroji než kraj. Starosta uvedl, že jediná možnost, jak získat peníze na opravu fasády gym-
názia, je u kulturní památky přes Ministerstvo kultury, od kterého Dvůr Králové nad Labem
každý rok dostává 1,5 mil. Kč. Ale ve Dvoře Králové nad Labem není budova gymnázia jedi-
nou kulturní památkou a nyní, v letech 2015–2017, se peníze vkládají do Hankova domu. Po-
tom přijde na řadu budova gymnázia. Ředitel gymnázia o tomto plánu ví a počítá s tím, že fa-
sáda gymnázia se bude opravovat až v roce 2018. Navíc stav těchto dvou budov (Hankův dům
– gymnázium) je diametrálně jiný – gymnázium má fasádu, jejíž stav už se zhoršovat nebude,
zatímco u Hankova domu již bylo nutné tyto opravy skutečně provádět. Přesto vedení města
přislíbilo, že prověří další možnosti financování.

Královédvorsko.cz, 28. prosince

Názory občanů
Otázky, na které nedošlo

Ve čtvrtek 8. prosince se konalo 12. zasedání zastupitelstva. Nutno přiznat, že přihlížejících
občanů bylo tentokrát víc než jindy. Měla jsem připraveno několik otázek pro naše zastupite-
le, ale program byl tak obsáhlý, že po čtyřech hodinách, kdy byl program zhruba v polovině
a na dotazy občanů mělo dojít až v závěru, jsem musela odejít.  Možná by bylo na zvážení
změnit  a  zatraktivnit  průběh  zastupitelstev.  Schvalování  agendy  pozemků  a  nemovitostí
v majetku města by se mohlo odehrávat v přibližně stanoveném čase a za přizvání dotčených
občanů. Kupříkladu na tomto zastupitelstvu se řešily podněty podávané občany na změnu
územního plánu a občané, kterých se to týkalo a dali si s podklady nemalou práci, to vůbec
netušili, nebyli přizváni a dozvěděli se až výsledek bez odůvodnění zamítavého stanoviska,
aniž se mohli ke svému návrhu veřejně vyjádřit. Zkrátka, úředník rozhodl a ty dej pokoj, ob-
čane. Teď ty otázky. Chtěla bych se zeptat na opravy chodníků v našem městě. Kdo monito-
ruje  frekvenci  využívání  a  tudíž  důležitost  a  smysluplnost  jejich  oprav?  Ptáte  se  občanů
v okrajových částech města, kudy se dostávají ke svým obydlím? Např. nový chodník u Jane-
čáku směr  Hradec  Králové.  Neříkám,  je  to  super.  Ale  kolik  lidí  po něm chodí?  A co  ten
chodník v příšerném stavu na druhé straně vozovky, kde jsou rodinné domy? Tam lidé odjak-
živa  chodí  domů a i dál  k bývalé mlékárně.  Že by šli  po novém chodníku a pak přebíhali
ke svým obydlím přes silně frekventovanou silnici bez přechodu? To asi těžko. Dále se mě
lidé ptají na opravené nábřeží a  smysluplnost načmárané asi cyklostezky. Když se budete dr-
žet autem ve svém pruhu, tak pravými koly berete všechny, teď už propadlé kanály. Jak to
bude vypadat po zimě, a budete kvalitu předané práce reklamovat? Tak se ptám za ně. Je prav-
da, že je nábřeží užší, a teď po sněhové nadílce ještě užší? Začínám si myslet, že jsme raritou
pro  cyklisty.  Cyklostezky  odnikud  nikam.  Proč  nemůže  být  cyklostezka  obousměrná
po pravém břehu Labe. Myšleno od mostu Jana Palacha – směr kruhový objezd u lva. Takový
provoz tam určitě není, aby se cyklisté nevyhnuli. Jezdí se tudy běžně a silnice mohla zůstat
motorovým vozidlům. Obávám se, že cyklisté budou tuto zmatečnou situaci využívat asi tak,
jako červený pruh u kostela a v ulici Palackého. A teď nejožehavější otázka na pana starostu.
Myslíte si, že TSm zvládly lednovou sněhovou nadílku? Odpovím za vás. V žádném případě.
Jako starosta byste měl z této nezvládnuté situace vyvodit personální důsledky. Odpovědi tou-
to cestou nečekám, ale je to podnět k zamyšlení pro vedení města. 

Noviny královédvorské radnice 1/2017, Libuše Vonková 
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Soutěž, jak by se nám lépe žilo, kdyby tady bylo či nebylo…
Výhercem soutěže ze 4. čtvrtletí se stal Rudolf Klíma. Navrhuje upravit pěšinu, která vede

po levém břehu Labe v úseku od přemostění Labe u bývalého závodu TIBA Vorlech směrem
k Verdeku. Tato pěšina vede klidovou oblastí a je užívána rybáři a za účelem krásných vy-
cházek okolo Labe. Tato trasa může být rovněž vítanou alternativou k nebezpečné chůzi po 
silnici z Vorlecha do Verdeka. Rudolf Klíma nabízí i pomoc při čištění pozemku. 

Jako nápad roku byl 2016 vyhodnocen jeden z mnoha nápadů Hany Sedláčkové: návrh
na zvelebení pozemků na příjezdu do města od Hradce Králové. K vítěznému námětu sděluje-
me, že město již začalo pracovat na tom, aby na pozemku v Dukelské ulici (tzv. Janečkově
kopci) byla vysázena nová zeleň. 

Výhercům byly ceny (za 4.  čtvrtletí  2016:  dárkový balíček od společnosti  EKO-KOM,
za nápad roku 2016: kniha od města „Dvůr Králové nad Labem a okolí – historie a současnost
ve fotografii“) předány osobně. 

I přesto, že tato soutěž skončila, můžete i nadále návrhy, jak zlepšit životní prostředí ve 
Dvoře Králové nad Labem, zasílat na odbor životního prostředí.

Noviny královédvorské radnice 1/2017, Ing. Eva Šírková 

Společenská rubrika
Noví občánci města 

V prosinci se narodilo ve Dvoře Králové nad Labem 11 občánků – 4 chlapci a 7 děvčat.

Úmrtí 
V prosinci zemřelo ve správním obvodu města Dvůr Králové nad Labem 25 lidí, z toho

bylo 15 královédvorských občanů, 9 mužů a 6 žen.

Jubilea 
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích v prosinci 21 ob-

čanů s gratulací  a  kytičkou.  V tomto  období  oslavily  4  manželské  páry  stříbrnou  svatbu,
5 manželských párů zlatou svatbu a 3 manželské páry svatbu diamantovou. 

KULTURA

Hankův dům, městské kulturní zařízení
Zakončení tanečních kurzů

V pátek 2. a v sobotu 3. prosince byly závěrečnými věnečky zakončeny taneční kurzy roku
2016.

Koncert Anety Langerové
V pondělí 5. prosince se uskutečnilo v rámci koncertního turné vystoupení zpěvačky Anety

Langerové v pořadu nazvaném Na Radosti. Koncert byl z Anetina stejnojmenného alba do-
plněný o známé hity zpěvačky.

Divadlo – Manželský čtyřúhelník
V úterý 6. prosince uvedla Agentura Fanny z Prahy divadelní představení Jakuba Zindulky

nazvané Manželský čtyřúhelník. Jednalo se o komedii mezi muži a ženami, o životě, který nás
opakovaně  dokáže  překvapit.  Hráli:  Dana  Homolová,  Michaela  Badinková,  Daniel  Rous
a Martin Kraus.
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Loutková scéna Klíček
V neděli  11.  prosince  zahrála  loutková  scéna  Klíček  pohádku  pro  nejmenší  nazvanou

Kašpárek v pekle.

Akademie základní školy Schulzovy sady
V úterý 13. prosince se v sále Hankova domu uskutečnila Akademie základní školy Schul-

zovy sady nazvaná Vánoce u Spejbla a Hurvínka.

Vánoční koncert
Ve středu 14. prosince se v rámci 438. koncertu Kruhu přátel hudby uskutečnil vánoční

koncert komorního smyčcového souboru Musica Antiqua z Trunova.

Královédvorské Vánoce
V  pátek  16.  prosince  se

v  Hankově  domě  konaly  Krá-
lovédvorské  Vánoce.  Jde  o  již
tradiční  předvánoční  akci,  na
které  jsou  ukázky  řemesel,
prodej vánočních dárků, to vše
s bohatým kulturním doprovod-
ným programem.  Letos  tu  vy-
stoupil  dětský  folklorní  soubor
ZUŠ  Trutnov  nazvaný  Zhor,
dále  Carpe  Diem  z  dvorské
ZUŠ,  flétnový  soubor  z  jaro-
měřské ZUŠ Musica Per Legni,
známá folková skupina Kantoři,
Divadlo 100 opic z Prahy s mu-

zikantským vystoupením Adventní koledy. Jednalo se o divadelní vystoupení doprovázené ko-
ledami.

Vánoční koncert Záboje
V pondělí 26. prosince v kostele sv. Jana Křtitele uvedl pěvecký soubor Záboj vánoční

koncert, na kterém zazněly vánoční písně, kancionály a koledy zpívané od dob renesance až
po současnost. Koncert nastudoval dirigent Vít Mišoň.

Městská knihovna Slavoj
Vzpomínky na minulost – prodejní výstava

Matyáš Beránek, královédvorský rodák, se podstatnou část svého ži-
vota  zajímá o  kulturu  a  život  indiánů v Severní  Americe.  Po návratu

z USA se začal věnovat malování a svoji tvorbu zaměřil na jejich portréty. Výstava vybraných
portrétů byla umístěna v prostorách knihovny od 1. prosince 2016 do 28. února 2017. 

Vánoční zvyky a tradice 
Program určený pro školní kolektivy probíhal od 1. do 22. prosince. Vyplnil období čekání

na Ježíška povídáním o Barboře, čertovi a Mikuláši a připomenul žákům pro tento čas ty-
pické, mnohdy již opomíjené zvyky a tradice. 
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Hudba jinak 
V sálku knihovny se uskutečnil v pátek 9. prosince koncert hudebního seskupení Martin

Werner a spol. na netradiční hudební nástroje. Účastníci si mohli přinést s sebou vlastní hu-
dební nástroje. Vstupné dobrovolné. 

Setkání akční skupiny žen 
Seminář pořádala v úterý 13. prosince Evropská kontaktní skupina ve spolupráci s městem

Dvůr Králové nad Labem v rámci projektu Cesta za sebedůvěrou. 

Beseda s Jaroslavem Kratěnou 
Ve středu 14. prosince měl besedu Jaroslav Kratěna o cestách za dobrodružstvím po Se-

verní Americe a z toho vyplynuvší literární činnost aneb proč nepsat knihy v Česku. Vstupné
dobrovolné. 

Pohádkoterapie 
Vyvrcholením adventu a vánočních svátků je  pro většinu dětí  štědrovečerní nadílka od

Ježíška. Co se stalo při Ježíškově narození, jaké měl dětství anebo jak uzdravil nemocné dít-
ko, se děti dozvěděly v pátek 16. prosince při posledním společném čtení v rámci pohádkote-
rapie tohoto roku. Četly se pohádky o Ježíškovi od Josefa Miklíka. Program byl určen pro děti
od 7 let. 

Čert a Káča 
Loutkové divadlo Klíček uvedlo v sobotu 17. prosince maňáskovou pohádku Čert a Káča.

Vstupné 20 Kč dospělí, 10 Kč děti. Po dobu vystoupení bylo otevřeno oddělení pro děti. 

Vánoční prázdniny v knihovně
Od 24. prosince do 1. ledna 2017 byla všechna oddělení knihovny uzavřena. 

Kolektiv knihovny všem přeje krásné vánoční svátky, hodně štěstí  a radosti  do nového
roku a těší se na shledání opět v roce 2017. 

Městské muzeum
Z pohádky do velkého světa 

Městské muzeum uspořádalo výstavu MgA. Martiny Mi-
nárikové nazvanou Z pohádky do velkého světa. Jak to bylo

v pohádkách a jak je to dnes? Co kdybyste byli třeba pozváni na hostinu na Pražský hrad? Jak
odpovědět na pozvání, přinést dar, co si na sebe obléknout? I jak probíhaly prezidentské ná-
vštěvy v našem města. To vše mohli vidět návštěvníci od 9. prosince do 19. února 2017 ve vý-
stavním sále v budově Špýcharu. Výstava byla jak pro dospělé, tak hlavně pro malé děti, které
se poučily i na starých dobrých pohádkách. 

Vstupné dospělí 40 Kč, děti, studenti, důchodci 20 Kč.

Výtvarná vánoční dílna
Ve čtvrtek 1. a v pátek 2. prosince pořádalo městské muzeum tradiční vánoční dílny. Ná-

vštěvníci mohli načerpat vánoční atmosféru a inspiraci pro sváteční dny. Stejně jako v minu-
lých letech měli možnost získat originální vánoční ozdobu podle svého přání. Dále probíhala
ukázka malování vánočních ozdob a pod vedením lektorek si mohli vyrobit originální vánoční
dekorace a připraven byl i prodej vánočních ozdob. 

Divadelní představení loutkového divadla Zvoneček
V prosinci zahrálo divadélko v neděli 4. pohádku Jak čerti čerta ženili a v neděli 28. po-

hádku Na stříbrné pavučině.
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Koncert Jamese Harriese
Bez Jamese nejsou ve Dvoře Králové nad Labem Vánoce, a proto k nám jako tradičně tý-

den před Vánoci zavítal. James Harries na sklonku loňského roku vydal úspěšné album Until
the Sky Bends Down na domácím labelu Tranzistor. Se svým singlem Salvation se držel dva
měsíce v TOP 5 na rádiových hitparádách.

Výroční zpráva městského muzea 2016 (upraveno kronikářem)

Vánoční setkání v Domově důchodců
V  úterý  20.  prosince  se  uskutečnilo

Vánoční  setkání  v  Domově důchodců.  Na
programu bylo poděkování dobrovolníkům,
představení knížky Chytré hlavičky od fa-
rářky Církve československé husitské Anny
Holínské,  uvedení  filmu  Bětka  a  chytré
hlavičky  režisérkou  Teodorou  Remun-
dovou, vernisáž výstavy malíře Josefa Kej-
vala Obrazy z Mexika. K poslechu a tanci
hrálo duo Scarabeus.

Záštitu  nad akcí  převzal  starosta  města
Ing. Jan Jarolím, který se osobně zúčastnil.

Programového odpoledne s promítáním filmu Teo-
dory Remundové jsem se zúčastnil osobně, a protože to
bylo  velice  zajímavé  odpoledne,  použil  jsem  článek
z Krkonošského deníku do kroniky města. Hlavní pro-
tagonistka není sice ze Dvora Králové nad Labem, ale
spolu se svoji  kamarádkou navštěvují  královédvorský
domov důchodců a zpestřují tak život tamním obyvate-
lům. 

Na snímku dole vlevo Eva Tomešová, jedna z postav
filmu, a vpravo kameraman David Čálek.
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Slečna z Třebihoště v hlavní filmové roli 
Theodora Remundová v úterý 20. prosince ve Dvoře Králové nad Labem představila krát-

kometrážní film pro mezinárodní televizní soutěž. Jeho hlavní protagonistkou se stala teprve
dvanáctiletá Alžběta Teperová z obce Třebihošť. Dokumentaristku dívka společně se sestřeni-
cí Eliškou Cermanovou zaujala výjimečně vřelým vztahem k seniorům v královédvorském
Domově důchodců i ke znevýhodněným lidem.

Pomáhat lidem, které člověk v podstatě příliš nezná, se v současné době moc nenosí. Tím
spíš, když navštěvujete základní školu a máte úplně odlišné starosti. Příběh Alžběty Teperové
a Elišky Cermanové z Třebihoště ale dokazuje, že pouhé setkávání zástupců rozdílných vě-
kových generací může přinést možná až nečekanou životní radost. 

Život sestřenic ze zapadlé vísky u Dvora Králové nad Labem je propletený mnoha zážitky.
Dívky díky své všestrannosti získaly vloni podporu v soutěži nadačního fondu Zlatý oříšek,
který se zaměřuje na nadané a úspěšné děti. A shodou okolností i díky této soutěži pak dostaly
možnost stanout před filmovými kamerami. 

Pro svůj krátkometrážní dokument si je totiž vybrala režisérka Theodora Remundová. Za-
ujala ji bezprostřednost obou dívek, otevřené srdce a schopnost pomáhat nemocným lidem
a seniorům. 

„Dívky vybíraly peníze na chlapečka, který prožil mozkovou obrnu, jsou velmi všestranné
a se školou navštěvují domov důchodců. Děti většinou na něco hrají, zpívají, sportují nebo
i třeba pracují v místní televizi. Ale takové záliby jsou výjimečné. Chtěla jsem příběh Bětky
Teperové přiblížit i ostatním a zdokumentovat ho,“ řekla režisérka a herečka. Film se ode-
hrává jak v královédvorském domově důchodců, tak v rodinném zázemí dívek a na jiných
místech v Třebihošti. 

Spolupráci s Domovem důchodců ve Dvoře Králové nad Labem navázala základní škola
z Bílé Třemešné, kterou dívky navštěvují, zhruba před dvěma lety. Začala přednáškami, ruční-
mi pracemi a tanečními či dramatickými vystoupeními. 
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„Pro žáky i školu je tahle spolupráce hodně prospěšná. My učitelé dětem ukazujeme, co je
abeceda, násobilka, učíme je fyzikální vlastnosti a podobně. Ale na druhou stranu je musíme
i učit, že nezáleží, čím jsem, ale jaký jsem. Spolupráce s domovem důchodců nám dává tuhle
šanci. Myslím, že to pak těší obě strany,“ řekla před slavnostním uvedením filmu učitelka
Dana Rejlová. 

Spolupráce Alžběty Teperové, Elišky Cermanové a domova důchodců se pak i díky při-
pravovanému dokumentu  mohla  výrazněji  prohloubit.  Dívky začaly  navštěvovat  tzv.  klub
chytrých hlaviček. Už dlouhé roky ho tu vede Anna Holínská, autorka metody na trénování
paměti seniorů a jedinečné publikace, kterou k této problematice vydala. 

„Chodím do domova důchodců ve volném čase, nijak pravidelně. Těší mě, že tu jsou lidé,
kteří ze mě mají radost, kterou jim mohu předávat. Baví mě, že se lidé díky mně mohou smát
a mají určité oživení,“ vysvětlila dvanáctiletá Alžběta Teperová. „Nápad k těmto návštěvám
se zrodil u paní učitelky. Myslím, že každý, kdo s tím má něco společného, je za to nyní rád,
stejně jako já s Eliškou,“ dodala. 

„Tahle aktivita je mimořádná. I když to vlastně vypadá jako obyčejná věc, obyčejné to
není. To mě zaujalo. Tím spíš u takhle mladých dívek,“ vysvětlila režisérka Remundová cestu,
která vedla k filmové dokumentární nabídce. 

„Film se mi líbí. Bylo hrozně zajímavé takhle profesionálně natáčet. Těch pět úterků, které
jsem se štábem strávila, bylo skvělých. Člověk pozná, jak se natáčí film, kolik úsilí to dá a ko-
lik trpělivosti je k tomu potřeba. Neměla jsem tušení, jak je to náročné,“ pochválila Alžběta
Teperová, hlavní postava snímku.  „Domov seniorů budu ve volnu dál navštěvovat, ráda se
sem budu vracet. Jsem šťastná, když někomu mohu udělat radost,“ usmála skromně Teperová.

Krkonošský deník, 22. prosince, Jaroslav Pich

Dále pokračuje rozhovor s režisérkou filmu.
Díky Bětce se propojily světy odlišných generací.  Patnáctiminutový dokument o dívkách

pomáhajících v domově důchodců přijela do Dvora Králové nad Labem  představit sama reži-
sérka Theodora Remundová. Vznikl pro soutěž Evropské vysílací unie, které se každoročně
účastní sedm evropských zemí, ale i produkce z Japonska a Izraele. 

„Hlavní postavou musí být dítě ve věku do 12 let. To má před sebou nějaký úkol,“ vysvět-
luje režisérka. „Děti mohou mít různé aktivity. Chorvati letos třeba točili o chlapci, který šije
dámské šaty, Dánové zase o hochovi, který se hlásí na baletní školu,“ podotýká Remundová. 

Proč jste si vybrala právě dívky z Třebihošti? 

Našla jsem je v soutěži Zlatý oříšek. Jejich bohatý seznam aktivit mě zaujal. To, že dívky
chodí pomáhat do domova důchodců, to není úplně běžnou věcí. Na mě s Bětkou pak už jen
bylo, abychom našli formu, jak poutavý příběh přenést na kameru. Našli jsme ho skrze Annu
Holínskou, která v domově vede klub chytrých hlaviček, zaměřující se na trénování paměti
a běžnou komunikaci se seniory. 

Co je na Alžbětě Teperové výjimečné? 

Nevěděla jsem, jak to může probíhat. Většinou děti přijdou do domova, zazpívají třeba
písničku a odejdou. Ale Bětka byla schopná s lidmi mluvit, světy dvou generací se opravdu
propojily. A i díky projektu vzniklo něco společného, kdy na výsledku mají podíl i zážitek obě
věkové generace. 

Jak dlouho jste natáčeli? 

Celkem pět dní ve Dvoře Králové nad Labem a v Třebihošti. Bylo to podřízené společným
schůzkám se seniory, dopoledne jsme točili třeba ve škole, u dívek doma. Jezdila jsem sem
předtím i bez kamery, abych se do prostředí dostala a získala jejich důvěru. Museli jsme i těm
15 minutám dát čas, jinak by to nefungovalo. 
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Jaký ohlas v mezinárodní soutěži snímek vzbudil? 

Porota byla skutečně zaskočená. To, jak je dívka v takovém věku schopná spolupracovat se
seniory, ji velmi zaujalo. 

Krkonošský deník, 22. prosince, Jaroslav Pich

Chytré hlavičky – Anna Holínská
Aktivizační  program  Chytré  hlavičky,

jak jej po léta připravuje Anička Holínská,
farářka Církve československé husitské, se
snaží doprovázet klienty Domovů důchodců
ve  Dvoře  Králové  nad  Labem a  může  se
s úspěchem coby inspirace přenést i kamko-
liv jinam. Oživování vědomostí, které tento
projekt přináší, nese totiž v sobě i cosi hře-
jivého z ohně života a dopřává člověku jistý
nadhled a humor. Záleží vskutku jen na na-
šem srdci a chuti pomáhat sobě a druhým.

Metodika se věnuje jednotlivým písme-
nům celé  abecedy.  Pro jeden den – jedno
písmeno – je připraveno dostatečné množ-
ství  nápadů,  inspirací,  návodů,  procházíte
oblastí českého jazyka, společenských věd,
matematiky, zeměpisu, dějepisu, hudebního
okénka,  luštění,  rébusů  i  pohybových
činností.  Není  opomenutá  oblast  duchov-
ních témat, na závěr vždy modlitba se slovy
začínajícími  na  probírané  písmeno.  Meto-
dika se dá stejně tak dobře využít i při práci

s dětmi nebo biblických hodinách. Byla zpracována jako publikace mající 64 stran formátu
A4.

Text: Církev československá husitská (upraveno kronikářem)

ŠKOLY

ZŠ Strž
Čertovská nadílka v prvních třídách

V úterý 6. prosince čekalo na prvňáčky za oknem velké překvapení.
Mikuláš, čert a anděl na malé školáčky nezapomněli! S radostí a nedo-

čkavostí v očích děti otvíraly krásné čertovské pytlíčky. Každý v nich našel malé překvapení.
Byl to pro všechny pěkný začátek dne.

www.zsstrz.cz, Mgr. Jana Havlová, Mgr. Eva Robková

Sochy vyprávějí příběhy
V pátek 9. prosince se žáci 2. stupně ZŠ Strž zúčastnili zajímavé přednášky o vesnici Ten-

genenge v Zimbabwe. Byla založena v šedesátých letech minulého století a dnes v ní žije více
než 250 kamenosochařů a dalších 700 jejich příbuzných. Jak jsme se dozvěděli, ve vesnici
dříve žilo mnoho dětí, kterým se dostalo jen základního vzdělání a některým ani to ne. Dnes
je vše jinak. Od roku 2011 působí v České republice Klub přátel Tengenenge, který pomáhá
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nejmladším  z  této  komunity  a  stará  se  o  jejich  vzdělávání.  Když  před  lety  dostaly  děti
pastelky, začaly je jíst, protože je vůbec neznaly a myslely si, že jsou k jídlu. V současnosti je
situace úplně jiná. Ve vesnici funguje školka, kde se učí angličtina a základy dalších předmě-
tů, aby mohly navštěvovat školu vzdálenou 9 km. Podařilo se zajistit plat učitelky, opravit bu-
dovu školky, vybavit děvčata a chlapce učebnicemi a dalšími pomůckami. Mezi žáčky je na-
dějný matematik i fanoušci kopané. Děti z okolí chodí hrát do Tengenenge fotbalové zápasy.
Hlavním zdrojem příjmu celé komunity jsou však nadále peníze za prodej soch. Ty si můžete
prohlédnout a zakoupit i v naší zoologické zahradě. Teď už pro nás nejsou jen kusem kamene,
ale víme, že za každou z nich se skrývá příběh sochaře a jeho rodiny.

Žáci byli rádi, že také mohli pomoci. Uspořádali sbírku obuvi a látkových batohů. Také
vyrobili drobné dárky, které se prodávaly na vánočních trzích v zoo, a výtěžek zaslali na účet
Klubu přátel Tengenenge. Podařilo se jim získat 2.081 Kč, 58 párů bot a 23 batohů. V pomoci
budou nadále pokračovat. Žáci 8. A se rozhodli, že si společně jednu ze soch zakoupí, a pro
děti z Tengenenge sbírají trička a kotníkovou obuv.

www.zsstrz.cz, Natálie Jiranová (upraveno kronikářem)

Žáci se rázem ocitli v Senegalu
V předvánočním čase připravili učitelé pro své žáky překvapení – trochu jinou výukou, než

na kterou jsou běžně zvyklí. Do školy jsme v pátek 16. prosince pozvali bývalé absolventky
Markétu Grúňovou a Ninu Grúňovou. Markéta se již  deset  let  podílí  na ochraně kriticky
ohrožené antilopy Derbyho v Senegalu. Pro žáky si připravila poutavé vyprávění o své práci,
o výuce senegalských dětí a navíc nabídla ochutnávku ibiškového čaje. V lednu odjíždí zpět
do Senegalu kvůli evidenci mláďat narozených v letošním roce. Druhá část dopoledne byla
věnována práci s kresbou. Nina žákům ukázala možnosti ztvárnění zdánlivě neslučitelných
námětů a žákům odkryla jejich často nerozeznaný výtvarný potenciál. Celý program probíhal
v rámci podpory nadaných žáků a těch, kteří se chtějí dozvědět něco navíc. Zúčastnilo se ho
zhruba 60 dětí z 1. až 9. třídy.

www.zsstrz.cz, Ing. Alena Čiháková

ZŠ Podharť
Sobotní dílny plné nápadů

Předvánoční čas ubíhá pro děti velice pomalu, proto je třeba najít způsob, jak jej zaplnit
a zároveň se naladit na tu správnou atmosféru. Škola Podharť již tradičně nabízí nejmladším
žákům předvánoční dílny, kterých se i letos zúčastnilo 62 dětí. Paní vychovatelky i učitelky
trochu vypomohly, aby pod šikovnýma rukama mohly na jednotlivých stanovištích vzniknout
předvánoční výzdoby skleněných andílků, hvězdiček do oken, ale i svícnů na stůl a stromečků
na dřevěných podstavcích, jež náramně vynikají na poličkách. Vlastnoručně vyrobené dáreč-
ky jsou o to hodnotnější, že byly vyrobeny s láskou, a tak jistě pod stromečkem potěší ne-
jednoho rodiče.

Noviny královédvorské radnice 12/2016, Markéta Hošková, vedoucí vychovatelka

Podharťská škola v pátek ožila
V 9. třídě dopoledne dne 2. prosince bylo veselo. Před osmou hodinou přišli žáci a za půl

hodiny již odcházely dvě party Mikulášů, andílků a čertů. Jedna z nich tradičně mířila do ma-
teřské školy ve Slunečné ulici  a druhá rozezněla svými zvonky celou školu.  Napjaté oče-
kávání výuce příliš neprospělo, zato písniček a slibů zaznělo dost, sem tam i nějaká slzička
ukápla.

Noviny královédvorské radnice 12/2016, Mgr. Stanislava Vojtíšková (upraveno kronikářem)
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Střední škola informatiky a služeb
Kadeřnicko-kosmetická soutěž

Dne 1. prosince se konala kadeřnicko-kosmetická soutěž
Mladý módní tvůrce v 5 kategoriích. Letos bylo úkolem sou-
těžících vytvořit dámský účes inspirovaný „africkými kme-

ny“.  Na  téma „barevná  hra  světla  a  stínů“  Marka  Leesona.  Žákyně  3.  ročníku  Michaela
Sedláčková předvedla barevný nadčasový účes pomocí foukané ondulace. V kategorii face-
painting na téma „Jules Verne“ žákyně Dominika Rozborilová malováním na obličej a krk
ztvárnila podmořský svět. V poslední kategorii make-up fantazijní líčení na téma „půlnoční
zahrada“  nás  zastupovaly  Sára  Dlouhá  a  Marie-Magdaléna  Hitková.  Nikita  Winklerová
z 3. ročníku oboru Kadeřník vyhrála v kategorii dámský účes inspirovaný „africkými kmeny“,
2. místo ve fantazijním líčení obsadila Marie-Magdaléna Hitková se svou modelkou Marcelou
Kolářovou, jejíž kostým byl opravdu originální a zaujal nejen odbornou porotu, ale všechny
zúčastněné v sále.

Noviny královédvorské radnice 12/2016, Bc. Jitka Šturmová

Základní škola a praktická škola
Zdobení vánočních stromečků v zoo

Celkem 41 žáků školy navštívilo zoologickou zahradu, kde společně
ozdobilo 2 stromky. I přes nevlídné počasí se jim podařilo zavěsit všech-
ny přinesené ozdobičky. Na závěr si všichni prošli pavilony, kde pozo-
rovali ubytovaná zvířata.

Vánoční program v knihovně Slavoj
V úterý 20. prosince žáky v knihovně čekala paní Voňková. Povídala si s nimi o adventu,

o narození Ježíška. Připomněli si vánoční tradiční činnosti. Po ukončení programu se žáci za-
stavili v oblíbené čítárně.

www.zs-dk.cz, zpravodaj prosinec 2016

Základní umělecká škola R. A. Dvorského
Výlet do Brna

V úterý 6. prosince se uskutečnil výlet tanečního oboru do Městského
divadla v Brně na muzikál Mary Poppins.

Vystoupení pro seniory ve Strži
V úterý 6. prosince se žáci ZUŠ podíleli na slavnostním vánočním setkání obyvatelů domu

s pečovatelskou službou ve Strži. 

Koncert na Starobuckém Debrném
V úterý 13.  prosince vystoupili  žáci  Tomáše Valtery,  Nikoly Holcové,  Vlasty Siřišťové

a Vladimíry Matuškové na vánočním koncertu v kostele Srdce Páně na Starobucku.

Prosincový koncert žáků
Ve čtvrtek 15. prosince se v sále ZUŠ uskutečnil Prosincový koncert žáků školy.

Setkání s obyvateli Domu s pečovatelskou službou v Sadové
V pátek 16. prosince navštívili žáci ZUŠ obyvatele domu s pečovatelskou službou v Sa-

dové. Děti ze ZUŠ opět všechny naladily na vánoční atmosféru. Poté k tanci a poslechu hrál
Jiří Cerman. Odpoledne bylo nádherné i díky výzdobě a pohoštění, které připravila Andrea
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Všetečková se svými kolegyněmi.  Popřát  krásné Vánoce seniorům i zaměstnancům přišla
paní místostarostka Alexandra Jiřičková a vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí
Kateřina Pištorová.

Adventní koncert v Choustníkově Hradišti
V sobotu 17. prosince vystoupili žáci ZUŠ na adventním koncertě v kostele v Choustní-

kově Hradišti.

Vernisáž výstavy 
V úterý 20. prosince se v galerii Otto Gutfreunda uskutečnila vernisáž výstavy prací žáků

výtvarného oboru ZUŠ pod vedením Ivany Černé a Jiřího Holana s názvem Tajemství. Na
úvod zahráli žáci Nikoly Holcové a Vladimíry Matuškové. Výstava trvala až do 15. ledna
2017.

Kostel sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem
Ve středu 21. prosince vystoupil Plech band Nikoly Holcové v doprovodném programu Zá-

kladní školy speciální a praktické školy Diakonie Československé církve evangelické. Kapela
zahrála koledy v chrámu Páně v kostele sv. Jana Křtitele.

Kostel Navštívení Panny Marie v Kocléřově
Ve středu 28. prosince zahrál soubor loveckých nástrojů několik skladeb při příležitosti

akce Putování za Ježíškem.
Zdroj: Facebook.com/Zus/RADvorskehoDvurKraloveNadLabem

SPORT

HC Rodos Dvůr Králové nad Labem
Otevřený dopis Vasila Teodoridise

Vážené dámy, pánové, fanynky a fanouškové,

stále  slyším  kritiku  na  dvorský  hokej,  Vasila  Teodoridise,  trenéry
a hráče. Držíme se od začátku sezony na prvním místě tabulky. Naši hrá-
či  chodí  do  zaměstnání,  nebo  studují.  Mají  jako  každý  z  nás  svoje

problémy. Přes to všechno ve svém volném čase poctivě trénují a hlavně Vás chtějí bavit
hokejem. Někdy to nevyjde tak, jak by si většina fanoušků představovala.

Upozorňoval jsem, že po loňské super sezoně, kdy HC Rodos všechny překvapil, bude ta
letošní dvojnásobně těžká. Každé mužstvo se na nás bude chtít vytáhnout a zvítězit. Týmy
jsou v krajské lize vyrovnané, každý dokáže překvapit, jak dokazují dosavadní výsledky.

Zároveň připouštím, že přišlo několik nečekaných zvratů. Nejprve kustod Zdeněk Pištora
vážně onemocněl. To otřáslo všemi – hráči i vedením. Během krátké doby přišlo odvolání
hlavního trenéra, pana Tomáše Topola, prezidentem klubu. Většinu fanoušků toto rozhodnutí
překvapilo, stejně jako hráče. Nejvíce ale asistenta trenéra Ivana Houdu, který mužstvo od
tohoto okamžiku vede jako hlavní trenér. Sešel jsem se s hráči, abych jim vysvětlil důvody
odvolání trenéra Tomáše Topola. Na tomto setkání se hráči, trenéři i vedení klubu shodli na
tom, že společným cílem je vyhrát letošní ročník soutěže.

Mužstvo bylo odvoláním trenéra rozhozené a zanechalo to následky na hře. Další negativní
zprávou bylo odebrání všech bodů za údajné neoprávněné střídavé starty našich čtyř hráčů
a tím porušení technických norem krajské ligy. Díky okamžitému jednání a bojovnosti trojice
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Teodoridis, Hlavsa, Polan svaz původní rozhodnutí přehodnotil a vzápětí nám připsal body
zpět.

Část fanoušků či diváků neustále řeší otázku spojení s Trutnovem nebo Vrchlabím do druhé
ligy. Nikde jsem nic takového neřekl, protože nejprve musíme soutěž vyhrát a v tuto chvíli
jsme od vysněného cíle ještě hodně daleko. Pokud si někdo myslí, že dělám svoji práci špatně,
nemám problém své místo uvolnit a pracovat jako člen výboru. Pokud máte ke mě důvěru,
mějte srdce hrdých Dvoráků. Nechejte nás prosím v klidu pracovat, nepomlouvejte a neubli-
žujte. Je to sport.

Slíbil jsem hokej pro radost a pobavení. Samozřejmě může přijít zklamání, hořká prohra.
To se ve sportu stává, někdy i v národnímu mužstvu. Ale mužstvo HC Rodos chce podat ten
nejlepší výkon. Buďme všichni jedna velká rodina a pojďme dosáhnout cíle, který ve Dvoře
Králové dlouho nikdo nedosáhl.

www.hcrodos.cz, prosinec 2016, prezident HC Rodos Vasil Teodoridis

Přehled utkání HC Rodos za prosinec
HC Rodos Dvůr Králové nad Labem – BK Nová Paka 7:4 (3:1, 1:1, 3:2)

HC Rodos Dvůr Králové nad Labem – Stadion Nový Bydžov 11:4 (1:1, 6:1, 4:2)
HC Jaroměř – HC Rodos Dvůr Králové nad Labem 2:4 (1:0, 1:4, 0:0)

SK Třebechovice – HC Rodos Dvůr Králové nad Labem 3:5 (0:4, 3:1, 0:0)
HC Rodos Dvůr Králové nad Labem – HC Náchod 6:3 (2:1, 1:2, 3:0)

Test s druholigovým soupeřem – benefiční utkání
Velmi povedený přípravný zápas odehráli hráči HC Rodos na ledě druholigového Vrchlabí.

Souboj čtvrtého celku skupiny Západ s lídrem krajské ligy dopadl lépe pro domácí, kteří zví-
tězili 5:3. Vrchlabí o vítězství rozhodlo už v první třetině, kterou vyhrálo 2:0. Zbylé dvě třeti-
ny skončily remízou. Branky Dvora stříleli Sedláček, Fořt a Luštinec. Utkání mělo benefiční
charakter, na léčbu malého Míši Bízy se vybralo 40 tisíc korun.

www.hcrodos.cz, prosinec 2016

Karate – DO Dvůr Králové nad Labem
Královédvorské karate má vicemistryni republiky

Mistrovství  České  republiky  v  karate  –  dvoudenní  maraton  zápasů
těch nejlepších z nejlepších, soutěž všech věkových a váhových kategorií
ve všech karatistických disciplínách. Letošní vrchol sezony, svátek kara-
tistů ze všech koutů naší vlasti, pořádal Český svaz karate ve spolupráci

s TJ Kovo a hostila jej moderní Sparta aréna v Praze, která o víkendu 3. a 4. prosince přivítala
kolem 800 závodníků z 60 klubů.

Za královédvorský oddíl si letos nominaci vybojovalo celkem 13 závodníků – J. Bukovský,
J. Macháček, V. Merhulík, J. Mišák, A. Mrkvičková, R. Plašilová, O. Polášková, D. Rajsner,
H. Straková, P. Škalda, J. Šolín a L. Vlček. Někteří již zkušení matadoři se účastnili Mistrov-
ství ČR poněkolikáté, pro ostatní to byla premiéra. Atmosféra soutěže byla úžasná, fandilo se
vlastním závodníkům i soupeřům, všichni se snažili podat co nejlepší výkony, byť je svazova-
la nervozita z obrovské haly, z obrovského množství lidí i z obav o co nejlépe podaný výkon.
Našim závodníkům se tak střídavě dařilo i nedařilo. Za zmínku určitě stojí dělená pátá místa
Josefa Mišáka, Olgy Poláškové a Hanky Strakové a dělené sedmé místo Jakuba Šolína, v tak
nabité konkurenci je každé bodované místo velkým úspěchem. A všem zúčastněným patří
velký dík za vzornou reprezentaci oddílu.
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Nicméně  celoroční  přípravu
nejlépe zhodnotila Regína Plaši-
lová,  jedna  z  nejzkušenějších
závodnic,  kterou  oddíl  v  sou-
časné době disponuje a která se
na tuto vrcholnou soutěž nomi-
novala v disciplíně kata, kumite
do 68 kg a kumite bez rozdílu
hmotnosti.  Ve  své  váhové  ka-
tegorii  Regína  prošla  kvalifi-
kačním sítem až do finále, které
se  konalo  ve  večerních  hodi-
nách na vyvýšeném pódiu před
zraky  televizních  kamer  České
televize a kde se se utkala s tra-
diční  rivalkou  z  Ústí  nad  La-
bem. Ve velmi vyrovnaném zá-
pase se však štěstí přiklonilo na
stranu  ústecké  závodnice  a

Regína si tak odvezla „pouze“ stříbrnou medaili. Každopádně nejen za zisk medaile, ale i za
celoročně předváděné vyrovnané výkony, aktivní přístup k tréninkům i soutěžím si Regina za-
slouží velkou gratulaci.

Text: Petr Kocmánek, Karate – DO Dvůr Králové nad Labem

Volejbalový klub Dvůr Králové nad Labem
Královédvorský volejbalový den

V sobotu 17. prosince se uskutečnil Královédvorský volej-
balový  den.  Tentokrát  si  poměřili  volejbalové  umění  hráči

z VoCe nad Metují,  TJ Sokol Bílá Třemešná, Volejbalový klub Dvůr Králové nad Labem,
ZŠ 5. května, ZŠ Schulzovy sady, ZŠ Podharť.

Opět se odehrály zápasy ve žlutém, oranžovém, červeném i modrém minivolejbalu. Pod
vysokou sítí se během turnaje zapojilo celkem 68 hráček a hráčů, pro které byly vedle volej-
balu připravené i atletické disciplíny. Za hladký průběh turnaje patří velké díky všem rozhod-
čím z řad Volejbalového klubu Dvůr Králové nad Labem.

V odpoledních hodinách se uskutečnil turnaj mixů hráček, hráčů, trenéru a přátel Volej-
balového klubu Dvůr Králové nad Labem.

www.volejbaldvurkralove.cz, prosinec 2016

ZÁJMOVÁ  ČINNOST

Dům dětí a mládeže Jednička
Pojďte všichni k Betlému

Už po mnoho let patří k tradičním předvánočním akcím Jedničky vý-
stavy betlémů. Po loňském úspěchu byla připravena znovu expozice v sá-
le Staré radnice, který ochotně zapůjčilo Městské muzeum ve Dvoře Krá-
lové nad Labem. Výstava s názvem Pojďte všichni k Betlému se konala

ve dnech 28. listopadu – 11. prosince. I tentokrát byli ke spolupráci přizváni Královédvorští
betlémáři.
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Právě jim patřila většina vystavených exponátů. Jesličky zapůjčili manželé Richterovi, Ka-
rel Hazdra, Vladimír Jiřička, Zdeněk Tyrychtr, Leoš Pryšinger. Výstava tentokrát nabídla asi
80  betlémů,  další  drobné  jesličky  a  předměty  s  motivem  Svaté  rodiny  a  také  historická
vánoční přání a dekorativní plastiky z vosku. Pozornost návštěvníků přitahoval zejména ba-
revný sádrový model Braunova Betlému od Leoše Pryšingera, dětem se moc líbil mechanický
betlém zapůjčený panem Cermanem z Dolní Kalné. Ženy zase obdivovaly drobné háčkované
a paličkované jesličky. Jednou z dominant výstavy, budící velkou pozornost malých i velkých
návštěvníků, byl také historický tyrolský kostelní betlém z Jaroměře. K vidění tu byly i histo-
rické betlémy z papíru, kralické jesličky, své zastoupení tu měly betlémy současné z různých
materiálů včetně keramiky a skla.

Nechyběl ani prodej papírových betlémů, pohlednic, drobných ozdůbek. Také tu byl pre-
zentován  nový  papírový  Královédvorský  betlém  výtvarnice  Taťány  Ruprichové,  který  si
mohli zájemci zakoupit.

Výstava se líbila. Někteří návštěvníci ocenili její atmosféru a výzdobu i zápisem do kro-
niky. Ačkoli byla návštěva škol v poměru k délce výstavy nižší než loni, lze považovat i le-
tošní účast za výbornou. Expozici betlémů zhlédlo celkem 881 účastníků.

Velký dík patří všem, kteří zapůjčili své betlémy a další exponáty. Velké ocenění si zaslou-
ží zejména manželé Richterovi nejen za zajištění výstavy o víkendech i během týdne, ale zej-
ména za velmi pečlivou instalaci jesliček i výzdoby. Věříme, že ti, kteří výstavu navštívili, ne-
litovali.

Text: Bc. Vladimír Jiřička

Vánoční tvoření pro základní školy
V předvánočním čase, dne 1. a 8. prosince, byly pro děti ze základních škol ve městě při-

praveny 2 dílničky, ve kterých si mohly vyrobit dárečky k Vánocům. Tentokráte to byli žáci
3. tříd. Vyrobili si svícínky ze skleniček a adventní věneček z kosmetických tamponů.

Text: Dana Kudrnovská

Čertovská noc 
O prvním prosincovém víkendu, 2. až 3., se v Jedničce uskutečnila tradiční čertovská pře-

spávačka, na kterou se sešlo celkem 17 dětí, které se těšily a možná lehce obávaly toho, co na
ně všechno čeká. S dětmi jsme si nejdříve zahráli seznamovací hry, aby se mohly mezi sebou
poznat a skamarádit. Abychom se však trochu naladili na čerty, nesměly chybět různorodé
čertovské hry a honičky. Po večeři si pak účastníci vyrobili dáreček pro rodiče ve formě sví-
cínků. To nejdůležitější však bylo teprve před námi. Čekala nás večerní venkovní čertovská
stezka, kde děti musely samostatně nebo ve dvojicích prokázat svoji odvahu při setkání nejen
s tmou, ale i čerty. Na konci stezky už na děti čekal čert s Mikulášem a andělem s bohatou na-
dílkou. Jelikož už bylo pozdě, přesunuli jsme se s dětmi na ubytovnu, kde jsme společně
přenocovali. Druhý den si děti po snídani vyrobily čerta z roličky a poté se už rozcházely do
svých domovů.

Text: Bc. Veronika Málková 

Čertovská nadílka 
Na akci Čertovská nadílka v pondělí 5. prosince se pracovníci v Jedničce převlékli za čerta,

Mikuláše a anděla, aby navštívili MŠ a ZŠ v Kocbeři a MŠ v Lipnici.  Děti jim zazpívaly
písničky a postupně k nim přistupovaly si vyslechnout jejich hříchy či pochvalu. Po slibu, že
se polepší, byly děti odměněny školou nachystanou nadílkou. Celkem bylo rozdáno 73 balíč-
ků.

Text: Bc. Lucie Pospíšilová 
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Adventní tvoření 
Ve dnech 6. a 8. prosince přišlo 33 dětí ze základní školy Podharť na hodinové adventní

tvoření. Žáci si vyrobili stáčenou svíčku ze včelího vosku, vánoční přáníčko z hedvábného
papíru a ozdůbku na stromeček.

Text: Bc. Lucie Pospíšilová

I tohle je Praha 
V sobotu 10. prosince byla uspořádána další z akcí cyklu Rodinné výpravy pod názvem

I tohle je Praha. Tyto akce jsou specifické – jako jediné v Jedničce nabízí turistické výpravy
rodinného typu, kterých se mohou zúčastnit rodiče s dětmi, prarodiče s vnoučaty i děti nebo
dospělí samostatně. Přesto, že se jedná o akce s „komorní“ účastí, mají v Jedničce své místo.
Nabízejí vždy několik méně známých míst a turistiku nepříliš namáhavou za dostupnou cenu.

V „itineráři“ Rodinných výprav má již několikaletou tradici předvánoční výlet do našeho
svátečně vyzdobeného hlavního města. I tentokrát byla jeho cílem také některá méně známá
zákoutí a čtvrti. Nejprve osmičlenná skupinka s vedoucím zavítala do Starých Bohnic, kde si
prohlédla zajímavý statek Vraných z 18. století, kostel sv. Petra a Pavla a částečně také ven-
kovní areál psychiatrické léčebny s několika zajímavými budovami. Po obědě v příjemném
prostředí restaurace Apetit v Dlouhé třídě se pak výletníci vydali přes Staroměstské náměstí
na Uhelný trh a do kostela sv. Martina ve zdi. Po krátké připomínce historie jedné z nejstar-
ších pražských svatyní si společně prohlédli její pozoruhodný interiér, kde právě probíhala za-
jímavá výstavka dřevěných plastik.  Na nabídku průvodkyně se také  vyšplhali  do kostelní
věže, odkud byl neobvyklý výhled na nejbližší domy a Týnský chrám. Dalším cílem byla Bíl-
kova vila u Chotkových sadů, resp. její exteriér, a poté Písecká brána. V zajímavé stavbě, sou-
části barokního opevnění Prahy, je nyní kavárna a prostor průjezdu se využívá i ke koncertům
a jiným kulturním akcím. Výprava společně poseděla u kávy a pak pokračovala do Chot-
kových sadů, odkud byl pozoruhodný pohled na Pražský hrad i na celé město. Následovala
cesta dolů na Klárov a přes Mánesův most a Kaprovou ulicí dál na Staroměstské náměstí.
Všichni mohli společně obdivovat opravdu krásný vánoční strom a zhlédnout i jeho malou hu-
dební produkci s přeblikávajícími světélky a další výzdobou. Výlet se opravdu povedl. Na
rozdíl od zataženého, mlhavého Dvora panovalo v Praze krásné, spíše jarní počasí. Program
se všem líbil.

Text: Bc. Vladimír Jiřička

Zdobení stromečku v zoo
Zdobení stromečku v zoo je již tradiční akcí Jedničky. V letošním roce se již podesáté sešly

děti z kroužků DDM 12. prosince před branou zoo, aby společně ozdobily vánoční stromeček.
Ty nejmenší doprovázeli i rodiče. Přihlášeno bylo přes 30 zájemců, ale postupně se pro nemoc
odhlašovali jeden za druhým. Nakonec nás zůstala polovina. Počasí bylo také nejisté, ale od-
poledne se vyjasnilo, a tak jsme kromě zdobení zvládli i prohlídku vánoční zoo. V letošním
roce pomáhal vyrábět ozdobičky na stromeček kroužek Pastelka. Jako každým rokem nás i le-
tos u vstupu přivítala pracovnice zoo paní Jana Kratochvílová. Informovala nás o nových pří-
růstcích v zoo a doporučila jejich návštěvu. Ti, kdo na akci dorazili, byli spokojení, někteří
zůstávali v zoo i po jejím ukončení.

Text: Dana Kudrnovská

Vánoční bowling 
Vánoční turnaj se konal opět v herně bowlingu v Hotelu Safari v zoo. Na start se dostavilo

14. prosince sice méně účastníků než při běžných prázdninových turnajích, ale hráli skvěle
a s chutí. Dobrá nálada a sportovní výkony všech soutěžících přispěly k příjemně strávenému
předvánočnímu odpoledni. Všichni hráči bez rozdílu věku byli po zásluze za svoje sportovní
výkony odměněni sladkostí.  Ti nejlepší si odnesli diplom a drobné ceny. Odehrály se celé
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2 hry. Turnaj se vydařil, všichni odcházeli spokojeni. Nejlepšími hráči turnaje byli Petr Ze-
zulka a Ondra Balcar. Oba dosáhli 226 bodů.

Text: Dana Kudrnovská

Další zájmová činnost
Skautské středisko

V sobotu 17. prosince již tradičně převzali královédvorští  skauti  na
vlakovém nádraží Betlémské světlo. Betlémské světlo je plamínek, který
putuje napříč Evropou. Světýlko zažehnuté v místě narození Ježíše Krista
– Betlémě – k nám letos dorazilo již po pětadvacáté.  Myšlenka šíření
předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do
pětadvaceti zemí světa. 

V neděli 11. prosince proběhla v aule gymnázia nejen pro rodiče, ale i pro ostatní příznivce
královédvorského skautingu Mikulášská besídka, kde vystoupily jednotlivé oddíly se svými
scénkami, písničkami i divadelními hrami. Besídku završil příchod Mikuláše s andělem, který
rozdával dárky jednotlivým oddílům. 

Oddíly zakončily svou letošní činnost vánočními schůzkami a nezapomněly ani na zvířata,
kterým ozdobily v lese stromek, pod který jim nadělily žaludy, kaštany a další dobroty.

Noviny královédvorské radnice 12/2016, Ing. Martin Stránský

ZAJÍMAVOSTI

Řady královédvorského sokola opustila sestra Jana Pušová
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že

řady  královédvorského  Sokola  opustila
věrná  sokolka,  sestra  Mgr.  Jana  Pušová.
Sestra  Pušová cvičila  v  Sokole  od  dětství
a ve cvičení pokračovala i po jeho násilné
likvidaci. Oblíbila si zejména cvičení v hro-
madných skladbách, ve kterých vystupovala
na spartakiádách i na sletech. Po obnovení
Sokola  v  roce  1990  se  ihned  zapojila  do
sokolské  činnosti  a  vykonávala  funkci
vzdělavatelky.  Mnohokrát  reprezentovala
Sokol na různých akcích v sokolském kroji,
ať to  byly vzpomínkové akce k 8.  květnu
nebo  28.  říjnu,  sázení  sokolské  lípy  nebo
sletové průvody. Nejlépe se cítila v oddíle
žen,  kam si  chodila  nejen  zacvičit  a  rela-
xovat  po  práci,  ale  účastnila  se  různých
akcí,  které  ženy  připravily.  Absolvovala
nadšením  výlety,  zájezdy,  veřejná  vystou-
pení, slety, průvody, šibřinky a další sokol-
ské aktivity. Po mnoho let bojovala se zá-
keřnou nemocí, přes nepřízeň osudu se ne-
poddala  a  znovu  a  znovu  se  vracela  do
sokolovny, aby načerpala v kruhu cvičenek novou energii do další bitvy. 
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Vyhrát boj se bohužel sestře Janě nepodařilo. Zemřela ve čtvrtek 15. prosince 2016. Její
značka v sokolovně a na cvičišti osiřela. Přesto pro nás zůstane Jana navždy vzorem nesmírné
houževnatosti a odhodlanosti poprat se s osudem, neztrácet optimismus a víru v lepší bu-
doucnost. Čest její památce! 

Noviny královédvorské radnice 1/2017, Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Dvůr Králové nad Labem 

Workoutové hřiště v parku Schulzovy sady v novém
Veřejnost může začít využívat nové prvky na workoutovém hřišti v parku Schulzovy sady.

„Ke stávajícím prvkům přibyla trojbradla, žebřík pro ručkování, pole dance tyč, bradla na
deepy, nízké stalky, dvojschůdek na výstupy, koule na diamantové kliky nebo lano na šplh,“
uvedl Ctirad Pokorný, vedoucí odboru rozvoje, investic a správy majetku Městského úřadu
Dvůr Králové nad Labem.

Prvky namontovali pracovníci specializované dodavatelské firmy Llamaro, s. r. o., z Vam-
berku o víkendu 17. a 18. prosince. Investiční akce, kterou realizovalo město Dvůr Králové
nad Labem, vyšla na téměř 240 tisíc Kč.

„Pořízení nových workoutových prvků jsme konzultovali přímo s uživateli, například s An-
tonínem Lahučkým, který letos v říjnu v krajském finále Zlatého oříšku obdržel cenu starosty
města Jana Jarolíma za streetworkout,“ dodal Ctirad Pokorný.

www.mudk.cz, 19. prosince, Miroslava Kameníková

Linka městské hromadné dopravy do Lipnice zrušena
Autobusová linka městské hromadné dopravy č. 3, která dosud jezdila na trase Dvůr Krá-

lové nad Labem, aut. st. – Lipnice, Zaháj, a zpět, byla od 10. prosince 2016 s platností nových
jízdních řádů zrušena. Důvodem bylo malé využití tohoto spoje a existence jeho více využí-
vané alternativy příměstské autobusové linky Hořice – Miletín – Dvůr Králové nad Labem
a zpět. Zrušení souvisí také s nutností zajistit dopravní obslužnost Žirče, konkrétně náhradu
autobusového spojení za přetrasovaný spoj po snížení zatížitelnosti mostu v Žirči. 

Se zrušením linky souhlasili radní města, kteří zároveň vedoucímu odboru dopravy a si-
lničního hospodářství  Janu Sedláčkovi  uložili,  aby  hledal  možnosti  zajištění  dopravní  ob-
služnosti Lipnice a jednal o navýšení kapacity autobusu stávající příměstské linky.

Další novinkou v jízdních řádech MHD byla celoroční dopravní obsluha městského hřbi-
tova autobusovou linkou č. 2, a to v rozsahu, jako tomu bylo dosud v letních měsících.

www.mudk.cz, prosinec 2016, Miroslava Kameníková

Vlakové nádraží změní vzhled
Přístup k železniční stanici i podoba nádraží mají během roku 2017 projít výraznou obmě-

nou. Město Dvůr Králové nad Labem vstoupilo do jednání se Správou železniční dopravní
cesty, která objekt vlastní. A dočkalo se kladné odpovědi. 

Dlouhá léta upozorňují občané Dvora Králové nad Labem na nereprezentativní stav místní-
ho vlakového nádraží. Fasáda budovy je v zanedbaném stavu, výrazná vlna kritiky se ale stále
častěji snáší také k pěšině, která sem přivádí zákazníky drah a která je prakticky jedinou pří-
stupovou cestu pro pěší, pokud nechtějí absolvovat trasu po hlavní silnici bez chodníku. Trpě-
livost po vlně stížností došla i městu. Vstoupilo do jednání s vlastníkem, který nyní přislíbil
nápravu. 

A diskuse královédvorského starosty Jana Jarolíma se zástupci Správy železniční dopravní
cesty přineslo konkrétní výsledky. Budova, do níž dlouhá desetiletí nikdo neinvestoval, projde
v nejbližší době proměnou. 

295



„Naším cílem je tuto budovu celkově opravit, aby byla důstojnou branou do města. V loň-
ském roce došlo ke kompletní výměně oken. Pracujeme také na dokumentaci, která povede
k opravě fasády a osvětlení veřejně přístupných prostor. Tyto práce bychom rádi zrealizovali
v letošním roce, kdy také chceme vyřešit nevyhovující stav přístupové komunikace pro pěší.
A to i přesto, že celá neleží na našem pozemku. I k tomu máme připravenou dokumentaci,“
uvedl Pavel Horáček, vedoucí provozního oddělení Správy osobních nádraží Hradec Králové. 

„Pro město i jeho občany je skvělé, že by rekonstrukce mohla proběhnout v roce 2017. Ne-
budeme muset čekat další roky jako v jinde. Velmi si cením také nabídky na rekonstrukci ko-
munikace pro pěší. Její neutěšený stav je terčem čím dál větší kritiky ze strany občanů, kteří ji
pro cestování vlakem využívají,“ poznamenal starosta města Jan Jarolím. 

Při opravách by přitom měly obě instituce spolupracovat. V přízemí výpravní budovy se
totiž nachází nevyužité prostory, které lze upravit pro komerční či jiné potřeby. O jejich vyu-
žití však dosud není rozhodnuto. „Rádi přivítáme každý smysluplný návrh i ze strany města,“
sdělil Pavel Horáček. Město by podle informací mohlo mluvit také do samotného vzhledu ná-
dražní budovy i dalších prací, které se objektu budou týkat.

Krkonošský deník, 2. ledna 2017, Jaroslav Pich

Vánoční setkání otužilců na Labi
Pravidelně každý rok se scházejí na Štědrý den odpoledne otužilci ze Dvora Králové nad

Labem a dalších měst na tradičním vánočním plavání v Labi u Pušova splavu. Letos se tu ob-
jevila novinka. První finská pojízdná sudová sauna. Je to jediná sudová sauna v ČR.

Závěr
Na závěr kroniky roku 2016 několik statistických údajů o počtu obyvatel v našem městě.
Celkový počet obyvatel k 2. lednu 2017 15 716
Do města se přistěhovalo 170
Z města se odstěhovalo 290
Narozené děti 128
Zemřelí 167
Podklady pocházejí z evidence obyvatel městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem.

Poděkování kronikáře města patří skupině Art Didacta, jejíž amatérské malířky Alena Či-
háková, Kateřina Poživilová, Marcela Bělinová spolu se svým uměleckým vedoucím Františ-
kem Kalenským věnovaly akvarely pro ilustrace jednotlivých měsíců kroniky 2016.
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Od listopadu změnila majitele benzinová pumpa v ulici 17. listopadu, stala se jím BENZINA.

Prodejna Nezbytných maličkostí v Riegrově ulici.
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Obchod MARA-el.cz v Husově ulici nabízející volnočasovou módu.

Obchůdek s chovatelskými potřebami „u Jany“ v Riegrově ulici.
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V Riegrově ulici skončil obchod Nsport se sportovní obuví a dalšími potřebami.

V Revoluční ulici skončily dva krámky.
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V ulici 28. října začala výstavba nové výrobní haly JUTY, a. s.

Pekárna KATKA v Klicperově ulici bude mít novou střechu.
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Lípa před Vánočními ozdobami před úpravou.

A po „úpravě“.
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Snímek byl pořízen 29. prosince 2016.

Na úplný závěr PF 2017.
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