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Volby do zastupitelstva obcí
Volby do zastupitelstva obcí se uskuteční 

v pátek 5. října 2018 od 14:00 do 22:00 

hod. a v sobotu 6. října 2018 od 8:00 do 

14:00 hod. Ve Dvoře Králové nad Labem 

budou voliči hlasovat v 17 volebních okrs-

cích. Více na www.mudk.cz v sekci Město/

Aktuálně/Komunální volby 2018.           (mik)

Pozvánka na udílení Cen města
Slavnostní předání Cen města Dvůr Králové 

nad Labem za rok 2017 se uskuteční v úterý 

23. října 2018 od 18:00 hod. v sále Han-

kova domu. V programu vystoupí žáci ZUŠ 

R. A. Dvorského. Laureáty ceny jsou: Jaromír 

Bek a Helena Seitlová za trenérskou činnost; 

Josef Němec in memoriam za celoživotní 

přínos v oblasti sportu; Josef Tomáš za spor-

tovní úspěchy; Jan Dušek za absolvování 

Svatojakubské cesty (600 km) v roce 2017 na 

invalidním vozíku; Jaroslav Kratěna za celo-

životní přínos v literární oblasti; Martin Laul 

v hudební oblasti; Marcela Hauke za autor-

ství knihy Když do života vstoupí demence; 

Filip Pýcha za převyprávění a nakreslení 

Rukopisu královédvorského v komiksu. 

Hostem ceremoniálu bude královédvorský 

rodák, režisér Jiří Adamec.                          (mik)

facebook.com/
mestodknl

Práce na rekonstrukci Legionářské a Tyršovy ulice pokročily

Pokračuje stavba malé okružní křižovatky u oční školy a následná rekonstrukce silnice II/300 v úseku od mostu přes Hartský potok v Legionářské ulici až k čerpací stanici v Krkonošské 

ulici, kterou provádějí pracovníci společnosti Eurovia CS, a. s. Investorem akce za více než 65 mil. Kč je Královéhradecký kraj, město Dvůr Králové nad Labem zafi nancuje ze svého rozpočtu 

např. výstavbu chodníků, zárubních zdí, nové osvětlení, rekonstrukci vodovodu a přeložku kanalizace. Obsáhlou galerii, která je pravidelně aktualizována, najdete na webových stránkách 

www.mudk.cz a na facebookovém profi lu města Dvůr Králové nad Labem. Foto: Jan Skalický

Zastupitelé města Dvůr Králové nad Labem 

schválili na svém zasedání ve čtvrtek 6. září 2018 

prodej pozemků v průmyslové zóně Zboží. Za 

pozemky o výměře cca 11,5 ha zaplatí společnost 

Karsit Automotive, s. r. o., sjednanou kupní cenu

17,9 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že společnost již 

zaplatila zálohu 1 mil. Kč, město Dvůr Králové nad 

Labem obdrží doplatek ve výši 16,9 mil. Kč.

„Završily se tak více než dva roky tvrdých jed-

nání, která byla s příchodem nového investora 

do města spojena. Chci ještě jednou poděko-

vat zastupitelům, že i díky nim se to obrovské 

množství práce povedlo pozitivně zúročit,“ říká 

starosta Jan Jarolím. Podle jeho slov má nyní 

Dvůr Králové nad Labem jedinečnou příležitost 

ke svému dalšímu rozvoji. „Majitel společnosti, 

pan František Řípa, od začátku deklaruje, že 

chce ve Dvoře Králové nad Labem postavit 

moderní továrnu na autodíly s robotizovanými 

pracovišti, kde vytvoří zhruba 300 pracovních 

míst. Jedná se o investici v řádu miliard korun, 

která je významná nejen pro město, ale také 

pro celý region, potažmo pro Královéhradecký 

kraj,“ podotýká starosta Jan Jarolím a dodává: 

„Vážím si přístupu pana Řípy, který přes všechny 

komplikace, jež zahájení výstavby provázejí, 

od svého záměru neustoupil a rozhodl se nyní 

pozemky od města odkoupit.“

Smlouva o převodu nemovitosti byla slavnostně 

podepsána v zasedací místnosti starosty města 

na městském úřadě ve středu 19. září 2018. Za 

město ji signoval starosta Jan Jarolím, za spo-

lečnost Karsit Automotive, s. r. o., František Řípa, 

předseda představenstva Karsit Group SE.

Průmyslovou zónu Zboží nabízelo město Dvůr 

Králové nad Labem od roku 2006 a za tu dobu 

se o ni zajímaly zhruba tři desítky potenciálních 

investorů. Realizace jejich záměrů však narážela 

na skutečnost, že půda nebyla vyňata ze země-

dělského půdního fondu, terén je zvlněný a k 

zóně nebyly přivedeny inženýrské sítě.

Miroslava Kameníková

Město prodalo pozemky v průmyslové 
zóně Zboží společnosti Karsit Automotive
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První dny republiky ve Dvoře Králové nad Labem
V letošním roce si připomínáme 100. výročí vzniku 

Československa. Jak vypadaly první dny samo-

statného státu ve  Dvoře Králové nad Labem, se 

dočtete na následujících řádcích.

Dne 29. října 1918 se o  7. hodině ranní roze-

zvučely všechny zvony. Městem korzovala 

hudba a  lidé sbírali rakouské černožluté pra-

pory a  následně je pálili. Brali je ve  veřejných 

budovách, hostincích i  soukromých bytech. 

Potom se zaměřili na  obrazy a  sádrová poprsí 

císařů Františka Josefa a  Karla, z  nichž některá 

rozbili na místě, jiná přinesli na náměstí, kde je 

házeli na  dlažbu nebo do  kašny. Odstraňovali 

německé nápisy z  budov, z  Šindelářské věže 

a Staré radnice sňali rakouskou orlici. Na všech 

domech, továrnách (i  německých) vyvěsili pra-

pory v národních barvách.

Mezitím bylo svoláno slavnostní zasedání obec-

ního zastupitelstva, kde starosta Jan Holub 

(1864–1938) seznámil zastupitele se zákonem 

vydaným Národním výborem v  Praze dne 

28. října 1918. Zákon měl zajistit nerušený pře-

chod k  novému státnímu zřízení. Mimo jiné 

nařizoval: „Veškeré dosavadní zemské a  říšské 

zákony zůstávají prozatím v  platnosti. Všechny 

úřady, samosprávné, státní a  župní, ústavy 

státní, zemské, okresní, župní, obecní jsou pod-

řízeny Národnímu výboru a  prozatím úřadují 

a jednají dle dosud platných zákonů a nařízení.“ 

Po  skončení zastupitelstva se konalo velké 

setkání občanů před Hankovým domem. 

Za  hlubokého ticha promluvil ke  shromáždě-

nému davu starosta města Jan Holub. Pak pro-

mluvili ještě pánové Josef Marks za Stranu soci-

álně – demokratickou, Josef Jarolím a Alois Šíp 

za české socialisty a Dr. Josef Moravec za Českou 

státoprávní demokracii. Odpoledne se konal 

obrovský průvod městem, jehož se zúčastnili 

sokolové, hasiči, sokolský dorost vesměs v kro-

jích, členové městského zastupitelstva a  rady, 

příslušníci různých spolků, úředníci, profesoři, 

učitelé, studenti a občané místní i  z  okolních 

obcí. Večer byl uspořádán lampiónový průvod. 

Dne 30. října 1918 se konala první schůze Okres-

ního národního výboru jako zástupce Národ-

ního výboru v  Praze. Předsedou okresního 

výboru se stal Jan Holub, funkce místostarostů 

zastávali Dr.  František Jeřábek a  Alois Šíp. Byly 

projednány nejdůležitější záležitosti a  ihned 

byla přijata platná usnesení týkající se Okres-

ního národního výboru, Okresního hejtmanství 

a Národní obrany. Dále byl zakázán vývoz potra-

vin z okresu, nařízena strážní služba na nádraží. 

Byly vydány dvě vyhlášky. První se týkala zří-

zení Národní obrany a  druhá vyzývala ke  klidu 

a  pořádku. Ještě informovala občany, že se 

Okresní národní výbor ve  Dvoře Králové nad 

Labem ujímá vlády v okrese jménem Národního 

výboru v Praze. 

Zřízení samostatné Československé republiky se 

setkalo na jedné straně s nadšením královédvor-

ských Čechů, pro které to znamenalo vyřešení 

národnostních problémů, na druhé straně však 

s  nesouhlasem a  odporem německého obyva-

telstva jak ve  městě, tak zvláště v  německých 

obcích královédvorského okresu. Němci z Čech, 

Moravy a Slezska se před první světovou válkou 

začali označovat sudetští Němci a  nahlíželi už 

za války s nedůvěrou na české snahy o ustano-

vení samostatného československého státu. 

Jejich poslanci usilovali o  vytvoření samo-

statných provincií z  území obývaných větši-

nou německého obyvatelstva a  po  vyhlášení 

Rakouské republiky i o jejich připojení k tomuto 

státu. Spád událostí urychlilo vyhlášení Čes-

koslovenské republiky 28. října 1918. Hned 

druhý den se němečtí poslanci ve Vídni usnesli, 

že na  základě práva na  sebeurčení vyhla-

šují v  německy osídlených krajích severních 

Čech samostatnou provincii Deutschböhmen. 

Do čela provizorní vlády se sídlem v Liberci byl 

jmenován R. Pacher, po několika dnech R. Lodg-

mann von Auen. 

Národní shromáždění Rakouské republiky schvá-

lilo 30. října 1918 vytvoření provincie Deutsch-

böhmen, o  něco později vyhlášených provin-

cií Sudetenland na  severní Moravě a  Slezsku 

(30. října), Deutschsüdmähren na  jižní Moravě 

a  Böhmerwaldgau v  jižních Čechách (obě 

3. prosince). Národní výbor československý, 

který neuznával Němci vyhlášené provincie 

a  požadoval jejich podřízení centrální moci 

nového československého státu, se po  ztros-

kotání jednání se sudetoněmeckými politiky 

rozhodl obsadit pohraničí vojensky. Dosud 

nepočetným oddílům československého vojska 

se podařilo do konce prosince 1918 obsadit celé 

území historických českých zemí bez většího 

odporu. Nový stát a  jeho mezinárodní posta-

vení zajistily mírové smlouvy. Byla to smlouva 

s  Německem ve  Versailles z  června 1919, 

s  Rakouskem v  listopadu 1919, s  Maďarskem 

v červnu 1920.

Alexandra Jiřičková, místostarostka města

Foto: archiv Městského muzea DKnL

Ve  čtvrtek 30. srpna 2018 předal umělecký kovář 

Pavel Vágner zástupcům města a  královédvor-

ského gymnázia restaurované kované dveře his-

torické budovy. Za gymnázium klíč od renovované 

brány symbolicky převzala nová ředitelka Mar-

tina Kubíková, dále byli mimo jiné přítomni mís-

tostarosta Dvora Králové nad Labem Jan Helbich 

a Ctirad Pokorný, vedoucí odboru rozvoje, investic 

a  správy majetku královédvorského městského 

úřadu.

Kompletní renovaci železných prvků a  opě-

tovné osazení provedli mistři z  královédvor-

ského Uměleckého kovářství Pavel Vágner. 

Restaurování trvalo necelé dva měsíce. Jednalo 

se o velmi intenzivní a náročnou práci, a to jak 

po řemeslné stránce, tak i kvůli nutnosti dodržet 

všechna omezení daná památkovou ochranou. 

„Jsme velmi rádi, že se vše stihlo během letních 

prázdnin a  vchod gymnázia může od  začátku 

školního roku normálně sloužit,“ poznamenal 

na místě místostarosta Jan Helbich.

Není bez zajímavosti, že během renovace dveří, 

které vznikly kolem roku 1895, bylo nutno 

nahradit více než 40 % plochy původní mříže 

nově vykovanými prvky. Při opětovné komple-

taci dveří ukryl mistr kovář do jejich útrob vzkaz 

pro budoucí generace, noviny z  dnešní doby 

a další drobnosti.

Text a foto: Jan Skalický

Renovovaný historický vchod budovy 
gymnázia opět slouží veřejnosti

U kulatého stolu se hovořilo 
o projektech Smart City
V  prostorách Krajského úřadu Královéhra-

deckého kraje se 5. září uskutečnil Kulatý 

stůl na téma Smart City, kterého se zúčast-

nilo přes 20 hostů z  veřejné správy, sou-

kromého sektoru nebo akademické půdy. 

Pozván byl také královédvorský starosta 

Jan Jarolím. Během setkání se diskutovalo 

o  tom, jaké jsou nejbližší plány v  oblasti 

Smart City, co vše tato oblast zahrnuje, 

co může pro města a  obce udělat v  této 

oblasti Královéhradecký kraj, co soukromé 

subjekty apod. Jednotliví účastníci uváděli 

konkrétní projekty, které jsou v  oblasti 

Smart City realizovány a plánovány.

„Je velice příjemné si uvědomit, kolik 

smart věcí ve  Dvoře Králové nad Labem 

máme, aniž byly primárně jako smart tvo-

řeny: metropolitní síť, informační systém 

GIS, dataloggery pro měření úniků vody 

v  kanalizační síti, první dálkové odčítače 

spotřeby vody – všechno skvělé nápady 

a  investice do  budoucna, které pomohou 

občanům k lepšímu životu,“ uvedl starosta 

Jan Jarolím.

(mik)
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Pro turisty je vydán nový 
tištěný průvodce městem

Turisté nyní mají příležitost se z  nového 

tištěného průvodce dozvědět bližší infor-

mace o  našem městě. Jde o  brožurku, 

ve které se dočtou něco o historii, součas-

nosti a  osloví je i  poutavé fotografi e. Prů-

vodce lze zakoupit za  10 Kč v  Městském 

informačním centru na náměstí T. G. Masa-

ryka. Průvodce je v  českém, německém, 

anglickém i  polském jazyce, proto může 

být i vhodným dárkem při cestě do ciziny. 

Grafi cké zpracování, překlady a  tisk prů-

vodce byl částečně hrazen z dotace Králo-

véhradeckého kraje. 

Jana Lebedinská, Jana Mikysková

Městské informační centrum Dvůr Králové n. L.

Ve výtvarné soutěži 
Královských věnných měst 
uspěli i Královédvoráci

Zvláštní cenu poroty z 19. ročníku Výtvar-

ného salonu Královských věnných měst 

ve  Vysokém Mýtě si odnesli žáci králo-

védvorské ZUŠ R. A. Dvorského. Vyhlášení 

laureátů se uskutečnilo v pátek 7. září 2018 

během slavnostní vernisáže v  prostorách 

ZUŠ Vysoké Mýto. 

Ocenění za  keramickou tvorbu na  téma 

„Truhly, Soubor klíč a  mince“ (na snímku) 

obdržel kolektiv autorů ve  věku 6–15 let 

ve  složení Eva Dušánková, František Šen-

keřík, Barbora Ptáčková, Lucie Šturmová, 

Kateřina Ježková, Jindřich Vlček, Zuzana 

Marhulíková a Tereza Jansová.

Výstavu je možné navštívit v  rámci běžné 

provozní doby ZUŠ Vysoké Mýto. Více 

informací o Výtvarném salonu Královských 

věnných měst najdete na webových stán-

kách: www.vennamesta.cz.

Jan Skalický, foto: archiv KVM

Přípravné práce pro vytvoření expozice textilního 

tisku v  budově Střední školy informatiky a  služeb 

(SŠIS) ve Dvoře Králové nad Labem jdou do fi nále. 

Zastupitelé města ve čtvrtek 6. září 2018 na svém 

zasedání schválili memorandum o  spolupráci 

mezi městem Dvůr Králové nad Labem, městským 

muzeem, Uměleckoprůmyslovým museem v Praze 

(UPM), Národním technickým muzeem Praha 

a SŠIS.

Obsahem memoranda je stvrzení úzké spo-

lupráce a  koordinace jednotlivých kroků při 

realizaci projektu včetně fi nancování, závazku 

UPM k  bezplatné zápůjčce sbírek a  fungování 

muzea v budoucnu. SŠIS tak např. zajistí vypsání 

veřejné zakázky na  stavební úpravy prostoru 

pro chystanou expozici, město Dvůr Králové 

nad Labem jednak alokuje fi nanční prostředky 

na zhotovení expozice, na mzdy nových zaměst-

nanců městské muzea a  na  převoz sbírkových 

předmětů z České Skalice do Dvora Králové nad 

Labem, jednak zajistí vypsání veřejné zakázky 

na  vlastní expozici. UPM zase připraví smlouvy 

o  výpůjčce pro městské muzeum a  stejně jako 

Národní technické muzeum se bude podílet 

na instalaci expozice atd.

Expozice textilního tisku bude umístěna 

v budově bývalé textilní školy, nyní SŠIS, na ná-

břeží Jiřího Wolkera. „Prostory jsou vhodné 

pro instalaci strojů, nevyžadují větší stavební 

úpravy, jsou přístupné přímo z ulice a objekt se 

nachází poblíž hlavního tahu na zoo,“ říká mís-

tostarostka města Alexandra Jiřičková. Umístění 

expozice podpořil i  ředitel školy Petr Vojtěch 

a  také Královéhradecký kraj, který je zřizovate-

lem školy. Rozpočet projektu je okolo 5,5 mil. Kč: 

stavební část zaplatí Královéhradecký kraj, expo-

ziční část a předpokládané výdaje na stěhování 

sbírek uhradí město Dvůr Králové nad Labem ze 

svého rozpočtu.

„Pokud se vše povede podle plánu, měla by 

být expozice otevřena v  létě 2019 a  městské 

muzeum ji bude provozovat jako stálou Expozici 

textilního tisku, která bude navazovat na  další 

stálou expozici Historie města Dvůr Králové nad 

Labem a  textilního průmyslu na  Královédvor-

sku,“ dodává místostarostka Alexandra Jiřičková.

Miroslava Kameníková

Je schváleno memorandum o spolupráci 
při realizaci expozice textilního tisku

Již více než měsíc pokračují práce na rekonstrukci 

budovy A  ZŠ Schulzovy sady. Okolo budovy je 

postaveno lešení a nad ní se tyčí jeřáb, který uleh-

čuje rekonstrukci střechy a  dopravu materiálu 

na  stavbu. Zahájena byla kontinuální betonáž 

a stavbaři pracují na demontáži střešní krytiny.

V  pondělí 17. září byla zahájena kontinuální 

betonáž schodišťové věže s  unikátním posuv-

ným bedněním. Kvůli zvolenému technologic-

kému postupu stavbaři pracovali nepřetržitě, 

tedy čtyřiadvacet hodin denně. Zároveň pokra-

čovaly práce na  demontáži eternitové střešní 

krytiny. Kvůli zajištění bezpečnosti byl na  tyto 

práce v srpnu zpracován technologický postup, 

který odsouhlasila také Krajská hygienická sta-

nice Královéhradeckého kraje (KHS) a zhotovitel 

stavby, společnost Chládek a Tintěra.

„Demontáž je prováděna ručně pouze s nástro-

jem na vytahování hřebíků. Stavbaři ještě před 

demontáží střechu zkrápějí, ukládají eternitové 

desky do neprodyšných obalů. Ty jsou sváženy 

venkovním výtahem, uloženy do  připraveného 

zabezpečeného a  označeného kontejneru 

a  následně odvezeny k  likvidaci. Na  stavbě je 

přítomen mimo jiné koordinátor BOZP, který 

dohlíží na  dodržování všech předpisů,“ vysvět-

luje Jan Helbich, místostarosta Dvora Králové 

nad Labem.

Odsouhlasené postupy prací kontrolovali 

11. září také zástupci KHS. Navíc se každý týden 

konají kontrolní dny, na kterých se hodnotí prů-

běh prací, jejich kvalita a dodržování časového 

harmonogramu. Kontrolních dnů se účastní 

jak zástupci města Dvůr Králové nad Labem, 

tak zástupci zhotovitele, školy, technický dozor 

investora, autorský dozor projektanta a koordi-

nátor BOZP.

„Stavební práce pochopitelně provází občas 

zvýšený hluk, omezené možnosti větrání, zmen-

šení prostorových možností a  podobně. Přes-

to oceňujeme snahu stavbařů minimalizovat 

negativní dopad prováděných prací na  provoz 

školy,“ podotýká Ivan Jugl, ředitel ZŠ Schulzovy, 

a  pokračuje: „V  rekonstruované budově školy 

je jasně odděleno staveniště od  prostoru pro 

výuku. Během dopoledne jsme do  10 hodin 

omezili větrání, když stavbaři skončí manipu-

laci se střešní krytinou, prostory odvětráváme. 

Jedná se spíše o  preventivní krok pro zvýšení 

zdravotní bezpečnosti prostředí.“

„Jsme si vědomi složitosti celé rekonstrukce. 

Práce jsou svým rozsahem i použitými technolo-

gickými postupy opravdu unikátní, a to jak díky 

kontinuální betonáži, tak způsobem odstraňo-

vání střešní krytiny. Právě s  ohledem na  zdraví 

školáků, pracovníků školy i samotných stavbařů 

nám záleží na dodržování stanovených postupů, 

což je pravidelně kontrolováno,“ říká starosta 

města Jan Jarolím a  dodává: „Po  skončení 

rekonstrukce, na kterou jsme získali dotaci přes 

61 mil. Kč z programu IROP, se nejen školáci, ale 

i pracovníci školy mohou těšit na nové, moderně 

vybavené učebny, které zvýší kvalitu vzdělávání, 

budova bude navíc bezbariérová, a  tedy lépe 

dostupná.“

Rekonstrukce budovy A  ZŠ Schulzovy sady je 

nejnákladnější stavební projekt letošního roku, 

který město Dvůr Králové nad Labem realizuje. 

Celková investice stavebních prací rozdělená do 

dvou let je ve výši 73,7 mil. Kč.

Celý článek najdete na www.mudk.cz.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Pokračuje rekonstrukce ZŠ Schulzovy sady 
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Vybrané zásahy městských 
strážníků – srpen 2018

Druh zásahu srpen 2018 

BESIP přestupky  26

Překročení nejvyšší povolené rychlosti 15

Veřejný pořádek (přestupek) 6

Obecně závazná vyhláška (přestupek) 1

OZV o volném pohybu psů 4

Občanské soužití (přestupek)  2

Majetek (přestupek) 7

Doručení písemnosti (šetření) 3

Odchyt zvířete (opatření) 13

Ztráty a nálezy 2

Celkem přestupků:  83

Moderní technologie:

BESIP – MKDS (předáno na ODP) 22

BESIP – úsekové měření rychlosti (předáno 

na ODP)  2 732

Pokuty v blokovém řízení:  38

Na místě nezaplacených bl. pokut: 7

Předáno na správní odbor MěÚ:  4

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Zákaz rozdělávání ohně 
ve volné přírodě se ruší. Kraj 
přesto nabádá k opatrnosti
Na  území Královéhradeckého kraje byl 

od středy 5. září 2018 zrušen zákaz rozdě-

lávání a manipulace s ohněm ve volné pří-

rodě. Zákaz platil od 25. července 2018, kraj 

i  přes jeho zrušení nadále vybízí všechny 

obyvatele a turisty k ostražitosti.

V  letních měsících zaznamenal HZS Krá-

lovéhradeckého kraje rekordní množství 

výjezdů k  požárům. Celkem jednotky 

požární ochrany vyjížděly k 366 takovýmto 

případům – nejčastěji to byly požáry les-

ních, polních a travních porostů, které toto 

léto hořely dokonce třikrát častěji než loni.

Se zrušením nařízení hejtmana byla opět 

spuštěna aplikace pro hlášení pálení bio-

logického odpadu na  území Královéhra-

deckého kraje. Při plánovaném pálení 

apelují hasiči na občany, aby tuto aktivitu 

předem ohlásili přes internetový portál 

https://paleni.izscr.cz/.

Zdroj: Dan Lechmann

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

HZS Královéhradeckého kraje

Posílejte připravované akce 
do kalendáře akcí na rok 2019
Pořádáte v roce 2019 kulturní či sportovní 

akci a chcete ji více zviditelnit? Dejte nám 

o ní vědět. Připravujeme tradiční kalendář 

akcí pro rok 2019. Rádi vaši akci zdarma zve-

řejníme v  informačním centru, na  webo-

vých stránkách města či využijeme při 

propagaci města na  veletrzích cestovního 

ruchu. Stačí uvést název, termín akce, pří-

padně internetové stránky. Pokud chcete 

akci umístit i  do  tradičního odpadového 

kalendáře pro rok 2019, podklady zašlete 

do 15. října 2018 na info@mudk.cz.

Informace o konání akcí můžete průběžně 

doplňovat, kalendář budeme aktualizovat. 

Jana Lebedinská, Jana Mikysková

Městské informační centrum Dvůr Králové n. L.

Dobrovolní hasiči ze Žirče převzali 
automobil, který dosud sloužil strážníkům

Druhou výjezdovou jednotku dobrovolných 
hasičů vytvoří SDH Verdek
Město Dvůr Králové nad Labem bude mít dvě 

výjezdové jednotky dobrovolných hasičů. Poté, co 

byla v roce 2016 zřízena výjezdová jednotka SDH 

Žireč, vznikne od března příštího roku druhá, kte-

rou vytvoří SDH Verdek. Zřizovací listinu schválili 

zastupitelé města na  svém zasedání ve  čtvrtek 

6. září 2018.

„Jednotka SDH Verdek již dříve působila, ale 

v  současnosti není zařazena do  plošného 

pokrytí kraje jednotkami požární ochrany. Ver-

dečtí hasiči však mají zájem aktivně se podílet 

na  požární ochraně města, což samozřejmě 

vítáme,“ uvedl ke  zřízení druhé výjezdové jed-

notky města starosta Jan Jarolím.

V  SDH Verdek nyní aktivně pracuje dvanáct 

hasičů, kteří budou do  konce letošního roku 

odborně připraveni pro založení jednotky Dvůr 

Králové n. L. – Verdek. Čtyři hasiči se připra-

vují na  zkoušku vůdce malého plavidla a  dva 

jsou již vyškoleni a  vybaveni pro práci s  moto-

rovou pilou. Zřízená jednotka bude kategorie

JPO V  s  místní působností s  dobou výjezdu 

k zásahu do 10 minut, bude tedy moci zasahovat 

pouze v katastru města Dvůr Králové nad Labem. 

Jednotka bude složena ze tří družstev se zamě-

řením na zdolávání požárů, práci na vodě a práci 

s  motorovou pilou a  je nutné ji materiálně 

vybavit. „Mezi nezbytné vybavení, které bude 

potřeba z  rozpočtu města koupit, patří napří-

klad ochranné obleky, vysílačka, suchý oblek pro 

práci ve vodě a další věci. Jedná se o investici do

300 tisíc korun,“ poznamenal starosta Jan Jarolím.

SDH Verdek v  současné době disponuje auto-

mobilem Avia A31K, člunem Marine, požárními 

stříkačkami, motorovou pilou, ponorným a plo-

voucím čerpadlem, dvěma suchými obleky, elek-

trocentrálou 3kW a dalším drobným vybavením.

Město Dvůr Králové nad Labem má nyní zříze-

nou výjezdovou jednotku sboru dobrovolných 

hasičů města Dvůr Králové n. L. – Žireč, letos 

zastupitelé souhlasili se změnou kategorie této 

jednotky z  JPO V  na  JPO III/1. To znamená, že 

žirečští hasiči budou moci zasahovat i  mimo 

území Dvora Králové nad Labem.

Miroslava Kameníková

Odbor životního prostředí Městského úřadu 

Dvůr Králové nad Labem připravuje vydání 

stolního kalendáře pro rok 2019 s obrázky na 

téma třídění odpadů.

Obrázky mohou být nakresleny na formátu A4 

(nejlepší je nakreslit kontury tuší a vymalovat je 

vodovými nebo anilinovými barvami; nekreslete 

pastelkami, tyto obrázky po vytištění většinou 

nevypadají pěkně), situovány musí být na šířku, 

dále lze vytvořit i libovolné modely, které si bude 

moci grafi k nafotit. Vítězné obrázky budou zve-

řejněny v odpadovém kalendáři a jejich autoři 

obdrží odměnu. Výtvarné práce mohou vytvořit 

jednotlivci i skupiny. 

Kalendář bude vydán v nákladu 7 500 výtisků 

a zdarma doručen do všech domácností ve městě. 

Máte-li zájem se fi nančně podílet na odpadovém 

kalendáři, kontaktujte nejpozději do 14. října 

2018 MěÚ, odbor životního prostředí, e-mail: 

sirkova.eva@mudk.cz. Za poskytnutí daru v min. 

výši 5.000 Kč nabízíme umístění loga vaší společ-

nosti na stojánek odpadového kalendáře (celý 

půlrok bude vidět vždy jedna strana stojánku).

Vaše dotazy ohledně připravovaného kalendáře 

rádi zodpoví pracovníci odboru životního pro-

středí na tel.: 499 318 289 nebo e-mailem na: 

sirkova.eva@mudk.cz.  

Ing. Eva Šírková, odbor životního prostředí

Připravujeme odpadový kalendář 2019 

Dobrovolní hasiči ze Žirče disponují od září auto-

mobilem Škoda Octavia, který ze svého vozového 

parku vyřadila Městská policie Dvůr Králové nad 

Labem. „Je dobře, že vůz, který již nesplňuje pod-

mínky každodenní potřeby městské policie, najde 

i  vzhledem ke  své výbavě uplatnění u  dobro-

volných hasičů v  Žirči. Ukazuje to na  efektivní 

nakládání s majetkem města,“ říká starosta města 

Jan Jarolím.

„Jsme rádi, že se tato příležitost naskytla, 

a  městské policii děkujeme. Vozidlo budeme 

v případě potřeby používat jako dojezdový vůz 

nebo pro přepravu mladých hasičů na  soutěže 

a  podobně,“ podotýká velitel výjezdové jed-

notky SDH Žireč Jan Pohl.

MPDK dosud disponovala třemi vozy značky 

Škoda Octavia především pro hlídkovou činnost. 

Nejstarší automobil z  této fl otily byl v  provozu 

od  roku 2005 a  měl „najeto“ více než 245 tisíc 

kilometrů. „Kvůli zachování spolehlivosti a  pře-

devším kvůli snížení nákladů na servis, které se 

ročně pohybují v částkách nad 100 tisíc korun, 

jsme se s  vedením města domluvili na  obnově 

našeho vozového parku,“ konstatuje ředitel 

MPDK Jan Štípek. V současné době tak strážníci 

využívají dva vozy staré 9 a 4 roky.

Vyřazena tak byla právě nejstarší služební octa-

vie, kterou v  nejbližších týdnech nahradí nový 

vůz značky Subaru Forester. Nákup schválila 

rada města a  městská policie za  automobil 

zaplatí téměř 750 tisíc Kč. „Vozidlo budeme mít 

k dispozici během listopadu, a to hned po pro-

vedení speciálních úprav pro služební vozy poli-

cie,“ dodává k tomu Jan Štípek.

Miroslava Kameníková, foto: Jan Skalický
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Opravy poruch
• 2. 8.: porucha vodovodu, Žireč;

• 9. 8.: porucha vodovodu, Žireč;

• 11. 8.: porucha vodovodu, Žireč;

• 13. 8.: porucha vodovodu, Žireč;

• 20. 8.: porucha vodovodu, ulice 

Krkonošská;

• 23. 8.: porucha vodovodu, Žireč;

• 23. 8.: porucha vodovodu, ulice 

Čelakovského;

• 23. 8.: porucha vodovodu, ulice Na 

Vyhlídce;

• 24. 8.: porucha vodovodu, ulice 

Legionářská;

• 27. 8.: porucha vodovodu ve Vorlechu;

• 30. 8.: porucha vodovodu ve Zboží;

• 3. 9.: porucha vodovodu, Nový Vorlech;

• 4. 9.: porucha vodovodu, Nový Vorlech 

(třikrát);

• 8. 9.: porucha vodovodu, Zboží;

• 10. 9.: porucha vodovodu, Žireč Městys;

• 17. 9.: porucha vodovodu, ulice 

Vančurova;

• 17. 9.: porucha vodovodu, Žireč.

Z investičních a stavebních akcí
• srpen 2018: výměna vodovodu a kana-

lizace – okružní křižovatka u oční školy;

• září 2018: výměna vodovodu a kanali-

zace Pod Safari.

Ivo Antonov, vedoucí provozního úseku 

MěVaK Dvůr Králové nad Labem, s. r. o. 

Více informací najdete na mevakdknl.cz.

Oprava silnic v okolí Dvora 
Králové nad Labem pokračuje
Královéhradecký kraj v letošním roce inves-

tuje na  Královédvorsku desítky milionů 

korun do oprav komunikací ve svém vlast-

nictví. Kvůli dopravním uzavírkám řidiči 

jezdí po stanovených objízdných trasách. 

Až do poloviny října potrvá rozsáhlá rekon-

strukce krajské silnice II/325 v  úseku Bílá 

Třemešná – Dolní Brusnice. V  současné 

době je pro dopravu zcela uzavřeno cent-

rum Bílé Třemešné.

Stavbaři pracují na  krajské silnici II/325 

také v úsecích Sedlec – Miřejov, který bude 

uzavřený až do 7. října, a úsek Lanžov – 

Doubravice, který bude neprůjezdný až do 

28. října. Stavební práce probíhají v rámci 

rekonstrukce silnice z Velkého Vřešťova do 

Hostinného. 

Až do konce října bude pro dopravu uza-

vřena silnice III/30014 do  Kohoutova. 

Důvodem je kompletní rekonstrukce 

asfaltobetonového povrchu vozovky, a to 

v úseku od silnice I/37 k Obecnímu úřadu 

Kohoutov a dále až po část Kladruby. Sta-

vební práce jsou rozděleny do dvou etap. 

Podrobnosti ke  stavebním akcím včetně 

objízdných tras a výlukových jízdních řádů 

autobusové dopravy najdete na stránkách 

www.mudk.cz v  sekci Radnice/Dopravní 

omezení/Ostatní dopravní omezení.

(mik)

V  uplynulých dvou měsících jsme ve  spolupráci 

s  arboristy ošetřili téměř 100 stromů v  různých 

částech města a pokáceli smrky napadené kůrov-

cem (nábřeží Jiřího Wolkera a  park Schulzovy 

sady). Protože léto bylo suché, hlavní náplní 

byla zálivka závěsných nádob na  náměstí T. G. 

Masaryka, mobilní zeleně, květinových záhonů 

a  hlavně nově vysazených stromů. Pracovníci 

údržby komunikací vyměnili staré vlajkové 

stožáry za  nové. Technické služby vybudovaly 

na  městském hřbitově čtyři sloupy veřejného 

osvětlení se solárními svítidly. Pokud se tato 

varianta přes zimu osvědčí, v příštím roce na jaře 

doplníme hřbitov dalšími sloupy s těmito svítidly. 

Předběžně počítáme s osazením 15 až 20 sloupů.

Dále žádáme občany, pokud svážejí odpad 

ke stanovištím tříděného odpadu, aby v případě 

naplněné kapacity tohoto stanoviště neodklá-

dali odpad okolo kontejnerů. Vlivem nepřízni-

vého počasí je pak odpad rozfoukaný po  celé 

ulici. Navíc, pokud není odpad ukládán do sběr-

ných nádob, ale je volně okolo nich, může to 

být posuzováno jako zakládání černé skládky 

s pokutou až 50 tisíc Kč. Děkujeme za spolupráci 

a pochopení.

Tyršovo koupaliště ukončilo sezonu v neděli 

2. září, zimní stadion zahá-

jil provoz začátkem srpna 

s  tím, že první návštěvníci 

vyjeli na led 9. srpna.

Vše důležité najdete na  našich internetových 

stránkách www.tsdvur.cz.

Lucie Štemberková

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ – ŘÍJEN 2018
Zimní stadion Dvůr Králové n. L.

Sobota 6. 10. 2018 16:00–17:30 hod.

Neděle 7. 10. 2018 14:00–15:30 hod.

Sobota 13. 10. 2018 13:00–14:30 hod.

Neděle 21. 10. 2018 13:00–14:30 hod.

Sobota 27. 10. 2018 13:00–14:30 hod.

Neděle 28. 10. 2018 14:30–16:00 hod.

Pondělí 29. 10. 2018 13:00–14:30 hod.

Úterý 30. 10. 2018 13:00–14:30 hod.

Bruslení s hokejkami

Sobota 13. 10. 2018 11:00–12:15 hod.

Neděle 21. 10. 2018 11:00–12:15 hod.

Sobota 27. 10. 2018 11:00–12:15 hod.

Pondělí 29. 10. 2018 11:00–12:15 hod.

Úterý 30. 10. 2018 11:00–12:15 hod.
Změna vyhrazena, sledujte prosím web www.tsdvur.cz.

Technické služby informují

Hankův dům zdobí repliky historických lamp

I  když práce na  rekonstrukci fasády Hankova 

domu ještě zdaleka nekončí, v září byl zprovozněn 

hlavní vchod do foyer osazený novými masivními 

řezbovanými dveřmi se zdobným kováním, které 

jsou replikou původních dveří. Současně byla také 

dokončena rekonstrukce vstupního portiku, včetně 

štukové výzdoby a také replik historických lamp.

Portikus Hankova domu byl důsledně rekon-

struován do  své původní podoby, a  to podle 

historické rytiny pocházející z roku 1874, kdy byl 

Hankův dům dokončen. 

„V  průběhu obnovy portiku, tedy při odkryvu 

reliktů původní štukové výzdoby, se potvr-

dila důvěryhodnost tohoto pramene 

i v těch nejmenších detailech,“ vysvětlil architekt 

Miloš Kudrnovský z  Projekčního atelieru pro 

dokumentaci, průzkum a  obnovu historických 

staveb, který se na  rekonstrukci podílí, a dopl-

nil: „Diskutované repliky osazených lamp věrně 

odpovídají původnímu typu, a to včetně litinové 

konzoly. Na  známějších fotografi ích z  přelomu 

19. a 20. století jsou na portiku divadla osazeny 

lampy novější a dekorativnější. Ty však portikus 

zdobily až po  úpravě jeho původní podoby, 

a proto nemohly být jejich repliky použity.“

Je politováníhodné, že rekonstruovanou fasádu 

portiku již někdo svou nedbalostí poškodil, pro-

síme proto občany o ohleduplnost.

Text a foto: Jan Skalický

*Zastávka  je v blízkosti stanoviště kontejnerů na papír, sklo a plasty.
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Máte doma fotky či dokumenty 
k příchodu Řeků do města? 
Zapůjčte je muzeu na výstavu 
V příštím roce si připomeneme 70. výročí 

příchodu občanů řecké národnosti do Čes-

koslovenska a také do Dvora Králové nad 

Labem. Městské muzeum ve spolupráci 

s příslušníky královédvorské řecké komu-

nity připravuje výstavu k tomuto výročí. 

Proto se na vás obracíme s žádostí 

o pomoc při sběru dobových fotografi í 

a dalších materiálů, které by nám pomohly 

podrobně popsat historii královédvorské 

menšiny. Zajímají nás fotografi e a doku-

menty ze všech oblastí života, např. práce 

(fotografi e ze závodů), volný čas (fotografi e 

z řeckých zábav, oslav) atd.

Kontaktujte nás na e-mailové adrese:  

rekove1949@seznam.cz, předem všem 

děkujeme za spolupráci.

Alexandra Jiřičková, Sofi a Hladíková 

a Irini Romášková

Diskuze na téma rovné 
příležitosti ve vzdělávání 
Jak na inkluzivnost 

a rovné příležitosti 

ve školách se 

zaměříme na dis-

kuzním setkání

s doc. RNDr. Janou 

Strakovou, Ph.D., z Pedagogické fakulty 

Univerzity Karlovy. Přednáška s následnou 

diskuzí proběhne v sále městské knihovny 

dne 30. října 2018 od 13:00 hod.

Akce je realizovaná v rámci pro-

jektu MAP Dvůr Králové nad Labem. 

V případě zájmu o účast se přihlaste na 

adrese: prochazkova.michaela@maskd.cz.

MAS Královédvorsko

Druhé patro bývalé Mayerovy továrny ožilo výstavou Aš po Už/horod
Dva týdny v září měli obyvatelé i návštěvníci Dvora 

Králové nad Labem možnost během dní otevře-

ných dveří navštívit prostory druhého patra bývalé 

Mayerovy továrny, kde se konala výstava Aš po Už/

horod. Tu připravili studenti Ateliéru textilní tvorby 

Uměleckoprůmyslové školy v  Praze (UMPRUM) 

pod vedením královédvorské rodačky Jitky Ško-

pové a  byla součástí stejnojmenného projektu 

věnovaného oslavám 100. výročí založení Česko-

slovenské republiky. 

Výstava vycházela z  výzkumu osudu význam-

ných podnikatelských rodin od Aše až po Užho-

rod, které stály u zrodu založení první republiky. 

Práce studentů pak vycházely z propojení histo-

rie se současnou uměleckou tvorbou v  oblasti 

textilního designu. Autoři záměrně volili spíše 

celostátně méně známé podnikatelské rodiny, 

které se však významným způsobem zapsaly 

do historie daného regionu. 

„Naše město je zastoupeno rodinou Sochorů, 

která podnikala v  textilním průmyslu. Jejich 

továrna stála na místě již neexistujícího areálu 

TIBY Zálabí,“ upřesnila místostarostka Alexandra 

Jiřičková a pokračovala: „Jsem velmi ráda, že se 

tento projekt podařilo realizovat a léta nevyužitý 

prostor výstavou ožil. Věřím, že pro lidi z oboru 

i laiky to byla zajímavá podívaná. Zejména kon-

trast starého textilního řemesla v  historických 

prostorách textilní továrny a  moderní textilní 

tvorby a experimentálních instalací studentů byl 

pozoruhodný. Doufám, že tato výstava současné 

tvorby UMPRUMu, která byla ve  Dvoře Králové 

nad Labem svým způsobem první, byla nejen 

zajímavou podívanou, ale zejména po studenty 

a žáky místní ZUŠ také inspirací.“ 

Již samotné umístění výstavy v  industriálním 

prostředí ve druhém patře bývalé továrny fi rmy 

Mayer & syn, která byla založena  roku 1865, 

bylo netradiční. Královédvoráci místo znají 

spíše jako bývalý areál Vánočních ozdob, fi rmy 

Strojtex či městskou tržnici, která zde fungovala 

od 30. let. V objektu také sídlilo textilní muzeum. 

Výstavní prostor překvapil přirozeným světlem 

a zajímavými výhledy na centrum města a jeho 

dominanty.

„V  každém městě záměrně nevyuží-

váme městské galerie. Zaměřujeme 

se na budovy, které jsou nevyužívané, 

ale mají pro město velký skrytý poten-

ciál. Otevíráme tak otázku, co bude 

s  prostory dál,“ vysvětlila Jitka Ško-

pová a dodala:  „Stejně tak je to v pří-

padě Dvora Králové nad Labem, ale 

i  dalších expozic, které jsou součástí 

projektu Aš po Už/horod např. v Luha-

čovicích, Liberci, Krucemburku, Vel-

kém Meziříčí a Libčicích nad Vltavou. 

Prostor, který jsme měli k  dispozici, 

byl velkorysý již svoji jednoduchostí 

a  velikostí a  disponoval skvělým osvětlením. 

Nebylo potřeba žádného dosvěcování. Pokud se 

na  tuto situaci mám podívat z  hlediska součas-

ného umění, tak právě rozptýlené světlo je pro 

galerie stěžejní. Zcela mizí bodové nasvícení.“

Podle jejích slov byly výhled na město z jistého 

nadhledu a pozorování příměstských částí, Zvi-

činy, lemujících lesů, věže kostela a Šindelářské 

věže okouzlující. „Nejvíce mne zaujalo to, že pře-

stože se budova tržnice nachází na velice rušné 

křižovatce, ve 4. patře jsme tento ruch nepociťo-

vali. Vládl tu klid, ticho a jisté soustředění a také 

dobré klima,“ řekla závěrem Jitka Škopová, kurá-

torka výstavy.

Text a foto: Jan Skalický

Sobota 8. září se zapsala do  historie Střední 

školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad 

Labem (SŠIS). Uskutečnil se sjezd absolventů 

k výročí Textilní školy (130 let), Obchodní školy 

(110 let) a  od  zahájení výuky na  učilišti TIBA 

(70 let) ve Dvoře Králové nad Labem. Při té pří-

ležitosti se za přítomnosti náměstkyně hejtmana 

Královéhradeckého kraje Martiny Berdychové, 

místostarostky města Alexandry Jiřičkové a řady 

dalších hostů uskutečnila vernisáž výstavy z his-

torie školy, která byla instalována v  prostorách 

budoucí expozice textilního tisku v budově SŠIS. 

„Stojíme v  prostoru, který nejstarší znají jako 

textilní dílnu, ti mladší si ho pamatují jako uza-

vřený, nevyužívaný prostor a  ti nejmladší jako 

šatnu. Nyní si zde můžete prohlédnout výstavu 

z  historie naší školy, podívat se na  předměty 

a  pomůcky, které jste třeba před desítkami let 

drželi v ruce nebo na nich počítali, měřili, vážili. 

Část exponátů připomene i slavnou textilní tra-

dici naší školy, našeho města a  kraje. Některé 

exponáty také připomínají úzkou spolupráci 

našich škol a oborů s národním podnikem TIBA. 

Věřím, že za  rok touto dobou si v  tomto pro-

storu budete prohlížet novou expozici unikát-

ního muzea textilního tisku,“ uvedl mimo jiné 

ředitel SŠIS Petr Vojtěch a  pokračoval: „Tento 

prostor bude ještě rozšířen o sousední místnost 

a budou zde instalovány stroje a zařízení, které 

dlouhé desítky let dávaly tvář našemu městu 

a  regionu jako jednomu z  nejvýznamnějších 

center textilního průmyslu.“

Ve  své řeči dále vyzdvihl unikátní spolupráci 

města Dvůr Králové nad Labem, Králové-

hradeckého kraje, Uměleckoprůmyslového 

musea v  Praze,  Národního technického muzea 

v  Praze a Městského muzea ve  Dvoře Králové 

nad Labem. „Roli hlavního organizátora a  ne-

únavné hybatelky celého projektu vykonává 

paní místostarostka Alexandra Jiřičková. Ideo-

vou a odbornou podporu nám všem dává autor 

celé myšlenky pan Josef Jiránek,“ dodal k tomu.

Petr Vojtěch poděkoval i náměstkyni hejtmana 

Královéhradeckého kraje Martině Berdychové, 

která podpořila vznik muzea v  SŠIS, a  Králové-

hradecký kraj poskytne prostředky na  stavební 

úpravu prostor. Současně také připomněl, že 

budova SŠIS na nábřeží Jiřího Wolkera projde cel-

kovou rekonstrukcí za cca 45 mil. Kč. Prostředky 

poskytne jak Královéhradecký kraj, tak EU.

Po  vernisáži výstavy následoval průvod absol-

ventů na náměstí T. G. Masaryka, kde přítomné 

pozdravil jak starosta města Jan Jarolím, tak 

Martina Berdychová a ředitel SŠIS Petr Vojtěch.

V  letošním školním roce SŠIS otevřela nové 

obory. Slavnostního zahájení výuky jednoho 

z  nich, oboru Bezpečnostně právní činnost, se 

v  pondělí 10. září zúčastnila i  místostarostka 

města Alexandra Jiřičková nebo vedoucí obvod-

ního oddělení Policie ČR ve Dvoře Králové nad 

Labem npor. Jiří Popov. Garantem tohoto oboru 

je náměstek hejtmana brig. gen. v. v. Mgr. Mar-

tin Červíček. Druhým nově otevřeným studijním 

oborem je Informační technologie – Kyberne-

tická bezpečnost.

Střední škola informatiky a služeb ve Dvoře Králové n. L.

Foto: Jan Skalický

SŠIS slavila kulatá výročí a otevřela nové obory
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Poslední týdny se ve Dvoře Králové nad Labem 

hlasitě hovoří o  plánované výstavbě závodu 

společnost Karsit v průmyslové zóně Zboží. Také 

beseda v kině Svět, kterou uspořádal 10. září sta-

tutární ředitel společnosti Juta, a. s., Jiří Hlavatý 

jako reakci na otevřený dopis občanů Králo-

védvorska, byla zaměřena zejména na umístění 

příjezdové komunikace k  plánované továrně 

Karsit, zvýšení dopravní zátěže v  této lokalitě, 

její dopad na obyvatele této části města a probí-

ral se také postoj města k celé záležitosti.

Chtěl bych říci, že mně, jako starostovi Dvora 

Králové nad Labem, rozhodně není a  nebyla 

kvalita života občanů ve Zboží lhostejná. I proto 

jsem se stal na několik měsíců mediátorem jed-

nání občanů, kteří vystupovali proti výstavbě 

závodu a  příjezdové komunikace, na  straně 

jedné a zástupců Karsitu na straně druhé. V mé 

kanceláři se uskutečnila desítka schůzek, na kte-

rých jsme chtěli dosáhnout kompromisu přija-

telného pro obě strany. Výsledkem jednání bylo 

mimo jiné vypracování investičního záměru 

odkanalizování lokality Zboží, Lužánka a Žižkov 

v  závislosti na  realizaci průmyslového areálu 

Karsit, který hradilo město. 

Co se týká tolik diskutovaného umístění stavby 

příjezdové komunikace k  závodu Karsit, mohu 

k  tomu poznamenat pouze to, že stavba pří-

jezdové komunikace je projektována v souladu 

s  územním plánem, neboť regulativy přísluš-

ných funkčních ploch umístění této stavby 

umožňují. Stavba příjezdové komunikace je 

rovněž z  hlediska prostorového uspořádání 

navržena tak, aby veřejně prospěšnou stavbu 

Východního přivaděče, tedy přeložky silnice 

II/299 ve Zboží, jehož součástí je i okružní křižo-

vatka, v budoucnu neznemožnila.

Během jednání jsem osobně slyšel z  úst pana 

Františka Řípy nabídku učiněnou panu Barto-

šovi, že může celý závod otočit, aby vjezd do něj 

byl od  Zboží a  budoucí nakládka a  vykládka 

dílů se odehrávala v  místech dnešního vjezdu, 

tedy směrem k pozemkům pana Bartoše. Záro-

veň ovšem zaznělo i  upozornění, že pak by ta 

méně vzhledná a nereprezentativní část továrny 

(a  také samozřejmě logicky v  důsledku naklá-

dání a  vykládání materiálu ta hlučnější část) 

byla blíže domu pana Bartoše. Ten tuto nabídku 

samozřejmě odmítl s tím, ať zůstane návrh umís-

tění továrny raději tak, jak byl původně vymyš-

lený. Mimochodem – za dva roky jednání, která 

jsem absolvoval s  panem Františkem Řípou, se 

ani jednou nestalo, že by porušil slib, který mi, 

byť i ústně, dal.

Jak jsem mimo jiné uvedl v  závěru diskuze 

na zářijovém zastupitelstvu: Jako starosta města 

tady vždycky budu pro to, abych se bil a rval o to, 

aby do Dvora Králové nad Labem přicházeli noví 

investoři. Je úplně jedno, jestli je to Karsit, nebo 

někdo jiný. Jeden velký zaměstnavatel ve městě, 

byť si ho vážíme sebevíc a jsme rádi, že tady je, 

a  chceme, aby tady zůstal, to je prostě krátko-

zraké. Nemusíme mu zrovna vyhledávat přímou 

konkurenci, aby se rozhořel boj o pracovní místa 

– a já si nemyslím, že to bude tento případ. Ale 

je třeba hledat alternativy pro to, aby lidé měli 

možnost si zvolit zaměstnání podle toho, jaké 

mají vzdělání, kvalifi kaci, a podle toho, co chtějí, 

nebo nechtějí dělat.

Záleží mi na  rozvoji Dvora Králové nad Labem 

a  k  tomu noví investoři bezesporu patří. Vždyť 

právě oni vytvářejí ty příležitosti, bez nichž by 

nebylo možné rozvoj, a to jakýkoliv – od nabídky 

pracovních míst, rozšiřující se nabídky vzdě-

lávání, služeb, kulturního a  sportovního vyžití 

– realizovat.

Pokud máte, občané, i nadále o této problema-

tice pochyby, můžete se na mě kdykoliv obrátit 

a já vám rád postoj svůj i postoj města Dvůr Krá-

lové nad Labem osobně objasním.

Ing. Jan Jarolím, starosta města (ANO 2011)

Jde mi o rozvoj města i o občany žijící v okolí průmyslové zóny Zboží 

Všichni známe tuto hlášku z  fi lmu Pelíšky. 

V  našem případě nejde o  sprosté slůvko jako 

ve zmiňovaném fi lmu, ale o převlékání kabátů. 

Je pravda, že před čtyřmi lety se ucházelo 

v  našem městě o  přízeň voličů dvanáct stran 

a hnutí, dnes polovic. 

Jako občan chápu, když nezávislý kandidát pře-

stoupí z  jedné strany do  druhé, když se jedná 

o  politicky podobně orientovaný subjekt, ale 

aby někdo kvůli tomu – Být u toho a  moci 

rozhodovat – klidně vyměnil demokratickou 

stranu za  populistické hnutí, které ve  svém 

jádru demokracii potlačuje? Na to by měli voliči 

reagovat.

Proto vyhlašuji soutěž pro čtenáře a  občany 

našeho města o Nejparadoxnějšího a největšího 

přeběhlíka v  rozmezí voleb 2010, 2014 a  2018. 

Výsledky vašeho pátrání mi můžete posílat na 

e-mail: vonkovalibuse@seznam.cz. Vítěz této sou-

těže (pokud vás bude víc se správnou odpovědí, 

proběhne losování) získá odměnu v  podobě 

poukázky na  dobrou večeři v  jedné z  místních 

restaurací.

Libuše Vonková, členka MS ODS

Rozmohl se nám tady takový nešvar

Poslední zastupitelstvo města v tomto volebním 

období se od začátku neslo v napjatém oče-

kávání k bodu prodeje průmyslové zóny fi rmě 

Karsit. Tento prodej byl většinou zastupitelů 

schválen. 

Já osobně jsem smlouvu o podmínkách pro-

deje nepodpořil. Důvod byl celkem jednodu-

chý. Nesouhlasím s tím, že se město má podílet  

polovinou ceny za výstavbu příjezdové komuni-

kace k budoucí továrně Karsit. 

To, že tady bude nová továrna v budoucnu stát, 

je určitě dobře a má mou podporu. Jen více dal-

ších investorů v našem městě a okolí. 

Přál bych si, aby se naše město rychle rozvíjelo 

a jeho obyvatelé byli spokojenější a šťastnější. 

Přeji vám všem, aby další 4 roky byly provázeny 

dalším podnikatelským rozvojem, aby se zvýšily 

investice do infrastruktury, obnovilo kulturní 

zázemí a rozšířilo sportovní vyžití.

MUDr. Petr Hroneš, zastupitel (ODS)

Postřehy zastupitele

Nápěv, který známe tak trochu všichni. Jen 

možná nevíme odkud a tápeme o jeho významu. 

Právě 100. výročí republiky snad pomůže Čes-

kou besedu trochu oprášit a připomenout. 

Tento český národní salónní řadový kontratanec 

pro čtyři páry trvá okolo 12 minut. U jeho zrodu 

stál v  60. letech 19. století básník Jan Neruda, 

český taneční mistr Karel Link a hudební peda-

gog a  skladatel, spolumajitel hudební školy 

s Bedřichem Smetanou – Ferdinand Heller.

Poprvé byla tato čtverylka tančena 11. listopadu 

1863 v  Konviktě při společenském večeru tzv. 

Barákových besed. Zde tančili v  ukázce i  Sme-

tana a  Neruda. O  dva měsíce později tančilo 

Českou besedu na Žofíně už 144 párů na plese 

Národní besedy. 

I Dvůr Králové nad Labem má své nositele této 

tradice. Českou besedu secvičily ženy z  tělo-

výchovné jednoty z  Lipnice. Zhlédnout celou 

skladbu jsme mohli během programu krá-

lovédvorského Svatováclavského posvícení. 

A věřím, že bude k vidění i při dalších příležitos-

tech v našem městě.

Ing. Veronika Tomková, radní (TOP 09)

Páni, dámy, beseda začíná…
Čtyři pytle plastů, tři směsného odpadu, pytel 

skla a pytel plechovek! 

Tímto úlovkem jsme se připojili ke Světovému 

dni úklidu ve Dvoře Králové nad Labem v okolí 

autobusového nádraží. V neděli 16. září se nás 

k dobrovolnému úklidu sešlo celkem patnáct, 

včetně čtyř dětí. Kromě zaslouženého občerst-

vení nás ale stejně nejvíc potěšil pocit, že jsme 

udělali něco správného pro město, kde žijeme. 

Zkuste to příště taky!

Organizátorem akce byla DKoalice s podpo-

rou TOP 09, KDU-ČSL a Zelených, ve spolupráci 

s Povodím Labe, s. p., Technickými službami 

města Dvora Králové nad Labem a Evou Šírkovou. 

Ing. Veronika Tomková, radní (TOP 09)

Devět pytlů odpadků 
během dvou hodin

Upozornění na změny termínů 
uzávěrek NKR 
Upozorňujeme naše čtenáře a přispěvatele, 

že termíny uzávěrek letošních čísel Novin 

královédvorské radnice jsou následující:

• říjen 2018 – pondělí 15. října 2018;

• listopad 2018 – pondělí 12. listopadu 2018 

(z důvodu vkladu odpadového kalendáře 

a brožury pečovatelské služby);

• prosinec 2018 – pátek 14. prosince 2018.
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Podceňovaný areál Tyršova koupaliště propásl 

další sezonu. Stejně jako loni, předloni a před 10 

lety. Tohle není nářek pravidelných návštěvníků 

areálu, to je výzva budoucím zastupitelům.

My ze Dvora už jsme si zvykli. Zvykli jsme si na to, 

že v tomto areálu neplatí pravidlo náš zákazník, 

náš pán. Standard služeb a  kvality zde klesnul 

tak, že návštěvníci, kteří jsou na  první pohled 

areálem uchváceni, odcházejí znechuceni.

Přitom základ byl a je stále jedinečný! Architekti 

v  minulém století velkolepě vymysleli umístění 

brouzdaliště, velkého bazénu, sportovního hřiště, 

altánu a hlavní budovy s občerstvením na obou 

stranách údolí. Všechny tyto plochy navíc od sebe 

oddělili pásy zeleně, které působí dohromady 

jako park. Skvostný park! Jediné, co plovárna 

potřebovala, byla odpovídající údržba a  rozvoj 

vzhledem k novým možnostem a potřebám. 

Tyršovo koupaliště je však stále mimo zájem 

vedení města. Tomu odpovídají i investice a vůle 

problémy v areálu řešit. I zaměstnanci a brigád-

níci jsou z toho na koupališti většinou otráveni. 

Dokola dokolečka zde každý rok opravují ne-

opravitelné. To vše je základ husté atmosféry 

v areálu, který v původním pojetí opěvuje neje-

den vyhlášený architekt. 

Již několik sezon se rozpadá v  rekreačním 

bazénku betonové dno. Navíc nikdo tomuto 

bazénu neřekne jinak než zelený. Ledový, nebo 

zelený, čerstvě napuštěný, nebo před vypuš-

těním. A  hlavně bez pořádné klouzačky či jiné 

atrakce pro děti! Vždyť je to právě ten bazén, kde 

se malé děti mohou pomocí pomůcek s vodou 

skamarádit a  hlavně řádit. Nyní malí plavci-

neplavci „překážejí” v plaveckém bazénu. Někdy 

je plavčík vypíská, někdy toleruje. Vědí, že zde 

prostřední bazén chybí – tohle není bazén, to je 

nádrž nehodná plovárny. 

Sociální zázemí celého areálu nás všechny vrací 

hluboko do  20. století. Ač je to neuvěřitelné, 

nejsnesitelnější je u  letos nového brouzdaliště 

turecký záchod. Rodiče proto posílají děti za ke-

řík. Sami chodí přes celý areál do  plechových 

kójí u  vchodu, záchod velikostně odpovídající 

dospělému u bazénku pro nejmenší chybí.

Plavci, kteří si odskočí na koupaliště místo oběda 

nebo před prací, se mohou osprchovat – ovšem 

v  ledové vodě a prostoru, který je nejen nedo-

statečně vybavený, ale i nebezpečný. Pokud se 

tedy u pokladny nedávají ke vstupence přísavky 

na chodidla. 

I přes všechny nedostatky si zatvrzelí plavci areál 

zamilují. Každý rok si koupí permanentky, užívají 

kabinky a doufají, že krajská hygienická stanice 

i další rok koupaliště povolí otevřít. A přijde další 

rána: občerstvení. Omezenou nabídku jediného 

fastfoodu v  areálu letos využili jen skutečně 

hladoví či žízniví návštěvníci a rychle se poučili: 

jídlo s sebou!

Vyhlášený areál se tak pomalu stává ostudou 

města. Ostudou všech vedení města, která 

význam areálu nejenže nepochopila, ale pocho-

pit ani nechtějí. 

Bašovi

Tyršovo koupaliště – zapomenutý skvost

Sobota 15. září patřila na  celém světě úklidu. 

Do  boje proti globálnímu problému s  odpady 

jsme se zapojili i  u  nás ve  Dvoře Králové nad 

Labem. Na  mapu Celosvětového úklidového 

dne tak v sobotu přibyl i park Schulzovy sady. 

Již tradičním organizátorem byla místní orga-

nizace ČSSD, která se pořádání úklidového dne 

věnuje již čtvrtým rokem. Tentokrát se deset 

párů rukou (6 dospělých a  4 dětské) pustilo 

do  nepořádku v  městském parku, hlavně pak 

v okolí Hartského potoka. V průběhu dopoledne 

jsme naplnili 10 pytlů, které představovaly asi 

50 kilo odpadu. A to už si zaslouží odměnu. Ta 

na každého čekala v podobě skvělé zmrzliny. 

Všem zúčastněným patří poděkování a  palec 

nahoru. Naopak všem, co ten nepořádek způso-

bují, patří palec dolu! Svoz a likvidaci sebraného 

odpadu zajistí technické služby. 

 Mgr. Dušan Kubica, zastupitel (ČSSD)

Ukliďme Česko 
tentokrát v parku

Jednatel Petr Mrázek zhodnotil činnost MěVaKu 
Na  zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové 

nad Labem ve čtvrtek 6. září vystoupil v diskuzi jed-

natel společnosti Městské vodovody a kanalizace 

Dvůr Králové nad Labem Ing.  Petr Mrázek, který 

ve svém příspěvku, který přinášíme níže, zhodnotil 

činnost a výsledky společnosti za uplynulé roky. 

Společnost Městské vodovody a  kanalizace 

Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., byla založena 

městem v roce 2011, fakticky začala vykonávat 

svoji činnost v listopadu 2012, kdy převzala pro-

vozování vodovodů a kanalizací. 

Ve spolupráci s vedením města Dvůr Králové nad 

Labem se za poslední 3 roky podařilo zrealizovat 

investice do nové techniky za 12 mil. Kč (zemní 

stroje, nákladní a osobní automobily). Obnovou 

techniky jsme se stali soběstační a  zcela ope-

rativní při řešení nastalých poruch i  v  realizaci 

investičních akcí při obnově vodovodní a kana-

lizační infrastruktury, současně jsme významně 

snížili podíl nakupovaných externích služeb 

a  vysoké náklady na  údržbu a  opravy morálně 

i technicky zastaralé techniky.

Známým problémem vodovodní infrastruktury 

ve Dvoře Králové nad Labem je její stav a stáří. To, 

v jakém stavu se síť nachází, má za následek velké 

úniky vody, díky kterým se řadíme na  přední 

pozice nelichotivého žebříčku ukazatele pro-

centa nefakturované vody. V roce 2015 toto pro-

cento činilo 60 %. Standardně se tento ukazatel 

pohybuje v  rozmezí 25–30 %. Znamená to, že 

zatímco jsme vyčerpali a vyrobili 1,6 mil. m3 vody, 

vyfakturovali jsme pouhých 40 %, tj. 640 tisíc m3, 

a  zbytek zmizel v  síti, přičemž náklady spojené 

s  výrobou dopadají na  konečné odběratele. 

Zahájili jsme realizaci opatření na  vyhledávání 

skrytých úniků vody, a to především intenzivním 

monitoringem vodovodní infrastruktury. V  sou-

časnosti se nám podařilo procento nefakturo-

vané vody snížit těsně pod hranici 50 %. Podařilo 

se nám ve spolupráci s městem zrealizovat první 

dvě etapy instalace stacionárních dataloggerů, 

které zatím ve dvou lokalitách nepřetržitě a on-

line monitorují vodovodní síť. Na druhou stranu 

toto opatření vyvolává větší nutnost oprav, kte-

rých je ročně kolem stovky.

Udělali jsme několik změn, které měly zkvalit-

nit a  zefektivnit naše služby vůči odběratelům. 

Na začátku roku 2016 došlo k zavedení nového 

systému úhrady vodného a  stočného formou 

zálohových plateb. K dnešnímu dni využívá sys-

tém záloh více než 2/3 našich odběratelů. Dále 

jsme provedli aktualizace smluvních vztahů 

téměř se všemi odběrateli, zřídili jsme novou 

recepci a  prostřednictvím našich webových 

stránek zpřístupnili tzv. virtuální kancelář, kde si 

každý odběratel může z pohodlí domova vyhle-

dat předešlá či stávající vyúčtování, nahlásit stav 

vodoměru, změnit zasílací adresu či zobrazit his-

torii odečtů. Novinkou letošního roku je účast 

na pilotním projektu se společností IoT Water – 

instalace dálkově odečítaných vodoměrů, které 

přes IoT sítě zasílají veškerá data k  vodoměru 

(odečty, havárie, odejmutí VDM,...). Tímto způ-

sobem jsme osadili již cca 50 míst. V budoucnu 

počítáme s dalším rozšířením.

Máme za  sebou kontrolu z  Ministerstva země-

dělství – odboru dozoru a regulace vodárenství, 

která neshledala žádné pochybení a  prověřila, 

že všechny činnosti v oblasti provozování vodo-

hospodářské infrastruktury a  povinnosti ply-

noucí ze zákona plníme bezvadně.

Společnost dosahuje každoročně obratu kolem 

60 mil. Kč a pravidelně přes významné investice 

dosahuje zisku kolem 4 mil. Kč ročně.

Podařilo se nám ve spolupráci se zástupci města 

udržet cenu vodného a stočného na úrovni pod 

celorepublikovým průměrem, který je 85 Kč/m3.

Rád bych zmínil i oblasti, kde nás tlačí bota. Jed-

ním je areál bývalých jatek, kde je v  současné 

době sídlo a  zázemí naší společnosti. Jedná se 

o  neudržovaný a  chátrající areál. V  této souvis-

losti bych apeloval na řešení tohoto stavu, a to 

buď na úrovni vlastníka, tj. města, anebo na navr-

hovaném převedení do  majetku společnosti 

a následnou rekonstrukci z našich zdrojů.

Druhou oblastí je stav vodovodní a kanalizační 

infrastruktury, která je kvalitou a stářím mnohdy 

za hranicí životnosti, a to i díky historicky nedo-

statečně naplňovaném plánu obnovy. Dotační 

tituly na obnovu infrastruktury jsou již zrušeny 

a  je jednoznačný tlak na  vlastníky, aby si tuto 

obnovu realizovali z  vlastních zdrojů, resp. ze 

zdrojů vodného a stočného.

Pevně věřím, že nově nastolený trend postup-

ného růstu investic ze strany města do obnovy 

vodohospodářské infrastruktury bude nadále 

pokračovat. Jen prostřednictvím naší spo-

lečnosti město zrealizovalo investiční akce 

do  obnovy sítě v  roce 2017 o  objemu přes 

8 mil. Kč a v roce 2016 přes 10 mil. Kč.

Závěrem děkuji za  spolupráci s  představiteli 

města, za  profesionální přístup členů dozorčí 

rady a  valné hromady společnosti a  v  nepo-

slední řadě také zaměstnancům společnosti.

Ing. Petr Mrázek, jednatel 

Městské vodovody a kanalizace, s. r. o., Dvůr Králové n. L.

Redakčně zkráceno, celý text na www.mudk.cz.
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KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA
Dvůr Králové nad Labem, Mgr. Martin Kučera,

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

SPORTOVNÍ HALA SLOVANY

TENIS, VOLEJBAL, NOHEJBAL, PING-PONG, FLORBAL, BASKET

Pondělí – Pátek: 6–13 hod., 150 Kč/hodina

Soboty – Neděle: 6–24 hod., 200Kč/hodina

Objednávky haly – tel.: 605 388 122

PRONÁJMY PROSTOR

VÝROBNÍCH, SKLADOVÝCH – 350 Kč/m2/rok

KANCELÁŘSKÝCH – 550 Kč/m2/rok

Objednávky pronájmů – tel.: 603 703 001

KOVOŠROT SLOVANY
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

Železo, barevné kovy, papír, plasty, sklo

NOVĚ PRODEJ:

BRIKET, PELET, PÍSKU, ŠTĚRKU, KAMENIVA

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

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

www.slovany.cz

inzerce:

Prodám dřevěné brikety na  topení, cena 

4 Kč / kg, balení po 25 kg za  110 Kč vč. pytle.

Tel.: 499 396 489.

Inzerce v Novinách 

královédvorské 

radnice:

Řádková inzerce již 

od 150 Kč

Plošná inzerce 

od 700 Kč

Více na:

www.mudk.cz/cs/

radnice/noviny-radnice

Tel.: 499 318 258

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 

na  svém zasedání ve  čtvrtek 6. září 2018 souhla-

silo s aktualizací Akčního plánu Programu rozvoje 

města Dvůr Králové nad Labem 2016–2022. Akční 

plán se zpracovává na  období nejbližších dvou 

let a  jsou v  něm uvedeny konkrétní projektové 

záměry, jejichž realizace má prioritu. 

Z  akčního plánu „vypadl“ již dokončený pro-

jekt, a  to rekonstrukce mostu Jana Palacha. 

V současné době se realizuje další akce: „Okružní 

křižovatka u objektu ZŠ a MŠ při léčebně zrako-

vých vad“. 

Nově byly do  akčního plánu zařazeny násle-

dující priority: revitalizovat areál Mayerovy 

továrny (bývalá městská tržnice); najít využití 

pro budovu městské spořitelny; rekonstruovat 

silnici III/29928 – Nová Tyršova; rekonstruovat 

silnici II/300; zrealizovat sdílenou učebnu infor-

matiky a robotiky na SŠIS a rekonstruovat Dům 

Žofi e pro sociální bydlení.

Aktualizace akčního plánu byla projednána jak 

v  jednotlivých pracovních skupinách, tak také 

na  setkání s  veřejností, které se uskutečnilo 

v červnu ve Špýcharu městského muzea.

Jedná se již o druhou aktualizaci akčního plánu. 

K té první došlo v březnu loňského roku. Realizo-

vaný projekt Rekonstrukce silnice II/299 včetně 

doprovodné infrastruktury v  úseku od  rozcestí 

ulic K  Rybníkům a  Hradecká – Zboží – Choust-

níkovo Hradiště byl tehdy nahrazen projektem 

s názvem Zpracování studií problémových loka-

lit města.

Aktualizace akčního plánu je zveřejněna také 

na webových stránkách města www.mudk.cz 

v  sekci Rozvoj/Rozvoj města/Strategie rozvoje 

2016–2022 a  také v  sekci Radnice/Dokumenty 

a formuláře/Strategické dokumenty. 

Miroslava Kameníková

Zastupitelé odsouhlasili druhou aktualizaci akčního plánu PRM

ZVEME VÁS K NÁVŠTĚVĚ NOVĚ OTEVŘENÉ POBOČKY SAFARI REALITY, S. R. O.,
ČLENA OBCHODNÍ SÍTĚ REALITNÍ SPOLEČNOSTI ČESKÉ SPOŘITELNY A.S.

NA ADRESE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM – VERDEK 38,

TEL.: 603 956 151, WWW.SAFARIREALITY.RSCS.CZ

SVĚŘTE SVŮJ NEJVĚTŠÍ ŽIVOTNÍ KROK SILNÉMU PARTNEROVI.

ZVEME VÁS K NÁVŠTĚVĚ 

NAŠEHO NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉHO

KOUPELNOVÉHO STUDIA

NA ADRESE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM - VERDEK 38

TEL.: 734 310 945, WWW.OBKLADY-VERDEK.CZ

OBKLADY, DLAŽBY, KOUPELNOVÉ VYBAVENÍ,

 S DŮRAZEM NA KVALITU, DESIGN A DOBROU CENU.

Výročí vzniku republiky připomenou v říjnu vzpomínkové akce
Oslavy výročí 100 let od založení Československé 

republiky vyvrcholí ve Dvoře Králové nad Labem 

v neděli 28. října vzpomínkovým programem 

V běhu dějin, jehož součástí bude také slavnostní 

zasazení stromu svobody na náměstí Republiky. 

Během října si ve Dvoře Králové nad Labem 

řadou akcí připomeneme 100. výročí od vzniku 

samostatného Československa (viz KdeCo, pla-

kát na str. 8). Oslavy vyvrcholí poslední říjnový 

víkend. V pátek 26. října se uskuteční od 19:00 

hod. v Hankově domě koncert Podkrkonošského 

symfonického orchestru. V neděli 28. října pak 

nejprve ve 14:30 hod. členové vedení města 

na náměstí Republiky symbolicky zasadí jednu 

z lip, stromu svobody. Poté se přítomní přesunou 

na náměstí Odboje, kde se od 15:00 hod. usku-

teční vzpomínková akce V běhu dějin. Po pietě 

u památníku Odboje bude připraveno pásmo 

„100 let našeho města v obrazech“. Jedná se 

o projekci dobových historických fotografi í 

s doprovodným komentářem místostarostky 

města Alexandry Jiřičkové.

Jan Skalický



10

NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE  INZERCE 9/2018

www.mudk.cz

Dětské centrum 

ve Dvoře Králové 

nad Labem

hledá kandidáty na pozici:

PRACOVNÍK/PRACOVNICE

PŘÍMÉ PÉČE

Náplň práce: Péče o děti v malých rodinných 

skupinách po 4 různého věku (0–18 let).

Požadujeme: Minimálně SŠ vzdělání s matu-

ritou nejlépe s pedagogickým nebo sociálním zamě-

řením, řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič.

Nabízíme:  Plat dle platných platových 

tabulek a podle započitatelné praxe, práci na plný 

úvazek v nepřetržitém režimu, zajištěné stravování.

Pracoviště: Dětské centrum Dvůr Králové nad  

  Labem, R. A. Dvorského 1710.

Nástup: Možný ihned, nebo po domluvě.

Kontakt:

Mgr. Aneta Matoušová, tel.: 499 622 280 nebo

731 441 273 (v době od 7:00 do 15:00 hod.)

Životopisy prosím zasílejte na email:

matousova@detskecentrumdk.cz

Inzerce v Novinách 

královédvorské 

radnice:

Slevy již od 3 opako-

vání inzerátu

Více na:

www.mudk.cz/cs/

radnice/noviny-radnice

Tel.: 499 318 258
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Společenská rubrika
Noví občánci města
V srpnu 2018 se narodilo 14 občánků našeho města – 11 chlapců 

a 3 děvčata.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel 

Úmrtí
V měsíci srpnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 27 lidí, z toho bylo 

15 královédvorských občanů, 7 mužů a 8 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili 28 občanů s gratulací 

a kytičkou. V tomto období oslavily 2 páry diamantovou svatbu, 2 páry zla-

tou svatbu a 4 páry stříbrnou svatbu.

Barbora Bezrová, Komise pro občanské záležitosti

Sňatky
V srpnu uzavřeli ve Dvoře Králové nad Labem manželství tito snoubenci:

Martin Langpaul a Martina Palečková   – 10. 8. 2018

Jiří Mindl a Jana Sklenková    – 11. 8. 2018

Petr Kunčík a Martina Tomanová   – 18. 8. 2018

Jakub Merkl a Jana Smíšková    – 18. 8. 2018

Lubomír Novák a Jana Šturmová   – 18. 8. 2018

Jiří Kolář a Vendula Marklová    – 18. 8. 2018

Miroslav Čuboň a Markéta Podrazilová   – 24. 8. 2018

V obci Kuks uzavřeli manželství tito snoubenci:

Miroslav Kříž a Michaela Kněžourková   –  3. 8. 2018

Jiří Šrámek a Miroslava Hořánková   –  4. 8. 2018

Ondřej Němeček a Kristýna Štěpánková  – 17. 8. 2018

Tadeáš Nevečeřal a Karolína Šindelářová   – 17. 8. 2018

Petr Leibl a Kristýna Zítková    – 25. 8. 2018

Tomáš Javůrek a Klára Halešová    – 25. 8. 2018

V obci Vítězná uzavřeli manželství tito snoubenci:

Roman Puš a Tereza Pokorná    – 31. 8. 2018

Údaje jsou zveřejněny na základě souhlasu snoubenců. 

Simona Vykouřilová, matrika

Vzpomínka
Dne 19. října uplyne 30 let od úmrtí pana Miroslava Poslta.

Za vzpomínku děkuje manželka

Vzpomínka na paní Hanu Žižkovou
V polovině hlavních prázdnin, v době, kdy vrcholila vlna veder, k nám dora-

zila zpráva, ze které zamrazilo. Zcela nečekaně zemřela paní Hana Žižková, 

naše dlouholetá bývalá kolegyně.

Paní Hana Žižková svůj profesní život spojila se školou 5. května, působila 

zde jako učitelka od září 1966 až do svého odchodu do důchodu v roce 

2002, tedy dlouhých 36 let. Z učitelské profese vykonávala tu nejtěžší, učila 

nejmenší děti, většinou žáčky 1.–3. třídy. S dětmi to opravdu uměla. Byla 

trpělivá, vnímavá k dětským potřebám a problémům, laskavá, obětavá. 

Učitelskou práci měla ráda, byla prostě jednou z těch učitelek, které do své 

práce vkládají i svou duši.

Jako kolegové jsme u Hanky, jak jsme jí říkali, oceňovali nejen její učitelské 

schopnosti, ale i povahové vlastnosti – otevřenost, spolehlivost, pracovitost 

a smysl pro humor. Byla výbornou společnicí, nikdy nezkazila žádnou leg-

raci. Měla dar vtipně reagovat na různé podněty, obyčejné a všední příhody 

vyprávět jako zábavné a úsměvné historky. I když od jejího odchodu do 

důchodu uběhla řádka let, kontakt s ní jsme neztratili. Dnes jsme zarmou-

ceni, že tu už s námi není.

za kolegy a kolegyně Hana Šturmová

ZŠ 5. května

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad 

Labem a  městské kulturní zařízení Hankův 

dům pořádá spolu s městem Dvůr Králové nad 

Labem, Městskou knihovnou Slavoj a  dalšími 

partnery již 5. ročník benefi čního projektu 

Noc venku, a  to 22. listopadu od  17:00 hod. 

v Hankově domě a na náměstí Hankova domu. 

Akce trvá až do rána a končí společnou snídaní 

a vydáním Certifi kátů spáčům.  

Hlavním cílem projektu je boření mýtů a před-

sudků s  bezdomovectvím spojených, vybrat 

trvanlivé potraviny pro osoby v  nouzi a  zažít, 

jaké to je spát venku, ráno vstát a  normálně 

fungovat.

V  příštím čísle NKR zveřejníme program akce. 

Pro bližší informace sledujte webové stránky 

www.psdvurkralove.cz a facebookový profi l Noc 

venku Dvůr Králové nad Labem. 

Loni k projektu přistoupilo 17 českých a morav-

ských měst. Ve Dvoře Králové nad Labem se akce 

zúčastnilo na  300 účastníků a  venku přespalo 

68 lidí. Celkem se vybralo 1 528 ks trvanlivých 

potravin. 

Přijďte podpořit skvělou a  smysluplnou akci! 

Vstupným jsou trvanlivé potraviny, pomůžete 

tím mnoha lidem v nouzi!

Mgr. Marcela Hauke, ředitelka 

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem

Připravuje se již pátý ročník Noci 
venku Dvůr Králové nad Labem

Vítání občánků
Na Staré radnici bylo v září slavnostně přivítáno 9 občánků Dvora Králové nad Labem.

Zleva: Mikuláš Kubelka, Amálie Blažejová, Jonáš Pohl, Jonáš Bednář, Jakub Rejl. Zleva: Tereza Malá, Justýna Máchová, Veronika Čejková.

S výběrem střední školy a povolání 
pomohou Prezentace škol 
a zaměstnavatelů
Během října a listopadu 2018 se uskuteční Pre-

zentace škol a zaměstnavatelů určená zejména 

žákům 8. a 9. tříd základních škol a jejich rodičům, 

kterou pořádá Krajská hospodářská komora Krá-

lovéhradeckého kraje společně s Královéhradec-

kým krajem, partnerem je Úřad práce ČR. Prezen-

tace proběhnou vždy v pátek a v sobotu: 

• Rychnov nad Kněžnou, 5. a 6. října

• Trutnov, 12. a 13. října

• Jičín, 19. a 20. října

• Náchod, 9. a 10. listopadu

• Hradec Králové, 16. a 17. listopadu.

Během akce v Hradci Králové se uskuteční předá-

vání ocenění Firma škole a Škola fi rmě. Součástí 

doprovodného programu je i soutěž „T-PROFI“ 

– Talenty pro fi rmy, jejímž účelem je podpora 

zájmu mladých lidí o perspektivní technické 

obory. Více informací na www.vybiramstredni.cz.

(red)
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Školní rok 2018/2019 na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem

Ve  středu 5. září 2018 se vydalo 25 z  nás, stu-

dentů Gymnázia Dvůr Králové nad Labem, 

na  výměnný pobyt do  Německa, konkrétně 

do  Cloppenburgu v Dolním Sasku, abychom 

oplatili jarní návštěvu našich západních sousedů 

v České republice. Celý program byl fi nančně 

podpořen Česko-německým fondem budouc-

nosti a Královéhradeckým krajem. 

Po třinácti hodinách ve vlaku jsme se, i přes malé 

překážky, dočkali dlouho očekávaných němec-

kých partnerů a  jejich rodin. Tím jsme započali 

náš mezinárodní týden.

Většinu společného programu tvořil zajímavý 

projekt Migrace v  minulosti a  dnes. V  průběhu 

následujících dní jsme se zabývali těžkým 

životem cloppenburských Židů na  počátku 

18. století, probírali jsme odsun Němců z  Pol-

ska, navštívili interaktivní Muzeum migrace 

v  Bremenhavenu, multikulturní Hamburk 

a  přednášku tří aktuál-

ních imigrantů o  jejich 

životním příběhu, proč 

jsou v Německu. Bylo to 

velmi poutavé a aktuální 

téma. Velice silný zážitek.

Mimo to jsme i  cesto-

vali, navštívili jsme zoo 

u  moře, památkovou 

část Hamburku, projeli 

se lodí, lezli v  lanovém 

parku, někdo se stihl 

ztratit, jiným ujel vlak.

Bylo to nabitých osm dní 

se spoustou humoru. Já 

jsem si to se svou partou moc užila, potkali jsme 

nové kamarády na celý život. A právě o přátelství 

zážitky jsou. Tento týden jsme prožili obklopeni 

dobrými lidmi s velkým srdcem a na tom záleží, 

bez nich by to nebylo ono. Děkujeme našim 

hostitelům – i vedoucím naší výpravy, profesor-

kám Petře Weymanové a Ladě Marouskové.

Eliška Cermanová (3. A)

Do školního roku 2018/2019 vstupuje naše škola 

s novým vedením: ředitelkou školy je od 1. srpna 

2018 Mgr. Martina Kubíková a jejím zástupcem 

Mgr. Jiří Erlebach, od října bude ekonomkou 

školy Ing. Tereza Pušová. Věříme, že přes úvodní 

nesnadný start se rychle „zaběhneme“. Chceme 

navázat na dobré výsledky v oblasti vzdělávání, 

grantů a práce s talenty i „rodinnou“ atmosféru 

ve třídách, jež budeme nadále rozvíjet.

Během léta došlo k renovování hlavních vstup-

ních dveří, jež restaurátor a umělecký kovář 

Pavel Vágner obnovil v jejich původní kráse

z konce 19. století. Webové stránky dostaly nový, 

přehlednější design, postupně dochází k aktua-

lizaci jejich obsahu. Již od srpna probíhá změna 

konfi gurace serverů a další infrastruktury počí-

tačové sítě. Pokračujeme v čerpání grantových 

prostředků určených na rekonstrukce odbor-

ných učeben přírodovědných předmětů a na 

vybrané vzdělávací exkurze žáků. 

Díky podpoře našeho generálního partnera 

Ing. Jiřího Hlavatého, statutárního ředitele 

fi rmy Juta, a. s., budeme i nadále poskytovat 

prospěchová stipendia pro naše studenty (až 

500 Kč měsíčně, za reprezentační úspěchy jed-

norázově až 5.000 Kč).  

Záleží nám na spolupráci se základními školami, 

jejich starší třídy zveme na projektový den Sto 

let republiky (26. října 2018) a na předvánoční 

programy.

Na základě přání řady studentů i jejich rodičů byl 

systém bloků volitelných předmětů ve druhém 

až čtvrtém ročníku vyššího gymnázia nahrazen 

posílením všeobecně vzdělávacích předmětů 

ve druhém ročníku a soustředěním volitelných 

předmětů v posledních dvou letech studia. 

Během tohoto školního roku provedeme úpravu 

školního vzdělávacího programu, aby odpovídal 

našim představám pro nejbližší léta.

Přestože nás čeká mnoho nesnadných úkolů, 

jsem přesvědčena, že naše gymnázium v nich 

obstojí se ctí a bude se dále rozvíjet! A děkuji za 

spolupráci všem, kteří nás v této nesnadné situ-

aci podporují!

Mgr. Martina Kubíková

ředitelka Gymnázia Dvůr Králové nad Labem

V  pátek 26. října 2018 proběhne v  budově 

Gymnázia Dvůr Králové nad Labem od

9:00 hod. projektový den Sto let republiky. Stu-

denti třetích ročníků připraví pod vedením svých 

učitelů dějepisu pro své spolužáky i  zájemce 

ze základních škol program v  učebnách, který 

přiblíží různorodou formou léta první světové 

války, zánik Rakousko-Uherska, vznik Česko-

slovenska i  významné osobnosti. Důležitou 

součástí je zapojení tehdejších osudů našeho 

gymnázia i  celého města s  využitím dobového 

tisku i  archivních pramenů. Jednota Česko-

slovenské obce legionářské v  Hradci Králové 

přiblíží vybavení a  činnost legionářů za  první 

světové války. Na  přibližně dvouhodinový pro-

gram v  budově školy navazuje možnost náv-

štěvy výstavy Poslední císař a  první prezident 

v  kostele sv. Jana Křtitele a  Osudové osmičky 

v  Městském muzeu Dvůr Králové nad Labem. 

Program ve školní budově a v kostele je zdarma, 

v muzeu je vstupné 25 Kč na žáka. Na projektový 

den se lze přihlásit do  7. října 2018 na e-mail:

info@gym-dk.cz s uvedením třídy a počtu žáků, 

potvrzením zájmu o  obě výstavy a  kontaktem 

pro případnou další komunikaci. Pořadí jednot-

livých částí projektového dne pro každou třídu 

bude v zájmu co největší plynulosti stanoveno 

podle počtu přihlášených tříd. Vzhledem k vypl-

ňování pracovních listů by žáci měli mít psací 

potřeby.

Pro studenty i širokou veřejnost je určena téhož 

dne od  17:00 hod. v  naší budově přednáška 

Gymnázium za Rakouska i první republiky, v níž 

Ivo Rejchrt na  základě svého dlouholetého 

odborného zájmu přiblíží, jak velké dějiny vstu-

povaly do  každodenního života učitelů i  stu-

dentů v prvních desetiletích existence naší školy. 

Věříme, že tento projektový den přinese zají-

mavé informace i zážitky všem zúčastněným!

PhDr. Ivo Rejchrt a PhDr. Ivana Syrovátková, lektoři

Barokní areál Kuks je v našem regionu vyhledá-

vanou a uznávanou památkou. Tento barokní 

skvost zanedlouho nabídne velmi netradiční 

zážitek. Dne 13. října zaplní celý areál oživlé 

obrazy. Díky nim uvidíte při práci na sochách 

bratry Braunovy, potkáte se s místním zahradní-

kem a mnoha dalšími. Proslýchá se, že dorazí i 

sám hrabě Špork. Nechte si vyprávět jeho taju-

plný příběh. Neváhejte a navštivte v sobotu

13. října jedinečný „Tajemný Kuks“ – večerní 

prohlídku v kostýmech doprovázenou skvě-

lými  hudebníky. Start je od 17:00 do 21:00 hod. 

Těšíme se na vás!

 Jan Mostecký (6. C)  

Zahájení školního roku proběhlo na našem gymnáziu 

na shromáždění studentů i zaměstnanců školy v aule. 

Studentům popřáli hodně zdaru ředitelka gymnázia 

Mgr. Martina Kubíková a starosta města Ing. Jan Jarolím.

 Foto: archiv Gymnázia Dvůr Králové nad Labem

Nový školní rok na gymnáziu

Projektový den Sto let republiky

Exkurze do Cloppenburgu

Pozvánka na 
„Tajemný Kuks“

Zahájení 
školního roku
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Zahájení nového školního roku na ZŠ 5. května 
Konec loňského školního roku 

a  začátek prázdnin někteří naši 

žáci strávili na břehu Jadranu, kam 

zavítali na týdenní pobyt. Užívali si 

nejen pěkného počasí, sportovních 

aktivit, ale také výborných specialit 

místních kuchařů. 

Začátek toho nového už přivítali 

tradičně na nádvoří školní budovy, 

která se každoročně stává setká-

ním všech žáků, pedagogického 

sboru a  rodičů těch nejmenších, 

doprovázejících prvňáčky poprvé 

do školy. Nejprve pan ředitel všem 

posluchačům popřál mnoho úspě-

chů v  tomto roce a  poté začal předávat ručně 

vyrobené keramické klíče odemykající bránu 

vzdělávání našim 28 nejmladším dětem.

Do  práce jsme se zase všichni společně vrhli 

hned druhý den. 

Nezahálí ani školní družina, která nabídla žákům 

pestrý výběr odpoledních zájmových aktivit. 

Zároveň s  ní druhým rokem nabízíme „Dět-

ský klub – zařízení péče o  děti“ žákům 4. a  5. 

třídy, kteří z  kapacitních důvodů nemohou být 

zařazeni do  školní družiny. Projekt se uskuteč-

ňuje pod názvem ZŠ 5. KVĚTNA DVŮR KRÁLOVÉ 

N. L. – PRORODINNÁ OPATŘENÍ s reg. č.: CZ.03.2.

65/0.0/0.0/16_047/0007878.

Ukončili jsme projekt z  Operačního programu 

Výzkum, vývoj a  vzdělávání. Škola díky němu 

uskutečnila řadu aktivit – další vzdělávání a sdí-

lení zkušeností pedagogů, realizovala čtenářský 

klub, klub zábavné logiky a deskových her a dou-

čování. Důležitou částí podpory bylo i personální 

posílení v  rámci pedagogické asistence. V  letoš-

ním školním roce se chystáme na podání nového 

projektu z výše uvedeného programu. Věříme, že 

tím ještě více zkvalitníme vzdělávání našich žáků. 

Výše uvedené projekty jsou fi nancované Evrop-

skou unií a státním rozpočtem.

Přejeme všem žákům a  rodičům pohodový 

školní rok 2018/2019.

Mgr. Radan Černý

ředitel ZŠ 5. května

Školní klub na novém místě

V letošním roce naše škola opět otevřela školní 

klub pro žáky 5.–9. ročníku, a  to v  novém pro-

storu – v přízemí budovy B. Na děti zde čekalo 

mnoho nového. Obě místnosti jsou krásně 

vymalovány, přibyly další společenské hry, nově 

zde byl nainstalován dataprojektor. 

A jak jsme letošní činnost zahájili? Začátek škol-

ního roku patřil ve  školním klubu především 

páťákům, kteří do nových prostor budou chodit 

poprvé. Hned si zde vyzkoušeli jeden z mnoha 

turnajů v  deskových hrách, které na  ně čekají. 

Zahráli si hru Katamino, která všechny zaujala, 

mnohdy se do  hry zapojili i  učitelé. Klubem se 

nesl jásot hráčů i  výkřiky fandících spolužáků. 

Nebylo vůbec důležité, kdo nakonec vyhrál. 

Zapojili se všichni. 

Více o klubu na www.zsschsady.cz, zde se můžete 

podívat i na video z činnosti v loňském roce.

Bc. Jana Paulusová Fišerová

Ovoce, zelenina a mléko do škol – 
letos i na 2. stupni 
Do  projektu je škola zapojena již několik let. 

Začínali jsme nejdříve s  ovocem a  zeleni-

nou, později přibylo i  mléko, ale stále jen na 

1. stupni ZŠ. V  letošním školním roce jsme při-

stoupili na  návrh učitelů 2. stupně a  přihlásili 

do  projektu i  žáky starší. Čerstvé ovoce, zele-

ninu a mléko žáci dostávají každý týden po celý 

školní rok zdarma. Šťávy a pyré i mléko musí být 

bez přidaného cukru, tuku, solí, sladidel a kon-

zervantů. Cílem projektu je přispět k  trvalému 

zvýšení spotřeby ovoce, zeleniny a  mléčných 

výrobků. Propagace zdravého životního stylu 

je součástí našeho preventivního programu, 

pravidelně doplňovaného přednáškami a exkur-

zemi. Snad tuto službu ti naši teenageři ocení.

Mgr. Helena Seitlová

Školní družina v novém
Letní prázdniny jsou za  námi a vychova-

telky i  žáci se těšili, že letošní školní rok zahájí 

v nově vybavené herně. Prvňáčky z 1. C a třeťáky 

z 3. D čekalo opravdu velké překvapení. Od prv-

ního dne mohli využívat krásné barevné velké 

sedací kostky, válecí pytel, koberce i všechny hry 

uložené v  nových skříňkách se zelenožlutými 

kontejnery. Proměnou prošly nástěnky i tabule. 

Zásadně se zlepšila estetika prostředí a  vytvo-

řily se podmínky pro ještě pestřejší činnost 

oddělení.

Ivana Merklová, vychovatelka

Celoroční družinová hra „Ahoj, 
Česko!“

Oslavíme sté narozeniny Československa. 

Dozvíme se něco málo o  České republice, což 

je pro nás důležité, stále aktuální a  neváže se 

jenom na nějaká výročí, byť „sebekulatější“.

Jsme tu přece doma a svůj domov bychom měli 

znát. K  tomuto „učení“ přidáváme svůj docela 

malý příspěvek v  podobě celoroční hry „Ahoj, 

Česko“ aneb vlakem „Bohemia Expres“ po kra-

jích České republiky.

Jejím prostřednictvím děvčata a  kluci poznají 

kraje České republiky, a  to formou hry a  akč-

ních činností. V souhrnu je to docela malá „sklá-

dačka“. Účelem hry je vzbudit zájem o  Českou 

republiku. Našim průvodcem je lvíček REX.

Hana Karlovská, za cestovatele školní družiny

Informace ze ZŠ Schulzovy sady Slavoj hlásí výměnu Clavia 
za KOHU
O prázdninách byla 

Městská knihovna 

Slavoj ve  Dvoře 

Králové nad Labem 

čtyři týdny uza-

vřena. Důvodem byla nejen výměna oken 

v  celé budově, ale také revize knihovního 

fondu, kterou knihovny naší velikosti mají 

za  povinnost provést pravidelně jednou 

za pět let. Co ale naši čtenáři nejvíc pocítili, 

byla výměna informačního knihovního sys-

tému. Clavius, společně s online katalogem 

Carmen, byl od  září nahrazen otevřeným 

softwarem KOHA. 

Tento knihovní systém je zcela 

odlišný od  Clavia nejen grafi kou. 

Velmi výraznou změnou je platba 

za  pozdní vracení. Paušální platbu 

(1. upomínka byla 20 Kč při jakémkoli počtu 

výpůjček) nahradí platba za  každý pozdě 

vrácený dokument 1 Kč denně. Nově však 

budou chodit v poslední den výpůjčky SMS 

zprávy s  upozorněním. Pokud knihy ten 

den prodloužíte, nic neplatíte. V  září jsme 

upomínky kvůli uzavírce nevybírali, v říjnu 

můžete podpořit 5. ročník Noci venku 

a svůj dluh uhradit konzervou. 

Podobně jako každý nový systém zavá-

děný napříč všemi obory lidské činnosti, 

ani KOHA nezahájila svůj provoz bez pro-

blémů. Co vás mohlo zaskočit?  V prvé řadě 

čtenáři, kteří jsou zvyklí využívat online 

katalog na  prodlužování dokumentů, se 

nedostali do  svého konta, protože byly 

nastaveny nové přístupové údaje vyžadu-

jící minimálně šest znaků. První týden 

nebylo možné vypůjčení e-knih. V  SMS 

při oznámení o  rezervaci jsme vás posílali 

vyzvednout žádanou knížku do  knihovny 

v Chotěboři atd. 

V polovině září, kdy píši tento článek, je již 

většina neduhů systému odstraněna, přes-

to prosíme, abyste s námi, respektive s no-

vým knihovním systémem, měli ještě chvíli 

trpělivost. Věříme, že nebude trvat dlouho 

a KOHA dobře poslouží nám všem.

Mgr. Marta Pešková Staníková, ředitelka

Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem
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Zprávy ze ZŠ Strž
Nejen Viewegh má svoji 
autogramiádu...
První zářijovou neděli si trojice žáků naší školy 

zpestřila výletem do  Prahy. Divíte se, že se jim 

chtělo v  tento poslední volný den cestovat tak 

daleko? To si pište, že chtělo! Jeli totiž na  svoji 

první autogramiádu. Dan Havel, Tomáš Boura 

a Nela Ježková se v loňském školním roce zapo-

jili do soutěže Bambini Litera a společně napsali 

pohádku na  téma Přátelství. Jmenuje se „Jak 

se z  levé ponožky stala pravá kamarádka“ a  je 

spolu s dalšími devatenácti pohádkami součástí 

„Třetí knížky pohádek od dětí pro děti“. 

Celou akci organizovala společnost Skan-

ska Reality, která letos obdržela rekordních 

583 pohádkových příběhů. Za  odměnu při-

pravila dětem opravdu velkolepé odpoledne. 

Výherci dostali hned u  vchodu tašku s  dárky 

a  po  rozkoukání měli možnost vyzkoušet svoji 

šikovnost v tvořivých dílničkách, nechat se zvěč-

nit ve  fotokoutku, risknout malování na obličej 

nebo si prohlédnout zelenou laboratoř. Bonu-

sem bylo bohaté občerstvení a  obrovský dort 

s logem soutěže. 

Po slavnostním křtu knížky si moderátorka akce 

s  každým soutěžícím krátce popovídala a  pak 

už se dvacítka nejlepších odebrala podepisovat 

knížky všem zájemcům o autogram. V průběhu 

akce hlasovaly všechny děti vhozením skleněné 

kuličky pro jednu ze tří nadací, která obdrží 

částku vybranou z prodeje knih. Tím šťastným se 

stalo Ekocentrum Konipas zabývající se ochra-

nou životního prostředí a shodou okolností bylo 

i tajným favoritem našich žáků.

Knížku s  vítěznými pohádkami máme 

samozřejmě ve  škole, a  když přistihneme 

někoho, jak si ji při vyučování tajně čte pod 

lavicí, tak asi výjimečně přimhouříme oko.

Mgr. Jana Hronešová

Zprávičky ze ZŠ Strž
Po  prázdninovém lenošení je tady zase škola. 

Na školní režim a zvonění si děti teprve zvykají. 

Projektové dny jim vždy pomohou úspěšně 

odstartovat nový školní rok. V  1. třídě si děti 

zvolily téma „Zvířata kolem nás“. Pracovaly 

s  obrázky, pexesem, poznávaly zvířecí zvuky, 

hrály pohádku O veliké řepě a svého mazlíčka si 

dokonce nakreslily.

Druhý ročník si vybral „Naše město a  okolí“. 

Náplní činností bylo povídání o  městě a  s  ním 

spojené hry, kvízy a křížovky. Děti měly možnost 

pozorovat Dvůr Králové nad Labem z věže kos-

tela sv. Jana Křtitele, při procházce pak pozná-

valy další významné budovy. Hankův dům 

a Starou radnici pak nakreslily podle skutečnosti 

přímo ve městě.

I  třeťáci se rozhodli prozkoumat naše město 

pořádně, témata však samozřejmě zpracová-

vali s větší náročností. Odpovědi šli hledat např. 

do knihovny, kde pro ně bylo připravené poví-

dání o  Rukopisu královédvorském a  Václavu 

Hankovi. Potom se vypravili za místními památ-

kami s  questem, což je zjednodušeně hledání 

a plnění úkolů skupinkou hráčů.

Čtvrtým třídám již bylo v  našem městě těsno, 

tak se svým tématem (obrazně řečeno) vyrazili 

po celé republice. S názvem „Cestujeme po ČR“ 

blíže poznávali jednotlivé kraje a  jejich krajská 

města. Někteří žáci navštívili na  závěr Prahu 

a  samozřejmě nevynechali její skvosty včetně 

Národního divadla. Téma projektu pak provází 

třídu dál ve vlastivědě.

Páté ročníky měly zjistit, jakou spojitost má 

město se známými osobnostmi a  evropskými 

zeměmi. Děti si pojmenovaly své pátrání „Evropa 

a  my“. A  nemusely jet daleko. V  Bílé Třemešné 

narazily na  první stopy, a  to J. A. Komenského, 

který se zde ukrýval před útěkem do vyhnanství. 

Třídy vzájemně rozdělovala odlišná témata, 

jedno je však spojilo. A to – pohyb. Na tradičním 

Běhu naděje jsme samozřejmě nemohli chybět.    

A teď už s chutí do práce!

učitelky I. stupně

Sportovní kurz sv. Kateřina 
Tento již tradiční kurz naší školy na začátku škol-

ního roku absolvovali žáci osmých tříd v téměř 

letním týdnu od  10. do  13. září. Počasí nám 

přálo přímo neskutečně nádherně. Na  odjezd 

od školy s vyleštěnými koly a cyklistickými hel-

mami i sportovním oděvem byl krásný pohled. 

Nečekalo nás žádné mrznutí ani po  cestě či 

na  skalách, ani po  koupání během vodáckých 

závodů. Účastníci kurzu absolvovali orientační 

běh, a to beze ztrát, lezení po skalní stěně, slaňo-

vání, střelbu z luku a vzduchovek, ringo, cyklis-

tické závody a další drobné hry, včetně té noční.  

Všem se nám v  nádherném prostředí Kateřiny 

líbilo a těšíme se na další rok.    

Mgr. Petr Novotný a Mgr. Vojtěch Hulík

Žáci ZŠ Podharť 
pomáhali uklízet 
město
Žáci osmých ročníků

s  5. B naší školy se opět 

zapojili do  celosvětového 

dne „Ukliďme svět, ukliďme 

Česko“, který se prostřednic-

tvím sběru odpadků z hřišť, 

ulic, parků i  přírody snaží 

řešit globální ekologický 

problém. 

Celkem se žákům poda-

řilo z  hřiště Slunečná, okolí 

podharťského rybníka, 

podharťského hřiště, okolí 

Městské nemocnice, a. s., 

a ulic v těsné blízkosti školy 

nasbírat 3 plné pytle plastů 

a 3 pytle směsného odpadu, 

o  jehož likvidaci se posta-

raly technické služby města. 

Úklid žákům přes vlastní 

zážitek přiblížil závažnost 

odpadu v  přírodě, vznik 

Novinky ze ZŠ Podharť černých skládek, měl za  cíl přispět ke  správ-

nému nakládání s  odpady a  ke změně myšlení 

i  chování žáků směrem k  minimalizaci vzniku 

skládek. Za  odměnu pro ně místní zoo připra-

vila zdarma netradiční procházku po zoologické 

zahradě s  návštěvou míst, která jsou běžným 

návštěvníkům nepřístupná. 

Mgr. Edita Vaňková, ředitelka školy

Poznáváme naše město a okolí

Na začátku září jsme na Podharti zahájili projekt 

3. ročníků exkurzí do Braunova Betléma, Stano-

vic s  jejich Křížovou cestou 21. století a  Kuksu. 

Cestou se třeťáci dozvěděli spoustu informací 

a zajímavostí. Získané znalosti pak zaznamená-

vali do  předem připravených pracovních listů,  

které doplňovali ve skupinkách. V Kuksu navští-

vili Muzeum farmacie, kde si mohli vlastnoručně 

připravit tablety z cukru a pilulky z modelíny.

Postupně na  třeťáky čekají ještě další části 

projektu, které se týkají přímo našeho města 

a  budou se prolínat téměř všemi vyučovacími 

předměty.

Mgr. Hana Havlíčková, Mgr. Šárka Vodová
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Tábor Letní animace III.

Ani poslední týden prázdnin DDM Jednička 

nezahálel a  uspořádal pro děti velice oblí-

bený příměstský tábor Letní animace III. 

Děti měly týden na to, aby různými techni-

kami vytvořily čtyři animované fi lmy. Témata 

měly děti zcela ve svých rukou a příběhy se 

opravdu podařily. S vlastním tvořením ani-

mací dětem pomohli Mgr.  et MgA.  Pavel 

Trnka, Ph.D.,  a  Mgr.  Richard Bruna. Pod 

záštitou Střední školy aplikované kyberne-

tiky Hradec Králové byla dětem poskytnuta 

technika a odborná pomoc nejen s kresle-

ním animací, ale i s natáčením na klíčovacím 

plátně. Na  konci týdne děti připravily pro-

jekci pro rodiče. Nechybělo ani občerstvení, 

které děti napekly a  nachystaly. Rodičům 

i  sourozencům animace vykouzlily dobrou 

náladu a s úsměvy na rtech jsme společně 

ukončili poslední tábor letošních prázdnin. 

Mgr. Alena Hušková, DDM Jednička

Druhou zářijovou neděli, 

16. září, se prostor kostela roze-

zněl zvukem varhan a  zpěvem 

Královédvorského chrámového 

sboru. V krásné atmosféře již začí-

najícího babího léta se zde konal 

slavnostní koncert sestavený ze 

skladeb převážně českých autorů, 

který navazoval na  tradici zářijo-

vých koncertů, uvádějících vždy 

premiérovou skladbu význam-

ných českých soudobých sklada-

telů. Ten letošní, jubilejní 10. ročník, byl uspořá-

dán u příležitosti 100. výročí vzniku našeho státu 

a konal se pod záštitou starosty města Jana Jaro-

líma, který se koncertu také zúčastnil.

Posluchači si mohli vychutnat hru na  varhany 

v interpretaci předního českého varhaníka Pavla 

Černého, pedagoga pražské AMU a  brněnské 

JAMU, v  sólových skladbách Johanna Sebas-

tiana Bacha, Antonína Dvořáka a  K. F. Pitsche, 

ale také v  krásném souznění se zpěvem Králo-

védvorského chrámového sboru pod vedením 

Víta Havlíčka, hudebního teoretika, varhaníka 

a  pedagoga pražské AMU. V  jejich podání 

zazněly skladby Jana Dismase Zelenky, Antona 

Brucknera, Antonína Dvořáka, Bedřicha Sme-

tany, Georga Friedricha Händela a  dalších. 

Vyvrcholením programu byla premiéra skladby 

„A  to je ta krásná země“ od  profesora Pražské 

konzervatoře Eduarda Douši. Tato skladba 

vznikla na  text stejnojmenné básně generála 

Rudolfa Medka ze sbírky Lví srdce, která byla 

poprvé publikována v roce 1919. Eduard Douša 

báseň zhudebnil na popud Víta Havlíčka a věno-

val ji Královédvorskému chrámovému sboru.

Slavnostní zvuk varhan, krása zpěvu v duchov-

ních a světských skladbách i sluncem prozářený 

prostor královédvorského kostela proměnily 

zářijové nedělní odpoledne ve  sváteční oka-

mžik a  důstojně tak předznamenaly nadcháze-

jící oslavy 100. výročí vzniku československého 

státu.

Karolina Václavíková, foto: Luděk Tureček

Koncert s premiérou ke 100. výročí vzniku 
Československa v kostele sv. Jana Křtitele

Letos je organizované turistice ve Dvoře Krá-

lové nad Labem, v rámci Klubu českých turistů, 

120 let. Součástí kulatého výročí byl i 15. ročník 

Toulek podzimním Královédvorskem, na kterém 

svůj volný čas v přírodě při zdravém pohybu 

strávilo 120 účastníků.

Historie
Dopisem ze dne 17. ledna 1898 Klub českých 

turistů v Praze oznámil Dr. Kropáčkovi, že výno-

sem slovutného místodržitelství pro království 

České ze dne 20. 12. 1897 bylo schváleno utvo-

ření místního odboru K. Č. T. ve Dvoře Králové 

nad Labem. Ustavující schůze se uskutečnila 

27. února 1898 za přítomnosti 15 zakládajících 

členů. V roce 1906 měl odbor již 118 členů a byl 

čtvrtým nejsilnějším odborem ze 42 existujících 

v českých zemích.

V roce 1904 odbor inicioval ochranu sochař-

ských děl v Betlémě. Nákladem odboru byla 

vydána brožura „Hrabě František Antonín Špork 

a památky umění sochařského v Betlémě“. 

Autory byli PhDr. Kropáček a F. Halík. 

Po záboru pohraničí v roce 1938 konal odbor 

výlety do neokleštěného okolí a Českého ráje. 

V tomto období sdružoval 240 dětí a studentů. 

Po únoru 1948 přešel odbor do Sokola, 

v červenci 1952 do TJ Jiskra Juta a v 70. letech 

v rámci sloučení dvou královédvorských jednot 

do TJ Dvůr Králové jako odbor turistiky. 

Po roce 1989 se opět stal odborem Klubu čes-

kých turistů. V roce 1999 nastala krize. Důsled-

kem byl rozpad do dvou odborů s následným 

odchodem jednoho z řad KČT. Výsledkem byl 

razantní úbytek členů. Dnes odbor pracuje pod 

názvem „Dvoráci“. Skláníme se s úctou před 

prací našich předchůdců – údržba pěších tras, 

společenské akce, lidumilné akce před rokem 

1919 na podporu mládeže ze sociálně slabších 

rodin, přednášková činnost, cyklistický oddíl, 

vodácký oddíl, pořádání orientačních závodů 

na okresní i krajské úrovni, autokarové zájezdy, 

dálkové pochody v 70. a 80. letech minulého 

století, brigádnická činnost při rekonstrukci kou-

paliště a městského stadionu atd. 

V roce 1923 zakoupil odbor KČT ve Dvoře Krá-

lové nad Labem pro chatu na Zvičině hvězdář-

ský dalekohled. V roce 1925–26 byla osazena 

otáčivá rozhledna. Z podnětu odboru pak byla 

v letech 1928–31 vybudována silnice na Zvičinu.

Velmi dobře hodnocenou činností je péče 

značkařů o 75 km značených turistických tras, 

o 24 km cykloturistických tras a ve spolupráci 

s dalšími cykloznačkaři o 399 km cyklotras ve 

značkařském obvodu Trutnov. Ohodnocením 

práce značkařů odboru Dvoráci bylo 24. října 

2017 udělení Ceny města vedoucímu znač-

kaři Stanislavu Medunovi, který letos předal 

žezlo mladší generaci značkařů. I když značkaři 

údržbu značení zvládají, rádi uvítáme spolupráci 

dalších zájemců jak pro turistické značení, tak 

i cykloturistické a cyklistické značení.

Karel Raich

Klub českých turistů ve Dvoře Králové nad Labem slaví 120 let

Rok se s rokem sešel a v Schulzových sadech se 

opět běželo za správnou věc. Humanitární akce 

Běh naděje, která navazuje na dřívější Běh Ter-

ryho Foxe, zavítala již po jedenácté i do Dvora 

Králové nad Labem. Tento unikátní projekt, 

který se koná po celé republice, svým výdělkem 

přispívá na léčbu dětských nádorových one-

mocnění nebo na podporu hendikepovaných 

a geneticky nemocných dětí, kterým jejich osud 

nachystal nemalé překážky. 

Letošnímu ročníku vévodilo číslo 1. Nejen, že se 

konal 11. ročník – to máme hned dvě jedničky 

najednou – ale i počet účastníků, kteří se letos 

akce zúčastnili, končil číslem jedna. Bylo to 1 901 

účastníků, kteří 6. září proběhli cílem a přispěli 

tak na dobrou věc. Na konci trasy na ně čekalo 

osvěžení v podobě nápoje Ondrášovka, která je 

tradičním sponzorem této dobročinné akce. 

Nejvýznamnější roli má číslo 1 v konečné fi nanční 

sumě, kterou se podařilo získat díky dobrovol-

ným příspěvkům a také prostřednictvím zakou-

pení reklamních předmětů, které byly nabízeny 

u prezencí. Konečná částka se vyšplhala na 

38.142 Kč, což je zatím nejvíce, co se kdy ve Dvoře 

Králové nad Labem v rámci této humanitární 

akce podařilo vybrat. S velkým potěšením řadíme 

11. ročník Běhu naděje na 1. místo a jsme moc 

rádi, že se této prospěšné akci ve městě daří.

Hlavním organizátorem akce je DDM Jednička, 

avšak bez podpory a pomoci ostatních bychom 

se jen těžko obešli. Velké poděkování patří nejen 

účastníkům běhu, ale i všem organizátorům 

a sponzorům, kteří se na akci podíleli. Děku-

jeme zejména městu Dvůr Králové nad Labem 

a ZŠ Schulzovy sady za poskytnuté zázemí

a spolupráci. Dále bychom rádi poděkovali Měst-

ské policii Dvůr Králové nad Labem, studentům 

SŠIS, kteří přišli podpořit během i pomocí při 

organizování celé akce. Velké díky patří také 

TJ Sokol, pracovnicím městského informačního 

centra a všem dobrovolníkům, kteří pomáhali. 

Bc. Tereza Dobiášová, DDM Jednička

Úspěšný 11. ročník humanitární akce Běh naděje
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Stomatologická pohotovost
říjen 2018
6. a 7. 10.: Maksym Stets, Roháčova 2968, 

Dvůr Králové nad Labem, tel.: 499 691 320;

13. a 14. 10.: DentMode, s. r. o., Poděbra-

dova 1959, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

491 616 464;

20. a 21. 10.: MUDr. Gustav Hrabý, Fügne-

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

27. a 28. 10.: MUDr. Věra Hrabyová, Fügne-

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

Ordinační hodiny: 8:00–12:00 hod.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

U moře s DDM Jedničkou 

Také letos se DDM Jednička vydala se skupi-

nami dětí a jejich rodiči do zahraničí, do Itá-

lie – Bellaria Igea Marina a  chorvatského 

Zaostrogu. Během pobytu v Itálii měly děti 

důležitý úkol. Zachránit odumírající trollí 

strom. Společnými silami to zvládly i s dová-

děním u moře, hrami a tvořivými činnostmi. 

Závěrečnou oslavu jsme si užili společně 

s  rodiči na  „Smart kvízu“ s  občerstvením 

a pohodou. O měsíc později nás v Chorvat-

sku Teffi  ti požádala o  pomoc při  záchraně 

přírody a  jejího smaragdového srdce. Části 

srdce nám opravdu Středozemní moře 

vydalo a  my jej mohli složit a  vrátit Teffi  ti. 

Děti byly odměněny za  týdenní záchranné 

akce. Všech 113 účastníků se s  úsmě-

vem a  plní energie v  pořádku vrátilo zpět 

do Dvora Králové nad Labem. 

Mgr. Alena Hušková, DDM Jednička

Přijďte si zacvičit do Sokola 
Lipnice
Od 1. října 2018 zahajuje v Lipnici oddíl SPV 

cvičební rok ve svých pravidelných časech.

Pondělí: 16:00–17:00 hod. předškolní 

žactvo (rok narození 2013, 2014); 18:45–

19:45 hod. ženy – zdravotní tělocvik.

Úterý: 17:00–18:00 hod. rodiče a děti (rok 

narození 2014–2016); 18:00–19:00 hod. 

žactvo (rok narození 2006–2012).

Středa: 18:45–19:45 hod. ženy – rytmické 

cvičení.

Na  všechny cvičence, stálé i  nové, se 

těšíme. Více informací na tel.: 732 112 526.

za cvičitelky Blanka Porcalová

Skautské středisko hlásí
Dne 8. září jsme u  příležitosti oslav 100. výročí 

založení naší republiky pořádali den otevřených 

dveří. Návštěvníci si mohli vyrobit náramky 

z  recyklovaných surovin, vyzkoušet si svou 

obratnost na  lanových lávkách, šikovnost při 

tvoření bublin pomocí velkých bublifuků, mohli 

si prohlédnout klubovny jednotlivých oddílů 

i prolistovat historické kroniky našeho střediska.  

Díky této akci se do  našich oddílů, jak chla-

peckých, tak dívčích, přihlásilo několik nových 

členů.

1. roj světlušek pořádá nábor 

nových členek ve  věku 6 až

12 let. Děvčata mohou navští-

vit pravidelné páteční schůzky 

od  16:30 do  18:00 hod. Děv-

čata se pravidelně schází při 

schůzkách v naší skautské vile 

v ulici Plk. Švece 1278, pořádají 

víkendové výpravy. Vyvrchole-

ním celoroční činnosti je i letní 

tábor.

Skauting se snaží vést mladého 

člověka na cestě jeho osobního 

růstu. Mezi hlavní prostředky 

patří: respektování mrav-

ních hodnot, týmová práce 

v  malých skupinách, sebevý-

chova, motivace dětí pomocí 

příběhů, pobyt v  přírodě, 

programy vedoucí k sebe-

rozvoji, průvodcovská role 

dospělých, služba společ-

nosti i prostředí pro nové 

kamarádské vazby.

Naše skautské středisko 

obnovuje tradici skautských plesů, a  proto vás 

zveme na náš ples dne 27. října 2018 od 20:00 

hod. do motorestu Pod lípou ve Svinišťanech.

Ing. Martin Stránský

Psi umístění v královédvorském útulku
Za psy se můžete přijít podívat každé úterý nebo 

čtvrtek v době od 16:00 do 18:00 a v neděli od 

9:30 do 11:00 hod. Školní kolektivy, vážní zájemci 

o adopci a majitelé zaběhnutých pejsků i v jiné 

dny a časy po předchozí telefonické domluvě na 

tel.: 604 643 338.

Dnes bych vám ráda představila tyto psy:

Elí – mladá a ener-

gií nabitá holka 

vyžadující v novém 

domově spoustu 

pohybu a pevnou, 

ale laskavou ruku.

Jackie – asi pětiletý 

pes plemene Jack 

Russell Terier, který 

potřebuje aktivitu 

a při pevném a las-

kavém vedení je 

fajn parťák.

Majk – asi pětiletý 

fešák. Vyžaduje 

aktivní vyžití s celo-

denním volným 

pohybem.

Peet – asi pětiletý 

milý pes, zvyklý žít 

v bytě a zvyklý na 

starší děti, nená-

ročný a hodný psí 

kamarád.

Žeryk – třinácti-

letý senior, ven-

čený dětmi, prima 

parťák na klidné 

procházky nebo 

jako společník na 

zahradu.

Bad – asi devíti-

letý, stále aktivní 

a hodný pes, který 

vás pořádně pro-

táhne na pro-

cházce, ale pak se 

nechá drbat na 

břiše a užívá si klidu.

Aktuálně umístěné psy najdete na interneto-

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

Daniela Hoblová

Psí útulek Nový Svět


