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Sloupek starosty
Krizové řízení si beze 

sporu zaslouží vel-

kou pozornost. Fun-

gující spolupráce se 

všemi složkami IZS 

je naprosto klíčová. 

Ve Dvoře Králové 

nad Labem můžeme 

sebevědomě prohlá-

sit, že máme s hasiči, policisty a zdravot-

níky vybudovány nadstandardní vztahy.

A ty i díky společně pořádaným akcím 

zaměřeným na prevenci nadále pěstu-

jeme. Nevíme, kdy nás může krizová situ-

ace zasáhnout a kdy bude nutné jednat 

a vzájemně spolupracovat co nejrychleji 

a nejúčinněji. 

Že to opravdu funguje, se ukázalo napří-

klad letos 7. června v Dubenci, který zasáhla 

blesková povodeň způsobená rozvodně-

ním místního potoka Hustířanka, jehož 

hladina se zvedla o 2 metry. Hned ráno 

jsme se na místě sešli s krizovým manaže-

rem města Pavlem Lvem a s místostaros-

tou obce Petrem Krejčím, profesionálními 

i dobrovolnými hasiči v čele s velitelem 

královédvorské stanice Zdeňkem Šedivkou 

a dalšími, abychom ve velmi krátkém čase 

a ve spolupráci s technickými službami 

a Lesy města nasměrovali potřebnou tech-

niku právě do Dubence. Povedlo se...

Právě voda je živel, s nímž má Dvůr Krá-

lové nad Labem svoje špatné zkušenosti 

z dob nedávných. I s ohledem na zvyšování 

bezpečnosti občanů jsme rozšířili systém 

protipovodňové ochrany a nechali zpraco-

vat nové digitální povodňové plány. Možná 

si říkáte: proč v době sucha...? Odpovědí 

může být právě událost, která se stala 

v Dubenci. V tomto čísle NKR je tak přiložen 

i leták s informacemi do každé domácnosti, 

které se týkají právě povodní – mapa záto-

pové oblasti, nejdůležitější telefonní čísla 

a odkazy na zdroje informací, návod, co 

dělat při ohrožení povodní atd. Budu jen 

doufat, že tyto informace nebudete v brzké 

době potřebovat.

Děkuji všem zástupcům IZS za dosavadní 

spolupráci s městem a za jejich pomoc 

při mimořádných událostech. Nikdo z nás 

neví, kdy mohou opět nastat. I proto se 

společně snažíme, aby platilo ono známé: 

Kdo je připraven, nebývá překvapen.

Ing. Jan Jarolím, starosta města

facebook.com/
mestodknl

Slavností otevření expozice textilního tisku, 
první říjnový den se zpřístupní veřejnosti

Od 1. října 2019 bude v prostorách Střední školy 

informatiky a služeb (SŠIS), v budově bývalé tex-

tilní školy na nábřeží Jiřího Wolkera čp. 132, ote-

vřena Expozice textilního tisku dokumentující 

vývoj textilnictví a zejména textilního tisku. Expo-

zici bude provozovat Městské muzeum ve Dvoře 

Králové nad Labem, které tím naváže na další 

stálou expozici Historie města Dvůr Králové nad 

Labem a textilního průmyslu na Královédvorsku.

Po třech letech se podařilo dokončit projekt, 

který zaštítili místostarostka Alexandra Jiřičková 

a Josef Jiránek, jenž svůj život zasvětil textilnímu 

průmyslu. Vznik expozice podpořil ředitel SŠIS 

Petr Vojtěch a také Královéhradecký kraj, který je 

zřizovatelem školy a úpravu prostor pro expozici 

fi nancoval. Exponáty zapůjčilo Uměleckoprůmys-

lové museum Praha (UPM) a právě Josef Jiránek.

Ještě před zpřístupněním expozice veřejnosti se 

uskutečnilo slavnostní otevření za přítomnosti 

pozvaných hostů v čele se starostou města Janem 

Jarolímem a místostarosty Alexandrou Jiřičkovu 

a Janem Helbichem. Pozvání přijali také Martina 

Berdychová, náměstkyně hejtmana pro oblast 

školství, kultury a sportu, dále ředitelka UPM 

Helena Koenigsmarková, generální ředitel Národ-

ního technického muzea (NTM) Karel Ksandr, sta-

tutární zástupce ředitele SŠIS Monika Štodtová, 

zastupující ředitelka Městského muzea ve Dvoře 

Králové nad Labem Dana Humlová, Josef Jiránek 

a řada dalších. Slavnostního otevření expozice se 

zúčastnili také potomci rodiny továrníka Josefa 

Sochora, která stála u rozvoje textilního průmyslu 

ve Dvoře Králové nad Labem.

Expozice textilního tisku přivítá první návštěv-

níky v úterý 1. října. Otevřeno bude denně 

mimo pondělí, úterý–pátek 9:00–12:00 hod. 

a 13:00–16:00 hod., sobota a neděle 13:00–17:00 

hod. Kromě pracovníků městského muzea zde 

budou provázet také žáci SŠIS oboru Cestovní 

ruch. Městské muzeum plánuje v expozici pořá-

dat různé akce, například workshopy na téma 

modrotisk, přednášky zaměřené na textilní tisk, 

a časem zde vznikne i badatelna s předměty 

a dokumenty, jež se týkají textilního průmyslu.

V expozici jsou nainstalovány textilní stroje 

přepravené ze zaniklého Muzea textilu v České 

Skalici. Najdeme zde exponáty ze sbírek, které 

představují jedinečný soubor dokladů vývoje 

textilnictví a textilního tisku v ČR i v zahraničí. 

Mimo jiné je zde nainstalována 150 let stará 

perotina, tiskařský stroj vážící několik tun.

Miroslava Kameníková

Slavnostní přestřižení pásky (zleva): místostarostka Alexandra Jiřičková, ředitelka UPM Helena Koenigsmarková, generální 

ředitel NTM Karel Ksandr, náměstkyně hejtmana Martina Berdychová, statutární zástupkyně ředitele SŠIS Monika Štod-

tová a zastupující ředitelka městského muzea Dana Humlová.  Foto: Jan Skalický
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Upozornění na uzavření 
registru řidičů a řidičských 
průkazů 17. října
Upozorňujeme občany, že ve  čtvrtek 

17. října 2019 bude z technických důvodů 

uzavřeno pracoviště registru řidičů a řidič-

ských průkazů na  Městském úřadě Dvůr 

Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 

38. Případnou návštěvu tohoto pracoviště 

si tak prosím naplánujte na jiný den. Děku-

jeme za pochopení.

odbor dopravy a silničního hospodářství

Hledá se vánoční strom 
na náměstí T. G. Masaryka
Město Dvůr Králové nad Labem hledá 

vhodný vánoční strom, který bude 

během letošního adventu zdobit náměstí 

T. G. Masaryka. Žádá proto občany, kteří by 

byli ochotni strom stojící na jejich pozemku 

pro tento účel darovat, nebo o podobném 

stromu ví, aby se přihlásili do  15. října 

2019. Mělo by se jednat o  vzrostlý jeh-

ličnan kuželovitého tvaru, vysoký 13 až 

20 metrů, s  průměrem kmene do  40 cen-

timetrů, s  platným povolením ke  kácení. 

Podmínkou je také dobrá dostupnost pro 

techniku, která jej po  pokácení nepoško-

zený naloží a  převeze. Veškeré náklady 

na kácení a odvoz uhradí Technické služby 

města Dvora Králové nad Labem. V případě 

zájmu volejte na tel.: 605 233 242.

(mik)

Veronika Tomková je členkou 
krajského výboru pro dopravu 
Krajští zastupitelé na svém zářijovém zase-

dání zvolili novou členkou Výboru pro 

dopravu Veroniku Tomkovou (DKoalice/

TOP 09), která je zároveň zastupitelkou 

Dvora Králové nad Labem. Po  rezignaci 

Jindřicha Vedlicha je mezi 14 členy tohoto 

poradního orgánu krajského zastupitelstva 

jedinou ženou. Výbor zasedá zpravidla 

jednou měsíčně a zabývá se např. organi-

zací veřejné autobusové a drážní dopravy, 

stavem zhruba 3  300 kilometrů silnic 

II. a III. třídy nebo jejich údržbou. „Věřím, že 

i  této oblasti může ženský úhel pohledu 

prospět a  těším se na  spolupráci s  pří-

nosem jak pro Královédvorsko, tak i  pro 

celý Královéhradecký kraj,“ poznamenala 

ke svému zvolení Veronika Tomková.

Romana Matula

Posílejte pozvánky, zveřejníme 
je v Kalendáři akcí na rok 2020
Pořádáte v  roce 2020 koncert, slavnost 

nebo třeba pochod a chcete pomoci s pro-

pagací? Dejte nám o akci vědět.

Připravujeme tradiční kalendář pro rok 

2020. Rádi vaši akci zdarma zveřejníme 

v  tištěném přehledu, v  informačním cen-

tru, na  webových stránkách města nebo 

na  veletrhu cestovního ruchu. Stačí uvést 

název, termín, případně internetové 

stránky. Pokud chcete akci umístit i do tra-

dičního odpadového kalendáře pro rok 

2020, podklady zašlete do 15. října 2019 

na info@mudk.cz.

Informace o konání akcí můžete průběžně 

doplňovat, kalendář budeme aktualizovat. 

Jana Lebedinská, Jana Mikysková

Městské informační centrum Dvůr Králové nad Labem

Rekonstrukce Čelakovského ulice skončila 
Na  konci září byla dokončena rozsáhlá 

rekonstrukce Čelakovského ulice, která se 

tak po  více než půl roce opět otevře pro 

dopravu. Na  obnovu vodovodu a  kana-

lizace navázala rekonstrukce komuni-

kace, chodníků a  veřejného osvětlení. 

Protože souběžně s  rekonstrukcí došlo 

také k  přeložce kabelů nízkého napětí, 

byly odstraněny staré sloupy v  majetku 

společnosti ČEZ. Nyní zbývá v  lokalitě 

provést náhradní výsadbu za  stromy, 

které musely být před stavebními pracemi 

pokáceny.

Zatímco obnovu vodohospodářské infrastruk-

tury provedli pracovníci Městských vodovodů 

a kanalizací Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., sta-

vební práce na chodnících a vozovce realizovala 

fi rma Eurovia CS, a. s. Náklady na  rekonstrukci 

ulice se vyšplhaly v součtu na 25 mil. Kč včetně 

DPH. Část ale pokryje dotace ve výši 2,5 mil. Kč 

z  Integrovaného regionálního operačního pro-

gramu určená na  rekonstrukci chodníků, jejich 

bezbariérovost a  další přizpůsobení lidem se 

sníženou pohyblivostí. O dotaci požádalo město 

Dvůr Králové nad Labem prostřednictvím MAS 

Královédvorsko, projektovou žádost připravil 

odbor rozvoje, investic a  správy majetku a  zís-

kané dotační prostředky budou na  účet města 

převedeny po realizaci projektu.

„Na loňské vybudování okružní křižovatky u oční 

školy a  dokončení rekonstrukce části krajské 

silnice v  úseku od  čerpací stanice v  ulici Krko-

nošská až po mostek přes Hartský potok v Legi-

onářské ulici jsme letos navázali rekonstrukcí 

Čelakovského ulice. V  dalších letech bychom 

rádi tyto opravené úseky rozšířili. Největším 

chystaným projektem ve  spolupráci s  Králové-

hradeckým krajem je pokračování rekonstrukce 

krajské silnice II/300 od čerpací stanice směrem 

k odbočce na Vítěznou a také rekonstrukce Hey-

dukovy ulice. Z  místních komunikací v  návaz-

nosti na  dokončené stavby připravujeme 

rekonstrukci zejména ulic Zborovská a Karolíny 

Světlé,“ uvedl starosta města Jan Jarolím. 

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Na dopravní výchovu dostal DDM Jednička 
od BESIPu čtrnáct nových jízdních kol
Celkem 14 nových kol určených pro 

dopravní výchovu mohou od začátku 

září využívat školáci, kteří zavítají 

na  dopravní hřiště ve  Dvoře Králové 

nad Labem. Bicykly pořídil z  dotace 

Královéhradeckého kraje BESIP a jeho 

krajská koordinátorka Lada Kocia-

nová je ve  středu 18. září symbolicky 

předala zástupcům DDM Jednička, 

kteří zajišťují dopravní výchovu. Akce 

se zúčastnili také starosta Jan Jaro-

lím, místostarosta Jan Helbich a  ředi-

tel Městské policie Dvůr Králové nad 

Labem (MPDK) Jan Štípek.

„Kola jsou určena dětem, které prochází základ-

ním povinným výcvikem dopravní výchovy," 

říká Lada Kocianová a  pokračuje: „Budou je 

však moci využívat všichni účastníci dopravní 

výchovy ve školním čase i při odpolední výuce.“  

Dopravní výchovu, a to pro školy z Královédvor-

ska i  Trutnovska, které o  to projeví zájem, 

zajišťuje DDM Jednička. Navíc je pro děti ve 

4. třídě povinná. „Každý čtvrťák by měl prodělat 

desetihodinový teoretický a  praktický výcvik, 

než se samostatně dostane do  provozu. Vzhle-

dem k tomu, že dítě jedoucí na kole by mělo znát 

pravidla silničního provozu stejně tak dobře jako 

řidiči ostatních vozidel, je důležitost dopravní 

výchovy jasná. V Trutnově však dopravní hřiště 

není, a  tak jediným místem, kde mohou děti 

po  absolvování výuky získat průkaz cyklisty, je 

právě Dvůr Králové nad Labem,“ podotýká Lada 

Kocianová, která potvrzuje, že na Trutnovskuje 

pro BESIP v oblasti prevence silničního provozu 

a  dopravní výchovy Dvůr Králové nad Labem 

velmi důležitým a  jedním z nejaktivnějších 

partnerů. Zároveň si pochvaluje spolupráci se 

strážníky MPDK, zejména projekt výuky pravidel 

silničního provozu přímo v prostředí města. 

V současné době zajišťují dopravní výchovu dva 

pracovníci DDM Jednička. „V  loňském školním 

roce odučili více než 1  800 dětí, a  to nejen ze 

základních, ale i  z  mateřských škol,“ potvrzuje 

zájem ředitelka DDM Jednička Iveta Hanušová. 

Organizace má nyní k výuce přes třicet bicyklů, 

které postupně obměňuje, a  starší kola nahra-

zuje novými. „Pro výuku mateřských škol a men-

ších dětí máme k dispozici také koloběžky a šla-

pací auta,“ upřesňuje Iveta Hanušová. 

Královédvorské dopravní hřiště slouží veřej-

nosti od sedmdesátých let minulého století a je 

třeba ho modernizovat. „Rekonstrukci máme 

v  budoucnu v  plánu. Budeme se snažit na  ni 

najít fi nanční prostředky, a to i třeba s využitím 

dotací, pokud budou vypsány vhodné výzvy,“ 

dodává starosta Jan Jarolím. 

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický
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Zveme na slavnostní předání 
cen města
Srdečně zveme veřejnost na  slavnostní 

předání Cen města Dvůr Králové nad 

Labem, které se uskuteční v úterý 22. října 

od 18:00 hod. v Hankově domě. 

Zastupitelé města na červnovém zasedání 

rozhodli, že ceny, které byly uděleny buď 

za mimořádnou aktivitu v roce 2018, nebo 

za  celoživotní dílo v  konkrétní oblasti, 

obdrží: Pavlína Špatenková a  Helena 

Rezková za  autorství knihy Nebylo jim 

souzeno žít; profesionální hasič Zdeněk 

Šedivka za  celoživotní přínos; hudební 

skupina Wostruha v  hudební oblasti; 

Josef Kočnar in memoriam za celoživotní 

dílo v  hudební oblasti; Antonín Valášek 

za celoživotní přínos v oblasti sportu; Josef 

Pospíšil za  celoživotní přínos v  oblasti 

sportu; Dominika Jansová za mimořádné 

sportovní úspěchy v  roce 2018; Jakub 

Grus za  mimořádné sportovní úspěchy 

v  roce 2018; Karolína Grohová za mimo-

řádné sportovní úspěchy v roce 2018. 

V doprovodném programu vystoupí mimo 

jiné pedagogové ZUŠ R. A. Dvorského 

Dvůr Králové nad Labem. Nebude chy-

bět ani tradiční čestný host. V letošním 

roce přijal pozvání starosty Jana Jarolíma 

královédvorský rodák MUDr. Jaroslav Vět-

vička, vedoucí lékař Centra zdravotnického 

zabezpečení sportovní reprezentace a pre-

zident Mercedes-Benz klubu ČR.

(mik)

Jana KUBCOVÁ od  1. srpna šéfuje městskému 

kulturnímu zařízení Hankův dům. Jak těžké je 

formování kultury ve  městě a  jaké plány má 

nová paní ředitelka, se dočtete v  následujícím 

rozhovoru. 

Nastoupila jste 1. srpna, ale již několik týdnů 

předtím jste měla možnost čerpat zkušenosti 

od  dosavadní ředitelky Zuzany Čermákové. Je 

něco, s čím si ještě úplně nevíte rady? A naopak, 

co pro vás bylo nejlehčí?

Organizace a  vedení Hankova domu obnáší 

řadu věcí, které jsou pro mě nové, ale díky 

zaběhnutému systému a  fungujícímu týmu 

zaměstnanců pro mě začátky nejsou tak složité. 

Divadlo, hudba a umění obecně mě baví, takže 

je úžasné, že teď nahlížím „pod pokličku“ i z  té 

druhé strany. 

Na co byste chtěla v činnosti navázat a naopak 

co nového chystáte?

Určitě bych chtěla navázat na  koncept paní 

Čermákové. Pokud se nám podaří obohatit ho 

o  další a  nové věci, budeme rádi. Nápadů je 

spousta, ale fi nance jsou limitující. Chtěla bych 

tak oslovit místní podnikatele a pokusit se najít 

sponzory pro rozšíření naší nabídky. K festivalu 

Dny R. A. Dvorského bych ráda přidala nový 

podzimní festival Ve víru tance, protože považuji 

Dvůr Králové nad Labem za  „taneční město“ 

a  věřím, že si toto téma najde své diváky. Také 

taneční čaje o  páté mohou přijít tancechtivým 

návštěvníkům po  plesové sezoně vhod. Ráda 

bych obnovila pondělní blok cvičení v  Han-

kově domě, který se těšil velké oblibě. V  kině 

připravujeme on-line prodej, který tam chybí 

a  pomůže eliminovat fronty u  pokladny před 

žádanými fi lmy. Dolaďujeme web Hankova 

domu a  chceme být aktivnější na  Facebooku, 

časem nabídneme i Instagram pro mladé.

Hodláte rozšiřovat tým lidí, kteří se na  výběru 

kulturních akcí podílejí?

Spoléhám na stávající tým a nového programo-

vého pracovníka budeme řešit až výhledově.

Má příprava kultury ve městě velikosti Dvůr Krá-

lové nad Labem nějaká specifi ka?

Plánovaní akcí musí odpovídat divácké kapacitě 

dané velikostí obce, roli hraje i koupěschopnost 

obyvatel. Navíc nejsme jediní, kdo nabízí kul-

turní zážitky, a to je třeba brát v potaz, abychom 

si diváckou obec „nedrobili“, ale to je o vhodném 

načasování. Dvorským specifi kem je, že musíme 

při plánování dávat pozor, aby se naše akce 

nekryly s  hokejovým utkáním HC Rodos, pro-

tože pak jsou nadšení hokejoví fanoušci slyšet 

i v sále Hankova domu (úsměv).

Budete připravovat příští divadelní i  koncertní 

sezonu, přemýšlíte o  změně konceptu progra-

mové nabídky Hankova domu? 

Divadelní předplatné zachováme, momentálně 

začínáme skládat nabídku na sezonu 2020/2021. 

Program Klubu přátel hudby má také v nabídce 

své místo, ale uvažujeme o  jeho zeštíhlení 

z  důvodu malé divácké obce. Připravujeme 

i  další koncerty, vše se samozřejmě opět odvíjí 

od fi nancí. Rádi bychom také získali vlastní pro-

stor pro klubové koncerty, který nám momen-

tálně chybí. To bude záviset na podpoře města.

Zůstane zachován program pro děti?

Určitě, poběží dál, nabídka představení, před-

nášek a projekcí pro školky a školy je skutečně 

pestrá. Nedělní dětská představení navíc plá-

nujeme obohatit o doprovodný program, např. 

dílničky, prohlídku divadelního zázemí, aby tak 

mohli diváci strávit v  divadle např. příjemné 

zimní dopoledne.

Hankův dům připravuje řadu tradičních akcí 

jako majáles, posvícení, rozsvícení vánočního 

stromu. Uvažujete o obměně nebo rozšíření?

V  pořádání tradičních akcí budeme pokračo-

vat a  v  případě nových fi nančních zdrojů je 

i rozšiřovat. 

Chcete do organizace akcí zapojit např. jiné 

místní spolky či instituce?

Spolupráce s  místními spolky a  institucemi je 

samozřejmostí, tam určitě navážeme. Máme 

radost i  ze zájmu interpretů z  Královédvorska 

a okolí, ty budeme i nadále podporovat. 

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Nová naučná stezka zavede návštěvníky 
do údolí Hartského potoka
Možnost strávit hezké chvíle v přírodě a ještě se při 

tom pobavit a něco nového naučit. Přesně to čeká 

na  návštěvníky nové naučné stezky Údolím Hart-

ského potoka, kterou realizovaly Lesy města Dvůr 

Králové nad Labem. Slavnostní otevření se za pří-

tomnosti hostů uskutečnilo v úterý 17. září. Dopo-

ledne byl u městské nemocnice připraven program 

pro školáky, který zajišťovala ZŠ Schulzovy sady, 

a odpoledne program pro veřejnost. Vystavena zde 

byla lesní technika, nechyběl ani kočí s koněm. 

Naučnou stezku realizovali pracovníci Lesů 

města Dvůr Králové nad Labem, nápad na  její 

vytvoření vzešel od bývalého jednatele společ-

nosti Petra Tepery. „Cílem je nalákat lidi do pří-

rody a  jednoduchou formou ukázat nejen 

dětem, co v lese a okolí žije, roste, a jak by se měli 

lidé v přírodě chovat. Lokalitu Hartského potoka 

jsme vybrali pro pestrost dřevinné skladby, jed-

noduchou dostupnost pro návštěvníky a  také 

pro přítomnost vody, která je v  dnešní době 

velice důležitá,“ říká současný jednatel Lesů 

města Petr Kupský, jenž byl u realizace terénních 

prací a dokončuje nezbytnou administrativu. 

Okruh naučné stezky, která začíná u  brány 

městské nemocnice, měří necelé 2 kilometry. 

Zajímavosti o  lokalitě se dočtete na  25 infor-

mačních panelech. „Na stezce jsou umístěny tři 

naučné tabule, dvě interaktivní tabule, pět otoč-

ných a  čtrnáct odklopných prvků, nechybí ani 

doskočiště či posezení u ohniště. Na některých 

panelech si budou moci návštěvníci vyzkoušet 

frotáž, tedy obtáhnout na papír měkkou tužkou 

strukturu, a odnést si pěkné obrázky. Cestou je 

možné používat také mobilní aplikaci Lesní svět 

a dozvědět se další zajímavosti z přírody kolem 

nás,“ popisuje Petr Kupský, co vše na  návštěv-

níky čeká.

Lesy města Dvůr Králové nad Labem za  reali-

zaci naučné stezky zaplatily zhruba 600 tisíc Kč 

včetně DPH, prostřednictvím MAS Královédvor-

sko však budou žádat o  stoprocentní dotaci 

z  Programu rozvoje venkova. Příprava a  reali-

zace naučné stezky trvaly téměř rok a půl. „Veš-

kerá povolení se začala vyřizovat již v  květnu 

roku 2018 a  dokončení administrativy pro zís-

kání dotačního titulu budeme řešit ještě v prů-

běhu letošního září a října,“ dodává Petr Kupský.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

„Dvůr Králové nad Labem považuji za taneční město,“ říká 
ředitelka Hankova domu Jana Kubcová, která plánuje nový festival
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Vybrané zásahy městských 
strážníků – srpen 2019

Druh zásahu srpen 2019 

BESIP přestupky  30

Obecně závazná vyhláška (přestupek) 2

Veřejný pořádek (přestupek) 3

OZV o volném pohybu psů 2

Občanské soužití (přestupek) 2

Majetek (přestupek) 16

Ztráty a nálezy 2

Doručení písemnosti (šetření) 4

Odchyt zvířete (opatření) 8

Životní prostředí 3

Trestný čin 1

Celkem přestupků:  73

Pokuty v blokovém řízení:  19

Na místě nezaplacených bl. pokut: 8

Domluva 20

Předáno na správní odbor MěÚ 2

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Registrujte se do SMS InfoKanálu
Občané mají stále možnost registrovat se do 

SMS InfoKanálu, jehož prostřednictvím je 

může město Dvůr Králové nad Labem infor-

movat o krizových situacích, např. během 

povodní, a také o plánovaných dopravních 

omezeních, odstávkách elektřiny apod.,

a to na základě adresy uvedené při regis-

traci. SMS InfoKanál umožňuje zasílat 

důležité informace na zaregistrovaná čísla 

mobilních telefonů v krátkých textových 

zprávách (SMS). Při registraci je důležitá 

adresa s číslem popisným nebo evidenč-

ním. Více o službě a registraci najdete na

www.mudk.cz v sekci Město/Krizové řízení 

a bezpečnost/SMS InfoKanál.                    (mik)

Zájem o forenzní značení bicyklů je veliký, 
na prezentační akci dorazilo přes sto občanů
Městská policie Dvůr Králové 

nad Labem (MPDK) ve  středu 

11. září představila projekt 

forenzního značení jízdních 

kol a  kompenzačních pomů-

cek, který realizuje v rámci pre-

vence kriminality. Cílem je snížit 

majetkovou trestnou činnost, 

ochránit majetek občanů města 

novým prvkem a zároveň odra-

dit potencionální pachatele 

krádeží. Služba je pro občany 

města Dvůr Králové nad Labem 

zdarma. 

Během odpoledne zavítalo 

před služebnu MPDK v  Rooseveltově ulici přes 

sto zájemců o  forenzní identifi kační značení 

jízdních kol. Jan Štípek, ředitel MPDK, projekt 

představil, občané si mohli odnést jak infor-

mační materiály týkající se forenzního značení, 

tak potřebné dokumenty, a  nechyběla ani 

ukázka, jak značení probíhá. Akce se zúčastnila 

také Lada Kocianová z  BESIPu, která prezento-

vala materiály se zaměřením na  bezpečnost 

cyklistů a cyklodopravu.

Strážníci městské policie budou jízdní kola zna-

čit přímo na služebně, a to vždy každou středu, 

konkrétní datum a hodinu je třeba si rezervovat 

prostřednictvím rezervačního systému na strán-

kách www.mudk.cz. Ke  značení je pak třeba se 

dostavit s řádně očištěným jízdním kolem a mít 

s  sebou potřebné doklady: občanský průkaz 

a doklad o nabytí kola (doklad o koupi lze nahra-

dit čestným prohlášením). Dále je třeba vyplnit 

následující formuláře: Přihláška do  evidence 

kol, Souhlas se zpracováním osobních údajů 

a Čestné prohlášení o nabytí kola. V případě, že 

tyto formuláře nebudete mít s sebou, je možné 

je vyplnit přímo na služebně MPDK.

Značení kompenzačních pomůcek bude pro-

bíhat po  individuální domluvě, zájemci o  tuto 

službu mohou kontaktovat přímo Jana Štípka, 

tel.: 731 623 110.

Forenzní značení probíhá prostřednictvím spe-

ciálních mikroteček s  jedinečnou syntetickou 

DNA, která je po zaschnutí pouhým okem nevi-

ditelná a  bez viditelného poškození neodstra-

nitelná. Takto označené předměty budou mít 

na sobě navíc samolepku s nápisem. Předností 

této metody je jednoduchá aplikace, odol-

nost vůči vnějším vlivům a  dlouhá životnost. 

„Forenzně označená jízdní kola a kompenzační 

pomůcky budou zaregistrovány v  databázi 

MPDK a  v  mezinárodním registru a  informace 

o nich budou moci využívat strážníci i policisté,“ 

uvedl Jan Štípek.

Více informací o  tomto projektu najdete 

na stránkách www.mudk.cz v sekci Město/Měst-

ská policie/Forenzní značení.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Město Dvůr Králové nad Labem rozšířilo počet 

hlásičů varovného a informačního systému proti-

povodňové ochrany (VISO). Namísto dosavadních 

18 jich je nyní po Dvoře Králové nad Labem rozmís-

těno celkem 109. 

„Doplnili jsme 91 bezdrátových hlásičů v povod-

ňové oblasti města, a to jak v městských částech 

Verdek a Žireč, tak v dalších vytipovaných oblas-

tech, kde se pohybuje velké množství lidí, jako 

jsou například nákupní zóna Kaufl and, sídliště 

v ulici Karolíny Světlé nebo ulice 5. května,“ říká 

starosta Jan Jarolím.

K rozšíření systému došlo na základě zkušeností 

z povodní v roce 2013, kdy se zjistilo, že systém 

vytvořený v roce 2009 nepředává sdílené infor-

mace v  dostatečné kvalitě – nebylo jim dobře 

rozumět a především se nedostaly ke všem oby-

vatelům v  zátopové oblasti Dvora Králové nad 

Labem. „Příčinou byl malý počet hlásičů, které 

byly od sebe umístěny příliš daleko a vydávané 

zvukové vlny se špatně šířily. Právě díky navýšení 

počtu hlásičů by k  těmto situacím již nemělo 

v  budoucnu docházet,“ vysvětluje manažer kri-

zového řízení na Městském úřadě Dvůr Králové 

nad Labem Pavel Lev.

Součástí VISO jsou ještě také 3 stávající elektro-

nické sirény.

V  rámci zprovoznění se 9. října od  16:00 

do 17:00 hod. uskuteční zkouška systému. „Jed-

notlivé hlásiče je třeba správně nastavit, zejména 

jejich hlasitost. Vzhledem k  rozsáhlosti systému 

se do  zkoušky zapojí vybraní pracovníci měst-

ského úřadu a  jednotky dobrovolných hasičů 

města. Budeme v  jednotlivých lokalitách kont-

rolovat, zda je hlášení dobře srozumitelné. V této 

souvislosti žádáme o  součinnost také občany 

města,“ podotýká Pavel Lev. Pokud by tedy měli 

obyvatelé pocit, že je na některých místech hlá-

šení příliš potichu, nahlas nebo mu není dobře 

rozumět, mohou kontaktovat přímo krizového 

manažera na e-mailu: lev.pavel@mudk.cz. 

Zároveň s  rozšířením VISO došlo k  novému 

zpracování digitálních povodňových plánů 

města a  ORP Dvůr Králové nad Labem, v  nichž 

jsou uvedeny informace a  opatření týkající 

se ochrany před povodněmi včetně mapo-

vých podkladů, kontaktních údajů a  postupů, 

jak se v  dané situaci zachovat. Dokumenty 

jsou dostupné na  webových stránkách města

www.mudk.cz v sekci Město/Krizové řízení a bez-

pečnost/Povodňový plán. 

Rozšíření varovného a  informačního systému 

protipovodňové ochrany a  zpracování digi-

tálních povodňových plánů přišly v  součtu na

4 mil. Kč včetně DPH, město Dvůr Králové nad 

Labem však zaplatilo cca 950 tisíc Kč, zbytek 

částky, tedy více než 3 mil. Kč, totiž pokryla dotace 

z Operačního programu Životního prostředí.  

Miroslava Kameníková

Město Dvůr Králové nad Labem rozšířilo varovný systém 
protipovodňové ochrany a má nové digitální povodňové plány
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Technické služby informují
Od konce srpna používají 

technické služby k sečení 

obtížně dostupných ploch 

hlavně ve svahu nový stroj 

Spider. Jedná se o dál-

kově ovládanou sekačku 

s nízkým těžištěm, která 

zvládne posekat až čtyřicetistupňový svah. 

Výkon stroje je dostatečný k tomu, aby posekal 

tyto plochy ve všech určených sečích. 

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ říjen 2019
Zimní stadion Dvůr Králové nad Labem

Sobota    5. 10. 2019, 13:00–14:30 hod.

Neděle    6. 10. 2019, 13:00–14:30 hod.

Sobota  12. 10. 2019, 15:30–17:00 hod.

Neděle  13. 10. 2019, 13:00–14:30 hod.

Neděle  20. 10. 2019, 13:30–15:00 hod.

Neděle  27. 10. 2019, 13:00–14:30 hod.

Pondělí  28. 10. 2019, 13:00–14:30 hod.

Úterý  29. 10. 2019, 13:00–14:30 hod.

Středa  30. 10. 2019, 13:00–14:30 hod.

Bruslení s hokejkami
Neděle    6. 10. 2019, 11:00–12:15 hod.

Neděle  13. 10. 2019, 11:00–12:15 hod.

Neděle  27. 10. 2019, 11:00–12:15 hod.

Pondělí  28. 10. 2019, 11:00–12:15 hod.

Úterý  29. 10. 2019, 10:00–11:15 hod.

Středa  30. 10. 2019, 10:00–11:15 hod.

Změna vyhrazena, sledujte prosím informace 

na webových stránkách www.tsdvur.cz.

MěVaK informuje odběratele

Opravy poruch
• 2. 8. 2019: porucha vodovodu – Žireč;

• 2. 8. 2019: porucha vodovodu – náměstí 

Denisovo;

• 4. 8. 2019: porucha vodovodní přípojky 

– ulice Sladkovského;

• 8. 8. 2019: porucha vodovodu – ulice Na 

Výsluní;

• 12. 8. 2019: porucha vodovodu – ulice 

Žirecká;

• 13. 8. 2019: porucha vodovodu – ulice 

Elišky Krásnohorské;

• 14. 8. 2019: porucha vodovodu – ulice 

Erbenova; 

• 14. 8. 2019, porucha vodovodu – Žireč;

• 15. 8. 2019: porucha hydrantu – Žireč;

• 19. 8. 2019: porucha vodovodu – Zboží;

• 19. 8. 2019: porucha vodovodu – Žireč;

• 19. 8. 2019: porucha vodovodu – ulice 

Krkonošská;

• 3. 9. 2019: porucha vodovodu – Žireč;

• 6. 9. 2019: porucha vodovodu – Zboží;

• 6. 9. 2019: porucha vodovodu – ulice 

Rokycanova;

• 9. 9. 2019: porucha vodovodu – Zboží;

• 9. 9. 2019: porucha vodovodu – ulice 

Pod Slévárnou;

• 13. 9. 2019: porucha vodovodu – ulice 

Tyršova; 

• 13. 9. 2019: porucha přípojky – ulice 

Milady Horákové; 

• 16. 9. 2019: porucha vodovodu – ulice 

Sladkovského. 

Z investičních a stavebních akcí
• obnova vodovodu DN200 a DN100 – 

ulice Vrchlického; 

• výměny armatur domovních přípojek 

DN400 – ulice Vrchlického;

• obnova kanalizace – ulice Vrchlického;

• prodloužení vodovodu a kanalizace 

– Vorlech;

• obnova úseku kanalizace – ulice 

Zborovská.

Ivo Antonov

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

Aktuální informace na mevakdknl.cz.

MěVaK nabízí pracovní místo na 
pozici obsluhy úpravny vody
Městské vodovody a kanalizace Dvůr Krá-

lové nad Labem, s. r. o., nabízí pracovní 

místo na pozici obsluha úpravny vody. 

Jedná se o hlavní pracovní poměr na dobu 

neurčitou, termín nástupu říjen 2019 nebo 

podle dohody. 

Náplň práce: práce na směny (nepřetržitý 

provoz), obsluha dispečinku úpravny vody,

obsluha chlorovny, manipulace s tlako-

vými lahvemi, vedení provozního deníku, 

údržba technologických zařízení, údržba 

objektu. Bližší informace k obsahu práce 

podá zájemcům vedoucí úpravny vody, 

pan Ludvík Jiránek, tel.: 605 292 546.

Ing. Petr Mrázek

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

Na opravu a údržbu budov ve svém 
majetku město vynaložilo přes 4 mil. Kč
Také v  letošním roce město Dvůr Králové nad 

Labem investovalo značné prostředky do  oprav 

a údržby objektů, které má ve svém majetku. 

Tradičně živo bylo přes prázdniny v  mateřských 

školách, za  opravy město zaplatilo v  součtu 

1,5 mil. Kč. Zatímco v  MŠ Elišky Krásnohorské 

a  v  MŠ Slunečná stavbaři opravili přípravné 

kuchyňky s  výdejnami, v  MŠ Žireč se jednalo 

o  sociální zařízení a  také o plot s  podezdívkou. 

V MŠ Verdek ještě v současnosti probíhá výstavba 

nových zahradních domků. Na  jednotlivých 

pracovištích byly dále vyměněny PVC krytiny 

a koberce a nechybělo ani zastínění pískovišť.

Zhruba 2 mil. Kč putovaly na  opravy v  budo-

vách jednotlivých základních škol. V ZŠ Strž byla 

natřena střecha, opraveny omítky, venkovní 

vchodové dveře kuchyně a došlo také na okna 

a  podlahové krytiny v  ředitelně a  kanceláři. 

V  ZŠ 5. května dělníci opravili venkovní vcho-

dové dveře spojovacího krčku, vyměnili sví-

tidla ve  škole a  družině a  opravili osvětlení 

tělocvičny. V budově B ZŠ Schulzovy sady v Legi-

onářské ulici došlo k  opravě ohradní zdi hřiště 

a dále k  injektáži a nanesení sanačních omítek. 

V  budově A  byly opraveny parketové podlahy 

a sklepy. V ZŠ Podharť bude během října prove-

deno odhlučnění jídelny a dodána rekuperační 

jednotka do tělocvičny.

V odborných učebnách gymnázia došlo k úpra-

vám vytápění a jeho regulace a k výměně osvět-

lení. Práce přišly na zhruba 350 tisíc Kč.

Jako každoročně stavbaři pracovali také v budově 

městské knihovny Slavoj, kde v  oddělení pro 

dospělé položili nové PVC krytiny a  opravili 

elektroinstalaci. Město Dvůr Králové nad Labem 

za tyto práce zaplatilo zhruba 160 tisíc Kč. 

Miroslava Kameníková
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Zveme na Prezentaci středních 
škol a zaměstnavatelů 2019
Máte doma školáka, který tápe, na  jakou 

střední školu by se měl přihlásit? Pře-

mýšlí vaše dítě nad tím, jaké si vybrat 

zaměstnání? 

Potom si nenechte ujít tradiční Prezentaci 

středních škol a  zaměstnavatelů 2019. 

Od 4. října do 16. listopadu se v okresních 

městech Královéhradeckého kraje usku-

teční 5. ročník Prezentací středních škol 

a  zaměstnavatelů pořádaný Krajskou hos-

podářskou komorou Královéhradeckého 

kraje a Královéhradeckým krajem, partne-

rem je Úřad práce České republiky. 

Akce nabízí návštěvníkům jak setkání se 

zástupci všech středních škol, tak i  regio-

nálních zaměstnavatelů. Účastníci získají 

nejen přehled studijních oborů, informace 

o dnech otevřených dveří, o vybavení jed-

notlivých škol, možnostech mimoškolní 

činnosti, ale návštěvou stánků jednotlivých 

fi rem i vize svého budoucího uplatnění.

Termíny konání: 4.–5. října 2019 Rychnov 

nad Kněžnou; 11.–12. října 2019 Trutnov; 

18.–19. října 2019 Jičín; 8.–9. listopadu 

2019 Náchod; 15.–16. listopadu 2019 Hra-

dec Králové.

Akce v  Trutnově: Prezentace, která se 

jako již tradičně uskuteční ve společen-

ském centru Uff o, bude slavnostně zahá-

jena v  pátek 11. října v  9:00 hod. Až do

18:00 hod. pak budou mít návštěvníci 

možnost seznámit se s  nabídkou zúčast-

něných středních škol a  zaměstnavatelů. 

V sobotu 12. října můžete akci navštívit od

8:00 do 12:00 hod. 

Více informací najdete na internetových 

stránkách  www.vybiramstredni.cz.

(mik)

Služba šitá na míru – naučí 
základům PC gramotnosti 
Již druhým rokem nabízí pracovníci Hori-

zontu výuku základů počítačových doved-

ností. Osoby ve  věku 18–63 let zapojené 

do  projektu se zdokonalí zejména v  té 

oblasti, která jim pomůže lépe se začlenit 

do  společnosti. Obvyklým požadavkem 

bývá obsluha e-mailové schránky, sepsání 

životopisu, nácvik komunikace v  sociál-

ních sítích a  zejména vyhledání potřebné 

informace. Absolventi kurzu tedy získávají 

schopnosti samostatného vyhledávání 

bydlení, práce, levného nábytku, dokáží 

oslovit potenciálního zaměstnavatele, zjis-

tit si odjezdy vlaků a  autobusů, naučí se 

komunikovat způsobem běžným pro sou-

časnou společnost. Délka kurzu a  způsob 

výuky jsou přizpůsobeny potřebám účast-

níka. Zájemci se mohou učit po  dvojicích 

i individuálně, v prostorách služby sociální 

rehabilitace nebo v  domácím prostředí 

(oblast Královédvorska). Mohou využít 

i dalších služeb organizace, jako je sociální 

poradenství, nácvik hospodaření nebo jiná 

pomoc v obtížné situaci týkající se bydlení.

Pracovníci učí bezplatně v  rámci smlouvy 

o  poskytování sociální služby Horizont, 

Misericordia, o. p. s., Štefánikova 1207, Dvůr 

Králové nad Labem, tel.: 733 741 994. Semi-

nář je hrazen s OPZ, projektu Služby sociální 

prevence v Královéhradeckém kraji V.

www.misericordia.kmbm.cz

Připravuje se nový plán sociálních 
služeb, vyplňte dotazníky a pomozte 
s konkretizováním potřeb 
Snad každý z nás se setkal se životní situací, kterou 

člověk již sám nemůže zvládnout, a potřebuje pod-

poru, pomoc či péči jiné osoby. Nezáleží na  tom, 

zda se jedná o seniora, který již sám nezvládá úklid 

domácnosti nebo nákupy, rodiče, kteří potřebují 

pomoc s péčí o své dítě se zdravotním postižením, 

nebo rodiče, kteří se starají nejen o  své děti, ale 

také o své stárnoucí rodiče, či například o rodinu, 

která se díky své neznalosti dostala do fi nančních 

problémů, hrozí jí exekuce a následně ztráta byd-

lení. Do  podobných situací se může dostat každý 

z nás. Je důležité, aby se každému v těchto situa-

cích dostala účinná a  odborná pomoc, a  to pře-

devším v podobě dobře nastavených, dostupných 

a efektivně fungujících sociálních služeb.

Jaké konkrétní potřeby mají obyvatelé Dvora 

Králové nad Labem a okolních obcí má pomoci 

zjistit dotazníkové šetření, které je zaměřeno 

na  seniory, zdravotně znevýhodněné osoby, 

rodiny, děti a  mládež. Výsledky šetření se pro-

mítnou do  nového Střednědobého plánu 

sociálních služeb pro oblast Královédvorska, 

který připravují pracovnice odboru školství, 

kultury a sociálních věcí (ŠKS) spolu s poskyto-

vateli služeb. Plán bude předložen zastupitelům 

města a obcí ve správním obvodu. 

Dotazníky můžete vyplnit elektronicky na:

• stránce https://www.survio.com/survey/d/

T6K6T0W4B9R3W3A4R – cílová skupina seni-

oři a zdravotně znevýhodnění občané;

• stránce https://www.survio.com/survey/d/

C1S3Y4A1G4C7G7V5D – cílová skupina 

rodina, děti a mládež. 

Dále je můžete stáhnout z  webových stránek 

města www.mudk.cz v  sekci Radnice/Doku-

menty, formuláře/Odbor školství, kultury 

a  sociálních věcí, nebo si ho můžete v  papí-

rové podobě vyzvednout na  recepci Měst-

ského úřadu Dvůr Králové nad Labem, nám. 

T. G. Masaryka 38, či v  městském informačním 

centru. Vyplněné dotazníky odevzdávejte buď 

do připravených schránek na recepci MěÚ a v IC, 

případně je můžete zaslat e-mailem na adresu: 

erlebachova.katerina@mudk.cz.

Dotazníky je třeba odevzdat do 31. října 2019, 

jsou anonymní a jejich vyplnění vám zabere pár 

minut. V případě, že se chcete aktivně účastnit 

komunitního plánování, obraťte se na Kateřinu 

Erlebachovou, tel.: 499  318  283, 731  623  108, 

e-mail: erlebachova.katerina@mudk.cz, Městský 

úřad Dvůr Králové nad Labem, Rooseveltova 

749, odbor ŠKS.

Miroslava Kameníková

Děti z MŠ Drtinova a MŠ Dvořákova 
využívají k výuce i hraní moderní zahrady 
Od začátku nového školního roku mohou 

děti v MŠ Drtinova využívat zrekonstruo-

vanou školní zahradu. Ta byla vybavena 

různými venkovními učebnami a novými 

prvky, což umožňuje v rámci výuky přesu-

nout řadu činností do venkovních prostor 

a hravou formou rozvíjet u dětí pracovní 

dovednosti, poznávací schopnosti, obrat-

nost a vztah k přírodě. Děti mají k dispo-

zici laboratoř, pracovní dílnu, kuchyňku, 

sluneční hodiny, zahrádky atd. 

Prostředí, v němž tráví podstatnou část 

dne, vylepšily i terénní úpravy, a tak jsou 

v  zahradě vysázeny stromy a  keře, které v  létě 

poskytnou stín a zároveň budou využity při 

výuce. „Celý koncept zahrady zapadá do  dlou-

hodobého koncepčního záměru školy a  škol-

ního vzdělávacího programu, který mimo jiné 

klade důraz na  ekologickou a  polytechnickou 

výchovu, výsledky vzdělávání dětí a  spolupráci 

s  rodiči,“ říká ředitelka MŠ Drtinova Dagmar 

Anschlagová, která stála u nápadu na přeměnu 

školní zahrady. 

Rekonstrukce, k níž došlo během letních prázd-

nin, přišla na 955 tisíc Kč. Část nákladů pokryla 

půlmilionová dotace ze Státního fondu život-

ního prostředí, zbytek částky uhradilo město 

Dvůr Králové nad Labem jako zřizovatel mateř-

ské školy. Dotační projekt připravili pracovníci 

odboru rozvoje, investic a správy majetku města.

Stejný projekt byl již na podzim loňského roku 

realizován také na  odloučeném pracovišti 

MŠ Drtinova, a  to v  MŠ Dvořákova. Realizace 

tehdy přišla na  458 tisíc Kč a  i  zde byl využita 

dotace, tentokrát ve výši 322 tisíc Kč.

„Děkuji zástupcům města a městského úřadu za 

spolupráci na těchto projektech. Věřím, že nové 

zahrady splní zamýšlený účel, jak dětem hra-

vou formou přiblížit svět práce a  také procesy, 

které probíhají v přírodě, a podnítí v nich lásku 

ke  všem živým tvorům. Dětem se totiž tento 

typ výuky, napodobování činnosti dospělých, 

líbí. Z  vlastní zahrádky navíc budou mít jablka, 

maliny nebo borůvky. Na své si přijdou i motýli 

a  hmyz, který může využívat řadu vysazených 

květin, připraveny jsou i  broučí domečky,“ 

dodává Dagmar Anschlagová. Více informací 

k zahradám najdete na www.msdrtinova.cz. 

Jak jednotlivá centra aktivit na školní zahradě 

vypadají a jak je děti využívají včetně prak-

tických ukázek, se můžete přijít podívat do 

MŠ Dvořákova v pondělí 30. září od 15:00 hod. 

Zhruba od 15:30 hod. se bude konat prohlídka 

rekonstruované zahrady v MŠ Drtinova. Jste 

srdečně zváni.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický
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Údržba městské zeleně je vizitkou 
města. I ve Dvoře Králové nad Labem

Jak se žije na 
Žižkově?
Ráda bych vám napsala, jak se žije na  Žižkově. 

Od bývalého zahradnictví pod Žižkovem je ulice 

Jana Žižky, která vede do kopce. Je plná děr. Sta-

čilo by pár lopat štěrku s  asfaltem, aby se tam 

dalo chodit nebo projet na kole (aniž by lidem 

hrozil úraz). Používám několikery brýle. Šla jsem 

za šera a vyhýbala jsem se jiným chodcům, pro-

tože je tam cesta značně zúžená. Zapletla jsem 

se do šlahounů planých růží a hlohu. Popíchala 

jsem si levou ruku a zničila halenku. Bylo by tak 

dobré zeleň ořezat, na  to by nemusel být ani 

odborník. 

Když chceme jít dále po chodníku, je to takřka 

nemožné. Hned u domu čp. 1471, ale i u dalších, 

jsou rozviklané dlaždice. Jsou tam nezpevněné 

vjezdy do garáží a dvorků. Z obavy před úrazem 

chodíme skoro všichni raději po silnici. Chodníky 

jsou zarostlé plevelem, nejvíce v ulici Husitská. 

Uršula Dufková

V  letních měsících řada z nás jezdí na dovolené 

do českých i zahraničních měst, a má tak možnost 

srovnat kvalitu údržby městské zeleně. Výsledek 

je pro Dvůr bohužel dost nepříznivý: zdá se, že tu 

v technických službách chybí zahradníci.

Ve Dvoře Králové n. L. jsou městské zelené plo-

chy nevyužité nebo zanedbané. Město si s  tím 

evidentně neví dlouhodobě rady. Zkusme 

vyjmenovat ve  Dvoře Králové n. L. místa, která 

by v  létě stála za  to vyfotit. Víte, co jim chybí? 

Udržovaná zeleň a rozkvetlé plochy.

Výjimkou jsou závěsné květináče, které již dlou-

hodobě zdobí podloubí náměstí T. G. Masaryka. 

Nejsou u každého domu, protože jejich umístění 

na  náklady města závisí na  vůli majitele objektu. 

Nelze upřít ani letošní snahu o  květinovou 

výsadbu například u křižovatky u pošty. I přes sušší 

jaro a pozdní výsadbu květiny dokázaly, že právě 

toto místo by nám všem udělalo radost, pokud by 

nezůstalo jen hnědou udusanou hlínou. Ukázalo 

se však překvapivě, že i luční kvítí potřebuje péči. 

Kdo z nás měl chuť cestou kolem záhonek vyplet? 

Až v posledních srpnových dnech došlo k údržbě 

jednoho z kruháčů, které jsou chloubou a uzná-

vanou vizitkou města. Co je nám platný krásný 

nosorožec na  nové kruhové křižovatce, když 

okolní zeleň zdobí půlmetrová lebeda a  plevel 

se již blíží i samotnému nosorožci? Stěží jsou již 

přes neudržovanou zeleň vidět i surikaty. 

Ale zeleň není jen na turisticky významných mís-

tech: proč se například technickými službami 

metrová posekaná tráva nechává ležet na místě 

sečení? Pokud není v silách technických služeb 

udržovat zeleň, pojďme příkladem. Již letos zde 

vznikla iniciativa, která se zasadila o  zmiňova-

nou výsadbu lučního kvítí na  vybraných mís-

tech včetně květináčů. Ovšem dle zkušeností 

samotná výsadba nestačí. Nabízí se tedy něco 

jako adopce městské zeleně. Nechceme, aby 

dobrovolníci dělali práci místo zaměstnanců 

městské organizace. Jen tušíme, že my sami se 

můžeme postarat o  to, aby nám tu bylo lépe. 

Dokažme, že když je vůle, je i výsledek. Možná 

se někdo rád bude starat o kousek zeleně, které 

v rámci svého bydlení nemá.

Na  druhou stranu jsou místa, kde i  bez aktu-

álně pořizovaného nového stroje za  stovky tisíc 

dokázaly letos technické služby města udržovat 

zeleň v  ukázkovém stavu: Tyršovo koupaliště 

tak dohánělo své jiné nedostatky. Škoda jen, 

že se stejné péče nedostalo tamním sportoviš-

tím, kdy celý srpen bylo asfaltové hřiště doslova 

zasypáno listím a  popadanými plody okolních 

vzrostlých stromů. Bez povšimnutí zde byly celou 

sezonu i poničené basketbalové koše a minigol-

fové hřiště. Poklonu skládáme uklízečkám, které 

na  Tyršově koupališti dokázaly i  v  podmínkách 

současného stavu sociálního zázemí udržovat 

záchody čisté. Věříme, že příští rok se právě jim 

usnadní práce, když budou v areálu uklízet pro-

story nového objektu s WC kabinkami a sprchami.

Máte nápad, jak dokázat, že i  zeleň je vizitkou 

města – vedení, technických služeb i samotných 

občanů?

Romana Bašová

Byl jeden domeček, v  tom domečku stoleček, 

u  stolečku židlička. Více stolů a  židlí, bazény 

a hřiště v areálu, restaurace. 

Je neděle 18. srpna 2019. Odpoledne malá oslava 

narozenin – 6 osob. Dobré jídlo, příjemné pro-

středí, ochotný personál. Nakonec žádám účet 

– nekontroluji a  platím požadovanou částku + 

spropitné. Odcházíme. Celkem hezký podvečer. 

V pozdních večerních hodinách mi volá na mobil 

servírka. Spletla si účty a dala mi jiný a jestli bych 

došla zaplatit „dlužnou“ částku. Upozornila jsem ji 

na nevhodnost situace i nočního hovoru (nejsem 

její známá ani přítel rodiny její nebo majitelů 

fi rmy. Mé číslo mobilu neznala, ale dokázala si ho 

způsobem mně nepříjemným zjistit). Po dohodě 

jsem druhý den zašla do provozovny, kde ovšem 

nebyla žádná odpovědná osoba (14:30 hod.). 

Domluvila jsem si tedy schůzku s  odpovědnou 

osobou na další den v 7 hod. Ráno se mi opako-

vaně odpovědnou osobou prohlásil muž (mimo-

chodem otec servírky, jenž jí toto řešení sám 

poradil – dle jeho sdělení), kterého jsem v  pro-

vozu restaurace nikdy neviděla... Znovu jsem jej 

upozornila na  nevhodnost celé situace. Prý můj 

názor! Začal mi vysvětlovat, že je to přece malič-

kost, chybička se vloudí, že u nich ve fi rmách se 

to prý stává celkem často a ať zaplatím dluh, jinak 

toto pochybení by musela uhradit jeho dcera 

servírka. Upozornila jsem odpovědného pána 

Bylo nebylo

U koupaliště na 
40 kg odpadu

Půl pytle plechovek, 10 kg plastů, 20 kg směs-

ného odpadu a 10 kg skla! Znovu jsme se 

připojili ke Světovému dni úklidu ve Dvoře 

Králové nad Labem, tentokrát úklidem koryta 

říčky Netřeby u koupaliště. V sobotu 14. září se 

našlo 16 pracovitých rukou včetně 6 dětských, 

které se nebály udělat kus práce pro město, kde 

žijeme. Zkuste to s námi příště taky! Organizá-

torem akce byla DKoalice s podporou TOP 09, 

KDU-ČSL a Zelených, ve spolupráci s TSm. 

Veronika Tomková, zastupitelka (DKoalice – TOP 09)

Kroužily bouřky kol Králové nad Labem Dvora,

ale déšť, jenž by stál za řeč, nepřinesly shora,

jen dusno, vedro nezměrné,

v tom létě jinak nádherném

Čtvero ročních období krajině jistě svědčí,

leč srážkový defi cit stává se nebezpečím,

když zimy nejsou se sněhem,

ni v městě k horám přilehlém

Buď Zvičina odrazí a nebo Rozkoš stáhne

přišedší vláhu, bez níž, po níž země prahne;

přece horu neodstřelím,

vodní nádrž nevypustím

Je to strašné dilema, které mi hlavou táhne,

kdykoliv blahodárný déšť tam, nebo tam zahne

a dštít spolehlivě míří

k Mexiku, či ku Sibiři

© Jaroslav Kratěna

Kam v létě míří déšť 

na  nevhodnost mi vysvětlovat o  pochybeních 

ve  fi remním účetnictví. Chci účet – můj účet. 

Nebyl připraven. Jdeme do  restaurace. Tam již 

není.

Jiná kancelář: 2 účetní, pan odpovědný, já 

a 2 účty! Na 1. účtu (z 18. srpna 2019 ve 22 hod. 

a  pár minut) 0,6 řízku. Na  2. účtu (z  20. srpna 

2019 v 7 hod. a pár minut) 0,4 řízku!? Je prý zcela 

normální, že osoby u 1 stolu si platí každý zvlášť 

a tudíž 0,6 a 0,4 řízku z obou účtů s dvoudenním 

rozdílem je přeci 1 celý. Sdělila jsem přítomným, 

že jsme řízek objednávali celý, najednou a  pro 

jednu osobu a  celý účet platila také jen jedna 

osoba. Dále na  1. účtu položky námi neobjed-

nané a nekonzumované! Ať si tedy účty zkont-

roluji a oni mi to odečtou z celkové částky. Dál 

už jsem to nevydržela. Dala jsem na stůl peníze 

za pochybení servírky a odešla.

Toto jednání jsem konzultovala s  osobou nej-

povolanější: učitel, školitel a  autor řady knih 

a učebnic pro hotelové školy a gastro provozy, 

nestor české gastronomie. Celá situace je mimo-

řádně nestandardní a  ve  službách pohostin-

ství nepřijatelná. Jsem ráda, že této fi rmě nic 

nedlužím. Restaurace a  ostatní fi rmy stejného 

majitele a odpovědných osob by si měly udělat 

školení o slušném chování, etice v pohostinství 

a plné odpovědnosti za svá pochybení.

PS: Nezvoní vám telefon?

Jana Rejlová
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inzerce:

KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA
Dvůr Králové nad Labem, Mgr. Martin Kučera,

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

Prodám dřevěné brikety na topení – akční

cena do odvolání: cena 3 Kč / kg, balení po

25 kg za 85 Kč vč. pytle. Tel.: 499 396 489. KOVOŠROT SLOVANY
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

Vykupujeme:

Železo, barevné kovy, papír, plasty, sklo

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

Pondělí – Pátek: 7:00–16:00 hod.

Sobota: 7:00–12:00 hod.

www.slovany.cz

SPORTOVNÍ HALA SLOVANY
TENIS, VOLEJBAL, PING-PONG, FLORBAL

  VHODNÉ TAKÉ PRO POŘÁDÁNÍ SPORTOVNÍCH OSLAV DĚTÍ

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

Víkendy, 6–24 hod.: 200 Kč / hodina

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVIDENCE

Objednávky haly, účetnictví – tel.: 605 388 122

Mám zájem o  koupi většího stavebního 

pozemku v  okolí 15 km. Možno i  se starší 

nemovitostí k rekonstrukci. Tel.: 703 890 073.

Poděkování za účast
Rádi bychom 

poděkovali všem 

zástupcům spolků 

a sportovních 

oddílů, kteří 

společně s námi strávili celé odpoledne 

2. září 2019 na náměstí a stadionu při pre-

zentaci aktérů neformálního vzdělávání. 

I přes nepřízeň počasí byla účast ze strany 

zástupců spolků stoprocentní a všichni 

vydrželi až do konce. Věříme, že akce byla 

pro všechny účastníky přínosná a bude 

zájem o její zopakování opět za rok.

Zvláštní poděkování patří i Technickým 

službám města Dvora Králové nad Labem 

za zajištění zázemí akce, městu Dvůr Krá-

lové nad Labem za pronájem prostorů

a panu učiteli Mgr. Petru Novotnému, který 

se ujal opět perfektně role moderátora. 

Další poděkování patří panu Marcelu Šád-

kovi a Rondo Music za ozvučení celé akce. 

Děkujeme. 

MAS Královédvorsko, z. s. 

Pronajmu byt 3+1 po rekonstrukci ve Dvoře 

Králové n. L. Nájemné vč. energií 12000 Kč. Výše 

kauce dle dohody. Tel. 604463268

    NÁŘADÍ PRO STAVEBNÍKY I KUTILY
      PŮJČOVNA * PRODEJNA * SERVIS
• Lešení HAKI, trubkové i pojízdné
• Stavební podpěry • hutnící technika
• Elektrické nářadí BOSCH, MAKITA, ATIKA
• Ochranné pracovní pomůcky
Legionářská 3157 (pod Oční školou), Dvůr Králové n. L.
Tel.: 604 832 926, pujcovna@paclik.cz

V pondělí 2. září se uskutečnila na něko-

lika místech ve  Dvoře Králové nad 

Labem společná prezentace sportovních 

oddílů a spolků na Královédvorsku. Akci 

připravila MAS Královédvorsko ve spolu-

práci s městem Dvůr Králové nad Labem 

v rámci projektu MAP ORP Dvůr Králové 

nad Labem, který společně realizují. 

Na  akci, kterou poznamenalo nepříz-

nivé počasí, se na náměstí T. G. Masa-

ryka prezentovaly např. DDM Jednička, 

MC Žirafa, moderní gymnastika, TS At-

titude, Angeles Dance Group, TJ Sokol Lipnice, 

Český svaz chovatelů – organizace Žireč, dět-

ská skupina scénického šermu Legenda Aurea, 

skauti, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Střelka, spolek Návraty 2017 atd. Další prezen-

tace se odehrály v sokolovně, kde byly k vidění 

oddíly sokolů (oddíl trampolín, fl orbalu a spor-

tovní gymnastiky), na  letním stadionu, kde se 

představili např. Rescue stopaři, volejbalisté, 

házenkáři, dobrovolní hasiči ze Žirče, Verdeku 

a Hřibojed, tenisté, fotbalisté, softball nebo cyk-

lokroužek, a  nechyběla ani prezentace Spolku 

pro Dvorek a  Fanclubu HC RODOS. Na  zim-

ním stadionu se pak prezentovali hokejisté 

a krasobruslaři. 

Miroslava Kameníková

Společná prezentace sportovních 
oddílů a spolků na Královédvorsku

Částečně obnovené prostory překvapily začát-

kem září všechny děti a mládež docházející do 

klubu Střelka ve Dvoře Králové nad Labem. Ti 

mohou nyní využívat klub pro své aktivity efek-

tivněji než doposud. Vyměněny byly staré spo-

lečenské hry, učební pomůcky, nábytek a dopl-

něny hudební nástroje. Klub navíc získal novou 

kontaktní místnost využívanou na individuální 

rozhovory mezi vedoucími a dětmi. Sdílení a cit-

livé vcházení do životních příběhů dětí je totiž 

základním nástrojem činnosti sociálního pra-

covníka. Právě kontaktní místnost se stává mís-

tem, kde se řeší vrstevnické vztahy, problémy

s autoritami, budoucnost a obzvláště někdy tak 

náročná přítomnost. 

Podpora v užitečných rozhodnutích a seznamo-

vání se zdravotními i sociálním riziky se tak stává 

běžnou součástí rozhovorů v klubu. Pracovníci 

vyjíždí do terénu Královédvorska a nabízí roz-

hovory a pomoc dětem a mládeži rovněž mimo 

dvorskou klubovnu. Působí i na sociálních sítích, 

kde se, bohužel, setkávají s mládeží snadněji než 

v přímém kontaktu.

Kontakt na klub a program: www.charitadk.cz;

Facebook: Klub Střelka. Projekt: Obnova vyba-

vení a zařízení Nízkoprahového centra pro děti a 

mládež, registr. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072

/0010129. Projekt je spolufi nancován EU a pod-

pořen přes výzvu MAS Královédvorsko.

Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Obnova nízkoprahového klubu

INZERCE V NOVINÁCH KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE

Řádková inzerce již od 150 Kč, plošná inzerce od 700 Kč

Více informací najdete na www.mudk.cz/cs/radnice/noviny-radnice

V případě zájmu volejte na tel.: 499 318 258, e-mail: noviny@mudk.cz
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DK12927    cena: 15.000.000 Kč
Objekt se nachází v obci Nové Lesy a skládá ze tří větších

budov které slouží jako sklady. Zastavěná plocha je 2 900 m2.

DK12929    cena: 750.000 Kč
Rodinný dům s menší zahradou v lokalitě Miletín. Nutná

rekonstrukce. Celková plocha 240 m2.

DK12932 cena: 890.000 Kč
Byt 2+1 s garáží v prvním patře zděného

domu v klidné lokalitě obce Horní Brusnice.

DK12917    cena: 1.650.000 Kč
Prodej 1/2 zděného rodinného domu s vymezenou bytovou

jednotkou 4+1 o obytné ploše 98 m2 v centru DKnL.

Eva JAROŠOVÁ Michal FLÉGR Soňa ZIKEŠOVÁ

Eva Jarošová
makléř s nemovitostmi
Tel.: 728 451 040
E-mail: jarosova@tana.cz

Michal Flégr
makléř s nemovitostmi
Tel.: 724 077 752
E-mail: flegr@tana.cz

Soňa Zikešová
makléř s nemovitostmi
Tel.: 602 207 033
E-mail: zikesova@tana.cz

www.tana.cz

Realitní kancelářeRealitní kanceláře

klíč k vaší
spokojenosti
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Společenská rubrika
Noví občánci města
V srpnu 2019 se narodilo 17 občánků našeho města – 9 chlapců a 8 děvčat.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel

Úmrtí
V měsíci srpnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 19 lidí, z toho bylo

10 královédvorských občanů, 5 mužů a 5 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

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

Petr Vojtěchovský a Zdeňka Zítková   – 2. 8. 2019

Lukáš Hák a Kateřina Hamplová    – 16. 8. 2019

Radek Palendal a Gabriela Kučerová   – 23. 8. 2019

Pavel Remeta a Simona Žižková    – 23. 8. 2019

Lukáš Dulava a Barbora Černohorská   – 24. 8. 2019

Petr Baláž a Veronika Vyšanská    – 24. 8. 2019

Čeněk Kudrna a Lucie Rainová    – 24. 8. 2019

V obci Kuks uzavřeli manželství tito snoubenci:

Lukáš Lučaník a Tereza Jirků    – 10. 8. 2019

David Matějka a Anna Kárászová   – 10. 8. 2019

Bohumír Fuchs a Markéta Oubrechtová   – 30. 8. 2019

Martin Herzog a Zuzana Smitková   – 31. 8. 2019

Jakub Janovský a Eva Štěpánová   – 31. 8. 2019

V obci Vítězná uzavřeli manželství tito snoubenci:

Milan Flégl a Kristýna Šrámková    – 10. 8. 2019

Jan Furch a Sabina Vincourová    – 16. 8. 2019

Údaje jsou zveřejněny na základě poskytnutého souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili 35 občanů s gratulací 

a kytičkou. V tomto období oslavilo 7 párů zlatou svatbu, 3 páry diamanto-

vou svatbu a 8 párů stříbrnou svatbu.

Barbora Bezrová, Komise pro občanské záležitosti

Vzpomínka
Dne 28. října uplyne rok, kdy nás navždy opustil muzikant a báječný člo-

věk Josef Kočnar, na kterého společně zavzpomínáme během vzpomínko-

vého večera v Penzionu Za Vodou. Akce se uskuteční v pátek 25. října od 

18:00 hod. Zveme všechny Josefovy kamarády – muzikanty. Přijďte si 

zavzpomínat s námi.

Rodina a přátelé

Vítání občánků
Na Staré radnici bylo v září 2019 slavnostně přivítáno 15 občánků Dvora 

Králové nad Labem.

Zleva: Oliver Petera, Matěj Otradovský, Adam Horáček, Alfréd Volf, Kristýna Bujárková.

Zleva: Daniel Černý, Kryštof Patzak, Tobiáš Svoboda, Marie Tomášková, Matyáš Čížek.

Zleva: Kristián Izakovič, Beáta Bínová, Matyas Válek, Jessica Jarošová, Agáta Výprachtická.

Připravuje se 6. ročník Noci venku
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad 

Labem a Hankův dům, městské kulturní zaří-

zení, pořádají spolu s městem Dvůr Králové 

nad Labem, městskou knihovnou Slavoj a dal-

šími partnery již 6. ročník benefi čního projektu 

Noc venku. Akce se uskuteční 21. listopadu 

od 17:00 hodin v Hankově domě a na náměstí 

Hankova domu. Potrvá až do rána a skončí spo-

lečnou snídaní a vydáním Certifi kátů spáčům. 

V době bytové nouze je bezdomovectvím, 

bohužel, ohroženo stále více lidí! Hlavním cílem 

projektu je boření mýtů a předsudků s bezdo-

movectvím spojených, vybrat trvanlivé potra-

viny pro osoby v nouzi a zažít si, jaké to je spát 

venku, ráno vstát a normálně fungovat.

V příštím čísle bude zveřejněný program. 

Pro bližší informace sledujte webové stránky 

www.psdvurkralove.cz a facebookový profi l Noc 

venku Dvůr Králové nad Labem. 

Loni se akce ve Dvoře Králové nad Labem 

zúčastnilo na 400 účastníků a venku přespalo 

86 lidí. Celkem se vybralo 2 217 ks trvanlivých 

potravin. 

Přijďte podpořit největší benefi ční akci na pod-

poru osob bez domova v České republice! 

Vstupným jsou trvanlivé potraviny, pomůžete 

tím mnoha lidem v nouzi!

Mgr. Marcela Hauke, ředitelka 

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem

Stalo se již tradicí, že si město Dvůr Králové 

nad Labem připomíná Mezinárodní den seni-

orů, který celosvětově připadá na 1. října. Tak 

tomu bude také v  letošním roce, kdy se usku-

teční již 10. ročník společenského odpoledne 

s názvem Den seniorů, a to ve středu 2. října od 

15:00 hod. v sále městského kulturního zařízení 

Hankův dům. 

Zahraje Velkopopovická Kozlovka, která poslu-

chačům nabízí kombinaci tradiční i  netradiční 

dechovky okořeněné swingem, charlestonem, 

chansonem či rokenrolem. Pořad je kompono-

vaný, provázený mluveným slovem a  veselými 

scénkami. Není to ryze dechovkový koncert, 

přátelé dechovky si ovšem určitě přijdou na své. 

V předsálí Hankova domu nebudou chybět ani 

prezentace profesionálních sociálních služeb 

a volnočasových služeb souvisejících se sociální 

oblastí, které město Dvůr Králové nad Labem 

dlouhodobě podporuje. 

Vstupné činí 80 Kč, vstupenky lze zakoupit 

v Hankově domě. Všichni jste srdečně zváni. 

(mik)

Desátý Den seniorů
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Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 2019/2020

Nové odborné učebny a fyzikální laboratoř
V  rámci projektu Implementace Krajského akč-

ního plánu rozvoje vzdělávání v  Královéhra-

deckém kraji I  je Gymnázium Dvůr Králové nad 

Labem zapojeno do  aktivit Podpory polytech-

nického a  odborného vzdělávání, čtenářské 

a matematické gramotnosti. Projekt se realizuje 

od ledna 2018 (na 36 měsíců) a v letošním roce 

o  letních prázdninách proběhla modernizace 

poslucháren chemie, biologie, fyziky a  zrekon-

struovala se fyzikální laboratoř.

Zmodernizování učeben se neobešlo bez sta-

vebních úprav, na  kterých se významně podí-

lel i  vlastník budovy, město Dvůr Králové nad 

Labem. Ve  čtyřech učebnách tak došlo během 

devíti týdnů kromě výmalby k celkové výměně 

elektroinstalace, centrálně řízených radiátoro-

vých termostatických hlavic, vyměněna byla 

osvětlení učeben dle současných norem, rekon-

strukce se dočkaly i  parkety a  povrchově se 

upravila topná tělesa. 

Na základě pěti výběrových řízení realizovaných 

v minulém školním roce se učebny vybavily jak 

nábytkem (stoly, židlemi, atypickými skříněmi 

na  učební pomůcky), tak počítačovou tech-

nikou, učebními pomůckami (vizualizéry pro 

přenos demonstrovaných jevů dataprojekto-

rem, mikroskopem s  kamerou či např. sadami 

pro experimenty s  elektřinou, mechanikou 

apod).  Moderní tabule, zatemnění a  ozvučení 

místností doladily kompletní nový háv odbor-

ných učeben, kde kromě výuky přírodovědných 

předmětů budou probíhat tradiční semináře pro 

vyšší ročníky gymnázia, polytechnický kroužek 

pro zájemce z  okolních škol, workshopy, akce 

pro ZŠ a semináře pro veřejnost. 

Celkové výdaje z projektu přesáhly 2 mil. Kč. 

V  pátek 30. srpna 2019 proběhlo slavnostní 

zahájení provozu čtyř zmodernizovaných míst-

ností. Představitelé Královéhradeckého kraje 

v čele s Mgr. Martinou Berdychovou, náměstkyní 

hejtmana pro školství, kulturu a  sport, vedení 

města Dvora Králové nad Labem v  čele se sta-

rostou Ing. Janem Jarolímem, generální partner 

školy Ing. Jiří Hlavatý a další pozvaní absolventi 

si prohlédli nové prostory a seznámili se s prů-

během přestavby a  celého grantu i  s  dalšími 

našimi akcemi. 

Děkuji všem účastníkům projektu, jehož zdár-

nému průběhu věnovali nesmírně mnoho úsilí, 

a  věřím, že inovované učebny dále zvýší kva-

litu výuky i  její atraktivitu, na  čemž nám velmi 

záleží. Současně přeji studentům i pedagogům 

úspěšný nový školní rok! 

Mgr. Martina Kubíková

ředitelka

Nové logo
Dosavadní logo královédvorského gymnázia 

mělo svou starobylou eleganci, ale už neod-

povídalo potřebám moderní prezentace (bez 

jména nezasvěcené mátlo). Proto pan Jiří Holan 

s  využitím podnětů našich studentů výtvarné 

a  mediální výchovy vytvořil tři nové návrhy.  

Studenti i zaměstnanci školy dostali možnost si 

z nich vybrat. Nakonec si 126 hlasy ze 177 ode-

vzdaných zvolili první variantu, která má barev-

nou i černobílou verzi. Pro druhou bylo 33 hlasu-

jících a pro třetí 18. Hlasování se zúčastnilo 60 % 

oprávněných voličů. Děkujeme Jiřímu Holanovi 

i všem studentským inspirátorům!

PhDr. Ivo Rejchrt

Společenskovědní seminář se snaží prohlubovat 

hodiny základů společenských věd nejen fakto-

grafi cky, ale i prakticky, např. sledováním aktuál-

ního dění, vlastní četbou, referáty, prací s auten-

tickými texty nebo besedami s našimi absolventy, 

kteří se podělí se svými zkušenostmi. Na gymná-

zium tak zavítal Jakub Jebousek, který nastupuje 

do závěrečného ročníku na Právnické fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze. Poradil nám, jak se 

nejlépe chystat na přijímací zkoušky, přiblížil 

nám činnost své vysoké školy a formou aktivních 

úkolů s maturanty prošel problematiku exekucí

a patřičné legislativy. Děkujeme a těší nás, že naše 

dlouhodobá spolupráce s absolventy funguje 

natolik dobře, že se k nám ochotně vracejí. 

PhDr. Ivo Rejchrt

O právu prakticky

Den otevřených dveří
Gymnázium Dvůr Králové nad Labem, 

které uchazečům nabízí čtyřleté a šesti-

leté studium, zve na den otevřených dveří. 

Akce se uskuteční ve středu 16. října od 

15:00 do 18:00 hod. a v sobotu 21. lis-

topadu od 8:30 do 12:00 hod. Na škole, 

která patří mezi jedno z pěti nejlépe hod-

nocených gymnázií v Královéhradeckém 

kraji, si budete moci prohlédnout nové 

moderní odborné učebny. Gymnázium stu-

dentům nabízí např. měsíční stipendium až 

500 Kč, klub cizích jazyků nebo účast na 

sportovních žákovských turnajích. Přihlášku 

ke studiu je možné podat do 1. března 2020. 

Hlavním partnerem školy je Ing. Jiří Hlavatý, 

generální ředitel fi rmy Juta, a. s.

Tomáš Sychra léčil pacienty v Africe
Tomáš SYCHRA (na snímku), absolvent našeho 

gymnázia a student 6. ročníku 3. lékařské fakulty 

Univerzity Karlovy, strávil letos měsíc v nemoc-

nici Itibo v  keňských horách, která je rozvíjena 

a  podporována nevládní humanitární organi-

zací ADRA ČR. Zeptali jsme se na jeho zážitky. 

Jak probíhala práce v africké nemocnici?

Jako člen týmu, který se skládal z šesti mediků 

a tří lékařů, jsem se pod supervizí staral o paci-

enty s  nejrůznějšími diagnózami a  obtížemi. 

V  týmu jsme se střídali v  práci na  ambulanci, 

lůžkovém oddělení, porodnici, oddělení inten-

zivní péče, chirurgické službě, ale i  službě 

na „domečku“ (vaření, praní, uklízení). V  rámci 

hodiny jsme mohli vystřídat funkce údržbáře, 

sanitáře, bratra, lékaře nebo kuchaře. Jednoduše 

jsme dělali to, co bylo zrovna nejvíce užitečné 

pro tým a péči o pacienty. 

Jaké nové zkušenosti jsi tam získal? 

Získal jsem obrovské množství zkušeností medi-

cínských, ale především těch životních. Musel 

jsem se velice rychle naučit chování v  rozvo-

jové zemi, kde bují korupce, neteče pitná voda, 

elektřina není samozřejmostí, maso je luxusem 

a  vycházet v  noci je velice nebezpečné pro 

místní, natož pro cizince. 

Změnilo to nějak tvůj pohled na práci lékaře? 

Změnilo. Keňa tě přinutí se zamyslet a uvědomit 

si základní hodnoty lidského bytí, které bereme 

téměř všichni jako samozřejmost, ale velká část 

populace na  Zemi je v  úplně jiné situaci. Tam 

vzdělání, lékařská péče, bezpečí, spravedlnost 

a mnoho dalších našich jistot neexistuje. 

Využil jsi tam všeobecné vzdělání nad rámec 

medicíny?

Velmi a  jsem za  něj neskutečně vděčný dvor-

skému gymnáziu a  jeho pedagogům. Jsou to 

znalosti, které normálně nevnímáte, ale zde je 

velice oceníte. Např. díky znalostem ze země-

pisu očekáváte podnebí rovníkové Afriky, z děje-

pisu zase očekáváte vlivy britské nadvlády, díky 

Klubu NATURA vnímáte faunu a fl óru úplně jinak 

než vaši kolegové a takto bych mohl pokračovat 

mnohem déle.  

PhDr. Ivo Rejchrt

Přednáška Tomáše Sychry
Ve čtvrtek 10. října od 17:00 hod. se v aule 

gymnázia uskuteční přednáška Tomáše 

Sychry o jeho africkém působení. Pak pro-

běhne beseda se zájemci o studium medi-

cíny, v níž přiblíží přijímací řízení i fungování 

lékařských fakult a zúročí své zkušenosti stu-

denta, senátora fakultního i univerzitního 

senátu a někdejšího místopředsedy stu-

dentského spolku Trimed a člena Národního 

akreditačního úřadu pro vysoké školství, 

díky nimž byl jako mluvčí své generace už 

osloven týdeníkem Respekt i televizí DVTV. 
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Informace ze ZŠ Schulzovy sady
Přivítání prvňáčků

První den školního roku je tím nejslavnostnějším 

právě pro prvňáčky. Letos se jich do tří prvních 

tříd na naší škole sešlo hned 69. 

Společnému přivítání na školním hřišti nepřálo 

počasí, proto se děti, jejich blízcí, hostesky, 

Sboráček, vychovatelky i  učitelky přesunuli 

do školní tělocvičny. Hned bylo plno a najednou 

k  sobě měli všichni blíž. Při příchodu dekoro-

valy prvňáčky starší spolužačky v roli hostesek. 

Po  veselých písničkách, vlídných proslovech 

a představení žáků se všichni odebrali pod vede-

ním učitelek do tříd, kde na prvňáčky na lavicích 

čekaly dárky pro radost a  bezpečnou cestu 

do školy. 

První den ve  škole se vydařil, tak hodně štěstí 

v celém školním roce!

Mgr. Ivan Jugl, ředitel školy

Ochrana člověka za mimořádných 
událostí
V  polovině září proběhla instruktáž a  následně 

nácvik evakuace obou budov školy. Učitelé 

nejdříve žákům vysvětlili situaci, připomenuli 

důležitá telefonní čísla nouzového volání a dali 

instrukce pro následující nácvik. O několik minut 

později vyhlásily zástupkyně ředitele pokyn 

k cvičné evakuaci školy. Vzápětí se již proud žáků 

a  zaměstnanců dal do  pohybu po  schodištích, 

aby se co nejrychleji dostali všichni do bezpečí 

na předem určené místo shromáždění. 

Takový nácvik je důležitý pro všechny, nejen pro 

nové žáky a zaměstnance školy. Také se změnila 

prostorová situace budovy A. Díky rekonstrukci 

zde přibyla nová chráněná úniková cesta, jejíž 

využití zvyšuje bezpečnost všech přítomných 

v budově. Při příští cvičné evakuaci již budeme 

usilovat o dosažení co nejkratšího času. 

Doufejme, že tuto dovednost nebudeme nikdy 

ve skutečnosti potřebovat.

Mgr. Ivan Jugl 

Jičín – město pohádek

Pátek 13. září byl pro naši výpravu opravdu 

šťastným dnem. Jako každý rok se naše děti 

zúčastnily populárního festivalu Jičín – město 

pohádek. 

Padesátka dětí zaujala obecenstvo svým vystou-

pením na  Rynečku a  na  hlavním náměstí. 2. C 

se předvedla tancem z  fi lmu Ať žijí duchové. 

Sboráček zazpíval několik oblíbených pohád-

kových písní a  na  závěr taneční skupina školní 

družiny rozpohybovala scénu tancem na  píseň 

Ewy Farne Boky jako skříň. V  průběhu dne se 

děti setkaly s mnoha pohádkovými maskoty, se 

kterými se na památku fotografovaly.

Jitka Lukáčová

Nenechte si ujít tradiční Večer 
s duchy
ZŠ Schulzovy sady srdečně zve veřejnost na 

tradiční podzimní akci – Večer s duchy, která se 

uskuteční ve čtvrtek 31. října od 17:00 hod. 

v parku Schulzovy sady. Těšíme se na vás.

organizátoři

Již po dvanácté uspořádal na začátku září DDM 

Jednička charitativní Běh naděje. Tento unikátní 

projekt navazuje na  dřívější Běh Terryho Foxe 

a  díky své koncepci, rozsahu a  aktivnímu pří-

stupu účastníků se řadí k nejmasovějším huma-

nitárním a charitativním akcím v celé ČR. 

Svým výdělkem Běh naděje přispívá na výzkum 

a  léčbu dětských nádorových onemocnění 

nebo na  podporu handicapovaných a  gene-

ticky nemocných dětí. Veškeré získané fi nanční 

prostředky předává DDM Jednička nadaci, která 

opět 100 % vybrané částky předává konkrétním 

organizacím. Letos jsme tedy díky všem účast-

níků přispěli částkou 34.821 Kč, což sice není 

rekordní suma, ale rozhodně se jedná o částku 

velmi vysokou a nezanedbatelnou! 

Za  pozornost ovšem stojí číslo také 1  942, 

které označuje počet aktivních účastníků Běhu 

naděje, tedy těch, kteří absolvovali trať, a to buď 

ve  Dvoře Králové nad Labem, nebo v  Bílé Tře-

mešné, kde tzv. odloučený běh zorganizovala 

ZŠ a MŠ Bílá Třemešná. Celému organizačnímu 

týmu ze Třemešné i  samotným účastníkům 

tímto velmi děkujeme za  spolupráci a  také 

gratulujeme ke  druhé „nejnaplně-

nější“ pokladničce. 

Účelem Běhu naděje je nejen fi nanční 

výtěžek, ale také snaha udělat něco 

pro vlastní zdraví, a  proto na  trase 

čekala na účastníky řada sportovních 

překážek a  úkolů. Na  jejich správné 

a  bezpečné provedení dohlíželi stu-

denti ze Střední školy informatiky 

a služeb, kterým tímto děkujeme 

za organizační pomoc. 

V  cíli na  všechny účastníky čekalo malé občer-

stvení a  za  něj patří poděkování společnosti 

Ondrášovka, a. s., která opět sponzorsky pod-

pořila Běh naděje a pro běžce i chodce věnovala 

bezmála 1 700 lahví své minerálky. Jsme rádi, že 

má tato akce tak skvělého partnera.

Co říci závěrem? Hlavním organizátorem Běhu 

naděje je sice DDM Jednička, avšak bez pod-

pory a  pomoci ostatních bychom se jen těžko 

obešli. Velké poděkování patří nejen účastní-

kům, ale i všem ředitelům a dalším pedagogům 

ze škol, školek a  dalších organizací. Děkujeme 

za  podporu městu Dvůr Králové nad Labem

a ZŠ Schulzovy sady za poskytnuté zázemí a spo-

lupráci. Dále bychom rádi poděkovali Městské 

policii Dvůr Králové nad Labem a preventistům 

kriminality za  dozor nad pořádkem a  bezpeč-

ností malých i  velkých účastníků a  technickým 

službám města za  skvělý stav a  úklid parku. 

Velké díky patří také TJ Sokol, pracovnicím měst-

ského informačního centra a všem dobrovolní-

kům, kteří pomáhali. 

Moc nás těší, že důležitost této akce vnímá stále 

více Dvoráků i  tzv. „přespolních“, a  těšíme se 

na shledanou za rok na dalším Běhu naděje.

Mgr. Iveta Hanušová, DDM Jednička

Běhu naděje se letos účastnilo téměř dva tisíce sportovců

Carpe diem a Zpěvanky na Dni 
s pěstounskými rodinami v ZOO

V neděli 8. září 2019 vystoupil pěvecký 

sbor Carpe diem a soubor lidových písní 

a tanců Zpěvanky ZUŠ R. A. Dvorského na 

akci pořádané Farní charitou Dvůr Králové 

nad Labem – Centrem pro rodinu Klubko, 

na „Dni s pěstounskými rodinami v ZOO“. 

Moderátorem byl Jan Tuna a hostem 

herečka Nela Boudová s pěstounskou dce-

rou Sašenkou. Na žádost moderátora zazpí-

val na úvod pěvecký sbor vánoční píseň 

Rolničky, rolničky. Poněkud zaskočení 

diváci a hosté se vzápětí dočkali vysvět-

lení. Jan Tuna připomenul, že již za něko-

lik měsíců nás čekají vánoční svátky, které 

se vyznačují spoustou zvyků a obyčejů. 

Jedním z nich je prostření jednoho místa 

u slavnostní tabule navíc pro náhodného 

hosta, který by mohl rodinu navštívit právě 

na Štědrý den. V přeneseném významu 

tohoto vánočního zvyku Jan Tuna vyjád-

řil poděkování těm rodinám, které již tak 

učinily a přijaly mezi sebe nového člena 

v podobě osvojeného dítěte a vytvořily 

mu tak podmínky pro plnohodnotný 

rodinný a osobní život. Pěvecký sbor 

Carpe diem a soubor lidových tanců Zpě-

vanky program oživil v několika vstupech 

a přispěl k velmi příjemné a přátelské 

atmosféře. Ozvučení celé akce zajistila 

fi rma Rondo Music, pan Antonín Šturm.

Mgr. Jana Machková

ZUŠ R. A. Dvorského
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Novinky ze ZŠ Podharť
Netradiční příměstský tábor 

Na  naší škole se již podruhé v  červenci konal 

letní příměstský tábor s  výukou angličtiny pro 

žáky prvního stupně naší školy. Tento tábor byl 

realizován v rámci projektu Prorodinná opatření 

na ZŠ Podharť a byl spolufi nancován Evropskou 

unií. Na  druhý týden v  červenci byl připraven 

pro děti poutavý program, ve kterém si všichni 

táborníci mohli najít svůj okruh zájmu. Účast-

níci podharťského tábora se mimo výuky ang-

lického jazyka zúčastnili ukázky práce psovoda 

s jeho čtyřnohým kamarádem, prožili den se 

zvířátky v místní zoologické zahradě a absolvo-

vali spoustu dalších kreativních činností. Rodiče 

mohli být spokojeni, že část prázdnin jejich děti 

trávily bez počítačů.

Mgr. Edita Vaňková, ředitelka školy

Výlet za pohádkou
Ve  čtvrtek 12. září 2019 se druháci vydali 

za  pohádkovým dobrodružstvím do  Jičína. 

Po zazvonění na zvonky u hlavní brány do města 

jsme vstoupili na  náměstí, kde jsme na jevišti 

sledovali program s  názvem Pohádkování 

s  Ušounem Rušounem. Když jsme se posilnili 

dobrou svačinou, navštívili jsme středověkou 

vesničku. Sledovali jsme výrobu másla, vlny, 

práci na tkalcovském stavu a zpracování dřeva. 

Nakonec jsme si vyzkoušeli střelbu z historic-

kého děla. V  průběhu 

celého dopoledne jsme 

potkávali postavy Večer-

níčka, Boba a  Bobka, 

Pata a  Mata a  ovečku 

z  Déčka. Před odjezdem 

jsme krátký čas věnovali 

nákupu drobných suve-

nýrů. Pak už jsme se plni 

dojmů těšili domů, aby-

chom všem mohli vyprá-

vět, že nám na  výletě 

bylo jako v pohádce.

Mgr. Miroslava Kubicová 

a Mgr. Danuše Šrámková

Sportovní kurz Svatá Kateřina 
Ve středu 4. září se letošní 8. třída vydala na spor-

tovní kurz do  autokempu Svatá Kateřina. Kurz 

trval od  středy 4. září do  pátku 6. září. Absol-

vovali jsme výcvik horolezectví, jízdu na  lodích 

a  paddleboardech, orientační běh, střelbu ze 

vzduchovky a  mnoho dalších aktivit. Cestou 

tam jsme měli cyklistické závody, které dopadly 

výborně.

Celý kurz se obešel bez zranění. Všichni jsme 

si to velice užili. Za  celý kurz moc děkujeme 

pánům učitelům Petru Novotnému a  Vojtěchu 

Hulíkovi.

Adéla Kühnelová

Aktuální zprávy ze ZŠ Strž
Začátek školního roku v 8. třídě

Letos poprvé se otevře pro královédvorské 

základní školy a okolí robotická učebna na zdejší 

Střední škole informatiky a služeb – budově 

informatiky. Z  naší školy se na  její pravidelné 

návštěvy mohou těšit osmé třídy. Proto také žáci 

dostali možnost nahlédnout lehce pod pokličku 

toho, co je v letošním školním roce čeká.

Ve  středu 4. září ZŠ Strž navštívili studenti hra-

decké Střední školy a  vyšší odborné školy apli-

kované kybernetiky, kteří jim ukázali, co mohou 

studovat na jejich střední škole a jakým směrem 

se dnes ubírá část oboru informatiky. Žáci byli 

rozděleni do čtyř skupin, které si postupně pro-

šly čtyři stanoviště – virtuální realitu, 3D tisk, 

robotika/automatizace a  kresba na  LCD pane-

lech. Po účasti na Běhu naděje se v pátek 6. září 

tři hodiny podíleli na  přípravě výuky. Dvoj až 

čtyřčlenné skupinky stavěly Lego roboty podle 

návodu a  jedna skupinka stavěla 3D tiskárnu, 

která dorazila v  podobě stavebnice. Žáci tento 

den prokázali, jaké mají zkušenosti s jakýmkoliv 

stavěním podle návodu, nakolik umí spolupra-

covat a také jak jsou zruční. Velmi mne překva-

pilo, že sestavit robota se podařilo jen jediné 

skupince dívek. 

Více foto ve fotogalerii na www.zsstrz.cz.

Mgr. Zdeněk Balek

Projektový týden na 1. stupni
Děti již zasedly do  lavic, ale učení je ještě neče-

kalo. Pravidelně zařazujeme do  úvodních škol-

ních dnů projektový týden. Každá třída si vybere 

téma, které zpracovává a vyhodnocuje. 

Prvňáci se vzájemně poznávali, seznamovali 

se se školou a  začali pomalu se svými třídními 

učitelkami nahlížet do  tajů říše hlásek, slabik 

a  slov. Druhá třída měla za  úkol zamyslet se 

nad tématem „Sport a  já“. Žáci pojmenovávali 

různé sporty, pantomimou je ztvárňovali, při 

procházce městem navštívili městská spor-

toviště a  zúčastnili se Běhu naděje. Třetí třídu 

provázelo téma „Cesta kolem světa“. Malí ces-

tovatelé se hravou formou seznámili s jednotli-

vými světadíly, památkami, typickými živočichy 

a rostlinami. Práci jim usnadňovala četba z knihy 

„Martin na  cestě kolem světa“, díky níž se ale-

spoň myšlenkami přenesli na  druhou stranu 

zeměkoule. Třídy 4. A a 4. B chtěly lépe poznat 

„Svět kolem nás“. Náplň měly rozmanitou a pes-

trou. Při návštěvě letecké záchranné služby si 

všímaly lidí kolem sebe a  pomoci v  krizových 

situacích. Do  okolního světa patří i  zdejší zoo, 

proto nesměla v plánu obou tříd chybět. Nako-

nec vznikly z  těchto návštěv i  pěkné obrázky. 

V  5. A si povídali o  přírodě. Zopakovali si eko-

systémy, prošli se lesem, loukou i  kolem pole. 

V  Lázních pod Zvičinou zdolali naučnou lesní 

stezku a v prostorách městské radnice navštívili 

výstavu hub. V  5. B se rozhodli se svým téma-

tem vyrazit trochu dál. Putovali „Světem a Evro-

pou“. Povídali si o naší republice i o sousedních 

státech. Děti vzpomínaly, kde byly v  zahraničí 

na dovolené. Při návštěvě zoo si přiblížily Afriku, 

při Běhu naděje zase Terryho Foxe a Ameriku.

Vše přispělo k  novému poznání a  informacím, 

které žáci ještě neznali. Budeme rádi, když je 

během výuky někdy využijí.

třídní učitelky 1. stupně

Prázdniny nám všem druhým zářijovým dnem 

skončily, počasí se toho rána alespoň na  chvi-

ličku umoudřilo, a  proto jsme se mohli všichni 

sejít na  nádvoří školy, abychom přivítali naše 

nejmenší členy a  zahájili nový školní rok 

2019/2020. 

Prvňáčkové si za  hudebního doprovodu došli 

se svojí třídní paní učitelkou Renatou Jirous-

kovou pro klíč od  svého vzdělávání, tento-

krát ručně vyrobený z  keramické hlíny, poté 

je už následovali žáci ostatních ročníků, kteří 

zamířili do  vyzdobených tříd se svými učiteli 

a asistentkami.

Všem dětem, rodičům i  zaměstnancům naší 

školy přejeme šťastný vstup do nového školního 

roku a pohodu během celého tohoto období.

pedagogický sbor  

Druhý zářijový den 
na ZŠ 5. května 
opět s úsměvem
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Ve Dvoře Králové nad Labem odhalíme první Kameny zmizelých
Památný den Sokolstva, 8. říjen, byl usnesením 

Parlamentu a  Senátu zařazen mezi významné 

dny České republiky. Proč je tento říjnový den 

Památným dnem Sokola a proč byl zařazen mezi 

významné dny České republiky?

Pro objasnění událostí, které proběhly v tento 

den, se musíme vrátit do  minulosti do  roku 

1941, do  doby německé nacistické okupace.  

Činnost Sokola byla zastavena 12. dubna 1941.

K. H. Frank informoval A. Hitlera, že největším 

nebezpečím pro Říši je sokolská organizace. 

A. Hitler se rozhodl poslat do Prahy jako zastu-

pujícího říšského protektora SS-Obergruppen-

führera Reinharda Heydricha. Vůdcova směrnice 

pro R. Heydricha byla: V tomto prostoru jedno-

značně a se vší tvrdostí zajistit, aby obyvatelstvo 

české národnosti pochopilo, že se nelze vyhýbat 

realitě příslušnosti k Říši a poslušnosti vůči Říši.

R. Heydrich okamžitě po  příchodu do  Prahy 

28. září na  svátek sv. Václava vyhlásil stanné 

právo. Stanné soudy začaly ihned svou „práci“. 

Byly jen tři druhy rozsudků – poprava, koncen-

trační tábor, osvobození. Rozsudek byl vykonán 

týž den, odvolání nebylo.

Dne 28. září byli popraveni generálové Bílý 

a  Vojta. Náčelník Československé obce sokol-

ské Augustin Pechlát byl popraven 30. září 

v  Ruzyni. Dvanáct československých generálů 

bylo popraveno 2. října v Ruzyni. Každý den byla 

v novinách a na plakátovacích plochách zveřej-

ňována jména ten den popravených osob, často 

to byly celé rodiny. 

Výnosem R. Heydricha z  8. října 1941 byla roz-

puštěna Česká obec sokolská a  její majetek byl 

zabaven. V noci ze 7. na 8. října proběhla „Akce 

Sokol“, během které byli podle připravených 

seznamů zatčeni sokolští činovníci z  ústředí, 

žup, a dokonce i z jednot. Byli uvězněni v Osvě-

timi. Podle zprávy R. Heydricha o „Akci Sokol“, 

zaslané 11. října 1941 Hitlerovi do Berlína, bylo 

zatčeno asi 5 000 lidí. V  Čechách pouze muži, 

na Moravě i ženy. V roce 1945 se jich vrátilo 46! 

Statisticky řečeno 0.92 %! Všichni byli uvězněni 

bez soudu, bez důkazu provinění, jen proto, že 

byli činnými členy Sokola! 

Také královédvorští sokolové byli zapojeni 

do protinacistického odboje a také Královédvor-

ští mají své mučedníky. Mezi sokoly, kteří zaplatili 

za svobodu své vlasti cenu nejvyšší, patří bývalý 

starosta města Jaroslav Bilina, JUDr.  František 

Pařez, starosta jednoty a místostarosta župy Pod-

krkonošské, a dále náčelník Sokola Doubravice 

a místonáčelník župy Podkrkonošské, zakladatel 

tábora na  Ježkově, královédvorský rodák Karel 

Ježek. Těmto bratřím letos 8. října odhalíme 

první Kameny zmizelých na  Královédvorsku. 

V 15:00 hod. bude odhalen kámen Karlu Ježkovi 

před bývalou doubravickou školou, v 16:00 hod. 

na  nábřeží Benešově čp. 1253 Jaroslavu Bilinovi 

a v 17:00 hod. ve Švehlově ulici čp. 46 JUDr. Fran-

tišku Pařezovi. Pietní akt vyvrcholí u  pomníku 

sokolských obětí na  stadionu, kde bude 

v 18:00 hod. rozvinut nový prapor Sokola Dvůr 

Králové nad Labem. V závěru celé akce půjdeme 

pustit po Labi sokolská světla, která budou sym-

bolizovat sokolské duše, které položily své životy 

za vlast. 

Zveme širokou veřejnost k účasti na slavnostním 

odhalení Kamenů zmizelých. Záštitu nad touto 

akcí přijal starosta města pan Ing. Jan Jarolím.

Mgr. Pavlína Špatenková

vzdělavatelka TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Mladí hokejisté HC Rodos vybojovali stříbrné medaile
V  neděli 8. září 2019 se utkalo 5 týmů ročníku 

2009 v turnaji „O pohár města Dvůr Králové nad 

Labem“. Soupeři domácího HC Rodos byli hráči 

HC Lomnice nad Popelkou, TJ Lokomotiva Česká 

Třebová, HC Frýdlant a SKLH Žďár nad Sázavou.

Herní systém každý s  každým přinesl 10 zají-

mavých a  vyrovnaných klání hochů 5. tříd. 

Domácí tým měl pěknou diváckou podporu, ale 

i fanoušci hostujících družstev své hráče podpo-

řili a bojovné výkony odměňovali potleskem.

Vítězem turnaje se stal klub SKLH Žďár nad 

Sázavou (14 bodů), 2. místo získal domácí

HC Rodos (10 bodů), 3. místo HC Frýdlant (7 bodů, 

lepší výsledek vzájemného utkání), 4. místo

TJ Lokomotiva Česká Třebová (7 bodů) a 5. místo 

HC Lomnice nad Popelkou (2 body).

O  celodenní program a  napínavý průběh tur-

naje na zimním stadionu bylo postaráno a roz-

uzlení přinesla až poslední odpolední utkání. 

Mezi turnaje organizátoři nachystali i dvě disci-

plíny dovednostních soutěží – nájezdy a  rych-

lostní štafetu. Vítězem obou disciplín bylo opět 

mužstvo SKLH Žďár nad 

Sázavou.

Domácí tým hrál 

ve  složení: Štěpán Lexa 

a  Jaroslav Nechanický – 

brankáři, David Řeháček, 

Dominik Vágner, Ondřej 

Němeček, Tomáš Míka, 

Adam Ševců, František 

Horák, Štěpán Vaňura, 

Šimon Karban, Denis Bar-

toš, Ondřej Nápravník, 

Oliver Paťava, Jan Pavlis, 

Tony Hroch. Trenéři: Patrik 

Fořt a Aleš Němeček.

Nejlepším útočníkem 

turnaje byl vyhlášen královédvorský David 

Řeháček!

Turnaj uspořádali trenéři žáků HC Rodos, 

fi nančně byl podpořen městem Dvůr Králové 

nad Labem – v  rámci dotačního programu 

„Sport mládeže“, partnery akce byly společnosti 

Carla, s. r. o., Dvůr Králové nad Labem, Dubea, 

s. r. o., Dubenec a Stránský a Petržík, s. r. o., Bílá 

Třemešná.

Děkujeme partnerům za  podporu a  hráčům 

za pěkné sportovní výkony. Blahopřejeme!

Bohumíra Horáková

Letní putování Královédvorského chrámového 

sboru jsme zakončili v  neděli 8. září 2019 náv-

štěvou německých měst Zittau (Žitava) a  Gör-

litz (Zhořelec). Využili jsme laskavého pozvání 

tamního varhaníka pana Bernharda Grellmanna 

a svým zpěvem doprovodili liturgii nedělní mše 

v římskokatolickém kostele Mariä Heimsuchung 

v saském městě Zittau. Po mši v tomto krásném 

novogotickém kostele, kde náš zpěv v  závěru 

ocenili potleskem, následovala prohlídka histo-

rického centra města Zittau s  jeho náměstím, 

radnicí a evangelickým kostelem sv. Jana. 

Cestou na  oběd jsme se stavili u  památníku 

Trojmezí, kde se stýkají hranice tří států: České 

republiky, Polska a  Německa, postáli a  vyfotili 

se na místě, kde spolu v poklidu na třech cípech 

břehu Nisy vlají vlajky tří v historii často nepřá-

telských států. Shodou náhod tedy vlajky tří 

zemí, kde jsme letos účinkovali a kde jsme byli 

vždy vlídně přijati. Mezi nimi pak vlajka EU. Zde 

jsme si mohli vychutnat praktický význam naší 

integrace v Evropské unii. Při tomto výletu jsme 

vícekrát překračovali neznatelné státní hranice 

a  jen forma dopravních značek nás upozorňo-

vala, že už jsme zase v jiné zemi.

Když už jsme byli tak daleko, nenechali jsme si 

ujít ani prohlídku historického krajského města 

Görlitz. Cestou jsme se ještě zastavili v  půvab-

ném údolí Marienthal s krásným barokním kláš-

terem benediktinek. Ve  městě Görlitz jsme si 

prohlédli místní památky a obdivovali živý ruch 

v centru do večerních hodin. V sídelní biskupské 

římskokatolické katedrále sv. Jakuba nám byla 

umožněna prohlídka rozměrného kůru i impro-

vizace na varhany. V obří pětilodní evangelické 

bazilice sv. Petra a Pavla, která je proslulá svými 

„Slunečními varhanami“, nám bylo dovoleno 

potěšit návštěvníky přednesem několika sbo-

rových skladeb. Tento chrám je největším a nej-

starším kostelem tohoto typu v Sasku.

Léto skončilo, jsme v  pořádku zpět a  těšíme 

se na  setkávání při dalších koncertech Králo-

védvorského chrámového sboru.

Josef Pojezdný

Královédvorský chrámový sbor zazpíval v Německu
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Dvorská stopa na Jamboree
Ve  dnech 22. července – 2. srpna 2019 

proběhlo v Západní Virginii (USA) celosvě-

tové skautské Jamboree. Tábořiště Summit 

Bechtel Reserve nedaleko města Glen Jean 

naplnilo padesát tisíc skautů, kteří prožili 

jedenáct dní plných sportovních aktivit, 

kulturních akcí, přednášek, rozhovorů, 

multikulturních zážitků a mnoho dalšího. 

Z  České republiky na  Jamboree vyrazil 

kontingent s  heslem „unbreakable“, což 

znamená nezlomitelný, a  je tím myšleno 

přetrvání skauta, i když byl zakázaný. Naše 

výprava měla pět set členů, z toho dvě stě 

vedoucích jamoddílů a  ICT, pomocníků 

s  programem a  organizací celého Jambo-

ree. Zbylých tři sta byli účastníci ve  věku 

čtrnáct až sedmnáct let a  mezi nimi i  já, 

zástupce královédvorského skautu.

Byli jsme rozděleni do  devíti jamoddílů 

po  zhruba čtyřiceti včetně čtyř vedoucích 

na  každý jamoodíl. Každý jamoddíl nesl 

jméno patrona, který zasahoval do fungo-

vání skautské organizace, když byla zaká-

zána. Náš oddíl se jmenoval jamoddíl Vác-

lava Havla. 

Jamboree je pro mne i  ostatní zážitek 

na  celý život. Mou výpravu fi nančně pod-

pořily skautské středisko Zvičina a  město 

Dvůr Králové nad Labem. O  fotografi e 

a  naše zážitky se s  vámi rádi podělíme 

s  Mikym z  trutnovského střediska Hrani-

čář, se kterým jsem cestoval do  Ameriky, 

v pátek 25. října na evangelické faře (vedle 

gymnázia). 

Pozvánku na akci najdete v KdeCo na str. 4.

Filip Mostecký

Už šestý ročník triatlonu Death 

Game přilákal rekordní počet 

závodníků. Na start se poslední 

prázdninovou neděli postavilo 

celkem 24 závodníků a  závod-

nic, aby pokořilo Zvičinu 

a  dorazilo do  cíle na  hrázi pře-

hrady Les Království. 

„Tentokrát nás překvapila velká 

účast. Víme, že 24 závodníků 

je pro náš bazén maximum. 

Naštěstí nám personál koupa-

liště i  návštěvníci vyšli vstříc 

a  mohli jsme ho využít celý,“ 

říká Lukáš Baše, spoluzakladatel 

závodu.

Triatlon opět odstartoval 800 m plaveckým 

úsekem. Ve vodě s přehledem vyhrála Kateřina 

Holubová s časem 10:25 min. a jako první vyra-

zila na 15 km dlouhý cyklistický úsek. 

Zde se pořadí závodníků začalo okamžitě měnit 

a do vedení se postupně dostali Tomáš Kudrna, 

Jan Kunc a Lukáš Fejk. Závodníci postupně pře-

konali téměř 400 m převýšení mezi koupalištěm 

a vrcholem Zvičiny a spustili se lesním sjezdem 

zpět do  Bílé Třemešné. Zde se v  depu přezuli 

a vyrazili na běžecký úsek. 

„Plavecká část je v našem triatlonu o něco delší, 

než tomu bývá. Díky tomu si zazávodí i  ten, 

jehož doménou je jen plavání. A  ani tentokrát 

nechyběl výšlap sjezdovkou. To je další místo, 

kde si šampioni dýchají na  záda a  může tam 

dojít k  zajímavému zvratu,“ doplňuje Jiří Jaroš, 

spoluorganizátor.

První, kdo zahlédl červené věže Těšnovské 

přehrady, byl Lukáš Fejk ze Dvora Králové nad 

Labem. Při svém debutu dorazil do cíle v rekord-

ním čase 1:16:08 hod. a  překonal tak rok starý 

rekord Marka Munzara (1:17:05 hod.), který je 

několikanásobným šampionem závodu. Druhé 

a  třetí místo obsadili Jan Kunc (1:16:26 hod.) 

a  Tomáš Kudrna (1:16:28 hod.). Kategorii žen 

vyhrála Kateřina Holubová (1:31 hod.), druhá 

byla její sestra Antonie Holubová (1:38 hod.) 

a třetí Martina Adamová (2:07 hod.).

Organizátoři závodu také děkují za  podporu 

Technickým službám města Dvora Králové 

nad Labem a  personálu koupaliště za  zázemí 

a  umožnění startu závodu. Dále pak také náv-

štěvníkům koupaliště za  trpělivost a  skvělou 

atmosféru, kterou pro závodníky připravili.

Jiří Jaroš

Tyršův plavecký klub 

Zvičina zná svého krále. Triatlon Death Game 
2019 vyhrál v rekordním čase Lukáš Fejk

Sokolské září ve znamení atletiky
Po prázdninové přestávce zahájili sokolští atleti 

tréninky v  srpnu sportovním soustředěním, při 

kterém se věnovali nácviku techniky jednotli-

vých disciplín i  zlepšování fyzičky. Na  všechny 

totiž čekala závěrečná kola krajských přeborů 

a také další soutěže.

Jako první se do  soutěží zapojili dorostenci 

a  junioři, kteří hostují v  oddíle Sokola Jaroměř. 

Svými výkony pomohli družstvu postoupit 

na  Mistrovství ČR. Družstvo našich doros-

tenců skončilo v  krajské soutěži na  2. místě 

za družstvem Sokola Hradec Králové. Více družs-

tev letos do krajské soutěže nenastoupilo.

Celkem 13 našich atletek a  atletů soutěžilo na 

4. kole krajského přeboru staršího žactva. Hoši 

vybojovali mezi devíti družstvy krásné třetí 

místo. Simon Rajsner přidal stříbro za vrh koulí 

a Matouš Hojný bronz za běh na 3000 m. 

Předprázdninové výkony našeho nejmlad-

šího žactva slibovaly, že by se letos obě sokol-

ská družstva mohla probojovat do  krajského 

fi nále přípravek. Tento předpoklad se vyplnil, 

když hoši ve  4. kole zvítězili a  dívky obsadily 

2. místo. Obě družstva změří své síly s těmi nej-

lepšími, která postoupí z dalších skupin.

K  vrcholům letošního roku patřila účast našich 

závodníků na  republikovém kole OVOV, které 

se konalo v Brně. Tato soutěž je velmi náročná, 

během dvou dnů plní závodníci 10 atletických 

a  posilovacích disciplín odznaku všestrannosti. 

Do  soutěže postupují ti nejlepší přímo z  kraj-

ských kol nebo na  základě výsledků v  kore-

spondenční soutěži. Sokol reprezentovali 

Anežka Holanová, Tereza Grusová a Jakub Grus, 

barvy ZŠ Schulzovy sady pak hájily Markéta 

Síbrová, Josefína Šturmová (obě členky Sokola) 

a Nela Glosová. Ke skvělým výkonům děti moti-

vovala účast téměř padesátky olympioniků, kteří 

sledovali závod a děti povzbuzovali.

Anežka Holanová dosáhla výborného výsledku, 

když vybojovala skvělou bronzovou medaili. 

Jakub Grus skončil po vynikajícím výkonu se zis-

kem 8 845 bodů těsně na 4. místě, když na třetí 

místo ztrácel 100 bodů. Nela Glosová obsadila 5. 

místo, Josefína Šturmová obsadila mezi pade-

sátkou závodnic 13. místo, Markéta Síbrová byla 

16. a Tereza Grusová 18.

Celkem 18 závodníků vypravil Sokol na  Evrop-

ské dětské atletické hry, které se konaly v Brně. 

Tohoto neofi ciálního mistrovství Evropy se 

letos zúčastnilo 1 750 závodníků z  18 zemí 

Evropy. Účast na  tomto krásném podniku byla 

odměnou za celoroční práci i za výkony. Dosáh-

nout na  vítězství v  těchto závodech je velmi 

obtížné, ale změřit síly s vrstevníky a dosáhnout 

osobních rekordů má smysl, stejně jako získat 

zkušenosti z tak velkých závodů.

Nejlepšího výsledku dosáhla Tereza Grusová, 

která se probojovala v hodu kriketovým míčkem 

mezi padesátkou dívek ročníku 2008 do  fi nále 

mezi 8 nejlepších. Zde skončila výkonem 

39,81 m na  6. místě. Adéla Sedláčková obsa-

dila mezi padesátkou dívek ročníku 2007 místo

13. Simon Rajsner postoupil v  kouli mezi 

osmičku hochů ročníku 2005. Ve  fi nále skončil 

výkonem 12,15 m na 6. místě. 

Také ostatní závodníci dosáhli celé řady osob-

ních rekordů. Ondřej Schreiber skončil v oštěpu 

výkonem 35 m a 30 m na 14. místě, Ondřej Ber-

ger posunul své osobní maximum ve skoku dale-

kém na 5,35 m a Michal Pavlík na 5,41 m. Našim 

nejmladším běžcům se podařil běh na  600 m, 

Nela Bořková zaběhla za  2:00,71 min., Kamila 

Baierová za  2:01,49 min. a  Tomáš Erban za 

1:56,24 min. A nejen krásné výsledky si odvezli 

naši svěřenci z evropských závodů. Také spoustu 

zážitků a  nově navázaných přátelství s  dětmi, 

které mají rovněž rády atletiku.

Atletické soutěže pomalu končí, nyní nás čekají 

ještě víceboje a přespolní běh a pak se již pře-

suneme na  tréninky do  tělocvičny. Letošní rok 

nám přinesl celou řadu úspěchů. Přejeme si, aby 

i následující rok byl neméně úspěšný.

Mgr. Pavlína Špatenková

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem
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Sešel se rok s rokem a, jak 

už tomu v tomto ročním 

období bývá, nalezených 

opuštěných koťat je i u nás 

víc než dost. Čekají na kaž-

dou návštěvu, která jim dává 

šanci k nalezení nového domova. Chcete-li 

si adoptovat kotě, popř. dospělou rozumnou 

kočku, naleznete více na www.dalsisance.cz 

a na Fb www.facebook.com/KockyDvurKralove/.

Naši snahu založenou na dobrovolnictví můžete 

podpořit i fi nančně a pomoci tím zlepšit 

životní podmínky koček po dobu jejich pobytu 

v depozitu – č. ú.: 236897918/0300 VS 248 nebo 

transparentní účet: 2400810343/2010 VS 248. 

Děkujeme. Poděkování patří též Super Zoo 

Dvůr Králové nad Labem, která v rámci akce na 

pomoc útulkům získala prodejem žetonků hoto-

vost ve výši 6.000 Kč na nákup steliva. 

V současné době máme v nabídce 26 koťat ve 

věku 2. až 4. měsíců. Většina z nich je kromě 

odčervení a odblešení též čipovaná a očkovaná. 

Koťata jsou vymazlená, čistotná a přizpůsobená 

i k životu v bytě. Návštěvu si můžete domluvit na 

tel.: 605 751 717. 

Nabízíme k adopci:

Oskar – rozpustilý, asi 

tříměsíční kocourek, 

který si rychle zvyká 

v novém prostředí. 

Zpočátku měl problém 

s dospělými kočkami, 

nyní se s nimi kama-

rádí. Je očkovaný. 

Pepina – tříapůlmě-

síční kočička, očkovaná 

a testovaná na FeLV a 

FIV. Je mazlivá a živá, 

proto uvítá domov

s výběhem ven.

Bessy – tříapůlmě-

síční kočička přítulné 

povahy, která by uví-

tala přítomnost dalšího 

kočičího kamaráda. Je 

očkována a testována 

na FeLV a FIV. 

Hledají se: 

Lundi – patnácti-

měsíční kastrovaná 

kočička z Kuksu, která 

již podruhé zmizela.  

Před dvěma měsíci se 

našla 20 km od svého 

bydliště, kam byla zřejmě již poprvé úmyslně 

zavezena.

Matěj – dvouletý kast-

rovaný kocour, který se 

ztratil 4. září poblíž krá-

lovédvorského gym-

názia, měl na sobě bílý 

obojek.

Budeme vděční za každou informaci, 

tel.: 605 751 717.

Beatriz Motalová

Další šance, z. s., Dvůr Králové nad Labem
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Stomatologická pohotovost
říjen 2019
5. a 6. 10.: Stom-Gyn, s. r. o. – MUDr. Hana 

Šujáková, Rooseveltova 474, Dvůr Králové 

nad Labem, tel.: 499 621 423;

12. a  13. 10.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 

1105, Dvůr Králové n. L., tel.: 499 321 028;

19. a 20. 10.: MUDr. Jiří Záplata, zub. ord. čp. 

42, Choustníkovo Hradiště, tel.: 499 392 811;

26. a  27. 10.: MUDr.  Gustav Hrabý, Füg-

nerova 519, Dvůr Králové nad Labem, 

tel.: 499 320 795;

28. 10.: MUDr. Věra Hrabyová, Fügnerova 

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

2. a 3. 11.: DentMode, s. r. o., Poděbradova 

1959, Dvůr Králové n. L., tel.: 491 616 464.

Otevřeno: sobota, neděle, svátky 8:00–

12:00 hod.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Vyhodnocení poznávací hry
V  pondělí 2. září 2019 odpoledne 

na  náměstí T. G. Masaryka při akci Den 

spolků nabídla tělovýchovná jednota 

z  Lipnice obyvatelům i  návštěvníkům 

města poznávací hru. Z  důvodu dešti-

vého studeného dne se zúčastnilo pouze 

23 osob v  jedenácti většinou rodinných 

týmech. Vyplněné archy odevzdalo devět 

týmů. Nejlepší čas při správném vyluštění 

měl dvoučlenný tým Aleš Kukal a  Jáchym 

Pojezdný.

Blanka Porcalová

cvičitelka žactva TJ Sokol Lipnice

Sluníčka ze Žirče poprvé 
navštívila svou zahrádku v zoo

Děti z  MŠ Žireč jsou od  letošního září 

nově zapojeny do  projektu „Zemědělcem 

v Africe“. Ve středu 18. září poprvé s dětmi 

z  MŠ Roháčova navštívily svou zahrádku 

v zoo. Společně s novými kamarády sklidily 

bohatou úrodu, seznámily se s  pracemi 

na  záhoncích a  všechny sklizené dobroty 

předaly do  přípravny jídla pro zvířátka. 

Těšíme se na další společné práce!

Martina Kvochová

MŠ Žireč

Skautské středisko hlásí
Naše skautské středisko Zvičina uspořádalo 

počátkem září Den otevřených dveří. Každý 

skautský oddíl si připravil pro děti, a nejen pro 

ně, ukázky skautské činnosti. 

Děti si mohly vyzkoušet lanový žebřík, pře-

chod po popruhu – slackline, zastřílet si z  luku, 

nabarvily si šišky a venku byl i oheň, na kterém 

si mohly opéct buřty. Návštěvníci si mohli také 

prohlédnout naše klubovny. 

I  přes nepřízeň počasí 

navštívilo naši vilu v  ulici 

Plk.  Švece několik dětí se 

zájmem zapojit se do  čin-

ností našich oddílů.

I  letos se 2. oddíl vodácký 

z  Mostku zúčastnil Dne 

obce Mostek, kde prezento-

val svoji skautskou činnost, 

a malí i velcí si u skautů mohli 

barvami na  textil ozdobit 

látkové taštičky, z  korku 

vyrobit lodičky, zamířit 

vodními miniděly na pyra-

midu z  plechovek nebo si 

poskládat skautskou lilii 

či vyluštit číselnou spojo-

vačku. Uplynulý skautský 

rok oddíl prezentoval foto-

grafi emi a kronikou.  

Ing. Martin Stránský

Co nového v útulku Další šance


