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Sloupek starosty
V listopadu si připo-

mínáme 30. výročí 

sametové revoluce. 

Kam jsme se od té 

doby posunuli? Jak 

se nám třicet let od 

listopadu 1989 žije?

Od roku 1989 jsme 

rozdělili federativní 

republiku na dva suverénní státy a stali se 

plnohodnotným aktivním členem NATO 

i Evropské unie. Dnes bereme jako napro-

stou samozřejmost věci, které byly před 

rokem 1989 nemožné: můžeme svobodně 

cestovat nebo studovat v zahraničí. Zkuste 

si představit, že vám dnes někdo zakáže 

odcestovat na dovolenou, kterou jste si 

vybrali a zaplatili – nepředstavitelné.

Každý z nás dnes může prakticky bez ome-

zení podnikat – pokud nás tedy v počátku 

neodradí a později náš entuziazmus neza-

bije zamlžená byrokratická bažina, která 

již dlouhá desetiletí drobným podnikate-

lům komplikuje jejich snahy a která řídne 

opravdu jen velmi pomalu a pozvolna.

Máme svobodu projevu, která je ohrani-

čena pouze naší ústavou, Listinou základ-

ních práv a svobod a logickým mantinelem

v podobě povinnosti neporušovat práva 

někoho jiného. Komentovat dnes může 

s trochou nadsázky kdokoliv cokoliv – od 

pestrosti sousedovy snídaně až po poli-

tické poměry – dříve nepředstavitelné. 

Máme nepoměrně vyšší platy, souběžně 

s tím ale také neustále zdražují nájmy, 

zboží i služby, kterých ale na druhou stranu 

máme k dispozici nepřeberné množství 

v různých podobách i kvalitě.

Přes všechny pochybnosti, které pramení 

hlavně z občasné neschopnosti si jedno-

duše uvědomovat, v jakých poměrech 

jsme žili dříve, si troufnu napsat, že se 

máme velmi dobře. Je znát rostoucí ten-

dence životní úrovně obyvatelstva – na 

počtu automobilů, skladbě techniky od 

mobilů přes počítače v domácnostech, 

možnosti získat zaměstnání, ale třeba i na 

produkci odpadů, která rok od roku roste.

Zároveň však musíme mít stále na zřeteli, 

že demokracie je velmi křehká záležitost. 

Měli bychom ji ochraňovat a soustavně 

pečovat o všechno, co nám přináší a co už 

někdy bereme jako samozřejmost. 

Ing. Jan Jarolím, starosta města

facebook.com/
mestodknl

Již počtvrté se v Hankově domě předávaly 
Ceny města Dvůr Králové nad Labem

Zaplněný sál Hankova domu tleskal v  úterý 

22. října novým laureátům Ceny města Dvůr 

Králové nad Labem. V  letošním roce zastupitelé 

vybrali celkem deset oceněných: osm jednotlivců, 

jednu dvojici a  jednu hudební skupinu. Laureáti 

byli nominováni buď za  celoživotní přínos v  kon-

krétní oblasti, nebo za  mimořádný výkon v  před-

chozím kalendářním roce. 

Nominace veřejnosti doplnily kulturní a  spor-

tovní komise. Zastupitelstvo vybralo následující 

laureáty: Mgr.  Pavlína Špatenková a  Helena 

Rezková za autorství knihy Nebylo jim souzeno 

žít, npor. Bc. Zdeněk Šedivka za celoživotní čin-

nost v  hasičském záchranném sboru, Charilaos 

Karadzos in memoriam za  celoživotní přínos 

v  oblasti kultury, Josef Kočnar in memoriam 

za  celoživotní dílo v  hudební oblasti, hudební 

skupina Wostruha za celoživotní přínos v oblasti 

hudby, Mgr. Antonín Valášek za celoživotní pří-

nos v oblasti sportu, Josef Pospíšil za celoživotní 

přínos v oblasti sportu, Mgr. Karolína Grohová 

za  mimořádné sportovní úspěchy v  roce 2018, 

Jakub Grus za  mimořádné sportovní úspěchy 

v  roce 2018, Dominika Jansová za  mimořádné 

sportovní úspěchy v roce 2018. 

Ceny předávali starosta města Jan Jarolím, mís-

tostarostové Alexandra Jiříčková a  Jan Helbich 

a radní Dušan Kubica a Ota Černý. V případě oce-

něných Pavlíny Špatenkové a Heleny Rezkové se 

ke gratulantům na pódiu přidal také sokol Anto-

nín Burdych. Jeho příběh i  jeho rodiny a  blíz-

kých, které za  druhé světové války popravilo 

gestapo v  souvislosti s  ukrýváním parašutisty 

Jiřího Potůčka, je zaznamenán právě v  knize 

Nebylo jim souzeno žít. Zdeňku Šedivkovi 

zase na pódiu gratuloval také brigádní generál 

František Mencl, krajský ředitel HZS Královéhra-

deckého kraje. Za Charilaose Karadzose oceně-

ného in memoriam převzali cenu jeho synové 

Andreas a Daniel, za Josefa Kočnara, který dostal 

cenu také in memoriam, převzala ocenění 

jeho manželka Eva. Čestným hostem akce byl 

MUDr.  Jaroslav Větvička, vedoucí lékař Centra 

zdravotnického zabezpečení sportovní repre-

zentace a  prezident Mercedes-Benz klubu ČR. 

Během rozhovoru vzpomínal na mládí ve Dvoře 

Králové nad Labem, podělil se o zážitky z olym-

pijských her, kterých se jako šéfl ékař českého 

olympijského týmu zúčastnil, a prozradil i něco 

o své vášni, jíž jsou historické automobily. Spolu 

se starostou Janem Jarolímem také předal ceny 

úspěšným mladým sportovcům. 

Během doprovodného programu vystoupili 

pedagogové ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové 

nad Labem. Jako překvapení večera zahrála oce-

něná kapela Wostruha, která letos slaví 50 let 

od svého založení, a na pódiu se představili také 

Creedence Revival Czech, kteří tak zavzpomínali 

na svého kapelníka Josefa Kočnara.

Miroslava Kameníková

Při závěrečném focení se na pódiu sešli laureáti ceny města i čestný host večera (zleva): Helena Rezková, Eva Kočnarová, 

Pavlína Špatenková, Andreas Karadzos, Dominika Jansová, Daniel Karadzos, Josef Pospíšil, Jaroslav Větvička, Karolína 

Grohová, Jakub Grus, Jiří Bouček, Zdeněk Šedivka, Vlastík Paša Vlk, Petr Hofman, Antonín Béda Šturm, Janík Stránský, 

Zdeněk Horáček, Mirek Apač Šenfeldr a Antonín Valášek. Foto: 2x Jan Skalický
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Upozornění na uzavření 
registru řidičů a řidičských 
průkazů 21. listopadu
Upozorňujeme občany, že ve  čtvrtek 

21. listopadu 2019 bude z  technických 

důvodů uzavřeno pracoviště registru 

řidičů a  řidičských průkazů na  Městském 

úřadě Dvůr Králové nad Labem, náměstí 

T. G. Masaryka 38. Případnou návštěvu 

tohoto pracoviště si tak prosím naplánujte 

na jiný den. Děkujeme za pochopení.

odbor dopravy a silničního hospodářství

Úspěšní minitenisté 
na návštěvě u starosty

V  úterý 8. října odpoledne přijal starosta 

města Jan Jarolím na radnici úspěšný tým 

mladých tenistů z TC Dvůr Králové. 

Tereza Vondráčková, Monika Klimešová, 

David Motal, Štěpán Šimek a  Oliver Vala 

totiž na  konci září dosáhli skvělého úspě-

chu na  Mistrovství České republiky družs-

tev v  minitenisu a  mezi osmičkou nejlep-

ších týmů vybojovali stříbrné medaile. 

Setkání se zúčastnili také trenérka Veronika 

Vágnerová, kapitán družstva Martin Vala 

a místopředseda klubu Radko Hrma. 

Starosta Jan Jarolím hráčům a jejich trené-

rům pogratuloval k  úspěchu, poděkoval 

jim za reprezentaci města Dvůr Králové nad 

Labem a  přislíbil, že je přijde na  některý 

z jejich dalších zápasů osobně podpořit.

(mik), foto: Martin Záruba

Novinky z informačního centra
Sezona v  Městském informačním centru 

Dvůr Králové nad Labem nikdy nekončí, 

pořád se něco děje. 

Určitě jste zaznamenali, že znak našeho 

města změnil vzhled. Proto jsme nechali 

zhotovit samolepky s  jeho novou podo-

bou, které stojí 7 Kč. Kdo se zajímá o  kos-

tely, kapličky nebo poutní místa ve Dvoře 

Králové nad Labem a okolí, toho potěšíme 

novým Církevním letákem, který jsme 

právě vydali. Je zdarma k dispozici v našem 

informačním centru. 

Vánoce se nám blíží a s nimi i čas advent-

ních kalendářů. My tu pro vás máme jeden 

s  dvorským motivem od  místní čokolá-

dovny Carla za  20 Kč. Určitě potěší malé 

i velké. A pokud už sháníte dárky na Vánoce 

a chtěli byste mít doma nástěnný kalendář 

Dvora Králové nad Labem, zavítejte k nám 

během listopadu. Kalendář je letos věno-

vaný 750. výročí první písemné zmínky 

o městě, které budeme slavit v roce 2020. 

Najdete v  něm jak historické snímky, tak 

i fotografi e ze současnosti. 

Přijďte se podívat, třeba vás zaujme i něco 

jiného.

Jana Lebedinská, Jana Mikysková

Městské informační centrum Dvůr Králové nad Labem

Staré sociální zázemí na Tyršově koupališti 
je minulostí, staví se nový objekt
Na Tyršově koupališti začala v polovině září 

letošního roku přestavba sociálního zázemí 

pro návštěvníky. Pracovníci královédvorské 

stavební fi rmy Žižka, spol. s r. o., jež zakázku 

vysoutěžila, během prvního měsíce zbourali 

stávající objekt, který již nevyhovoval hygie-

nickým ani uživatelským požadavkům. 

Na  místě původního objektu nyní roste 

nová jednopodlažní budova, v  níž se 

budou nacházet jak WC kabiny, pisoáry 

a sprchy, tak úklidová místnost a technická 

místnost se zázemím pro ohřev teplé vody. 

Stavba je navržena pouze pro letní provoz, 

čemuž odpovídá její materiálové řešení 

a  tepelně technické parametry. Po dokončení 

základů se začalo pracovat na obvodových stě-

nách a hydroizolaci objektu. 

Kromě toho dojde také k  vybudování hygie-

nického zázemí pro imobilní osoby v  objektu 

u  vstupu do  areálu, kde jsou nyní převlé-

kací kabiny, bazénová technologie, zázemí 

personálu nebo pokladny. Zde jsou pro osoby 

s  omezenou schopností pohybu navrženy dvě 

hygienické buňky s WC, umyvadlem a sprchou, 

zvlášť pro muže a ženy. Stavební práce potrvají 

do konce dubna příštího roku.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Město Dvůr Králové nad Labem nechá na 
podzim vysadit přes 180 stromů a keřů
Během podzimu bude v různých lokalitách města 

vysazeno v  rámci náhradní výsadby 142 nových 

stromů a 43 keřů.

„Snažíme se v  průměru vysazovat dva nové 

stromy za  jeden pokácený. Pro náhradní 

výsadbu byly vybrány mimo jiné lokality, kde 

musely být stromy letos vykáceny buď ze zdra-

votních důvodů, nebo kvůli rekonstrukci míst-

ních komunikací,“ říká starosta Jan Jarolím.

V  Čelakovského ulici tak bude nově vysazeno 

šest dubů a  čtyři akáty, šestnáct javorů přijde 

do  aleje na  Benešově nábřeží. Dvacet stromů 

– většinou jedlí – najde své místo v  parku 

Schulzovy sady, deset stromů (většinou smrk 

omorika) a čtyři keře borovice kleč přijdou vysa-

dit do Macharovy ulice a v Pařezově ulici se bude 

jednat o  třicet keřů tavolníku a  šest okrasných 

třešní.

Nové stromy se objeví i  na  dalších místech. 

„Kromě lokalit přímo ve městě se snažíme vysa-

zovat nové stromy také do  volné krajiny, kde 

mají svůj význam a  plní převážně protierozní, 

půdoochrannou, ekologicko-stabilizační funkci 

a  další,“ dodává Milan Šimek, vedoucí odboru 

životního prostředí na  Městském úřadě Dvůr 

Králové nad Labem.

Miroslava Kameníková

Tréninkové hřiště s umělou trávou 
začne již brzy sloužit sportovcům
Ve  sportovním areálu pod Hanko-

vým domem je již téměř dokon-

čeno tréninkové hřiště s  umělým 

povrchem, které bude sportovcům 

sloužit celoročně. Práce realizovala 

královédvorská stavební fi rma Pavel 

Bořek, která přestavěla původní 

hřiště se škvárovým povrchem.

„V  současné době je již položen 

nový povrch z  umělého trávníku, 

který vyrobila královédvorská 

společnost JUTA, a. s.,“ říká mís-

tostarosta města Jan Helbich.

Vlastní pokládce předcházela realizace kon-

strukčních vrstev hřiště s drenážním systémem 

pro odvádění vody. „Dále byly nainstalovány 

nové stožáry pro LED osvětlení a  hřiště ještě 

z bezpečnostních důvodů lemují záchytné sítě,“ 

doplňuje Ctirad Pokorný, vedoucí odboru roz-

voje, investic a  správy majetku na  Městském 

úřadě Dvůr Králové nad Labem. 

Kromě stavebních prací na hřišti ještě pracovníci 

Technických služeb města Dvora Králové nad 

Labem vydláždili spojovací chodník, který vede 

od  letní tribuny až k  novému hřišti. Z  blízkosti 

hřiště také zmizely valy zeminy, na  kterých se 

nacházely pozůstatky tribun.

Nové hřiště, za které město Dvůr Králové nad 

Labem zaplatí necelých 6 mil. Kč včetně DPH, 

bude dokončeno během listopadu.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický
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Výběrové řízení na tajemníka/
tajemnici úřadu 
Město Dvůr Králové nad Labem vyhlá-

silo výběrové řízení na obsazení pozice 

tajemníka/tajemnice městského úřadu. 

Jde o pracovní poměr na dobu neurčitou 

s termínem nástupu od 1. dubna 2020, pří-

padně později podle dohody. Náplní práce 

je komplexní zajišťování pracovněprávních 

vztahů zaměstnanců obce, zařazených do 

městského úřadu, zabezpečování jednání 

rady města a zastupitelstva města, řízení 

a koordinace činnosti úřadu atd. 

Požadujeme vysokoškolské vzdělání, zna-

lost zákona o obcích a dalších souvisejících 

předpisů, znalost zákoníku práce, správ-

ního řádu, zákona o úřednících samospráv-

ných celků, organizační a rozhodovací 

schopnosti, seriózní vystupování, odolnost 

vůči stresu a řidičské oprávnění skupiny B. 

Uvítáme praxi ve veřejné správě, znalost 

cizího jazyka je výhodou.

Zájemci mohou své přihlášky v písemné 

podobě se všemi požadovanými doklady 

zasílat na adresu městského úřadu. Obálku 

označte „VŘ – tajemnice úřadu/tajemník 

úřadu – neotvírat“. Uzávěrka přihlášek je 

20. prosince ve 12:00 hod. (v této lhůtě 

musí být přihláška doručena městskému 

úřadu). Více informací včetně všech 

požadavků naleznete na úřední desce na 

stránkách města www.mudk.cz.

(mik)

Starostkou studentského 
zastupitelstva se stala Adriana 
Wetterová z gymnázia

Už pátým rokem se na Městském úřadě 

Dvůr Králové nad Labem bude v rámci pro-

jektu Města vzdělávání scházet studentské 

zastupitelstvo, složené opět z 28 studentů 

všech místních škol, za podpory starosty 

Jana Jarolíma a místostarostky Alexandry 

Jiřičkové. I letos se tradičně na prvním 

zastupitelstvu, které se konalo 3. října, 

uskutečnila volba starosty, dvou místosta-

rostů a zapisovatele. Do pozice starostky 

byla zvolena Adriana Wetterová (Gymná-

zium), do pozic místostarostek Michaela 

Matoušová (ZŠ Strž) a Zuzana Havrdová 

(ZŠ Schulzovy sady) a jako zapisovatel byl 

vybrán Vojtěch Volf (ZŠ Schulzovy sady).

Jako hlavním tématem letošního roku 

byla vybrána propagace projektu Student-

ského zastupitelstva – o čem je, jak funguje 

a jaký je jeho cíl, dále dokončení projektu 

týkajícího se možných nových laviček

v našem městě. V další diskuzi se zastupi-

telstvo usneslo, že přemaluje altán v parku 

Schulzovy sady, a to z důvodu obsahu 

nevhodných a sprostých nápisů a graffi  ti.

Vojtěch Volf

Jednání o odkupu ČOV pokračují, 
koupi by měl fi nancovat MěVaK
Starosta města Jan Jarolím informoval na zářijo-

vém zasedání zastupitelstva města o dosavadních 

jednáních o odkupu čistírny odpadních vod (ČOV), 

kterou ve Dvoře Králové nad Labem vlastní společ-

nost Evorado Import, a. s.

Zastupitelstvo již dříve na základě předloženého 

návrhu projevilo zájem o odkup ČOV do vlastnic-

tví města za 120 mil. Kč plus DPH. Současně by 

město Dvůr Králové nad Labem doplatilo společ-

nosti 38,35 mil. Kč za provozování ČOV od 1. ledna 

2014 až do 30. září 2019, čímž by došlo k defi ni-

tivnímu ukončení sporů o  výši plateb za  čištění 

odpadních vod a fi nančnímu narovnání.

Požadovaná částka za  ČOV a  fi nanční narov-

nání by v následujících letech významně ovliv-

nily rozpočet města a  realizaci plánovaných 

investičních akcí. „Na  základě řady jednání i  se 

zástupci bankovního ústavu jsme tak došli 

k závěru, že lepší variantou bude, když by nákup 

ČOV fi nancovala společnost Městské vodovody 

a  kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., 

jejímž jediným společníkem a vlastníkem 100% 

obchodního podílu je město Dvůr Králové nad 

Labem,“ uvedl starosta Jan Jarolím a  podotkl, 

že společnost Evorado Import, a. s., s  tímto 

návrhem souhlasí. Vzápětí variantu, aby MěVaK 

vystupoval na  straně kupujícího i  s  ohledem 

na fi nancování, provozování a další rozvoj ČOV, 

odhlasovali také zastupitelé.

„Tato varianta by navíc podle konzultací 

na Ministerstvu životního prostředí a na Státním 

fondu životního prostředí neměla bránit tomu, 

aby MěVaK získal dotaci na  intenzifi kaci, či 

dokonce na budoucí rekonstrukci ČOV,“ upozor-

nil dále starosta města Jan Jarolím.

Toho zastupitelé pověřili, aby dál jednal se spo-

lečností Evorado Import, a. s., o  podmínkách 

koupě ČOV a na příštím zasedání zastupitelstva 

předložil kompletní materiály spojené s koupí.

Na základě návrhu zastupitele Jana Béma zastu-

pitelstvo zároveň uložilo radě města v  pozici 

valné hromady MěVaK, aby uložila jednateli 

MěVaK vypsání veřejné zakázky na stavbu nové 

ČOV.

Zastupitelé také v  návaznosti na  možné vypo-

řádání vzájemných fi nančních vztahů za  pro-

vozování ČOV v  letech 2014 až do  současnosti 

uložili vedoucímu odboru rozpočtu a  fi nancí, 

aby s fi nancujícím bankovním ústavem projed-

nal navýšení stávajícího rámce kontokorentních 

úvěrů.

Město Dvůr Králové nad Labem vedlo se společ-

ností Evorado Import, a. s., řadu let soudní spory 

o výši plateb za čistění odpadních vod v letech 

2005–2013. Letos v lednu Krajský soud v Hradci 

Králové pravomocně rozhodl, že za  roky 2005–

2006 společnost Evorado Import, a. s., vrátí 

městu Dvůr Králové nad Labem cca 9,61 mil. Kč, 

které jsou v  souhrnu přeplatkem provedených 

plateb za čištění odpadních vod. Naopak za roky 

2007–2013 město v souhrnu doplatí společnosti 

za čištění odpadních vod cca 17,3 mil. Kč.

Miroslava Kameníková

Za přítomnosti Jana 

Jarolíma, starosty 

města Dvůr Králové nad 

Labem, a Jiřího Štěpána, 

hejtmana Královéhra-

deckého kraje, proběhlo 1. října v Hankově domě 

Setkání podnikatelů a starostů. Akci připravily 

město Dvůr Králové nad Labem a MAS Králo-

védvorsko. Tématem byly jak novinky z oblasti 

dotací či možné podpory obcí, tak představení 

projektů, na něž obce nebo podnikatelé čerpali 

fi nanční prostředky prostřednictvím MAS Králo-

védvorsko, která do regionu v posledních čtyřech 

letech rozdělila několik desítek milionů korun.

Dvouhodinového programu se zúčastnilo na 

50 hostů, kromě vedení města – starosty Jana 

Jarolíma a místostarostky Alexandry Jiřičkové, 

která je zároveň předsedkyní MAS Královédvor-

sko, také zástupci Královéhradeckého kraje 

včetně hejtmana Jiřího Štěpána a krajského rad-

ního pro oblast regionálního rozvoje, evropských 

grantů, dotací a cestovního ruchu Pavla Hečka.

Součástí 1. bloku byly prezentace zástupců 

z krajského úřadu Královéhradeckého kraje, 

agentury CzechInvest, Centra investic, rozvoje 

a inovací či úřadu práce. Ve 2. bloku pak vystoupili 

místní podnikatelé, kteří byli úspěšnými žadateli 

o dotace přes MAS Královédvorsko a v krátkosti 

tak sami představili své podpořené projekty. 

„Město Dvůr Králové nad Labem s podnika-

teli a fi rmami spolupracuje dlouhodobě. Již 

v roce 2015 jsme např. na společném setkání 

diskutovali o česko-polské spolupráci. Podnika-

telé ze Dvora Králové nad Labem a okolí se zapo-

jili do naší turistické hry, která podporuje rozvoj 

cestovního ruchu v regionu, a v loňském roce 

jsme oslovili podnikatele z oblasti informačních 

technologií ke spolupráci při přípravě projektu 

sdílené učebny robotiky a informatiky pro výuku 

školáků nejen ze Dvora Králové nad Labem,“ 

podotkla místostarostka Alexandra Jiřičková.

Starosta Jan Jarolím považuje spolupráci města 

s podnikateli a také se starosty okolních obcí 

v rámci správního území města za nezbytnou. 

„Snažím se s nimi být průběžně v kontaktu. Spo-

lečná setkání jsou pak velmi potřebná, protože 

si na nich můžeme vyměňovat zkušenosti, koor-

dinovat společné postupy při řešení možných 

problémů a zároveň diskutovat na různá témata. 

Zároveň mám možnost získat od podnikatelů 

bezprostřední zpětnou vazbu a jejich pohled 

na chystané nebo realizované projekty města,“ 

dodal Jan Jarolím.

Lenka Křížová, ředitelka kanceláře MAS Královédvorsko

Miroslava Kameníková

Město Dvůr Králové nad Labem 
dlouhodobě spolupracuje s podnikateli
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Vybrané zásahy městských 
strážníků – září 2019

Druh zásahu září 2019 

BESIP přestupky  62

Překročení nejvyšší povolené rychlosti 14

Obecně závazná vyhláška (přestupek) 3

Veřejný pořádek (přestupek) 3

OZV o volném pohybu psů 3

Občanské soužití (přestupek) 2

Majetek (přestupek) 7

Ztráty a nálezy 2

Odchyt zvířete (opatření) 3

Životní prostředí 1

Prevence (opatření a úkony)  2

Pomoc v nouzi  1

Trestný čin 2

Celkem přestupků:  105

Pokuty v blokovém řízení  36

Na místě nezaplacených bl. pokut 8

Domluva 36

Předáno Policii ČR 1

Předáno na správní odbor MěÚ 8

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Opakovaná zkouška hlásičů 
v pondělí 11. listopadu
Upozorňujeme občany města, že se v pon-

dělí 11. listopadu mezi 16. a  17. hodi-

nou uskuteční opakovaná zkouška hlásičů 

varovného a  informačního systému pro-

tipovodňové ochrany (VISO). Město Dvůr 

Králové nad Labem v  letošním roce VISO 

výrazně rozšířilo a  namísto dosavadních 

18 hlásičů jich je nyní po Dvoře Králové nad 

Labem rozmístěno celkem 109. Jednotlivé 

hlásiče je třeba správně nastavit, zejména 

jejich hlasitost a srozumitelnost hlášení. 

(mik)

Svatováclavské posvícení se 
vydařilo, uskutečnilo se také 
losování výherců turistické hry

V sobotu 28. září se uskutečnilo tradiční 

Svatováclavské posvícení. Zatímco na 

hlavní scéně na náměstí T. G. Masaryka si 

návštěvníci mohli vyslechnout koncerty 

známých kapel jako např. Nadoraz, Václav 

Vaňura (Láska), Wostruha nebo Sto zvířat 

(na fotografi i), dětská scéna v Pasáži 80 zase 

nabídla pohádky pro nejmenší. Pobavit se 

návštěvníci mohli i na náměstí Odboje, kde 

byly tradiční lunaparkové atrakce. 

V rámci programu vylosoval starosta Jan 

Jarolím výherce dlouhodobé turistické hry 

Toulky nejen Královédvorskem. Jejich kom-

pletní seznam naleznete na turistickém 

portálu www.dvurkralove.cz. 

(mik), foto: Jan Skalický

Městský kamerový systém byl 
rozšířen o další místa
Městská policie Dvůr Králové nad Labem (MPDK) 

pokračuje v obnově kamer městského kame-

rového dohlížecího systému a  jeho rozšiřování. 

Cílem je jak zvýšení pocitu bezpečí obyvatel, tak 

ztížení drobné majetkové kriminality. Stejně jako 

v  loňském roce k  tomu MPDK využila dotačních 

prostředků.

Nově jsou naistalovány tři kamery u  okružní 

křižovatky u „oční školy“ a  jedna kamera v ulici 

Palackého. „Jedná se o  místa s  vyšší hustotou 

dopravy a  větší koncentrací obyvatel a  zapar-

kovaných vozidel,“ vysvětluje ředitel MPDK Jan 

Štípek. Zároveň byl zakoupen nový venkovní  

mobilní kamerový bod.

K  rozšíření kamerového systému se přistoupilo 

ve Fügnerově ulici a na náměstí Republiky, kde 

jsou namísto jedné kamery nyní tři. K  výměně 

starých kamer za nové došlo v budově městské 

policie, na  náměstí T. G. Masaryka a  dále v  uli-

cích 17. listopadu, Rooseveltova a  Havlíčkova. 

„Modernější kamery přispějí ke zlepšení funkč-

nosti celého systému,“ podotýká Jan Štípek.

Výměna a pořízení nových kamer přišly na téměř 

474 tisíc Kč. Část těchto prostředků, 350 tisíc Kč, 

však pokryla dotace Ministerstva vnitra ČR. 

„Kromě toho městská policie letos ještě inves-

tovala 43 tisíc Kč do  rozšíření kamerového sys-

tému ve  Školní ulici,“ dodává dále Jan Štípek. 

V  současné době tak pomáhá MPDK dohlížet 

na  bezpečnost ve  Dvoře Králové nad Labem 

42 kamer.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Po krádeži destiček na frotáž 
naučnou stezku hlídají fotopasti
Ani týden nevydržely bez poškození panely na 

naučné stezce Údolím Hartského potoka, která 

byla otevřena teprve 17. září. Hned na třech 

místech totiž během několika dní zmizely des-

tičky na frotáž umožňující obkreslit si na papír 

obrázek některého z ptáků, s nímž se můžeme 

setkat v českých lesích. Panely jsou již nyní opět 

kompletní, destičky na frotáž namontovala zpět 

fi rma Lesní svět, která je vyrábí.

„Způsobená škoda byla sice v řádech stokorun, 

ale pro mě je to pořád nepochopitelný čin,“ 

říká Petr Kupský, jednatel Lesů města Dvůr Krá-

lové nad Labem, které projekt realizovaly. „Na 

základě této zkušenosti jsme umístili do lokality 

naučné stezky fotopasti, abychom podobnému 

jednání v budoucnu zabránili,“ upozorňuje. 

Miroslava Kameníková

Přijďte si pro Seniorskou obálku 
Od letošního roku si mohou senioři nejen ve Dvoře 

Králové nad Labem, ale také v  okolních obcích 

pořídit Seniorskou obálku neboli I. C. E. KARTU 

(„In Case of Emergency“). Správně vyplněná karta, 

umístěná na  dobře viditelném místě, slouží pro 

případ naléhavé pomoci záchranářům, hasičům 

nebo policistům, kteří z  ní vyčtou zásadní infor-

mace týkající se zdravotního stavu dotyčné osoby. 

Kartu je třeba vyplnit v  klidu, nejlépe s  někým 

blízkým či s rodinou. Vyplňují se údaje týkající 

se nemocí, se kterými se dotyčný léčí, a  léků, 

které užívá. Je vhodné uvést jméno praktického 

lékaře, ale především údaje týkající se blízkých 

osob, kterým je nutno podat zprávu o  vzniklé 

situaci. Aby karta fungovala, je velmi důležité ji 

průběžně aktualizovat, například při změně pře-

depsaných léků. 

Karta musí být umístěna na  dobře viditelném 

místě, buď na  lednici třeba magnetkou, nebo 

v  průhledné fólii na  vnitřní straně vchodových 

dveří. 

Ve Dvoře Králové nad Labem si mohou zájemci 

příslušné tiskopisy vyzvednout jak na  recepci 

městského úřadu na náměstí T. G. Masaryka 38, 

tak v městském informačním centru na náměstí 

T. G. Masaryka 2 nebo v  kanceláři sociálních 

pracovnic městského úřadu v  Rooseveltově 

749 (nad městskou policií). Pořízení Senior-

ské obálky s  touto kartou nic nestojí a  projekt 

podporuje také Zdravotnická záchranná služba 

Královéhradeckého kraje pod vedením ředitele 

MUDr. Libora Senety. Kartu již mají tisíce seniorů 

po celém kraji. 

Případů, kdy mohou osamělého seniora 

postihnout náhlé zdravotní potíže a  musí 

volat záchrannou pomoc, přibývá. V  takových 

situacích je člověk často rozrušený, nesoustře-

děný, dezorientovaný a  nedokáže odpovídat 

na  položené otázky. Velkým ulehčením pro 

přivolanou pomoc je právě Seniorská obálka. 

Přijďte si pro ni, myslete na své bezpečí či bez-

pečí vašich blízkých doma!

Náhled Seniorské obálky ve  formátu PDF 

a  návod, jak ji vyplnit, si můžete stáhnout 

na  webu www.mudk.cz v  sekci Radnice/Doku-

menty, formuláře.

Miroslava Kameníková
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Technické služby informují
V  areálu letního stadionu probíhá vybudo-

vání nového hřiště. S  tím souvisí i  výstavba 

nového spojovacího chodníku od  letní tribuny 

k novému hřišti s umělým povrchem. Na tomto 

chodníku pracují naši pracovníci úseku údržby 

komunikací. Na chodník je pokládána výhradně 

použitá zámková dlažba. Stavební práce budou 

ukončeny v průběhu listopadu. 

Volné pracovní místo strojník/plavčík/
plavčice
Technické služby města Dvora Králové nad 

Labem nabízejí pracovní místo strojník/plavčík /

plavčice na městských sportovištích.

K náplni práce patří:

• provoz a údržba městských sportovišť;

• v zimním období provoz zimního stadionu;

• od jara do podzimu provoz letního stadionu 

a koupaliště (plavčík/plavčice).

Požadujeme: řidičský průkaz skupiny B, možno 

i se základním vzděláním, vyučení v technickém 

oboru vítáno, nástup 

možný ihned, délka pra-

covního poměru na  dobu 

neurčitou, plný úvazek.

Nabízíme: stravenky v hodnotě 100 Kč (zaměst-

navatel přispívá 72 Kč), 25 dní dovolené, mzda 

od 20.000 Kč. 

V případě zájmu kontaktujte vedoucího provozu 

sportovišť Zbyňka Wolfa, tel.: 605 233 245.

Vše důležité najdete na  našich internetových 

stránkách www.tsdvur.cz.

Lucie Štemberková

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ 
listopad 2019

Zimní stadion Dvůr Králové nad Labem

Sobota    2. 11. 2019, 13:00–14:30 hod.

Sobota    9. 11. 2019, 19:00–20:30 hod.

Neděle  10. 11. 2019, 13:00–14:30 hod.

Sobota  16. 11. 2019, 13:00–14:30 hod.

Neděle  17. 11. 2019, 13:00–14:30 hod.

Neděle  24. 11. 2019, 13:00–14:30 hod.

Bruslení s hokejkami
Sobota    2. 11. 2019, 11:00–12:15 hod.

Neděle  10. 11. 2019, 10:45–12:00 hod.

Sobota  16. 11. 2019, 11:00–12:15 hod.

Neděle  17. 11. 2019, 10:45–12:00 hod.

Neděle  24. 11. 2019, 10:00–11:15 hod.

Změna vyhrazena, sledujte prosím informace 

na webových stránkách www.tsdvur.cz.

Matematický boyard úspěšně 
odstartován
První a druhé kolo 

matemat ického 

výukového pro-

gramu, který pro-

věřil znalosti žáků 

2. až 5. tříd ZŠ na  Královédvorsku, bylo 

ukončeno. 

Na konci září a v průběhu října se na bývalé 

ZŠ Komenského dveře netrhly a  my přiví-

tali celkem 38 tříd, což dohromady čítalo 

kolem 700 dětí. Od listopadu budou pokra-

čovat v plnění úkolů žáci druhého stupně 

ZŠ. Úkoly se samozřejmě v průběhu celého 

programu mění a obtížnost se zvyšuje. 

Jsme velice rádi, že o  nový výukový pro-

gram projevili učitelé společně se svými 

žáky zájem a  slyšíme jen samé pozitivní 

ohlasy. Nový výukový program vznikl 

v  rámci projektu Místní akční plány při 

setkávání pracovní skupiny Rozvoj mate-

matické gramotnosti. Tuto pracovní sku-

pinu tvoří samotní učitelé matematiky 

na královédvorských ZŠ a gymnáziu. Tímto 

jim děkujeme za  jejich aktivní spolupráci 

při tvorbě celého Matematického boyardu.
MAS Královédvorsko

Den seniorů 2019 
s Velkopopovickou Kozlovkou
Již po desáté se ve středu 2. října stal krá-

lovédvorský Hankův dům dějištěm tradič-

ního společenského odpoledne s názvem 

Den seniorů.  Sváteční odpoledne zahájila 

Kateřina Pištorová, vedoucí odboru škol-

ství, kultury a sociálních věcí, která mimo 

jiné vyzdvihla důležitost společenského 

setkávání a aktivního trávení volného 

času nejen pro seniory. Poděkovala také 

všem organizacím, které se na Dni seniorů 

podílely. I letos měli návštěvníci příležitost 

seznámit se v předsálí Hankova domu

s nabídkou profesionálních sociálních 

služeb a volnočasových služeb souvi-

sejících se sociální oblastí, které město 

Dvůr Králové nad Labem dlouhodobě 

podporuje. 

Zcela zaplněnému sálu poté zahrála Velko-

popovická Kozlovka, která nabídla kombi-

naci tradiční i netradiční dechovky okoře-

něné swingem, charlestonem, chansonem 

či rokenrolem.

Fotogalerii najdete na www.mudk.cz.

Jan Skalický

Postupná obnova aleje na Benešově nábřeží pokračuje
Pracovníci specializované fi rmy pokáceli třicet 

pět dlouhodobě nemocných lip na  Benešově ná-

břeží, jejichž padající větve mohly ohrožovat okolí. 

Důvodem kácení byl špatný zdravotní stav stromů. 

„Většina byla napadena dřevokaznou hou-

bou a  nebylo možné již zajistit jejich provozní 

bezpečnost,“ vysvětluje starosta Jan Jarolím. 

Všechny stromy byly v  korunách výrazně pro-

schlé a  docházelo k  ulamování a  k  pádům 

i  silných větví, což mohlo ohrozit chodce, cyk-

listy nebo řidiče projíždějících vozidel. Napa-

dené stromy byly navíc v  minulosti několikrát 

odborně ošetřeny, ale jejich stav se nadále 

zhoršoval. I  proto bylo lepší nemocné stromy 

pokácet a nahradit je zdravými.

„Rozhodně není cílem alej na  Benešově ná-

břeží zlikvidovat, ale naopak postupně obnovit. 

Za pokácené stromy již byla nařízena náhradní 

výsadba, která bude zahájena co nejdříve,“ říká 

starosta Jan Jarolím.

Vysazeno bude dvacet dva nových stromů. Bude 

se jednat o  dvoumetrové lípy a  javory babyka. 

„Část náhradní výsadby je nařízena za  stromy, 

které byly ze zdravotních důvodů pokáceny 

letos v  zimě, část za  stromy, které byly poká-

ceny nyní. Náhradní výsadba bude pokračovat 

v příštím roce na podzim. Celková obnova aleje, 

která čítá několik desítek stromů, však potrvá 

ještě několik let,“ upozorňuje vedoucí odboru 

životního prostředí Milan Šimek.

Alej na Benešově nábřeží původně tvořily pouze 

lípy srdčité nebo lípy velkolisté. Po  obnově 

však bude druhově rozmanitější a  především 

odolnější. „V aleji zůstanou lípy velkolisté, nově 

budou vysazeny lípy stříbrné a především javory 

babyka, které jsou odolnější vůči městskému 

prostředí a  měnícím se klimatickým podmín-

kám,“ dodává Milan Šimek.

V říjnu také došlo k výměně suchých stromů 

na  náměstí T. G. Masaryka. Pracovníci Technic-

kých služeb města Dvora Králové nad Labem 

pokáceli šestici stromů a na stejná místa vysadili 

nové okrasné třešně. 

Miroslava Kameníková

Zlepšování vzhledu stanovišť 
kontejnerů na tříděný odpad
V  říjnu letošního roku bylo šest stanovišť kon-

tejnerů na  tříděný odpad zpevněno zámkovou 

dlažbou. Konkrétně se jedná o stanoviště v uli-

cích Hradecká, K Rybníkům, Slovany, Kollárova, 

Elišky Krásnohorské a Štítného. Do konce roku se 

ještě připravuje zpevnění dalších čtyř stanovišť.

Dále byla ve  spolupráci se  Základní školou 

a  Praktickou školou Dvůr Králové nad Labem 

provedena v  rámci celostátní dobrovolnické 

akce 72 hodin úprava zhruba 40 stanovišť.

Došlo k úklidu na  stanovištích i  v  jejich okolí 

a  doplnění polepů kontejnerů informačními 

samolepkami. Cílem projektu je nejen vést žáky 

ke  třídění odpadu, seznámit je s  možnostmi 

recyklování, ale také zlepšit podmínky života 

v našem městě. 

Ing. Eva Šírková 

odbor životního prostředí
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Třicáté výročí sametové revoluce. Zasáhla i Dvůr Králové nad Labem 

Jak šly události ve Dvoře 
Králové nad Labem
- úterý 21. listopadu 1989: požadavky 

pražských vysokých škol podpořili jako 

první studenti a pedagogové gymnázia; 

- čtvrtek 23. listopadu 1989: do  města 

přijela skupina pražských vysokoškoláků, 

kteří prožili hrůzy na  Národní třídě. Králo-

védvorští studenti uspořádali manifestaci 

na náměstí a vyzvali občany k účasti; 

- čtvrtek 23. listopadu 1989 večer: 

schůzka několika osob v  hotelu Centrál, 

podpořili stávkující studenty;

- pátek 24. listopadu 1989: v prostorách 

hotelu Centrál vzniklo královédvorské 

Občanské fórum (OF). V  16 hodin bylo 

možné oslovit asi třítisícový dav z balkonu 

hotelu pomocí megafonu. Byly vyhlá-

šeny požadavky demokracie, svobodných 

voleb, zrušení monopolu vlády jedné 

strany, vyšetření a  potrestání viníků udá-

lostí na Národní třídě;

- 25. a  26. listopadu 1989: manifes-

tace ve  městě řídilo OF. Z  balkonu měst-

ského úřadu zazněly projevy studentů 

a zástupců OF. Na manifestacích se vybralo 

10.939,30 Kč, které byly odeslány stávko-

vému výboru studentů do Hradce Králové.

- 27. listopadu 1989: generální stávka, 

zúčastnilo se jí několik tisíc pracujících, stáv-

kovali na pracovištích nebo přišli na náměstí. 

Během stávky se vybralo 14.721,10 Kčs pro 

pražské OF a stávkující studenty.

Jedním z  hlavních cílů královédvorského 

OF bylo zajistit rekonstrukci pléna, rady 

i  vedení městského úřadu. Situaci vyřešil 

zákon č. 14 ze dne 23. ledna 1990 o odvo-

lání poslanců zastupitelských sborů a volbě 

nových poslanců národních výborů. 

K rekonstrukci poslanců městského národ-

ního výboru ve Dvoře Králové nad Labem 

došlo na mimořádném plenárním zasedání 

městského národního výboru 15. února 

1990 v sále Hankova domu.

 Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem

Foto str. 6, 7: Geislerova sbírka fotografi í

„Demokracie doslova tekla po 
ulicích,“ vzpomíná Vasil Biben
„Ve  Dvoře Králové nad Labem sametovou revo-

luci zahájili gymnazisté vyjádřením protestu proti 

brutálnímu zásahu pohotovostního pluku proti 

studentům na  Národní třídě,“ začíná své vypra-

cování Vasil BIBEN (na snímku), bývalý místosta-

rosta města a jeden z hybatelů dění ve Dvoře Krá-

lové nad Labem během listopadu 1989 i po něm.

On sám již tehdy čekal, že režim padne. „Nasvěd-

čovaly tomu předchozí události od  povolené 

manifestace na  Žižkově v  prosinci 1988, přes 

Palachův týden v  lednu 1989 a  další. Komunis-

tické režimy končily v Polsku, Maďarsku, v Berlíně 

padla zeď, jen u  nás režim setrvával,“ říká Vasil 

Biben, který v  té době učil na  královédvorském 

gymnáziu. „Poslouchal jsem Svobodnou Evropu, 

Hlas Ameriky a Volá Londýn. Byl jsem znám svými 

kritickými postoji proti režimu a  neskrýval jsem 

se s nimi. V srpnu 1989 jsem se synem Martinem 

podepsal Několik vět,“ podotýká. 

Osudný 17. listopad
Tehdy 17. listopadu byla v  Praze naplánována 

pietní akce k  50. výročí uzavření českých vyso-

kých škol nacisty a  uctění památky Jana Ople-

tala. Studenti se sešli na Albertově a poté zamířili 

do centra Prahy. Jenže večer je na Národní třídě 

zastavily oddíly veřejné bezpečnosti a  brutálně 

je rozehnaly. Následně se rozneslo, že při tom 

zemřel student Martin Šmíd. Jednalo se však 

o fámu, Šmíd byl ve skutečnosti nastrčený poru-

čík StB Ludvík Zifčák. „Další den se u  mě v  bytě 

sešlo šest mých studentů, kteří tehdy studovali 

v Praze, vzpomínám si pouze na Petra Hofmana 

a Petra Keila, a vyprávěli, co se stalo, jak se v Praze 

formuje hnutí a v Laterně magice se scházejí spi-

sovatelé a intelektuálové,“ popisuje Vasil Biben. 

V  úterý 21. listopadu přijely na  královédvorské 

gymnázium dvě studentky z Filozofi cké fakulty 

z Prahy. „Studenti se sešli v tělocvičně a většina 

kantorů podpořila jejich protest proti zákroku 

na  Národní třídě. Pak se rozhodli, že vyjdou 

do ulic. Někdo přinesl prapor, nadělaly se stužky 

z trikolory. Asi stovka nás vyšla z gymnázia Revo-

luční ulicí na náměstí, lidi nás zastavovali, někteří 

se zajímali, co to máme na klopách. Na náměstí 

jsme u morového sloupu potkali asi dvacet lidí 

ze zoo, kteří také přišli spontánně protestovat. 

A přidávali se další, někteří čekali, jestli nás při-

jde policie rozehnat,“ popisuje dění Vasil Biben 

a  pokračuje: „Studentky, stejně jako náš bývalý 

žák Romašek, nejdříve mluvily z květináčů, pro-

tože je zástupci místní policie nevpustili na úřad. 

Jenže dav začal skandovat, aby je na  radnici 

pustili, což se nakonec povedlo. Studentky pak 

popsaly, k čemu došlo v Praze, a vyjádřily protest 

proti zákroku na pokojné demonstranty.“

Nenásilný a klidný projev revolty
Další den se na popud Jana Béma v hotelu Cen-

trál sešly dvě na sobě nezávislé skupiny, které se 

pak spojily. Všichni řešili, co dál. Sehnali si mate-

riály k organizační struktuře, programu k Občan-

skému fóru (OF), které tehdy vznikalo v Praze 

a 24. listopadu ustanovili výbor Koordinačního 

centra OF ve Dvoře Králové nad Labem. „Vzpo-

mínám si, že při tom byli Jan Bém, pan Lhotský, 

Miroslav Hvězda, Jan Havelka, doktor Matouš 

a doktor Růžička, Jiří Vítězník, inženýr Bartoš 

a inženýr Klimko, pan Darvaš, paní Karbulová 

a řada dalších,“ podotýká Vasil Biben.

Mezi lidmi se rozkřiklo, že se v hotelu Centrál něco 

děje, a tak se vpodvečer pod okny sešlo asi dva 

tisíce lidí. „Vyšli jsme na balkon a někdo přinesl 

megafon. Od té doby se na náměstí denně shro-

mažďoval stále větší dav lidí a na manifestacích 

se začala objevovat dvě nosná hesla: ´Chceme 

svobodné volby´ a  ´Konec vlády jedné strany´. 

Tehdy začaly vznikat první politické požadavky, 

a to na odstranění vedoucí úlohy KSČ z ústavy. 

Neuvěřitelným projevem této revolty byl ale 

ze strany demonstrujících klidný a  nenásilný 

přístup. Nerozbila se žádná výloha, neřinčelo 

sklo, nepadla jediná facka, jediný výstřel. Lidi se 

na sebe usmívali a při hymně jim tekly slzy štěstí. 

Vše se neslo v duchu hesla ´Nejsme jako oni. 

Neuvěřitelná atmosféra – demokracie doslova 

tekla po ulicích,“ vzpomíná Vasil Biben a pokra-

čuje: „Vše vyvrcholilo generální stávkou 27. lis-

topadu, kterou jsme ve městě řídili ze stadionu. 

Nikdy předtím ani potom jsem neviděl tak plné 

náměstí. Říkalo se, že tam muselo být deset, 

možná dvanáct tisíc lidí, možná víc. Následně se 

ve městě sebralo přes 5 600 podpisů za zvolení 

Václava Havla prezidentem, které jsem předal 

zástupcům federálního shromáždění.“  

Vasil Biben během demonstrací dělal moderá-

tora, řídil diskuze, upravoval program. A to i pře-

sto, že v prvních dnech po 17. listopadu panovaly 

obavy, zda režim skutečně padne. „I já se bál, bylo 

mi 45 let, měl jsem ženu, dvě děti. V těch prvních 

dnech jsem měl stále sbalený bágl s  kartáčkem 

na zuby, doklady a diplomem. Kdyby se situace 

obrátila, přemýšlel jsem o emigraci, abych se 

vyhnul zatčení. Defi nitivně se to zlomilo po gene-

rální stávce, a když se Václav Havel začal setkávat 

s ústavními činiteli, věděli jsme, že vyhrajeme. 

Protistrana nás začala brát jako partnera,“ říká.

„Bojovali jsme proti cenzuře, kádrování, fízlování, 

donášení, totalitnímu režimu, nemohli jsme ces-

tovat do zahraničí, děti studovat. Když vidím, jak 

to u nás dnes s demokracií vypadá, je mi smutno. 

Po třiceti letech od revoluce lidi volí prominent-

ního nomenklaturního komunistu, který byl slo-

venskou justicí dvakrát uznán jako agent státní 

bezpečnosti. Škarohlídi mi říkají, že lidi nedělali 

revoluci kvůli svobodě slova, projevu a shromaž-

ďování nebo demokracii, ale nechtěli stát frontu 

na banány a toaletní papír, chtěli se mít líp a větší 

výplatu. Snad tomu tak není,“ dodává Vasil Biben. 

Miroslava Kameníková
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vzpomínkové akce ve Dvoře Králové nad Labem

do 17. listopadu v kostele sv. Jana Křtitele 
Pořadatel: Římskokatolická farnost Dvůr Králové nad Labem

 
6. listopadu od 18:00 hod. v aule Gymnázia Dvůr Králové nad Labem
Pořadatel: Křesťanská akademie ve spolupráci s Gymnáziem Dvůr Králové n. L.

7. listopadu od 18:00 hod. v sálku knihovny, vstupné: 30 Kč
Pořadatel: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem

15. listopadu – 8. prosince ve výstavním sále Staré radnice, vstupné: 30 Kč, 15 Kč 
Pořadatel: Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem

17. listopadu od 15:30 hod. u památníku Odboje na náměstí Odboje 
Pořadatel: město Dvůr Králové nad Labem

17. listopadu od 16:30 hod. na náměstí T. G. Masaryka 
Pořadatel: místní sdružení ODS a DKoalice

18. listopadu od 19:00 hod. v krčmě Starý pivovar, vstupné: 150 Kč
Pořadatel: Městské kulturní zařízení Hankův dům Dvůr Králové nad Labem

„Zážitky to byly úžasné,“ říká k dění po 17. listopadu 1989 Jan Bém
Jednou z aktivních postav sametové revoluce byl 

ve Dvoře Králové nad Labem Jan BÉM (na snímku 

stojí první zleva), současný zastupitel za  ODS. 

Tehdy mu bylo 33 let, pracoval v  AGROSTAVu

(v podniku bylo ustaveno první OF ve městě), byl 

ženatý a synům bylo něco málo přes 10 let. Jak 

sám přiznal, do  listopadu 89 se o  politiku příliš 

nezajímal. Charta 77, Několik vět, Palach, Zajíc 

a perzekuce chartistů a několika málo lidí v jeho 

okolí byly události, které se v  jeho mysli spíše 

jen ukládaly. V srpnu 1989 se rozhodl emigrovat, 

jenže pokus nakonec nevyšel. Navíc mu všichni 

za hranicemi říkali, co blázní, že režim v Českoslo-

vensku do konce roku padne. 

Proč jste se do revoluce zapojil? 

Pro mě osobně byla roznětkou informace 

o  tom, že na  Národní třídě zemřel člověk. To 

mě naštvalo, i  když se nakonec ukázalo, že je 

to lež. Tato událost ale ovlivnila hodně lidí. 

Vytvořili jsme se svým tehdejším šéfem seznam 

lidí, koho ve Dvoře Králové nad Labem oslovit, 

a první schůzku jsme měli v týdnu po 17. listo-

padu v  restauraci v  hotelu Centrál. Moje sku-

pina seděla u oken, asi za pět minut přišel Vasil 

Biben se svou skupinou lidí a sedli si k výčepu. 

Jelikož jsme se znali a zjistili, že jsme na stejné 

notě, spojili jsme se. Každý z  nás oslovil svoje 

známé, kterým věřil. Pár dní na  to jsme založili 

dvorské Občanské fórum a začali řešit, jak pod-

pořit umělce, studenty, kteří zůstali na fakultách. 

Neměli jsme ale pořádné informace. První pro-

jev k lidem shromážděným na náměstí byl sho-

dou okolností z balkónu hotelu Centrál.

Jak vaše činnost probíhala?

Zpočátku jsme se scházeli v  různých hospo-

dách. Hospodští se totiž báli, protože jednotlivá 

místa obcházeli estébáci. Mívali jsme schůzky 

do  2 do  3 hodin do  rána, jezdili do  Prahy pro 

informace, co se děje, pro videokazety, tištěné 

materiály, které jsme pak předávali dál a distri-

buovali je po okolních vesnicích. Vzájemně jsme 

se podporovali a dodávali si odvahu. Nebylo to 

jednoduché, netušili jsme, co nás může potkat. 

Po  vesnicích v  okrese jsme jezdili ve  dvou, 

ve  třech, s  obavami, jestli nás lidi přijmou, 

nebo nedostaneme přes hubu. Organizovali 

jsme setkání občanů na  náměstí, připravovali 

generální stávku ve  Dvoře Králové nad Labem. 

Peníze, které se vybraly na  manifestacích, 

jsme jeli předat stávkovému výboru studentů 

do Hradce Králové.

Překvapilo vás nadšení?

Bylo neuvěřitelné. Když přijeli první studenti 

z  Prahy, aby nám řekli, co se 17. listopadu dělo, 

mluvili z  květináčů na  náměstí, tehdejší vedení 

města je nechtělo pustit na  balkon radnice. Při 

vystoupení studentů dav lidí začal skandovat 

„Pusťte je na  balkon“, takže funkcionáři rychle 

otočili. Projev studentů z  balkonu nás nabudil 

a podpořil. Tehdy jsem si říkal, že stačilo pár oka-

mžiků a vstupní dveře do úřadu by vzaly za své. 

Nebo setkávání na náměstí, kam chodilo čím dál 

víc lidí. Největší ovace měl jako řečník Josef Vág-

ner, bývalý ředitel zoo, který měl dar mluvit spatra 

a  oslovit davy. Náročná byla příprava generální 

stávky, obvolávali jsme tehdy ještě z pevné linky 

fabriky, jestli lidi přijdou a  kolik jich bude. Měli 

jsme na fabrikách své spojky, přes které putovaly 

informace oběma směry.  Dalším silným zážitkem 

pro mě bylo, když jsme byli s Vladimírem Klim-

kem v  krajském koordinačním centru Občan-

ského fóra v hradeckém Klicperově divadle, kde 

zrovna oznamovali, že federální shromáždění 

schválilo odstranění článku č. 4 o vedoucí úloze 

komunistické strany z  československé ústavy. 

Tohle všechno nás nabíjelo a drželo nad vodou. 

Vědomí, že děláme věci, které jsou potřebné, 

a jsme schopní něco změnit. Silným okamžikem 

pro mne byla i osobní účast při volbě Václava 

Havla prezidentem republiky v  prosinci 1989. 

Zážitky to byly úžasné, jsem za ně vděčný. 

Nebáli jste se, že se situace 

otočí?

Mně bylo tehdy 33, takže mi 

řada věcí, co by se mohlo stát, 

nedocházela, to až postupně. 

Ale ti starší, co prožili rok 

1968 na  vysoké na  škole, 

nebo ti co prožili represe 

ve  svých rodinách a  věděli, 

co se dělo na začátku 70. let, 

nás vinou této špatné zkuše-

nosti brzdili…  

Pamatujete si na moment, který vás přesvědčil, 

že převrat skutečně dopadne? 

Po  generální stávce. Říkal jsem si, že už není 

možné, aby se to zvrátilo. Pak se ve  zprávách 

v televizi začali objevovat Čalfa a Havel, a to mě 

přesvědčilo defi nitivně.

Kdy euforie pominula?

Euforie trvala určitě do prvních voleb. Byli jsme 

rádi, že se podařilo vymést komunisty a  esté-

báky z vedení města a veřejných funkcí, což byl 

cíl. V rámci kontinuity fungování zůstal z původ-

ního osazenstva pouze bývalý předseda měst-

ského národního výboru Jan Kubec. Jakési nad-

šení nám vydrželo i další čtyři roky po revoluci, 

kdy jsme měli chuť pracovat a dařilo se naplňo-

vat naše cíle.

Vyčítal vám někdo, že jste se zapojil do událostí 

listopadu 89?

Máma, což bych vůbec nečekal. Pomalu půl 

roku po  revoluci však se mnou nechtěla kvůli 

mým aktivitám mluvit. Před revolucí jsme doma 

politiku nerozebírali, mluvilo se jen o tom, když 

komunisté někomu ze známých ublížili, ale jinak 

ne. A to mi později chybělo.

Je něco, co byste nyní s odstupem času změnil?

Víc bych dbal, aby byli komunisté a  estébáci 

za své činy potrestáni – to totiž není jen o lustra-

cích. A se zkušeností, kterou mám nyní, tak aby 

mělo město z  hlediska řízení výborného práv-

níka a  výborného tajemníka. Tehdy nám ale ty 

zkušenosti chyběly. 

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

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

Nabízím doučování AJ. Vhodné pro 

začátečníky a středně pokročilé.

Tel.: 739 218 222

inzerce:

Chlapík, který (jenom) pouštěl desky
Letošní vyznamenávání zasloužilým občanům 

našeho města provázela nezvykle bouřlivá dis-

kuse. Proč? Protože byl zamítnut návrh na vyzna-

menání in memoriam ikony několika generací, 

člověka, na jehož diskotékách jsme snad vyrostli 

všichni, kterým je víc než dvacet let, a  jež před 

rokem odešel nečekaně z tohoto světa.

Nebudu tady obhajovat jeho zásluhy, všichni 

jsme ho dobře znali.

Po  prvním odmítnutí návrhu na  ocenění se 

navrhovatel nechtěl smířit s tímto rozhodnutím 

a  oslovil občany na  internetu s  peticí na  pod-

poru svého návrhu. Během pár dní se k  němu 

připojilo několik stovek lidí. I  po  této akci byli 

občané nevyslyšeni a návrh kulturní komise opět 

zamítla a rada města toto rozhodnutí potvrdila. 

Důvody pro zamítnutí jako velký počet oceňo-

vaných občanů nebo, že hlasování na internetu 

si může uspořádat každý, mi přijdou malicherné. 

Pokud neexistuje jasná koncepce a kritéria pro 

oceňování občanů, bude se vždy jednat jen 

o subjektivní názor členů komise, z nichž někteří 

ani v našem městě nevyrostli, navržené neznali 

a  řídí se jen... nevím čím! Nakonec se podařilo 

díky 14 zastupitelům, kteří hlasovali pro udě-

lení ocenění, rozhodnutí kulturní komise i  rady 

města zvrátit. Děkuji jim.

Abych si udělala obrázek, jak to je s těmi komi-

semi, které vlastně pomáhají radě města roz-

hodovat o dění v našem městě, s fi nancováním 

akcí, oceňováním občanů a  dalšími činnostmi, 

začetla jsem se do  jejich složení. Tak komisí 

má naše město třináct. Je mezi nimi i  redakční 

rada těchto novin. Celkem se jedná o 124 členů. 

Více než deset členů je ve dvou, třech i čtyřech 

komisích.

Nevím, jak se kdo do které komise dostal, dou-

fám, že podle odbornosti a že se nejedná pouze 

o loajálnost k vítěznému hnutí. Protože kdybych 

se zabývala stranickou příslušností členů komisí 

podle získaných procent v posledních komunál-

ních volbách, tak druhá nejúspěšnější strana má 

z  těch 124 členů jenom jednoho zástupce. Asi 

nabídla nekvalitní kandidáty, to je také možnost. 

Proto vážení občané, až bude příště po volbách, 

zajímejte se i nadále, kdo o našem městě rozho-

duje, a zapojte se.

Libuše Vonková

Nehospodárná politika vedení 
města pokračuje
Zastupitelé schválili nabídku odkupu areálu 

autobusového nádraží od  společnosti Arriva 

Východní Čechy, a. s., za cenu 9,9 milionu korun. 

Jedná se pouze o pozemky, přilehlé budovy se 

koupě netýká, je na ni zřízeno pouze předkupní 

právo. 

Na  jednání zastupitelstva jsem navrhovala, aby 

pan starosta vyjednal koupi pozemku včetně 

budovy, která by tvořila zázemí pro cestující. 

V budově by mohla být čekárna, kolárna, občer-

stvení… Můj návrh nebyl přijat. Cestující tak 

mohou dále čekat pouze pod zchátralými stříš-

kami. Ve  smlouvě není ani zmínka o  tom, kdy 

společnost Arriva budovu prodá, ba ani hrubý 

nástin ceny nemovitosti!

Nyní bude pan starosta jednat o  zprovoznění 

toalet v budově. Budeme si je tedy pronajímat? 

A jak dlouho? A za kolik?

Zastupitelé za  ODS tento neefektivní krok 

neodsouhlasili.

Dana Bohutínská

zastupitelka (ODS)

Petiční archy
Dne 18. září 2019 jsem na podatelnu odevzdala 

podepsané petiční archy pro výstavbu krytého 

bazénu. Znovu se ptám, proč právě ve  Dvoře 

Králové nad Labem nic nejde. Tento týden jsme 

byli plavat v Hořicích, kde jsme viděli další vyba-

vení, konkrétně polstrované desky pro miminka. 

Plavání je sport, který je opravdu pro všechny 

generace a  pro všechny občany, ne jen pro 

úzkou skupinu lidí. Ve školách je povinné plavání, 

děti musejí dojíždět autobusy. To se týká i  dětí 

ve školkách. Další skupina jsou důchodci, občané 

s civilizačními chorobami i  lidé, kteří po úrazech 

potřebují plavání a rehabilitaci ve vodě. Doufám, 

že rada města toto vezme v úvahu a rozhodne se 

udělat něco pro zdraví občanů. 

Milena Hofmanová 

Uzavření prodejny v Žirči
Ke  31. říjnu 2019 bude zrušena prodejna smí-

šeného zboží v  Žirči včetně výdeje polévek 

na  místě. Odběr obědů do  jídlonosičů bude 

možný i  nadále. Provoz pošty zůstává beze 

změny. Obyvatelé Žirče budou mít možnost 

zakoupit pečivo a  ostatní sortiment v  Bufetu 

Josef na  recepci Domova sv. Josefa (přízemí 

Domu sv. Josefa). Recepce je otevřena všední 

den od 6:00 do 16:00 hod. Zákusky a chlebíčky 

jsou k dostání v Café Damián (úterý–neděle vždy 

od 9:30 do 16:00 hod.). Děkujeme za pochopení.
Domov sv. Josefa v Žirči

Zkrácená uzávěrka NKR č. 11
Upozorňujeme, že uzávěrka příštího 

čísla Novin královédvorské radnice bude 

11. listopadu 2019. K číslu bude totiž při-

balen odpadový kalendář města a brožura 

pečovatelské služby. Z důvodu objemnosti 

celého vydání tak distribuce potrvá déle. 

Děkujeme za pochopení.                           (red)
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DK12754    cena: 8.500.000 Kč
Prodej bytového domu s šesti bytovými jednotkami v centru 
města DKnL. Dům byl v průběhu let z části zrekonstruován.

DK12792    cena: 1.850.000 Kč
Prodej roubené chalupy se zahradou k celoročnímu užívání 

v obci Záboři. Celková výměra pozemku 629 m2.

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

domu v klidné lokalitě obce Horní Brusnice.

DK12927    cena: 15.000.000 Kč
Prodej objektů v obci Nové Lesy skládájíc se ze tří větších

budov. Zastavená plocha budov 2 900 m2.

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 září 2019 se narodilo 12 občánků našeho města – 7 chlapců a 5 děvčat.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel

Úmrtí
V měsíci září zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 23 lidí, z toho bylo 

12 královédvorských občanů, 7 mužů a 5 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

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

Marian Kufel a Tereza Hanušová    – 6. 9. 2019

Lukáš Čížek a Hana Borunská    – 13. 9. 2019

Jakub Šefl  a Vendula Haasová   – 14. 9. 2019

Pavel Nypl a Aneta Žlabová    – 14. 9. 2019

Josef Baše a Veronika Svobodová   – 14. 9. 2019

Josef Zahradník a Viola Peterová   – 14. 9. 2019

V obci Kuks uzavřeli manželství tito snoubenci:

Daniel Csányi a Irena Pertlová    – 7. 9. 2019

Marek Čípel a Simona Zörklerová   – 7. 9. 2019

Stanislav Imlauf a Lucie Martinová   – 7. 9. 2019

Jan Bareš a Lucie Lumpová    – 7. 9. 2019

Petr Voltr a Veronika Nováková    – 9. 9. 2019

Holman Jair Romero Barbosa a Eva Sellnerová  – 9. 9. 2019

Leoš Rejchrt a Karolína Matasová   – 20. 9. 2019

Matěj Kubina a Anežka Hážová    – 21. 9. 2019

Ondřej Grega a Arleta Adámková   – 21. 9. 2019

David Hátle a Adriana Nedvědová   – 21. 9. 2019

Petr Macek a Šárka Voláková    – 21. 9. 2019 

V obci Vítězná uzavřeli manželství tito snoubenci:

Tomáš Krupička a Ladislava Voltrová   – 19. 9. 2019

Údaje jsou zveřejněny na základě poskytnutého souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili 16 občanů s gratulací 

a kytičkou. V tomto období oslavil 1 pár platinovou svatbu, 4 páry zlatou 

svatbu, 3 páry diamantovou svatbu a 3 páry stříbrnou svatbu.

Lenka Havlová, Komise pro občanské záležitosti

Poděkování neznámé nálezkyni
V úterý 8. října jsem ztratil na náměstí Odboje ve Dvoře Králové nad Labem 

peněženku, v níž se nacházel větší obnos. Pomalu jsem se již smířil s tím, 

že budu muset peníze oželet. Byl jsem ale příjemně překvapen, když 

jsem chtěl ztrátu nahlásit na městskou policii, strážníci mi řekli, že si pro 

peněženku i s penězi mohu přijít. Rád bych tak tímto způsobem poděkoval 

neznámé nálezkyni, která svým činem dokázala, že i v dnešní době jsou ve 

Dvoře Králové nad Labem lidé poctiví a slušní. 

Petr Sirový

Poděkování městské knihovně Slavoj
Děkuji srdečně pracovnicím knihovny, zejména paní Horáčkové a Antoňá-

kové, za neocenitelnou pomoc. Rozvážejí každou první středu v měsíci 

knížky lidem, kteří nejsou schopni si je sami obstarat. Tato mimořádná 

služba čtenářům znamená pro nás mnoho a je velmi záslužná.

Margit Blažková

Poděkování průvodkyni hospitálu Kuks
Poděkování patří paní Marii Plášilové, průvodkyni, která ve čtvrtek 10. října 

2019 provedla středeční skupinu Virtuální univerzity třetího věku Dvůr Krá-

lové nad Labem patřící pod městskou knihovnu Slavoj zajímavými místy 

hospitálu Kuks, zvláště pak krásnou barokní stavbou kostela Nejsvětější 

Trojice, lékárnou Granátového jablka a sálem, v němž jsme si prohlédli ori-

ginální sochy Ctností a Neřestí barokního sochaře M. B. Brauna. Výklad paní 

Plášilové byl obsažný, zřetelný, fundovaný a hlavně zajímavě podaný. Velice 

nás potěšil. Děkujeme. 

Mgr. Stanislav Wajsar a středeční skupina VU3V Dvůr Králové nad Labem

Vítání občánků
Na Staré radnici bylo v říjnu 2019 slavnostně přivítáno 10 občánků Dvora 

Králové nad Labem.

Zleva: František Olah, Emily Kolářová, Alžběta Čuboňová.

Zleva: Barbora Krejcarová, Adam Flégl, Justýna Tučková.

Zleva: Johana Janáková, David Havel, Viktorie Vitebská, Filip Vojta.

Dobrovolnický spolek Arnika léčí 
v Domově sv. Josefa už 17 let
V těchto měsících si spolu

s Arnikou připomínáme 17 let 

od jejího vzniku. Tento zapsaný 

spolek „obyčejných lidí“, kteří 

dělají neobyčejné věci, má 

v evidenci na čtyřicítku nadšenců z řad studentů až 

po členy důchodového věku. V Domově sv. Josefa 

v Žirči je zaměstnáváme nejvíce, i když dochází i do Diakonie 

a také do Domova důchodců ve Dvoře Králové nad Labem. 

Arnika, léčivá bylinka, má náš obdiv a úctu! Komu by se chtělo svůj čas 

věnovat nezištně a vytrvale ve prospěch našich nemocných? Sedmnáct let 

je obdivuhodná doba. Dneska už nikdo nespočítá, kolik Arnika věnovala 

času našim vozíčkářům, na kolika akcích jsme ji mohli s našimi klienty vidět 

a o kolik krásných zážitků je tak obohatila, kolik samoty zaplašila, kolik stu-

dených srdcí zahřála. Že by v Arnice platilo moudro Matky Terezy, že „Člověk 

nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje“?

Chtěli bychom Arnice, bez které si to v Domově neumíme představit, k je-

jím narozeninám poděkovat a popřát. Poděkovat za její dávání se, věrnost, 

čas a sdílení, vytrvalost a hlavně lásku. A popřát radost, kterou rozdává, elán, 

pochopení a podporu od svých blízkých a také aktivní nové členy pro jejich 

spolek. Více o dobrovolnickém spolku na www.kralovedvorskaarnika.cz.

Jitka Holcová, koordinátorka dobrovolníků, Domov sv. Josefa v Žirči 



12

NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE       10/2019

www.mudk.cz

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 2019/2020

Den otevřených 
dveří 23. listopadu
Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 

připravuje tento školní rok již podruhé 

den otevřených dveří, tentokrát v sobotu 

23. listopadu. Nabídne přiblížení atmo-

sféry a činnosti školy – předmětů, kroužků, 

grantů a dalších aktivit. Od 10:30 hod. pro-

běhne v aule informativní setkání rodičů 

s vedením školy, kde budou seznámeni 

s podmínkami a průběhem přijímacího 

řízení. Těšíme se na vás! 

Na žáky Střední školy informatiky a služeb čeká Expedice UNESCO
Expedice UNESCO, tak jsme na  Střední škole 

informatiky a  služeb Dvůr Králové nad Labem 

nazvali sérii exkurzí po  12, resp. 14 památkách 

České republiky zapsaných do Seznamu světo-

vého kulturního a  přírodního dědictví neboli 

mezi památky UNESCO. Tyto exkurze neslouží 

pouze pro seznámení se s  významnými kultur-

ními místy, ale žáci si připravují výklad o  jed-

notlivých částech, budovách, zahradách apod., 

a  tak si nacvičují dovednosti průvodce. Trénují 

svou paměť, rétoriku, neverbální složky komuni-

kace i svou fyzičku. Dnešní průvodce nenosí jen 

„mávátko“, aby ho mohli turisté následovat, ale 

musí být schopen vyjít vstříc i aktivnějším a dob-

rodružnějším povahám, které chtějí památky 

poznávat třeba na kole. 

Starší žáci se budou podílet i  na  plánování 

exkurzí, zajištění ubytování, dopravy a  dalších 

nedílných součástí, které jsou nutné k  usku-

tečnění dané akce. Procvičí si tak vědomosti 

z  několika odborných předmětů při realizaci 

skutečné cesty za poznáním. 

Na  těchto exkurzích se také utužuje kolektiv 

a je příležitost poznat se i s učiteli mimo školní 

lavice. Ukáže se, kdo je přirozený leader, kdo 

je pečlivý rozpočtář a komu vyhovuje role „fol-

lowera“, tedy toho, kdo není až tak kreativní, ale 

spolehlivě vykoná zadaný úkol. I  toto žákům 

pomáhá utvářet si lepší představu sám o  sobě 

a  zjistit, jaká pozice nebo jaké povolání by je 

v budoucnu bavilo a naplňovalo. 

Žáci oboru Cestovní ruch by se tak během čtyř-

letého studia měli seznámit se všemi místy, která 

byla v naší zemi oceněna a prohlášena za natolik 

výjimečná a jedinečná, že se stala naším společ-

ným dědictvím. Je to tudíž něco, co se zavazu-

jeme chránit jeden pro druhého a také uchovat 

v  zájmu nás všech, národů světa. Být zapsán 

do  seznamu světového dědictví znamená stát 

se členem jakéhosi vysoce prestižního a  elit-

ního klubu, jakousi šlechtou mezi památkami 

(www.unesco-czech.cz/byt-pamatkou-unesco/).

V neposlední řadě si přejeme, aby tyto exkurze 

byly také příležitostí si užít i  trochu legrace 

a nejen na ni jednou pak s úsměvem vzpomínat.

Mgr. Soňa Kiezlerová

vyučující AJ a ZSV

SŠIS Dvůr Králové nad Labem

Zeměpisná exkurze
Ve  středu 25. září se žáci 4. ročníků vypravili 

na exkurzi do Moravského kartografi ckého cen-

tra ve  Velkých Opatovicích, kde se nachází nej-

větší expozice map v ČR. Muzeum tohoto typu je 

evropským unikátem, něco podobného můžete 

vidět v Evropě pouze v Madridu a Mnichově. Byla 

nám představena zásadní díla naší kartografi cké 

historie a také obří reliéfní mapa historických zemí 

Moravy a Slezska z přelomu 19. a 20. století. Poté 

nás čekal přejezd do Nového Města na Moravě, 

kde jsme viděli Vysočina Arénu, která je známá 

Světovým pohárem v  biatlonu. Zjistili jsme, že 

zejména terče na  „ležku“ nejsou zrovna velké 

a biatlonisté to nemají vůbec jednoduché. Ještě 

před rozchodem jsme se dozvěděli něco o smut-

ném příběhu Hany Bradyové, která žila v čp. 13, 

a jejím slavném kufříku. Další zastávkou byl Žďár 

nad Sázavou, kde nás čekala prohlídka kostelasv. 

Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který je pod 

ochranou UNESCO. Mohli jsme zde slyšet před-

nášku o  geometrickém uspořádání Santiniho 

stavby a  o  životě Jana Nepomuckého. Poslední 

překvapivou zastávkou bylo evropské rozvodí 

mezi řekami Sázavou a  Svratkou. Netušíme, jak 

byste si ho přestavovali vy, ale my jsme vyschlý 

potůček rozhodně neočekávali.  Letos bylo místo 

Sražené vody tedy bez vody, ale nám to nevadí, 

neboť to znamená, že toto místo budeme muset 

v budoucnu ještě jednou navštívit.   

Kristýna Borůvková (4. A), Adéla Zajícová (4. A), 

Michaela Janebová (6. C), Karel Geisler (6. C)

Polytechnický kroužek v Moravském krasu
Ve dnech 26.–29. září 2019 se uskutečnilo šesté 

soustředění polytechnického kroužku, jako vždy 

fi nancované naším grantem I-KAP KHK I. Tento-

krát bylo zaměřené na území CHKO Moravský 

kras a CHKO Pálava. Akce se zúčastnilo 44 žáků 

a jejich vedoucích z našeho gymnázia a z part-

nerské ZŠ a MŠ Bílá Třemešná.

V pátek byly na programu exkurze do Punkev-

ních jeskyní a do jeskyní Sloupsko-šošůvských. 

Součástí prohlídky Punkevních jeskyní byla také 

projížďka na člunu po ponorné říčce Punkvě. Kor-

midelník nás i varoval před různými zúženinami, 

kdy se boky člunu třely o skálu, ale většinou přišlo 

varování s malým zpožděním, takže se někteří 

z nás nestihli uhnout. Poté jsme se po naučné 

stezce vrátili na chatu Macocha, kde jsme bydleli. 

Cestou jsme v Punkvě lovili bezobratlé živočichy 

a sledovali výskyt typických rostlin. Říčka byla sice 

velmi mělká, ale dostatečně hluboká na to, aby 

si mnozí stihli promáchat boty. Před exkurzí do 

Sloupsko-šošůvských jeskyň jsme si prošli blízké 

okolí a sledovali krasové jevy. Večer jsme si jako 

vždy sepsali své denní „objevy“ a vyslechli před-

nášku pracovníka CHKO Moravský kras.

V sobotu jsme navštívili Archeopark Pavlov. 

Zhlédli jsme fi lm o vývoji člověka, vyslechli 

úvodní slovo průvodce a pak jsme si prohlédli 

zajímavě pojatou výstavu, týkající se dějin člo-

věka v této lokalitě. Odpoledne jsme vyšli na 

Pálavu, kde jsme se zaměřili na rostliny a živo-

čichy. Večerní program byl věnován jedovatým 

rostlinám a živočichům, se kterými se na našem 

území můžeme setkat, a ukázce canisterapie. Oba 

programy lektorky byly pro účastníky velmi zají-

mavé. Canisterapeutický pes Murphy byl šikovný 

a vlídný a ukázky jeho výcviku nás nadchly.

Náplní nedělního dopoledního programu byla 

návštěva informačního centra Jaderné elekt-

rárny Dukovany. Po zhlédnutí fi lmu o využití 

jaderné energie jsme se věnovali s průvodky-

němi atraktivně uspořádaným modelům a sché-

matům, díky kterým si i mladší účastníci odnesli 

představu o tom, co probíhá v jaderné elekt-

rárně. Poslední zastávka byla na Mohelenské 

hadcové stepi, kde jsme se věnovali typické bio-

cenóze rostlin a živočichů na hadcovém podloží.

Program byl velice bohatý, na „volno“ prakticky 

nikdy nedošlo. Přesto si myslíme, že o další, jarní 

exkurzi bude zase velký zájem.

RNDr. Jana Dobroruková

Maturanti vyrazili 8. října po  stopách drama-

tických událostí roku 1942: zatáčka atentátu 

na  Heydricha, Lidice a  místo statečné smrti 

atentátníků a  dalších parašutistů v  kostele

sv. Cyrila a Metoděje. Díky zapojení obrazu války 

v  krásné literatuře a  večerní Manon Lescaut 

v Národním divadle den úspěšně propojil histo-

rii a čtenářství. 

Dopravu i  vstupenky do  divadla uhradil náš 

grant I-KAP KHK I. Děkujeme!

PhDr. Ivo Rejchrt

Návštěva v Lidicích
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Eliška Němečková, Ondřej Palan a Anna Sedláč-

ková dokonce obsadil krásné 3. místo celkového 

pořadí, za což si ze soutěže odvezl také sladkou 

odměnu v podobě dortu.

Všem soutěžícím za  předvedené výkony děku-

jeme a těšíme se na další ročníky této soutěže.

Mgr. Jakub Novák

Matematický orienťák 2019

V  pondělí 14. října se žáci naší školy zúčastnili 

soutěže Matematický orienťák, kterou každo-

ročně pořádá Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Krá-

lové. Letošního ročníku se zúčastnilo 32 dvou-

členných týmů z Královéhradeckého kraje.

Účastníci soutěže plnili různé matematické 

úkoly, které si vyzvedávali podle mapy na  jed-

notlivých stanovištích v  Jiráskových sadech. 

Dvě hodiny naplněné počítáním a  běháním 

byly završeny velkým úspěchem našich žáků: 

9. místo získalo družstvo chlapců z 8. B ve složení 

Tomáš Mertlík a Josef Rutrle, 11. místo obsadilo 

družstvo dívek z 9. B ve složení Kateřina Holub-

cová a Anna Sedláčková. Děkujeme všem žákům 

za vzornou a úspěšnou reprezentaci školy.

Mgr. Alena Zlámalová

Stmelovací výlet
Ve  dnech 18.–20. září se žáci 5. třídy zúčastnili 

prožitkového výletu v  Sedmihorkách. Během 

pobytu nám počasí přálo, a tak jsme mohli podni-

kat výpravy po okolí a společně obdivovat krásy 

Českého ráje, navštívit zámek Hrubá Skála i hrad 

Valdštejn. Večer jsme hráli různé hry a aktivity, jež 

si pro nás připravila paní učitelka Chmelíková, 

které bych chtěl tímto velmi poděkovat.

Mgr. Jan Flídr, třídní učitel 

Projektové dny
V pátek 27. září 2019 se 6. třída vydala na exkurzi 

do Hvězdárny a planetária v Hradci Králové. Nej-

prve si žáci prošli galaktickou a planetární stezku 

v blízkosti hvězdárny. Poté v moderním kinosále 

digitálního planetária obdivovali promítání noční 

oblohy. Pomocí techniky navštívili vzdálené pla-

nety a různé kosmické objekty. Po zhlédnutí pou-

tavého fi lmu o kosmických srážkách se přesunuli 

do kopule staré budovy hvězdárny, kde se sezná-

mili se stavbou dalekohledu a  s  jeho přínosy 

i nebezpečími při pozorování oblohy.

Mgr. Petra Chmelíková

Ve  středu 2. října přivítali žáci 1. a  3. třídy 

na  nádvoří naší školy hasiče se zásahovým 

vozem. Pan Špůr dětem ukázal a popsal veškeré 

vybavení hasičského auta a  dovolil jim vylézt 

do  kabiny, a  dokonce i  na  jeho střechu, kde si 

prohlédly nádrž s vodou, žebříky, fi ltr na čerpání 

vody z  rybníka a další výbavu. Hasiči zodpově-

děli nadšeným žáčkům spoustu otázek. Celá 

akce byla zakončena ukázkou hašení z vodního 

děla. Děkujeme manželům Špůrovým z SDH Bílá 

Třemešná za obdivuhodný přístup k dětem. 

Veronika Havlová a Lenka Mejsnarová, vychovatelky ŠD

Nejen „Čas růží“ v Praze
První říjnovou sobotu jsme zorganizovali pro 

naše žáky a jejich blízké již od dubna plánovaný 

zájezd do Prahy. Cílem bylo zhlédnutí muzikálu 

Čas růží, který je jakýmsi průřezem pěvecké 

dráhy mistra Karla Gotta. Nikdo z nás ani netušil, 

jak aktuálním a zároveň i dojemným se pro nás 

tento muzikál nakonec stane. Úmrtí Karla Gotta 

zasáhlo nejenom dospělé, ale i děti. Všichni jsme 

proto děj, vyplněný nádhernými mistrovými 

písněmi, prožívali velmi intenzivně a nechyběla 

ani nějaká ta slzička. Byli jsme uneseni vynikají-

cími výkony mladých interpretů. Jejich pěvecké, 

herecké a taneční výkony jsme spolu s ostatními 

diváky ocenili několikerým aplausem ve stoje. 

To, že Karel Gott není cizí ani mladé generaci, děti 

dokázaly také zapálením svíček u  tryzny s  foto-

grafi í, umístěné před hudební konzervatoří, kde 

mistr studoval. I  přes nevlídné deštivé počasí 

jsme si zájezd užili a přivezli jsme si spoustu krás-

ných a nezapomenutelných vzpomínek.

Mgr. Stanislava Culková, Šárka Hrmová

Informace ze ZŠ Schulzovy sady

Aktuality ze ZŠ 5. května

Tablety ve výuce
Naše škola udělala se začátkem nového škol-

ního roku další krok k  modernímu vyučování. 

Z prostředků Operačního programu Věda, vývoj 

a  vzdělání jsme pořídili 40 tabletů Apple iPad 

pro žáky a  5 tabletů pro učitele. Učitelům se 

tak poprvé dostává do  rukou možnost poskyt-

nout v běžných učebnách při běžných hodinách 

každému žákovi dotykové interaktivní zařízení 

připojené k  modernizované školní WiFi síti. 

Díky tomu mohou žáci individuálně vyhledávat 

informace na  internetu, pracovat s  výukovými 

aplikacemi a prokazovat získané znalosti v růz-

ných online kvízech a  testech. Tablety zatím 

nacházejí největší uplatnění v hodinách anglic-

kého jazyka, českého jazyka, fyziky, přírodopisu 

a informatiky. Do budoucna bychom si přáli, aby 

žáci používali tablety i v dalších, zejména nauko-

vých předmětech.  

Mgr. Petr Pavelka

Odborníci z praxe pravidelně 
ve výuce přírodopisu
Novinkou pro tento školní rok je pravidelná 

účast odborníků z  praxe v  hodinách přírodo-

pisu. Umožňuje to v  současnosti školou reali-

zovaný projekt Podpora výuky na ZŠ Schulzovy 

sady II v  rámci Operačního programu Výzkum, 

vývoj a  vzdělávání. V  září navštívil třídy 7. A 

a  7. B Mgr.  Josef Hotový, pracovník Muzea 

východních Čech v  Hradci Králové. Přinesl 

exponáty ryb, které si žáci mohli prohlédnout. 

Měli možnost určovat jednotlivé druhy ryb, 

a to jak podle obrázků, tak i podle lihových pre-

parátů. V říjnu přišel pan magistr opět a tento-

krát s  sebou přinesl praktické ukázky zástupců 

hmyzožravců, hlodavců a  lasicovitých šelem. 

Všechny exponáty si žáci 8. A, 8. B, ale i  žáci 

5. ročníku, kteří si vybrali volitelný předmět pří-

rodovědná praktika, mohli pořádně prohléd-

nout a osahat. Kromě toho se dozvěděli i mnoho 

zajímavostí o  jednotlivých živočišných druzích. 

Hodiny se žákům velice líbily a  těší se na  další 

překvapení, která je ještě v tomto školním roce 

budou čekat. Chtěla bych tímto také poděkovat 

Mgr. Josefu Hotovému za spolupráci, vstřícnost 

a ochotu, bez nichž by se tyto hodiny nekonaly. 

Mgr. Pavlína Fléglová

Ekomládě 2019
Ve  středu 9. října se žáci ZŠ Schulzovy sady 

zúčastnili soutěže Ekomládě, kterou každoročně 

pořádá Zemědělská akademie a  Gymnázium 

Hořice. Letošní 18. ročník měl název Živá voda.

Naši deváťáci sestavili dvě čtyřčlenná družstva. 

Ta v průběhu soutěže plnila na několika stano-

vištích v  areálu Zemědělské akademie nejrůz-

nější úkoly. Patřilo mezi ně poznávání vodních 

živočichů a  rostlin, zajímavé chemické a  fyzi-

kální pokusy, koloběh vody v  přírodě, správné 

nakládání s  odpady, ale také matematická 

úloha. Pedagogický doprovod soutěžících mezi-

tím navštívil školní statek, na  kterém se žáci 

akademie učí praktickým dovednostem v chovu 

hospodářských zvířat. Obě družstva v  soutěži 

úspěšně obstála. Tým ve složení Iva Krejcarová, 

Vyzýváme všechny, kteří chtějí obdarovat 

a  potěšit co největší počet dětí žijících v  tíživé 

sociální situaci, a  to prostřednictvím projektu 

„Krabice od bot“. Obdarovány budou děti z Dět-

ského centra ve  Dvoře Králové nad Labem, ze 

Sociálně aktivizační služby Klub Labyrint, z Cen-

tra pro rodinu Klubko, z OSPODu, z Ozdravovny 

Království a ZŠ speciální Diakonie. 

Hlavním organizátorem této akce je Diakonie 

ČCE Praha, v tomto regionu akci pořádá Základní 

škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE – 

odloučené pracoviště Dvůr Králové nad Labem, 

nám. T. G. Masaryka 40, z  ulice Komenského. 

Stala se sběrným místem shromažďování dárků 

v  krabici od  bot v  termínu od  25. listopadu 

do 8. prosince 2019. Otevírací doba sběrného 

místa bude pondělí až středa 8:00–16:00 hod. 

Cílem projektu je oslovit lidi s  dobrým srdcem 

– tedy dárce, kteří darují kvalitní dárečky v kra-

bici od  bot. Aby dárek mohl být zaregistrován, 

dárce si musí na  webu www.krabiceodbot.cz 

označit toho, koho chce obdarovat – zvolí si věk 

a pohlaví dítěte. 

Dárci se mohou stát i děti ze základních škol, jak 

je v  původním projektu zamýšleno „Děti darují 

dětem“. 

Věříme, že několik těchto kroků nás neodradí 

od  toho, aby i  tyto děti měly možnost zažít 

radost pod vánočním stromečkem. Obdarujme 

co největší počet dětí... Připojte se k nám.

Mgr. Tereza Kumprechtová

Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE,

odloučené pracoviště Dvůr Králové nad Labem 

Krabice od bot – 
darovat můžete i vy
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Novinky ze ZŠ Podharť
EDISON na ZŠ Podharť

Třetí zářijový týden jsme na  naší škole hostili 

skupinu zahraničních studentů. Barbara z  Gru-

zie, Chen z Číny, Anna z Ukrajiny, Vania z  Indo-

nésie a  Mert z  Turecka navštěvovali jednotlivé 

třídy a představovali jim život ve svých zemích. 

Během dopoledne pečlivě prezentovali infor-

mace o  svých domovských státech, snažili 

se žáky motivovat k  živým diskusím i  hrám. 

Ve středu jsme si celý projekt zpestřili kulturním 

trhem Global village, kde se žáci mohli dozvědět 

další zajímavosti z kultury a také z kuchyní jed-

notlivých států. Někteří žáci se i odvážili ochut-

nat různé delikatesy z tamních jídel. Našim hos-

tům jsme se snažili atraktivně vyplnit odpolední 

čas. V  pondělí jsme je provedli středem města 

a navštívili kostel, kde nás čekal poutavý výklad 

pana Langfelnera a  také 180 schodů nahoru 

do  věže, odkud byl nádherný výhled na  celé 

město. Nesměli jsme zapomenout na naši vyhlá-

šenou zoo, zde jsme strávili úterní odpoledne. 

Ve  středu nás čekala prosluněná přehrada 

a ve čtvrtek bowling U Laušmanů. V pátek jsme 

se již se studenty rozloučili a  oni pokračovali 

na své cestě po České republice na jinou školu.

Projekt byl příjemným zpestřením výuky, umož-

nil dětem setkat se s  lidmi ze zajímavých zemí 

a zároveň si zlepšit své dovednosti v cizím jazyce.

Závěrem bych chtěla poděkovat rodině Radima 

Bastla a  Elišky Šťastné za  poskytnuté zázemí 

dvěma studentům a  ostatním spolupracovní-

kům za pomoc a spolupráci při realizaci projektu.

Mgr. Ida Šturmová, koordinátorka projektu

Osmáky zajímá životní prostředí
Žáci osmého ročníku naší školy se zúčastnili 

dobrovolnické úklidové akce „Ukliďme Česko“, 

která je pořádána tradičně u příležitosti celosvě-

tové akce World Cleanup Day. Vydali se posbírat 

odpadky v těsném okolí školy, u podharťského 

rybníka, dětského hřiště Slunečná a podél trasy 

nové naučné stezky „Údolím Hartského potoka“. 

Žáci naplnili 2 pytle plastovým odpadem 

a 3 pytle směsného odpadu. A  jaké poklady se 

jim podařilo objevit? Několik párů bot, 2 košile, 

mikinu, již tradičně koberec, skleněné a umělo-

hmotné lahve, pletivo, psí obojek, kabelku, nová 

umělohmotná mini autíčka a další věci, které se 

někomu už doma nehodily.

Mgr. Edita Vaňková, ředitelka školy 

Exkurze do Karsitu
V  úterý 24. září jsme se společně s  paní učitel-

kou Ivanou Codrovou vydali do  Karsitu Group 

SE v  Jaroměři. U  vrátnice na  nás již čekal ředitel 

závodu a zároveň otec našeho spolužáka pan Jan 

Aktuální zprávy ze ZŠ Strž Sláva nazdar výletu 6. tříd

Zdravíme z turisťáku do nížin! Realizační tým pod 

vedením zkušených lektorů V  + V  nás úspěšně 

provedl značenými i  neznačenými cestami 

Krkonoš. Špindlerův Mlýn, pramen Labe, Labská 

bouda, Pančavský vodopád, Labský důl, Špindle-

rova bouda, Dívčí kameny, Mužské kameny – vše 

zdoláno, s  úsměvem a  s  pár puchýři na  patách. 

Vybrali jsme si celou škálu počasí: od  sluníčka 

až po  chumelenici, ze které jsme měli radost. 

Kdo zažil 2. října koulovačku? Pobyt byl zpest-

řen konverzací a hrami v anglickém jazyce. Celá 

výprava do jednoho (nikdo nezůstal doma, nikdo 

nekňoural) si zaslouží velké uznání. Večer křepčili 

na diskotéce, jako by ani nikde nebyli...

Krásné výšlapy. Děkujeme za počasí, Krakonoši!

Mgr. Vrastislav Kacetl a Mgr. Eva Kukalová

třídní učitelé

Novinky v ZŠ Strž 
Druhého září nastoupilo do  dvou prvních tříd 

40 žáčků. Letošní rok jsme začali netradičně. 

Dříve než se děti budou učit číst a  psát, absol-

vují trénink jazykových schopností podle

D. B. Elkonina. Jeho cílem je poutavou for-

mou rozvíjet rozumové a  jazykové schopnosti 

důležité pro čtení a psaní. Prostřednictvím této 

metody děti nejdříve pochopí hláskovou struk-

turu mluvených slov a  až potom se učí, jak se 

tyto hlásky dají označit písmeny. Krajinou slov je 

provází Mistr Slabika, Mistr Délka, víly Hlásulky 

a  mnoho dalších kamarádů. Novým prvkem 

ve  výuce je také metoda zprostředkovaného 

učení dle profesora Reuvena Feuersteina, která 

akceleruje myšlení, zvyšuje efektivitu učení, 

učí pracovat s  chybou a  přináší radost a  klid 

do práce. Celá výuka v prvních třídách probíhá 

ve  výukových blocích. Součástí je i  anglický 

jazyk, který je zařazován napříč všemi předměty.

Další aktivitou je hodina zajímavé společné 

matematiky pro žáky 1. a 2. třídy a 3. až 5. třídy. 

Hodina je vedená učiteli matematiky z druhého 

stupně a zaměřená na řešení netradičních mate-

matických úloh.  

V rámci akcelerované výuky mohou žáci dochá-

zet na  vybrané předměty do  vyššího ročníku 

na prvním a druhém stupni.  

Výuka anglického jazyka je podpořená hodi-

nami konverzace s rodilým mluvčím. Škola vstu-

puje do druhého ročníku programu Erasmus+. 

Malovali jsme krajinu Podzvičinska
V  ZŠ Strž věnujeme hodně času poznávání 

našeho kraje, jeho památek, architektury, 

seznamujeme se s  dílem významných rodáků. 

Tuto práci jsme zúročili i  v  hodinách výtvarné 

výchovy a  kresbou nebo malbou vyjádřili, jak 

vidíme náš kraj – Podzvičinsko. Obrázky nemusí 

přesně odpovídat skutečnosti, soutěž se totiž 

jmenuje Podzvičinsko očima dětí. 

Naše podání se zřejmě porotě líbilo, protože 

jsme získali řadu ocenění. V kategorii 1.–3. třída 

obsadil 2. místo Jakub Kvaček, 3. místem byla 

oceněna práce Lady Patzeltové, která navště-

vuje výtvarný kroužek při ZŠ Strž, v  kategorii 

4.–6. třída zvítězil Antonín Kubík, o  2. místo se 

dělí František Josef Zima s Jakubem Závodným, 

v  kategorii 7.–9. třída získala 3. místo Natálie 

Mašínová. Porota nešetřila ani čestnými uzná-

ními, ta byla udělena Viktorii Kokešové, Nicol 

Klimešové a Anetě Erbenové. 

Mgr. Kateřina Poživilová 

Těšíme se na nové prvňáčky
Nastal podzim a  s  ním i  čas na  naši předškolní 

dílnu. Dne 15. října jsme zahájili činnost prohlíd-

kou školy. V  jejím blízkém okolí jsme si zacvi-

čili na  hřišti, pohráli na  zahradě školní družiny 

a prohlédli zákoutí vzrostlých keřů a stromů, kde 

jsme objevili několik hub. Pod stromy kaštanů 

jsme s  nadšením posbírali poslední kaštánky. 

Posvačili jsme v jídelně, poté jsme se porozhlédli 

po škole – v ředitelně jsme pozdravili paní ředi-

telku, nakoukli jsme do  učeben. Ve  volné třídě 

připravené pro nás jsme vypracovali jednodu-

ché úkoly, zazpívali si, povyprávěli si o dnešních 

zážitcích a to už na náš ťukali nedočkaví rodiče. 

Těšíme se na další setkání.

Mgr. Eva Kukalová a Mgr. Jana Havlová

Kříž. Nejprve nás zavedl do zasedací místnosti, kde 

se scházejí vedoucí jednotlivých provozoven této 

fi rmy. Vyprávěl nám o svém studijním životě, než 

se stal ředitelem fi rmy. Poté nás informoval o pra-

covních pozicích v budově, kde jsou kanceláře, ale 

i o pracovních místech ve výrobě a celkově o fi rmě 

Karsit i  její budoucnosti. Po této besedě jsme se 

šli podívat do kanceláří, dokonce přímo do ředi-

telny. Potom jsme pokračovali do výrobních hal, 

kde jsou velké stroje na lisování plechu do forem 

na  součástky do  aut, především pro škodovku. 

V  činnosti jsme viděli i  nový, plně automatizo-

vaný lisovací stroj Schuler, vážící 1600 tun, který je 

chloubou závodu. Dále jsme přešli do druhé haly, 

tam se roboticky svářely vylisované díly k  sobě. 

Nakonec jsme viděli i  lakovnu, kde se vylisované 

a svařené části lakují speciální barvou.

Chtěli bychom poděkovat vedení závodu, které 

nám návštěvu umožnilo, a  také paní učitelce 

Ivaně Codrové, jež akci zorganizovala. Byla 

to pro nás i  inspirace v našem rozhodování 

o budoucím povolání.

Martin Kicler a Kryštof Karban, žáci 9. B

Klíčování druháků v knihovně
V  pondělí 23. a  ve  středu 25. září navštívili žáci 

druhých tříd knihovnu Slavoj. Byla zde pro ně 

připravena akce „Klíčování“. Přivítala je prin-

cezna Pohádka, kterou vzápětí unesl zlý čaroděj 

Nečterád. Princeznu děti vysvobodily splněním 

třech úkolů. Prvním úkolem bylo přečíst celou 

abecedu. Poté na ně čekala hádanka a nakonec 

skládaly věty ze slov. Princezna byla vysvobozena 

a Nečterád začal chodit do školy. Sladkou tečkou 

na závěr byl perníkový klíč pro každého druháka.

Mgr. Miroslava Kubicová a Mgr. Dana Šrámková

třídní učitelky
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Pěvecký sbor Carpe diem 
nahrál vánoční CD se zpěvákem 
Josefem Vágnerem 
Dne 9. října se členům 

pěveckého sboru 

Carpe diem naskytla 

zajímavá spolupráce 

při tvorbě studiové 

nahrávky vánočních 

písní na  nové CD zpěváka Josefa Vág-

nera. Ten se svým přátelským přístupem 

zasloužil o  to, aby u  některých zpěvaček 

okamžitě opadla tréma a  zazpívaly, jak 

nejlépe uměly. Na  projektu se podílí dvě 

desítky pěveckých sborů z  celé České 

republiky. Královéhradecký kraj má ale jedi-

ného zástupce, a tím je právě pěvecký sbor 

Carpe diem. Hudební aranžmá ke  všem 

písním vytvořil Jiří Škorpík, vedoucí vokál-

ního kvarteta 4TET. Písně z  vánočního CD 

zazní také live, a to v neděli 24. listopadu 

od  17:00 hod. na  náměstí T. G. Masaryka 

ve Dvoře Králové nad Labem při příležitosti 

slavnostního rozsvícení vánočního stromu, 

kde vystoupí zpěvák Josef Vágner a Carpe 

diem ze ZUŠ R. A. Dvorského pod vedením 

Jany Machkové. Přijďte si nás poslechnout. 

Mgr. Jana Machková 

ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem

Veřejná sbírka připomene Den 
válečných veteránů
Už pátým 

rokem pořádá 

nezisková spo-

lečnost Post 

Bellum veřejnou sbírku ke  Dni válečných 

veteránů, který 11. listopadu připomíná ty, 

jež bojovali za druhé světové války, aktivně 

se postavili komunismu v tzv. třetím odboji 

nebo sloužili v  misích např. na  Balkáně. 

Každý, kdo si během sbírkových dní od 1. do 

14. listopadu 2019 pořídí symbol tohoto 

dne – květ vlčího máku, přispěje. Díky zís-

kaným penězům dokumentaristé Paměti 

národa (www.pametnaroda.cz) budou 

natáčet a  uchovávat další vzpomínky 

válečných veteránů a  lidí, kteří bojovali 

za  svobodné Československo. Ve  Dvoře 

Králové nad Labem bude možné si květ 

vlčího máku zakoupit v městském muzeu, 

v ulicích potkáte dobrovolníky s kasičkami. 

Přispět lze i  on-line: www.denveteranu.cz. 

Seznam sbírkových míst najdete na strán-

kách www.denveteranu.cz. Vloni lidé při-

spěli do sbírky Paměti národa 1.290.406 Kč.

Zdroj: nezisková společnost Post Bellum

Proběhl 3. ročník Královédvorského 
kulturního festivalu
V sobotu 14. září proběhl 3. ročník Královédvor-

ského kulturního festivalu, jehož pořadatelem 

je spolek Za  obnovení památky židovského 

hřbitova. Odpolední část festivalu byla hudební 

– zahrály královédvorské skupiny Silmaril, 

Poslední lež a  (téměř místní) Prádelna z  Hořic. 

Zazpíval a  divadlo pro děti zahrál Filip Pýcha. 

Po setmění bylo na programu letní kino předsta-

vující fi lm Metropolis.

Smyslem festivalu je připomenout význam 

židovské komunity pro naše město. Rozvoj 

Dvora Králové nad Labem je úzce spjatý s  tex-

tilní výrobou a zakladateli mnoha zdejších tex-

tilek byli právě židovští obyvatelé. Vzpomeňme 

rodiny Deutschových, Weissových, Mandlových, 

Pickových, Schleinových, Löwenbachových či 

Neumannových.

Někteří Královédvoráci židovského původu se 

výrazně prosadili na poli umění. Z českojazyčné 

židovské komunity pocházel Otto Gutfreund, 

který je ve světě ceněný jako tvůrce první kubis-

tické sochy a sehrál obrovskou roli při formování 

československého umění v době první republiky. 

Z  německojazyčného prostředí se na  poli fi lmu 

prosadil kameraman Karl Freund, který spolupra-

coval na významných snímcích jako např. Kabinet 

profesora Caligariho či již zmíněném Metropolis. 

V USA později získal tento královédvorský rodák 

Oscara za nasnímání fi lmu Dobrá země.

Pořadatelé Královédvorského kulturního fes-

tivalu touto cestou velice děkují všem, kdo 

pomohli s  organizací, všem účinkujícím a  pře-

devším návštěvníkům, kteří se rozhodli svou 

návštěvou podpořit obnovu důstojné podoby 

židovského hřbitova v našem městě. Těšíme se 

na viděnou na příštím festivalu.

Filip Pýcha, Ota Černý

Minitenisté Dvora Králové stříbrní na MČR
Skvělého úspěchu dosáhlo 28. září 2019 

družstvo minitenistů, které na Mistrovství České 

republiky družstev na kurtech pražské Sparty 

ve  složení David Motal, Oliver Vala, Štěpán Ši-

mek, Monika Klimešová a Terezka Vondráčková 

skončilo na  neskutečném 2. místě! Do  tohoto 

fi nále se probojovalo pouze osm nejlepších 

týmů z  celé ČR, navíc dvorský tým byl jediný, 

který nevyužil možnosti posílení o  jiné hráče 

z kraje (fi nále MČR bylo organizováno jako tur-

naj mezi kraji) a odehrál celé fi nále pouze s vlast-

ními hráči.  

V  1. kole Královédvoráci přehráli tým výběru 

středních Čech 6:2, v  boji o  postup do  fi nále 

stejným výsledkem porazili tým severních Čech. 

Ve fi nále proti Prostějovu sice nestačili a prohráli 

1:7, ale bylo to více vyrovnané, než tomu napo-

vídá konečný výsledek. Čtyři zápasy totiž minite-

nisté prohráli až po třísetové bitvě. 

Druhé místo je jedno z  nejlepších umístění, 

jakého hráči v historii klubu dosáhli, a  je přísli-

bem pro úspěšný vstup všech do  vyšší věkové 

kategorie babytenisu, kdy od října budou hrát již 

na velké hřišti.

Všem hráčům tímto děkujeme za  příkladnou 

reprezentaci nejen klubu, ale i  našeho města, 

které bylo opět zviditelněno díky sportovnímu 

úspěchu.

Velké díky patří také trenérům, všem rodičům 

a  příbuzným dětí, bez jejichž pomoci a  obě-

tování volného času bychom tak krásného 

výsledku nemohli dosáhnout.

TC Dvůr Králové, z. s.

Úspěšní skokané na trampolíně
Na  olympiádě dětí a  mládeže reprezentovalo 

Královéhradecký kraj šest našich závodníků. 

Žákovské družstvo Jiří Kubíček, Ondřej Schrei-

ber a Tobiáš Kulveit obsadilo v hodnocení krajů

6. místo. Družstvo žákyň Linda Hermanová, 

Anna Puhlovská a Anna Svobodová 7. místo. 

V synchronních dvojicích žáků obsadil pár Tobiáš 

Kulveit – Ondřej Schreiber výborné 4. místo.

Český pohár pokračoval 28. září v  Dolní Bečvě, 

královédvorští závodníci se zúčastnili pouze 

v kategorii juniorů. Výsledky – dívky: 14. Adéla 

Hermanová, 16. Anna Puhlovská, 17. Anna Svo-

bodová. Junioři: 18. Ondřej Schreiber.

Adéla Hermanová v  tomto závodě splnila limit 

k účasti na MČR družstev a připojila se tak ke třem 

našim závodníkům, kteří limit splnili již dříve.

V  synchronních dvojicích juniorů a  juniorek, 

v poháru závodí děvčata i chlapci v jedné kate-

gorii, obsadila dvojice Anna Puhlovská – Adéla 

Hermanová výborné 6. místo. Na  tomto místě 

jsou i v celkovém hodnocení po čtvrtém závodě.

V  sobotu 5. října se v  tělocvičně Sokola Dvůr 

Králové nad Labem konal další ročník Podzvi-

činského skokánku, jehož se účastní začínající 

závodníci a  ti, kteří ještě nesplňují podmínky 

k  účasti v  závodech Českého poháru. Letos 

se jednalo o 80 závodníků ze sedmi oddílů. 

Výsledky dvorských závodníků – kategorie L3 

(povinná sestava): 3.  Tomáš Hor. L4: 1. Josef 

Bilina. L6: 2. Šimon Kulveit. 

V kategoriích D1, D2-B startují závodníci, kteří se 

účastní Českého poháru. Zde si mohou vyzkoušet 

nové sestavy před dalším pohárem nebo mis-

trovství republiky. V kategorii D1 do 12 let dobře 

zaskákaly obě naše závodnice a  postoupily 

do fi nále. Bára Schejbalová jako třetí a Linda Her-

manová jako pátá. Bára ve fi nále vynechala jeden 

skok a obsadila 4. místo a Linda skončila pátá.

Kategorie D2, D3-B (závodníci 13–17 let) 

žákyně: 2. Adéla Hermanová, 3. Anna Puhlovská, 

4. Karolina Jonová, 5. Anna Svobodová. Žáci: 

2. Tobiáš Kulveit, 5. Ondřej Schreiber.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na  organizaci 

závodu, jenž se uskutečnil za fi nanční podpory 

města Dvůr Králové nad Labem a práce dalších 

dobrovolných pořadatelů.

Jaromír Bek

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem, oddíl skoků na trampolíně

Model hřbitovní kaple v měřítku 1:20 na odkrytých zákla-

dech kaple na královédvorském židovském hřbitově.
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Stomatologická pohotovost
listopad 2019
2. a 3. 11.: DentMode, s. r. o., Poděbra-

dova 1959, Dvůr Králové nad Labem,

tel.: 491 616 464;

9. a 10. 11.: MUDr. Rudolf Dušánek, Rohá-

čova 2968, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

603 994 436;

16. a 17. 11.: DentMode, s. r. o., Poděbra-

dova 1959, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

491 616 464;

23. a 24. 11.: MUDr. Miroslava Landová, 

Spojených národů 743, Dvůr Králové nad 

Labem, tel.: 499 321 931;

30. 11. a 1. 12.: Prouzovi, s. r. o., Šafa-

říkova 1105, Dvůr Králové nad Labem,

tel.: 499 321 028.

Ordinační doba: sobota, neděle, svátky 

8:00–12:00 hod.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Evropský den jazyků v DDM 
Jednička

Dům dětí a mládeže Jednička i  letos slavil 

Evropský den jazyků. V  rámci tohoto dne 

připravila Jednička pro 2. stupeň základ-

ních škol ze Dvora Králové nad Labem 

a  okolí program zaměřený na  seznámení 

se s  cizím jazykem a  kulturou daného 

státu. Ve spolupráci s DDM Déčko Náchod 

a programem Erasmus+ jsme ve Dvoře při-

vítali osm cizinců, kteří v anglickém jazyce 

představili svou zemi a  jazyk. Celá akce 

byla vedena v duchu Journey Through the 

Zoo in the Europe. Děti ze školy ZŠ Schul-

zovy sady, ZŠ Podharť, ZŠ Strž i  Mostek si 

mohly poslechnout děvčata z  Kanárských 

ostrovů, na jejichž stanovišti čekala na žáky 

menší soutěž. Na stanovišti Polska žáci při-

řazovali známé polské osobnosti k  jejich 

profesi, zatímco u  Lotyšska se účastníci 

seznámili s  oslavami slunovratu. Neméně 

zajímavé byly také prezentace o  Španěl-

sku, Rakousku nebo Francii, kde si žáci 

mohli osvojit francouzská slovíčka týkající 

se úderů v boxu. Žáci si v praxi vyzkoušeli 

komunikaci s  cizinci v  anglickém jazyce, 

což pro ně byla velmi zajímavá zkušenost.

Mgr. Alena Hušková, DDM Jednička

Skautské středisko hlásí
V sobotu 21. září se vydalo 

20 členek našeho skaut-

ského střediska Zvičina, 

oddílu světlušek, v dopro-

vodu tří vedoucích 

na  naučnou stezku Údo-

lím Hartského potoka nad 

nemocnicí. Na  necelých 

dvou kilometrech stezky 

se zastavily u 25 naučných 

tabulí. Na nich se dozvěděly, jak se mají chovat 

v  lese, co kolem sebe najdou a  co okolo nás 

roste za stromy. Plnily úkoly na jednotlivých sta-

novištích. Cestou hrály ještě další hry a  u  toho 

stihly posbírat odpadky po  neukázněných 

turistech. Za  krásného počasí si děvčata první 

letošní výpravu moc užila a  ještě pomohla pří-

rodě od odpadků.

Ing. Martin Stránský

Z královédvorského psího útulku
Po  několika letech jsme znovu nabídli pejskař-

ské veřejnosti odpolední akci, která proběhla 

za  slunečného a  pohodového dne také díky 

MAS Královédvorsko a Hoby centru Pištora. 

Zábavné psí odpoledne bylo v sobotu 21. září 

zahájeno nenáročnou procházkou po  Hrubých 

lukách, které se účastnilo kromě šestnácti rodin-

ných psů i pět útuláků. Po návratu z  trasy bylo 

pro všechny připraveno opékaní buřtů, pose-

zení, vzájemné sdílení a ukázky výcviku základní 

poslušnosti psů a běhy agility. Děkujeme všem 

zúčastněným a těšíme se na jarní opakování.

Představuji psy, kteří čekají na  svůj nový stálý 

domov (zleva Aron, Max, Roník, Majk). Všichni 

jsou po vytvoření vztahu se svým člověkem a při 

dodržování jistých pravidel ve vzájemném kon-

taktu milí a radostní společníci.

Aktuálně umístěné psy najdete na  webových 

stránkách www.utulek-dknl.estranky.cz, telefo-

nicky se můžete informovat na  604  643  338, 

osobně se můžete přijít seznámit v  úterý 

a  ve  čtvrtek od  16:00 do  18:00 hod. nebo 

v neděli od 9:30 do 11:30 hod.

Daniela Hoblová

Psí útulek Dvůr Králové nad Labem

Klub důchodců v podzimním období
Po  letním prázdninovém volnu, kdy každý ze 

členů využil sluneční dny po  svém, se členové 

Klubu seniorů opět setkávají v  úterý v  Domě 

s pečovatelskou službou Sadová a  ve  čtvrtek 

v Domě s pečovatelskou službou Elišky Krásno-

horské. Stále je na co se těšit a z těch všedních 

dnů se stávají sváteční, zejména při oslavách 

narozenin. Tato naše tradice se stala krásným 

zastavením na  cestě životem oslavence. Vždy 

je to vzájemná velká radost a  veselé společné 

prožívání.

V podzimním období jsme se rozhodli navštívit 

Krkonoše. Využili jsme nabídky výletního vláčku 

a  projeli turistickou trasu z  Pece pod Sněžkou 

na Pomezní boudy a zpět. Navštívili jsme i Jan-

ské Lázně a  debatovali o  tom, co se kde změ-

nilo. Odváželi jsme si nejen lázeňské oplatky, 

ale i  dobrou náladu 

a  pozitivní energii, 

kterou jsme na horách 

načerpali.

Již tradičně navštěvu-

jeme společenskou 

akci „Den seniorů“ 

v  Hankově domě. 

Vystoupení „Velkopopovické Kozlovky“ se všem 

líbilo a s úsměvem na tváři jsme odcházeli domů. 

Aktivně jsme se také zúčastnili dotazníkového 

šetření v  rámci komunitního plánování sociál-

ních služeb. Dotazníky jsme vyplňovali v  papí-

rové podobě i elektronicky.

Soňa Vachková

Klub důchodců v Sadové, z. s.


