
V letošním roce si město Dvůr Králové nad Labem 

připomíná 750 let od první písemné zmínky a záro-

veň 620 let od ustavení věnným městem. K tomuto 

výročí připravilo zajímavé společenské akce.

Program oslav zahájila v pátek 18. září na 

nádvoří městského muzea vernisáž výstavy Pří-

běh jednoho města. „Návštěvníci se prostřed-

nictvím artefaktů i moderní techniky seznámí 

s dějinami města od první písemné zmínky 

v roce 1270 až po současnost. Vedle arche-

ologických vykopávek je vystaveno i velké 

množství archivních dokumentů či exponátů, 

které reprezentují významné řemeslné spolky,“ 

zve do expozice zastupující ředitelka měst-

ského muzea Dana Humlová. Během akce byla 

také slavnostně pokřtěna kniha Pokus o stručné 

dějiny Dvora Králové od Carla Josepha von 

Bienenberga (viz článek str. 6).

V rámci výstavy, která potrvá do 22. listopadu, 

budou mít návštěvníci výjimečnou příležitost 

prohlédnout si nejstarší listiny související se 

Dvorem Králové nad Labem. Unikátní písem-

nosti zapůjčí Státní okresní archiv Trutnov (viz 

pozvánka v příloze KdeCo). 

V sobotu 19. září se na náměstí T. G. Masaryka 

konala slavnost „Den královny Žofi e“. Akci zahájil 

příjezd královny Žofi e s doprovodem, nechybělo 

šermířské vystoupení členů skupiny Legenda 

Aurea, akrobacie na šálách nebo hudební 

vystoupení skupiny Arcus. V programu se dále 

představil soubor Flauti Dolci ze ZUŠ R. A. Dvor-

ského a žáci literárně-dramatického oboru 

sehráli představení Andělské století. Odpolední 

program doplnilo promítání na velkoplošnou 

obrazovku. K vidění byl dokument „V běhu 

dějin – 100 let našeho města v obrazech“ i jedi-

nečná 3D vizualizace Ladislava Válka „Sedmnáct 

století Dvora Králové“, která ukazuje proměny 

krajiny a vznik města až do 17. století. Novin-

kou byl videomapping Královédvorská odysea 

na budovu městského úřadu, který připravila 

Zdeňka Čechová, hudbu k projektu složil Miro-

slav Vobořil. V hudební části programu zahrál 

BigBand Dvorský, Laura a její tygři a na závěr 

akce vystoupil zpěvák Marek Ztracený.

Sobotní slavnost zpestřil historický jarmark 

s ukázkami řemesel, křest nové knihy „Dvůr Krá-

lové nad Labem ve fotografi i“ (viz článek str. 6), 

DDM Jednička připravil hry a soutěže pro děti

a na pěti stanovištích v centru města sehráli krá-

lovédvorští ochotníci divadelní scénky, jejichž 

prostřednictvím představili známé osobnosti 

města: hraběte F. A. Šporka, sochaře Otto Gut-

freuda, malíře J. V. Bergla, spisovatele Václava 

Hanku a hudebního skladatele R. A. Dvorského. 

Během slavnosti si mohli návštěvníci zakou-

pit novou pamětní minci, kterou město u pří-

ležitosti výročí vydalo ve spolupráci s historic-

kou mincovnou v Jablonci nad Nisou.

Miroslava Kameníková 

Foto: Jan Skalický

Videoreportáž a fotogalerie na www.mudk.cz.
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Blíží se volby do zastupitelstev 
krajů a do Senátu
Volby do  zastupitelstva Královéhradec-

kého kraje a první kolo voleb do Senátu se 

uskuteční v  pátek 2. a  v  sobotu 3. října 

2020. Zatímco v pátek bude možné hlaso-

vat od 14:00 do 22:00 hod., v sobotu pak od

8:00 do 14:00 hod. Případné 2. kolo voleb 

do  Senátu se uskuteční v  pátek 9. října 

2020 od  14:00 do  22:00 hod. a  v  sobotu 

10. října 2020 od 8:00 do 14:00 hod.

Ve  Dvoře Králové nad Labem je opět 

sedmnáct volebních okrsků. Voliče upo-

zorňujeme na  změny sídel tří volebních 

místností: 

• volební okrsek č. 2: Městské vodovody 

a  kanalizace Dvůr Králové nad Labem, 

s. r. o., náměstí Denisovo čp. 766 (dosud 

Východočeská plynárenská, a. s., Hey-

dukova 707), 

• volební okrsek č. 7: budova SPOŠ 

(dříve SŠIS), nábřeží Jiřího Wolkera 

čp. 132 (původně nábřeží Jiřího Wolkera 

čp. 131),

• volební okrsek č. 12 : ZŠ Schulzovy sady, 

Školní 1235 (původně ZŠ Schulzovy 

sady – budova B, Legionářská čp. 407). 

(mik)

Platí zákaz návštěv na všech 
lůžkových odděleních 
královédvorské nemocnice
S  ohledem na  aktuální epidemiologickou 

situaci v ČR a zejména na nárůst pozitivně 

testovaných na covid-19 na Trutnovsku 

vyhlásila Městská nemocnice, a. s., Dvůr 

Králové nad Labem zákaz návštěv na všech 

svých lůžkových oddělení.

Městská nemocnice, a. s., Dvůr Králové nad Labem 

Upozorňujeme na zkrácenou 
uzávěrku říjnového čísla Novin 
královédvorské radnice
Upozorňujeme přispěvatele, že uzávěrka 

příštího čísla Novin královédvorské rad-

nice, tedy čísla 10/2020, bude již v pondělí 

12. října 2020. Děkujeme za pochopení

redakce NKR

Slavnost Den královny Žofi e připomněla 
750 let od první písemné zmínky o městě 

HISTORIE MĚSTA
První písemná zmínka o Dvoru je v latinsky 

psaném listu ze dne 27. července 1270, 

vydaném v Miletíně ohledně sporu mezi 

faráři Hořic a Miletína o farní právo. Na 

konci 14. století se Dvůr dostal do přímého 

držení krále Václava IV., který město zapsal 

své manželce Žofi i Bavorské, zřejmě před 

její korunovací roku 1400. Dvůr se tak stal 

královským věnným městem a získal přído-

mek Králové.

Více se o historii dočtete na www.mudk.cz.

1www.mudk.cz
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Jan Bém bude zastupovat 
město ve spolku Partnerství 
pro městskou mobilitu
Zástupcem města Dvůr Králové nad Labem 

v zapsaném spolku Partnerství pro měst-

skou mobilitu se stal zastupitel Jan Bém, 

který na této pozici nahradil Petru Zivro-

vou, vedoucí oddělení kultury, sportu

a cestovního ruchu královédvorského 

městského úřadu. O změně rozhodli zastu-

pitelé na svém zářijovém zasedání. 

Dvůr Králové nad Labem je členem spolku 

již od roku 2013. Jeho činnost je založena 

zejména na aktivitě starostů a členů zastu-

pitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec 

svých povinností věnují i obecným problé-

mům spojeným s mobilitou. Spolek až do 

loňského roku nesl název Asociace měst 

pro cyklisty.                                                            (mik)

„Protihluková“ vyhláška nebude
Zastupitelé na zářijovém zasedání projed-

návali návrh jedné z obyvatelek města, jež 

se na ně obrátila, aby přijali obecně závaz-

nou vyhlášku, která by o nedělích a o stát-

ních svátcích omezila používání zařízení 

a přístrojů způsobujících nadměrný hluk. 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o ojedinělý 

požadavek, zastupitelé se usnesli, že přijetí 

tzv. protihlukové vyhlášky není třeba. 

„Již před lety jsem se prostřednictvím 

Novin královédvorské radnice obrátil na 

občany, aby byli k sobě navzájem ohle-

duplní, snažili se dodržovat a respektovat 

neděle jako dny pracovního klidu a v tento 

den se zdrželi hlučných činností, jako je 

sekání trávy, používání křovinořezů, cirku-

lárek, motorových pil, brusek apod., nebo 

je používali opravdu jen výjimečně. A tato 

výzva stále trvá,“ uvedl královédvorský sta-

rosta Jan Jarolím. Podle současné právní 

úpravy obce nemohou paušálně zakázat 

používání hlučných zařízení po delší čas, 

ale je možné jejich používání přiměřeně 

omezit. Je však nutné, aby při tom bylo 

zohledněno právo občanů a vlastníků 

nemovitostí obhospodařovat svůj majetek.

 (mik)

Dvůr Králové nad Labem bude mít od nového roku tři nové ulice
K  Vodárně, V  Lužánkách a  V  Podlesí. To jsou 

nové názvy ulic, které od  1. ledna 2021 přibydou 

na mapě Dvora Králové nad Labem. Názvy, které 

schválili na  svém zářijovém zasedání zastupitelé 

města, buď nahradí ty dosud užívané, nebo se 

jedná o nové pojmenování lokalit, které byly dosud 

bez svého jména. 

Ulice K Vodárně a V  Lužánkách občané najdou 

v  lokalitě ulice Hradecké, ulici V  Podlesí pak 

v lokalitě ulice Pod Lesem.

Záměr týkající se nového pojmenování ulic byl 

zveřejněn již na  konci loňského roku a  k  jed-

notlivým návrhům se vyjádřili nejen občané 

z příslušných lokalit, ale návrhy na nová pojme-

nování byly projednány i v komisích rady města 

– v kulturní a stavebně-architektonické. 

Změny v  názvech ulic se dotknou přibližně

45 občanů, kteří mají v  uvedených lokalitách 

hlášen trvalý pobyt. „Uvědomujeme si, že tito 

občané budou mít kvůli přejmenování ulic sta-

rosti například s výměnou dokladů. Jsme na to 

ale připraveni, pracovnice oddělení správních 

evidencí městského úřadu je budou kontaktovat 

s  informacemi, jak mají postupovat, a  zároveň 

jim pomohou s nahlášením změn,“ podotkl sta-

rosta Jan Jarolím a dodal: „Změna v názvosloví 

uvedených lokalit byla již nezbytná. Přehledné 

pojmenování totiž pomůže nejen zlepšit orien-

taci složkám integrovaného záchranného sys-

tému, tedy policii, hasičům a zdravotníkům, ale 

také občanům města, návštěvníkům nebo doru-

čovatelům zásilek.“ 

Miroslava Kameníková

Město Dvůr Králové nad Labem 

vlastní od  roku 2017 rozlehlý areál 

bývalé Mayerovy továrny, který kou-

pilo za  9,4 mil. Kč. Areál se nachází

v  blízkosti centra na  náměstí Repub-

liky, v  území městské památkové 

zóny, a  tvoří ho pozemky o  výměře 

zhruba 5,5 tisíce m2 a několik objektů. 

Zastupitelé na  zářijovém zasedání 

souhlasili s  vypsáním otevřené ano-

nymní architektonické projektové 

soutěže o  návrh řešení revitalizace 

areálu v souladu se Soutěžním řádem 

České komory architektů. Architek-

tonická soutěž bude vypsána jako 

jednokolová a odměny účastníkům jsou navrženy 

ve výši 2,5 mil. Kč.

„Tento projekt připravujeme již řadu měsíců 

a  je jednou z  priorit programu rozvoje města 

na období 2016–2022. Máme za sebou již něko-

lik jednání se členy poroty, kterou tvoří renomo-

vaní čeští architekti Jiří Suchomel, Ivan Plicka 

a Milan Košař, s nimiž jsme precizovali soutěžní 

podmínky, které defi nují např. předmět soutěže, 

podmínky účasti v  soutěži, náležitosti před-

kládaných návrhů nebo kritéria, podle kterých 

budou návrhy hodnoceny,“ uvedl místostarosta 

Jan Helbich, který je za město spolu se starostou 

Janem Jarolímem také členem poroty. 

Soutěžní podmínky zahrnují i  odměny 

a  náhrady výloh spojených s  účastí v  soutěži, 

popisují průběh soutěže a  stanovují investiční 

náklady stavby a předpokládanou cenu násled-

ných projekčních prací. „Předmětem soutěže je 

zpracování architektonického návrhu na  řešení 

rekonstrukce areálu bývalé Mayerovy továrny, 

které by mělo architektonicky, výtvarně a  pro-

vozně zapojit areál do historického centra města 

a otevřít ho obyvatelům i návštěvníkům města,“ 

uvedl místostarosta Jan Helbich a  pokračoval: 

„Jedná se o fi nančně náročný projekt, investiční 

náklady na rekonstrukci areálu by mohly dosáh-

nout téměř 339 mil. Kč včetně DPH, předpoklá-

daná hodnota následných projekčních prací by 

mohla činit až 24 mil. Kč včetně DPH.“

Soutěžní návrh má prověřit možnosti revitali-

zace a  budoucí využití areálu, které zahrnuje: 

víceúčelový sál pro kulturní a vzdělávací aktivity, 

zábavně naučné centrum a  depozitář, dětský 

zábavní park a loutkové divadlo. „Návrhy vzešly 

z  veřejného projednávání s  občany a  z  ankety 

během výstavy, která se konala právě v prosto-

rách Mayerovy továrny,“ poznamenal místosta-

rosta Jan Helbich.

Porota následně vyhodnotí celkovou archi-

tektonickou kvalitu řešení, kvalitu funkčně-

provozního řešení a  kvalitu celkového řešení 

s  přihlédnutím k  předpokládaným investičním 

a provozním nákladům projektu. „Vyhrát by tak 

měl návrh, který bude nejen architektonicky 

zdařilý, ale fi nančně a  zejména z  hlediska eko-

nomiky provozu únosný,“ konstatoval místosta-

rosta Jan Helbich a dodal: „Již nyní samozřejmě 

řešíme také fi nancování následné realizace pro-

jektu. S  ohledem na  možnost dílčího čerpání 

dotačních prostředků bude vyhotovena studie 

proveditelnosti, která by se podle potřeb kon-

krétních dotačních programů a vybraného sou-

těžního návrhu rozpracovávala.“

Finální podobu soutěžních podmínek musí 

ještě potvrdit Česká komora architektů, poté je 

schválí rada města a následně budou zveřejněny 

na webových stránkách města www.mudk.cz.

Miroslava Kameníková, foto: Jan Skalický



Připravuje se kalendář akcí 
na rok 2021 
Pořádáte v  roce 2021 koncert, slavnost 

nebo třeba pochod a  chcete pomoci 

s  propagací? Dejte nám o  akci vědět. Při-

pravujeme tradiční kalendář pro rok 2021. 

Rádi vaši akci zdarma zveřejníme v  tiš-

těném přehledu, v  informačním centru 

nebo na webových stránkách města. Stačí 

uvést název, termín, případně internetové 

stránky. Pokud chcete akci umístit i do tra-

dičního odpadového kalendáře pro rok 

2021, podklady zašlete do 15. října 2020 na  

adresu info@mudk.cz.

Informace o  konání akcí můžete zasílat 

během celého roku, kalendář budeme 

aktualizovat. 

Jana Lebedinská, Jana Mikysková

Městské informační centrum Dvůr Králové nad Labem

Známe poslední výherce 
turistické hry Toulky nejen 
Královédvorskem
Po třech letech byla ukončena úspěšná 

turistická hra Toulky nejen Královédvor-

skem, kterou připravilo město Dvůr Krá-

lové nad Labem ve spolupráci s místními 

podnikateli a okolními obcemi. Díky ní 

turisté navštívili řadu zajímavých míst

v celém regionu. Během městských slav-

ností byli naposled vylosováni výherci tzv. 

velké hry, jež se mohou těšit na zajímavé 

ceny včetně víkendových pobytů. Jména 

všech výherců naleznete na turistickém 

portálu www.dvurkralove.cz, výherci budou 

také kontaktováni. 

V současné době se mohou turisté i oby-

vatelé města zapojit do další hry s názvem 

Po stopách pokladu královédvorského od 

F. A. Bergra, Šporkova správce.                 (mik)

Den spolků nabídl pestrou paletu 
volnočasových aktivit na Královédvorsku
Město Dvůr Králové nad Labem 

a  MAS Královédvorsko uspo-

řádaly ve  čtvrtek 3. září druhý 

ročník Dne spolků. Během odpo-

ledne se tak na náměstí Václava 

Hanky a na letním stadionu pod 

Hankovým domem představily 

organizace, kluby a spolky, které 

ve  městě a  okolí nabízejí spor-

tovní i  nesportovní volnočasové 

aktivity.

„Možnost zapojit se aktivně 

do  celé akce měly všechny 

spolky působící na Královédvor-

sku. Jednotliví zástupci byli osloveni s nabídkou 

účasti prostřednictvím e-mailu. Výzva k zapojení 

byla zveřejněna také v Novinách královédvorské 

radnice. Primárně toho využili všichni, kteří se 

zúčastnili prvního ročníku již v  loňském roce,“ 

uvedla Lenka Křížová, ředitelka kanceláře 

MAS Královédvorsko.

Na  více než dvou desítkách stanovišť tak svou 

činnost představily DDM Jednička, Mateřské 

centrum Žirafa, Loutkářský spolek Klíček, Junák 

– český skaut, sport zastupovali královédvorští 

volejbalisté, házenkáři, softballisté, tenisté, fot-

balisté, členové Cyklokroužku, gymnasté z  SK 

MG Grácia, skokané na  trampolíně z  TJ Sokol 

Dvůr Králové nad Labem, dále zástupci TJ Sokol 

Lipnice, Sokolu Vítězná, nechyběli ani hasiči 

z  SDH Dubenec nebo SDH Choustníkovo Hra-

diště, taneční skupiny Angeles Dance Group 

a  TS Attitude, Klub Natura, Nízkoprahové zaří-

zení Střelka, spolek Návraty 2017, Spolek pro 

Dvorek, šermíři ze skupiny Legenda Aurea či 

záchranáři z Rescue Stopaři.

Zájemci tak měli možnost získat informace 

o činnosti spolku, zhlédnout praktickou ukázku 

či se přímo zapojit. Nechyběl ani doprovodný 

program.

„Lidem, kteří se věnují spolkové činnosti a orga-

nizaci volnočasových aktivit pro děti i dospělé, 

patří veliké poděkování, protože se této čin-

nosti většinou věnují ve svém volnu a stojí je to 

hodně času a energie,“ podotkla královédvorská 

místostarostka Alexandra Jiřičková a dodala: „Již 

dříve se ve městě konal Den spolků, na tuto tra-

dici jsme tak nyní navázali projektem Místních 

akčních plánů vzdělávání, který pro náš správní 

obvod realizuje MAS Královédvorsko. Jsem ráda, 

že se přihlásilo velké množství spolků, a  díky 

tomu, že nám letos přálo počasí, na  akci dora-

zila řada návštěvníků nejen ze Dvora Králové 

nad Labem, ale i  z  okolí. Už nyní se tak těšíme 

na další ročník.“

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Fotogalerii a videoreportáž najdete na www.mudk.cz

3D vizualizace vypráví o vzniku Dvora Králové nad Labem
Jedinečnou 3D vizualizaci mapující proměnu 

krajiny od roku 0 do 17. století a ukazující možný 

vznik Dvora Králové nad Labem mohli zhlédnout 

návštěvníci letošních městských slavností, jež při-

pomněly 750 let od první písemné zmínky o městě. 

Autorem snímku s názvem Sedmnáct století Dvora 

Králové je Ladislav Válek, kameraman a fotograf, 

jehož fotografi e a videa jsou známé Královédvorá-

kům i lidem z regionu.

„Několik let jsem si přál něco podobného vytvo-

řit, ale stále jsem měl hodně práce. Pak přišel 

covid-19 a  já přišel o  veškeré zakázky, protože 

pracuji jako grafi k pro TV SPORT a různé sportovní 

kluby. Od února jsem řešil připravované mistrov-

ství v  judu, které se mělo konat v O2 Aréně, ale 

vše padlo, já najednou neměl co dělat, a tak jsem 

začal na 3D vizualizaci pracovat. Nechtěl jsem se 

totiž jen tak fl ákat,“ odhalil impulz k  vytvoření 

snímku během rozhovoru Ladislav Válek.

Jak dlouho jste na vizualizaci pracoval? 

Asi od května, vznikala postupně. Nejdříve jsem 

musel několikrát navštívit městské muzeum, 

nafotit si model středověkého města od bratrů 

Šubrtových, zajet do Archeoparku ve Všestarech 

a získat informace, jak to asi tenkrát mohlo vypa-

dat. Pak jsem vše musel vymodelovat ve  3D, 

udělat textury na domy, vytvořit animace a vše 

nechat spočítat do  fi nální podoby. Původně 

jsem chtěl na  vizualizaci pracovat do  konce 

roku, ale pak jsem se dohodl s paní místostarost-

kou Jiřičkovou, že bude fajn animaci ukázat již 

na slavnostech. A tak začal závod s časem.

Z jakých materiálů jste při práci vycházel a s kým 

jste při tom spolupracoval a radil se? 

Hodně mně pomohly pracovnice městského 

muzea – Dana Humlová stále kontrolovala 

a  zjišťovala dostupná fakta, Michaela Dvořáč-

ková zase kompletně předělala můj text a udě-

lala z něho krásnou pohádku.

Musel jste vizualizaci hodně předělávat? 

Na  to nebyl čas, a  i  proto je v  ní hodně chyb. 

Některé vidím jen já, některé jsou viditelné i pro 

laika. Čas byl můj nepřítel a  některé věci jsem 

chtěl udělat detailněji, ale bohužel jsem to již 

nestihl – například hospodářství za  domem 

nebo padající mosty přes hra-

dební příkop.

Vyprávíte příběh, který vychází 

z  dostupných historických mate-

riálů, ale z  velké části prameny 

chybí a  bylo třeba si některé 

momenty „vymyslet“. Jak má tedy 

divák na vizualizaci pohlížet? 

Určitě je to spíše pohádka, ale 

pokud se nám podařilo získat 

nějaký fakt, tak je v příběhu zazna-

menán, jako například velký požár 

města, kdy a kde přesně vznikl.

Jaké máte na  vaše dílo ohlasy od  těch, kteří již 

vizualizaci viděli buď celou, nebo její části? 

Zatím pozitivní, ale určitě přijdou šťouralové. 

Každý se může pokusit 3D vizualizaci udělat 

lépe než já.

Vizualizace končí v  17. století, chystáte její 

pokračování do současnosti?

Ano, končíme v 17. století právě modelem stře-

dověkého města od  bratrů Šubrtových. Pokra-

čovat dále by bylo velice náročné, jelikož jsou 

již známa historická fakta a svazovalo by nám to 

ruce k  volnému tvoření. Ale rád bych odstranil 

zmíněné nedostatky. Určitě chci dodělat mlýny 

a strouhy, možná i nějaké další významné stavby 

vně hradeb.

Miroslava Kameníková

Foto: 3D vizualizace Ladislava Válka
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Vybrané zásahy strážníků 
za srpen 2020 

Druh zásahu srpen 2020 

BESIP přestupky  90

Veřejný pořádek (přestupek) 4

Obecně závazná vyhláška (přestupek) 2

OZV o volném pohybu psů 3

Majetek (přestupek) 9

Občanské soužití (přestupek) 4

Ztráty a nálezy 6

Odchyt zvířete (opatření) 12

Doručení písemnosti (šetření) 5

Prevence (opatření a úkony) 2

Životní prostředí 1

Součinnost (PČR, MěÚ, OS, OVS) 2

Poskytování údajů, evidence 1

Trestný čin 1

Celkem:  142

Pokuty v blokovém řízení 30

Na místě nezaplacených bl. pokut 5

Domluva 47

Předáno Policii ČR 1

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Město podpoří královédvorské 
profesionální hasiče, přispěje 
na opravu fasády garáže
Na svém zářijovém zasedání schválili 

zastupitelé města poskytnutí fi nančního 

příspěvku ve výši 127.500 Kč Hasičskému 

záchrannému sboru Královéhradeckého 

kraje. Peníze budou využity na opravu 

fasády garáže záložní techniky v hasičské 

stanici ve Dvoře Králové nad Labem. 

(mik)

Nadačnímu fondu pro podporu 
nemocnice město daruje 
50 tisíc Kč
Zastupitelé města na  svém zářijovém 

zasedání schválili fi nanční dar ve  výši 

50 tisíc Kč, které poputují na  účet Nadač-

ního fondu pro podporu Městské nemoc-

nice, a. s., ve  Dvoře Králové nad Labem. 

O  využití peněz rozhoduje správní rada 

nadačního fondu, v  loňském roce např. 

putovaly na nákup defi brilátoru.

Město Dvůr Králové nad Labem již 

v  letošním roce poskytlo místní městské 

nemocnici, která je součástí Zdravotnic-

kého holdingu Královéhradeckého kraje, 

250 tisíc Kč na  zajištění provozu dětské 

pohotovosti. 

(mik)

Zrušení autobusové zastávky 
Lipnice, Zaháj
Upozorňujeme občany, že od čtvrtka 

1. října bude zrušeno stanoviště autobu-

sové zastávky Dvůr Králové nad Labem, 

Lipnice, Zaháj, které dosud bylo na hlavní 

silnici. Odjezdy spojů budou nově sjedno-

ceny na točně na protější straně, která je 

vzdálena pouze několik metrů od dosa-

vadní zastávky. 

(red)

Znáte povinnou výbavu kola? Strážníci 
kontrolovali bicykly na Benešově nábřeží
Nejednoho cyklistu překvapila bezpečnostní akce 

Městské policie Dvůr Králové nad Labem a BESIPu 

zaměřená na správnou výbavu jízdních kol, která 

se uskutečnila na  konci prázdnin na  cyklostezce 

na  Benešově nábřeží. Královédvorští strážníci tu 

v  rámci preventivní akce spolu s  koordinátorkou 

královéhradeckého BESIP Teamu Ladou Kociano-

vou zkontrolovali několik desítek cyklistů, které 

zároveň upozornili na případnou chybějící povin-

nou výbavu, kterou musí být každé jízdní kolo ze 

zákona vybaveno.

Namísto pokut si všichni kontrolovaní cyklisté 

odvezli refl exní pásky, refl exní tkaničky a  další 

užitečné drobnosti s  bezpečnostními prvky, 

které jim daroval BESIP. Pro děti bylo připraveno 

pexeso a omalovánky s tématy bezpečnosti sil-

ničního provozu.

Tato kontrola ukázala, že ne každý si je zcela 

jistý, co povinná výbava jízdního kola přesně 

obsahuje. Ta aktuálně zahrnuje přední a  zadní 

brzdu, bílou odrazku vpředu a  červenou 

vzadu, oranžové odrazky v  paprscích obou kol 

a na pedálech, v případě jízdy za snížené viditel-

nosti pak přední (bílé) a zadní (červené) světlo. 

Mezi doporučené součásti výbavy dále patří 

blatníky, zvonek či kryt řetězu.

„Akce se osvědčila a  i  veřejnost se mohla 

přesvědčit, že úkolem strážníků není jen rozdá-

vat pokuty ale zejména působit preventivně. 

Z hlediska bezpečnosti dopravy je dobrá každá 

osvěta a to zejména u dětí od útlého věku,“ hod-

notil akci ředitel královédvorské městské policie 

Jan Štípek a  dodal: „Jsem rád za  dlouhodobou 

výbornou spolupráci s  BESIPem, a  to nejen při 

těchto akcích v terénu, ale také při velkých měst-

ských akcích, které navštěvuje velké množství 

lidí včetně školních kolektivů a na kterých jako 

městská policie také spolupracujeme.“

Více informací o  bezpečnosti silničního pro-

vozu při jízdě nejen na  kole najdete na  webu 

www.ibesip.cz.

Text a foto: Jan Skalický

V soutěži ve vyprošťování u dopravních 
nehod uspěli hasiči ze Svitav a Trutnova
Nejrůznější scénáře dopravních 

nehod s  převrácenými auty, 

nárazy do  stromů, na  svodidla 

a  uvnitř zranění lidé, kteří potře-

bují rychlou pomoc hasičů. Takový 

byl začátek každého z devíti sou-

těžních úkolů pro devět družstev 

profesionálních hasičů HZS Par-

dubického kraje a  HZS Králové-

hradeckého kraje při regionální 

soutěži ve  vyprošťování zraně-

ných osob z  havarovaných vozi-

del. Akce se uskutečnila ve čtvrtek 

3. září 2020 na náměstí T. G. Masa-

ryka ve Dvoře Králové nad Labem. 

Každé čtyřčlenné družstvo se muselo poprat 

s  nelehkými, do  posledních detailů propracova-

nými scénáři, kdy mělo za úkol v časovém limitu 

20 minut vyprostit a předat do zdravotnické péče 

jednu zraněnou osobu. Hasiči přitom použí-

vali hydraulické vyprošťovací zařízení a  další 

technické prostředky potřebné pro záchranu 

a  vyproštění osob. Důležitá byla souhra týmu, 

komunikace, přesnost a  správné rozhodnutí, 

jakou cestou se bude zraněná osoba vyprošťovat. 

Všechny týmy předvedly skvělé výkony s  plat-

nými pokusy. Z Pardubického kraje si nejlépe se 

zadáním poradili profesionální hasiči z územního 

odboru Svitavy, z Královéhradeckého kraje zvítě-

zilo družstvo hasičů z územního odboru Trutnov. 

Vítězné týmy by měly postoupit na Mistrovství ČR 

ve vyprošťování u dopravních nehod, které bylo 

přesunuto na příští rok.

Při slavnostním nástupu týmů pozdravili 

všechny účastníky hejtman Královéhradeckého 

kraje Jiří Štěpán a  starosta Jan Jarolím, pod 

jejichž záštitou se akce uskutečnila, nechyběli 

ani další hosté. Během dne navštívil soutěž 

ministr vnitra Jan Hamáček. Soutěž ofi ciálně 

zahájil a ukončil ředitel HZS Královéhradeckého 

kraje brig. gen. František Mencl.

O  doplňkový program se postaraly DDM Jed-

nička a tým BESIP, který zároveň věnoval jedny 

z cen pro zúčastněné a vítězné týmy.

Zvláštní poděkování patří týmu rozhodčích 

a  organizačnímu týmu složeného z  příslušníků 

HZS Královéhradeckého kraje pod vedením 

ředitele územního odboru Trutnov plk. Martina 

Lelky a velitele stanice Dvůr Králové nad Labem 

npor. Zdeňka Šedivky. O  bezproblémový prů-

běh akce se postarala zejména pak technická 

četa složená z  hasičů sloužících na  stanicích 

Dvůr Králové nad Labem, Trutnov a  Vrchlabí, 

pomoc při realizaci a  likvidaci scénářů doprav-

ních nehod zajistil Záchranný útvar HZS ČR. Akci 

podpořily společnost Magrix, s. r. o., ZOO Dvůr 

Králové a společnost Dubea, s. r. o.

Martina Götzová, tisková mluvčí

HZS Královéhradeckého kraje

Fotogalerii a videoreportáž najdete na www.mudk.cz
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Vyhodnocení ankety týkající se 
nového mobiliáře
Během letošního srpna nainstalovali pra-

covníci Technických služeb města Dvora 

Králové nad Labem na  tři místa pěší zóny 

v  Revoluční ulici nový mobiliář – lavičky 

s  osazenými barevnými květináči. Tento 

krok vyvolal u  veřejnosti velké diskuze, 

zejména na  sociálních sítích, týkající se 

jednak umístění laviček a  květináčů, jed-

nak jejich podoby. V posledním čísle Novin 

královédvorské radnice byla zveřejněna 

anketa, aby se mohli občané vyjádřit, zda 

se jim nový mobiliář líbí, či ne, zda by ho 

přemístili na  jiné místo a  kam konkrétně 

by to mělo být. Hlasovat bylo možné nejen 

kuponem z  novin, ale také na  webových 

stránkách města www.mudk.cz.

Vyhodnocení dotazníku:
• odpovědí celkem: 650 (595 elektronicky, 

55 papírových kuponů). 

Otázka: Líbí se vám nové lavičky s květi-

náči na pěší zóně v Revoluční ulici?

• ano – 120 odpovědí (18,5 %);

• ne – 505 odpovědí (77,7 %);

• bez odpovědi – 25 respondentů (3,8 %).

Otázka: Přesunuli byste tyto lavičky 

s květináči do jiné lokality ve městě?

• ano – 281 odpovědí (43,2 %);

• ne – 346 odpovědí (53,2 %);

• bez odpovědi – 23 respondentů (3,5 %).

Nejčastější návrhy na umístění mobiliáře:

• na sběrný dvůr (včetně TSm) 71; ke hřišti 

49; ke školám (MŠ a ZŠ) 36; do parku 23; 

nikam 22; na koupaliště 11; mimo cent-

rum 8; na sídliště 7; do zoo 7; pryč 5.

Velká část respondentů na  doplňující 

otázku vůbec neodpověděla (celkem 295), 

řada jich naopak ve  své odpovědi vyjá-

dřila svůj nesouhlas s  umístěním mobi-

liáře na  pěší zónu, případně se vyhradila 

proti jeho podobě. Elektronické hlasování 

nebylo technicky omezeno, čehož využili 

někteří respondenti, metadata prokázala, 

že z  některých IP adres bylo v  krátkém 

časovém úseku hlasováno opakovaně, 

často i  identicky. Tyto duplicity (celkem 

22,9 % odpovědí) však byly při vyhodno-

cení zachovány, žádné odpovědi nebyly 

vyřazeny. Výsledky ankety byly prezento-

vány i na zasedání zastupitelstva. 

(red)

Dvůr Králové nad Labem 
podpořil Bělorusy bojující za 
demokracii ve své zemi
Zastupitelé města Dvůr Králové nad Labem 

na  svém zářijovém zasedání mimo jiné 

jednali o politické situaci v Bělorusku, a to 

na  základě podnětu zastupitelky Veroniky 

Tomkové (DKoalice), která je požádala 

o vyjádření podpory běloruským občanům 

bojujícím za demokracii ve své zemi. 

Zastupitelé města tak ve  svém usnesení 

odsoudili represivní postup běloruské 

policie a  dalších orgánů vůči vlastním 

občanům a  vyjádřili podporu občanům 

Běloruska, kteří požadují spravedlivé pre-

zidentské volby. Na znamení této podpory 

byla od čtvrtka 24. září na týden vyvěšena 

na  budově královédvorského městského 

úřadu historická bílo-červeno-bílá bělo-

ruská vlajka.                 (mik)

Technické služby města informují
Provoz koupaliště
Sezona na  Tyršově koupališti letos trvala od 

19. června do 6. září celkem 80 dní (v roce 2019 

to bylo 93 dní – od 1. června do 1. září). Areál byl 

totiž veřejnosti otevřen zhruba o dva týdny poz-

ději než obvykle, bylo třeba dořešit náležitosti 

spojené s dokončením stavby nového soci-

álního zařízení v  areálu. Prodáno bylo cel-

kem 24  055 vstupenek a  215 permanentek

(27 611 vstupenek a 651 permanentek v roce 

2019), tržby na  vstupném činily 1,27 mil. Kč

(v roce 2019  to bylo necelých 1,54 mil. Kč).

Vánoční strom
Město Dvůr Králové nad Labem a TSm poptávají 

u  občanů města a  přileh-

lých obcí vánoční strom. 

Mělo by se jednat o jehlič-

nan výšky 13 až 15 metrů 

s průměrem kmene do 45 cm. Na strom musí být 

vydané povolení ke  kácení. TSm strom zdarma 

pokácí a odvezou.

Zimní stadion
Termíny veřejného bruslení a veřejného bruslení 

s hokejkami najdete v příloze KdeCo na straně 5. 

Vše důležité najdete na  našich stránkách 

www.tsdvur.cz.

Lucie Štemberková

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

Ve druhé polovině září zahájili řemeslníci výměnu 

oken na jižní fasádě budovy A ZŠ Schulzovy sady. 

Vyměněno bude celkem 32 špaletových oken, 

investorem akce je město Dvůr Králové nad Labem. 

„Řemeslníci budou pracovat vždy od  pátku 

do  pondělí, aby se minimalizovaly rušivé vlivy 

na výuku, zejména hluk a zvýšená prašnost. Je 

naplánováno, že se budou montovat a začišťovat 

okna maximálně ve dvou třídách a jednom kabi-

netu, které budou vždy pro tento účel postupně 

vyklízeny. Hotovo by mělo být během pěti 

víkendů, tedy na konci října,“ říká Ivan Jugl, ředitel

ZŠ Schulzovy sady, a  pokračuje: „Jsme rádi, že 

pokračuje modernizace budovy. Přestože to 

bude pro učitele i  žáky znamenat vyšší nároky 

na  organizaci výuky, přesuny tříd i  určitá ome-

zení. Již nyní se těšíme, že se v opravených tří-

dách sníží hladina venkovního hluku, zlepší se 

kvalita i estetika prostřední a nebude docházet 

k únikům tepla. Nová okna se budou také snad-

něji udržovat. Přínosem budou i nové žaluzie.“

Stavební práce, za  které město Dvůr Králové 

nad Labem zaplatí téměř 2 mil. Kč včetně DPH, 

realizuje pražská fi rma AA OKNA DVEŘE, s. r. o., 

vybraná na základě veřejné zakázky. 

Výměna oken na jižní fasádě navazuje na práce 

realizované již v  letech 2015 a  2016, kdy 

byla vyměněna postupně okna na  východní 

a západní fasádě budovy A ZŠ Schulzovy sady.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Na jižní fasádě budovy A 
ZŠ Schulzovy sady vymění 32 oken

Kvůli parkování před školkou 
v Lipnici občané sepsali petici 
Město Dvůr Králové nad Labem obdrželo petici 

„Za mateřskou školu Lipnice“, adresovanou zastu-

pitelům, jejíž signatáři žádají urychlené řešení 

neúnosného stavu prostranství před budovou 

MŠ Lipnice a  komunikace vedoucí k  ní, protože 

rodiče, kteří děti přivážejí a  odvážejí, nemají kde 

parkovat vozidla. Neutěšenou situaci petičníci 

dokládají fotografi emi a argumentují tím, že před 

budovou není žádné parkoviště, proto rodiče par-

kují, kde se dá.

Peticí se zabývali na zářijovém zasedání zastupi-

telé, kteří také schválili znění odpovědi. Během 

projednávání starosta Jan Jarolím mimo jiné 

uvedl, že o problému u mateřské školy v Lipnici 

město ví a  ve  spolupráci s  Osadním výborem 

(OV) Lipnice ho již více než dva roky řeší. „V tuto 

chvíli je zpracován projekt na  rekonstrukci 

komunikace, její odvodnění a  vytvoření parko-

vacích ploch. Po projednávání záměru s orgány 

státní správy a dotčenými vlastníky a po vydání 

potřebných povolení budou do  návrhu roz-

počtu města, a to buď na rok 2021, nebo na rok 

2022, zahrnuty fi nanční prostředky potřebné 

na  realizaci stavby,“ konstatoval starosta Jan 

Jarolím a  dodal, že vzhledem k  fi nanční nároč-

nosti bude projekt pravděpodobně realizován 

na etapy.

Starosta Jan Jarolím také na dotaz zastupitelky 

Dany Bohutínské, proč není situace řešena ale-

spoň provizorně, uvedl, že komunikace u školky 

je průběžně opravována.

Zájemci se mohou s  připravovaným projek-

tem podrobněji seznámit buď na  odboru roz-

voje, investic a  správy majetku na  Městském 

úřadu Dvůr Králové nad Labem, nebo u  členů

OV Lipnice.

Miroslava Kameníková, foto: Jan Skalický



Hned dvěma novými publikacemi se může po-

chlubit město Dvůr Králové nad Labem. Obě byly 

představeny a pokřtěny během třetího zářijového 

víkendu u příležitosti oslav výročí 750 let od první 

písemné zmínky o městě. 

Již v pátek 18. září byla při vernisáži výstavy Pří-

běh jednoho města na nádvoří městského muzea 

slavnostně pokřtěna kniha Pokus o  stručné 

dějiny Dvora Králové od  Carla Josepha von 

Bienenberga v českém překladu profesora Ignáce 

Antonína Hrdiny. „Jedná se o nejstarší zpracování 

dějin našeho města, které mapuje historii Dvora 

Králové od jeho legendárních počátků až po rok 

1780. Kniha vyšla v Praze v roce 1782, ale pouze 

v němčině, a dosud nebyla nikdy přeložena. Jsme 

tedy moc rádi, že se profesor Hrdina rozhodl 

právě u  příležitosti výročí města dílo přeložit,“ 

uvedla Marta Pešková Staníková, ředitelka měst-

ské knihovny Slavoj.

 Publikaci v  nákladu 400 kusů vydala právě 

městská knihovna za  fi nanční podpory Minis-

terstva kultury ČR a  města Dvůr Králové nad 

Labem a zájemci ji budou moci zakoupit v měst-

ském muzeu, v  knihovně Slavoj i v  městském 

informačním centru.

Sobotní městskou slavnost Den královny Žofi e 

zase zpestřil křest nové knihy „Dvůr Králové 

nad Labem ve  fotografi i“. Obsahuje celkem 

100 snímků od 16 amatérských i profesionálních 

fotografů. Křest se uskutečnil během historické 

části slavnosti před zraky královny Žofi e a kmo-

try se stali starosta Jan Jarolím a místostarostka 

Alexandra Jiřičková. 

„Fotografy jsme oslovili prostřednictvím sou-

těže, která probíhala letos na jaře, a nakonec se 

nám sešlo téměř 260 snímků města a jeho okolí, 

z  nichž porota vybrala stovku těch nejzajíma-

vějších. A právě z fotografi í obsažených v knize 

veřejnost vybrala ještě třináct snímků, ze  kte-

rých bude sestaven nástěnný kalendář města 

na rok 2021,“ uvedla Alexandra Jiřičková a knize 

popřála, „ať jde na odbyt, čtenářům se líbí a zau-

jímá přední místo v jejich domácí knihovně.“ 

Kniha, která má propagovat město Dvůr Krá-

lové nad Labem a okolí, byla vydána v nákladu 

1 500 kusů a k dostání bude v městském infor-

mačním centru za cenu 220 Kč.

Miroslava Kameníková

Foto: Ladislav Válek a Jan Skalický

Nové knihy o Dvoře Králové nad Labem 
vypráví o historii města a ukazují jeho krásy  

Zastupitelé schválili prodej 
domu čp. 115 v Palackého ulici 
za více než 8 milionů korun
Město Dvůr Králové nad Labem nabídlo 

na jaře letošního roku k prodeji lukra-

tivní nemovitosti v centru: dům čp. 115 

v Palackého ulici včetně stavební parcely, 

na níž stojí, a dále dům čp. 40 na náměstí 

T. G. Masaryka včetně příslušných 

pozemků. 

Na základě vyhodnocení došlých nabídek 

zastupitelé na zářijovém zasedání schválili 

prodej domu čp. 115 v Palackého ulici za 

cenu 8,01 mil. Kč. Nový majitel chce objekt 

rekonstruovat a bytové a nebytové pro-

story v něm následně pronajímat.

Výběrové řízení na prodej druhého domu 

a přilehlých pozemků však zastupitelstvo 

na návrh zastupitele Jana Kříže (ANO 2011) 

nakonec zrušilo a uložilo radě města stano-

vit podmínky pro záměr prodeje tak, aby 

zohledňovaly nejen výši nabízené ceny, 

ale zejména budoucí podobu a využití 

nemovitosti. Jedním z důvodů je i to, že 

se dům nachází přímo na obvodu náměstí

T. G. Masaryka v historickém centru města.

(mik)
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Ve Dvoře Králové nad Labem dojde k revizi katastru nemovitostí
Během letošního podzimu zahájí pracovníci 

Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, 

Katastrálního pracoviště Trutnov, revizi údajů 

katastru nemovitostí v katastrálním území Dvůr 

Králové nad Labem. S cílem odstranit zjištěné 

nesoulady vyrazí pracovníci katastrálního pra-

coviště také na místní šetření do terénu.

K  revizi dojde s  cílem zajistit co největší sou-

lad údajů katastru nemovitostí se skutečností. 

Obsah katastru bude revidován nejen za účasti 

příslušných úřadů, ale také za účasti přizvaných 

vlastníků. Jen vlastníci znají historii a  mohou 

přispět k  rychlejšímu vyřešení zjištěných 

nesouladů.

Předmětem revize katastru jsou zejména 

zápisy staveb, druhů pozemků, způsobů využití 

pozemků, typů staveb a způsobů využití staveb. 

Reviduje se i  průběh hranic pozemků a  opráv-

něnost evidence sousedících parcel stejného 

vlastníka. 

U staveb, které jsou předmětem evidence katas-

tru nemovitostí, ale dosud nejsou evidovány, je 

nutno vyžadovat listiny potřebné k zápisu včetně 

geometrického plánu pro zaměření změny. 

Obdobně u přístaveb, kdy se z důvodu přístavby 

mění výměry mezi zastavěnou plochou a  sou-

sedními pozemky.  V  případě, že stavba evido-

vaná v katastru byla ve skutečnosti odstraněna, 

bude nesoulad řešen bez přítomnosti vlastníka. 

Vlastník bude pouze informován o provedeném 

výmazu stavby, případně i o změně parcelního 

čísla odstraněním stavby dotčeného pozemku. 

Ve  většině případů tak dojde ke  změně druhu 

pozemku ze zastavěná plocha a nádvoří na druh 

pozemku ostatní plocha.  

Důležitou částí revize je řešení nesouladů 

v  druzích pozemků a  způsobu jejich využití. 

Je možné se s  vlastníkem dohodnout, že část 

pozemku za  stavbou nebude geometrickým 

plánem oddělována jako zahrada, ale že celý 

pozemek bude po  revizi evidován jako zasta-

věná plocha a  nádvoří, nebo bude celý poze-

mek mimo stavbu po revizi v katastru evidován 

jako zahrada. V extravilánu je cílem vyřešit často 

velké a  trvalé změny. V  řadě případů tak může 

dojít ke  změně druhu pozemku ze zeměděl-

ského na nezemědělský a naopak. I zde projed-

nání s  vlastníkem hraje svou nezanedbatelnou 

úlohu. 

Při revizi katastru nemovitostí může dojít také 

ke  sloučení parcel, které nesplňují defi nici 

pozemku podle zákona. Jsou tak sloučeny par-

cely v  rámci jednoho vlastnictví téhož druhu 

pozemku, kterým ve sloučení nebrání například 

zástavní právo. 

Až zástupci katastrálního úřadu porovnají 

katastrální mapy s  ortofotomapou,  v terénu 

zjistí skutečný stav, který porovnají se stavem 

evidovaným, a věc projednají s dalšími orgány, 

obrátí se na vlastníky, aby je seznámili se zjiš-

těnými nesoulady a  projednali s  nimi způsoby 

nápravy. V  případě, že se vlastníky nepodaří 

zastihnout, je zpravidla do  jejich domovní 

schránky vložena pozvánka na  projednání 

s  návrhem místa a  času, případně bude vlast-

ník vyzván k  projednání písemnou pozvánkou 

zaslanou na adresu jeho trvalého pobytu. 

Změny nevyžadující doložení listiny, jako jsou 

např. vybrané změny druhu pozemku či odstra-

nění zápisu neexistující stavby, se do  katastru 

zapíší z moci úřední, případně na základě potvr-

zení orgánu veřejné moci.

Pozor! V  důsledku revize může dojít ke  změně 

okolností rozhodných pro vyměření daně z nemo-

vitostí. Takovou okolností je například údaj 

o druhu pozemku. Vlastník je pak povinen podle 

zákona o  dani z  nemovitostí podat úplné nebo 

dílčí daňové přiznání do  31. ledna příslušného 

roku. Pokud tak neučiní, vzniká mu povinnost 

zaplatit pokutu a případně také úrok z prodlení. 

Věřím, že společnými silami se dílo podaří. Vlast-

ník splní svou povinnost a  katastr bude jako 

zdroj informací odpovídat skutečnosti. 

Olga Kramářová, ředitelka 

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj

Katastrální pracoviště Trutnov

Celý článek najdete na www.mudk.cz.
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Opravdu za vše mohou technické služby města?
Přestože i  já mám výtky k  práci technických 

služeb města (TSm), nedá mi to nereagovat 

na článek z posledního čísla těchto novin. 

Autorka píše o náměstí a jiných věcech. Opět se 

zde uvádí informace, sdělené „kdesi“ a „kýmsi“. 

A  co informace, které autorka obdržela jako 

vyjádření od příslušného pracovníka TSm?

Tak se to pokusím shrnout. Osvětlení a  elek-

troinstalace náměstí bylo kolaudováno v  roce 

2011. Pan Valenta (vedoucí údržby veřejného 

osvětlení) je v TSm od roku 2017. Dle jeho sdě-

lení nemá k  dispozici žádný manuál k  zemním 

svítidlům od  zhotovitelské fi rmy. Toto autorce 

článku sdělil. Takže pokud má někdo z úředníků, 

tehdejšího vedení města či kdokoliv další zmi-

ňovaný manuál, ať ho prosím předloží.

K  technickému provedení elektroinstalace 

náměstí mi dále bylo sděleno následující. Exis-

tuje rozpor mezi revizní zprávou a projektovou 

dokumentací. Při realizaci nebyl zvolen vhodný 

typ svítidel. Vysouvací sloupky jsou nevhodně 

ošetřeny proti vlhkosti. Opakovaně dochází 

k zaplavení elektroinstalace, zkratování a vypá-

lení celých těles.

Pracovníci TSm prováděli opravy podle svých 

možností. K  velkému počtu poruch osvětlení 

došlo po loňském vlhkém podzimu. Od té doby 

se řeší nutnost významnějšího zásahu a  inves-

tice do zmíněného osvětlení. Správce veřejného 

osvětlení navrhl řešení, které však musel kon-

zultovat mimo jiné s architektem, který náměstí 

projektoval. Nejen s  umístěním nového mobi-

liáře, ale i  s  výměnou svítidel, změnou barvy 

světla apod. musí architekt předem souhlasit. 

V současné době se připravuje rozpočet města 

pro rok 2021. Při jeho schvalování uvidíme, zda 

zastupitelé schválí položku na opravu osvětlení 

náměstí dle požadavku TSm nebo odboru roz-

voje, investic a správy majetku.

Pojďme nenapadat městské organizace, vedení 

města či úředníky bez pádných argumentů. 

Pokud má kdokoliv fyzické důkazy o  špatné 

práci, liknavosti, či dokonce trestné činnosti, 

nechť je předloží a  koná. Kdokoliv ze zastupi-

telů může podat podnět k prošetření kontrolní 

komisi, tajemníkovi úřadu nebo policii.

Pokud nám ale nejde o  opravu osvětlení způ-

sobem, který bude zajišťovat jeho dlouhodo-

bou funkčnost, ale jde nám o  nalezení „viníka“, 

můžeme pokračovat v  jeho hledání. Sám bych 

pak měl několik dalších dotazů na  pamětníky 

převzetí celého díla (rekonstrukce náměstí) 

a uplatňování oprav v záruční době.

Na  závěr bych rád poděkoval panu Dominiku 

Valentovi za  práci, kterou s  přidělenými pro-

středky (fi nančními i  personálními) vykonává 

nejen v oblasti provozu veřejného osvětlení, ale 

i v oblasti odpadového hospodářství.

Ing. Vítězslav Šturma, MBA, zastupitel (Východočeši)

Ještě v červnu předložilo vedení města zastupi-

telům návrh, aby se úsek Labské stezky ze Sta-

novic do  Žirče stavěl až za  5 let. Po  jednáních 

pracovní skupiny jsme ale věci dali do pohybu. 

Ztracený rok času už bohužel nedoženeme. 

Věřím ale, že je možné v  příštím roce obstarat 

spolufi nancování stavby, vybrat zhotovitele 

díla a v roce 2022 zprovoznit tento úsek Labské 

cyklostezky jako bezpečné propojení města 

s barokním areálem v Kuksu. Vedle toho musíme 

uspíšit i  projektování cyklostezky na  přehradu 

Les Království. Máme teď jedinečnou šanci 

využít dotační příležitosti, které se pro bezpeč-

nou nejen cyklodopravu nabízí.

Ing. Veronika Tomková, zastupitelka (DKoalice – TOP 09)

Za dva roky po 
cyklostezce z Žirče 
do Stanovic!Zase petice?

V jarních měsících obdrželo vedení města petici 

od občanů Sylvárova proti výstavbě bytového 

domu. Ten má vyrůst mezi jejich domky a oni 

mají oprávněný strach, jak dalece se to dotkne 

života v jejich poklidné čtvrti. Nikdo s nimi 

dostatečně neprojednal, jak bude bytovka 

veliká, kolik v ní bude žít obyvatel. 

Naše vyhlášené koupaliště čeká velmi nákladná 

rekonstrukce. Ani k ní občané nedostali od 

vedení města prostor se vyjádřit. Nebýt aktiv-

ních mladíků z Tyršova plaveckého klubu, kteří 

připravili veřejné projednání s občany, mohl 

vzniknout z našeho koupaliště paskvil. Své 

názory mohli vyjádřit všichni návštěvníci kou-

paliště – senioři, kondiční plavci, rodiny s dětmi. 

Doufejme, že výsledek práce Tyršova plavec-

kého klubu vezme vedení města v potaz.

A dnes tu máme petici další. Tentokráte je od 

nespokojených občanů Lipnice a rodičů, kteří 

vozí své děti do zdejší mateřské školy. Okolí 

školky je v neutěšeném stavu, není zde žádná 

plocha k parkování, cesty naprosto nevyhovu-

jící, za deště se okolí školky mění v jedno velké 

jezero. Místní ohledně oprav vozovky a zřízení 

parkovacích míst jednají s městem již více než 

dva roky. Nic se neděje, situace je čím dál horší.

Hnutí ANO mělo ve svém volebním programu 

slogan: „Přívětivá radnice“. Toto má být naplnění 

volebního slibu?

Z našeho šestnáctitisícového města každý 

rok ubude cca 390 lidí. Kdo tu zůstane? Nebo 

poslední zhasne?

Dana Bohutínská

zastupitelka (ODS)

Na konci srpna se rodina, přátelé a známí rozlou-

čili s panem Ing. Radomilem Kačerovským. 

Pan Kačerovský nežil jen svůj soukromý život 

se svou rodinou a svými koníčky, ale významně 

se zajímal i o věci veřejné. Na začátku 90. let 

minulého století byl zvolen i starostou našeho 

města. Že byl známým a váženým občanem 

Dvora Králové nad Labem, svědčila i hojná účast 

veřejnosti na jeho pohřbu. Kostel CČH byl plný 

smutečních hostů.

Překvapilo mě proto, že se rozloučení s bývalým 

starostou nezúčastnil nikdo ze současných před-

stavitelů našeho města. To, že byla ještě doba 

dovolených, nemůže být omluvou!

Mgr. Renata Tauchmanová

Poznámka 
k rozloučení 
s Ing. Kačerovským

Nedoceněný (a nevyužitý) dvorský poklad
Sedím na terase jako téměř každý večer. Užívám 

si výhledy na  zapadající slunce, pohled na  hla-

dinu bazénu rozčeřenou otužilými plavci, ale 

i společnost lidí, která jedinečný areál ve Dvoře 

Králové nad Labem pravidelně navštěvuje. Je 

neděle 6. září, poslední den otevření Tyršova 

koupaliště v  tomto roce. Ačkoliv má voda jen 

18,5 °C, sešlo se tu večer několik desítek lidí.

Jsme vděčni za každý další den, kdy je areál ote-

vřený. Jsme tu taková všehochuť: od malých dětí, 

jejich rodičů až po seniory. Uvědomujeme si, že 

areál je místní poklad, veřejný prostor, který zda-

leka neslouží veřejnosti tak, jak by mohl – a měl. 

Kolikrát už jsme tohle téma omílali dokolečka 

a stále nechápeme, proč by nemohl být otevřený 

dříve v květnu a později v září, možná i v říjnu.

Veřejný prostor je místo, kde se něco děje. 

Veřejným prostorem je park, hřiště, náměstí 

i rekreační areál i koupaliště. Lidé se zde setkají 

- náhodně nebo cíleně, komunikují spolu, inspi-

rují se a vznikají nápady, spolupráce, přátelství. 

Věci, které přesahují jedince a mají vliv na život 

v daném místě. 

Tyršovo koupaliště není jen místo na koupání: je 

to sportovně-rekreační areál se vším, co k tomu 

patří. Důkazem potenciálu místa jsou akce, které 

se zde konají, a to především na přelomu sezony: 

Den dětí pod taktovkou DDM Jednička, Atti-

tude challenge nebo Death Game. Je to skvělé 

zázemí pro děti na  táborech, ale zrovna tak by 

mohl být pro kohokoliv: i  neorganizovanou 

skupinu dětí a mládeže obzvlášť. Jiný podobný 

areál s takovými možnostmi zde ve Dvoře není. 

A chybí! Skutečně: naše děti, myslíme ty větší, si 

tu nemají kde zahrát s míčem nebo spolu jen tak 

být. Nemají tu kde spolu pobývat ani dospělí: 

zázemí s možností občerstvení, sociálním zaříze-

ním, možností úschovy a zapůjčení sportovního 

vybavení, ale i volné hry tu není. 

Závidím Trutnovu, že mělo otevřené koupaliště 

během zářijových víkendů. Závidím sousedním 

Hořicím areál Dachova, který je otevřen po celé 

slunečné období roku a plní tak plně roli rekre-

ační. A  nejen to: část písečné pláže je rezervo-

vána pro petanque: hru, kterou mohou hrát lidé 

každého věku! Stejný potenciál má i  Tyršovo 

koupaliště. Není nutné za  ním pořád vidět jen 

plavecký bazén s  nevyhřívanou vodou. Je to 

místo, které má pro Dvůr větší význam. Dovo-

lím si tvrdit, že v srpnu a září dokonce větší než 

zimní stadion, který je během letních teplot pro 

město nesrovnatelně větší fi nanční zátěží než 

otevřený areál Tyršova koupaliště.

Romana Bašová
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očištěny hlavní i spodní schodiště a některé části 

zděného objektu. Před kovovými dvířky byla 

odhalena část dlažby, která se zřejmě nachází 

ve větší ploše. Poté byl nalevo od  kamenného 

stolu odtěžen sediment a  očištěna kamenná 

lavice. Další den jsem z ní odstranil mech, čímž se 

po velmi dlouhé době objevil zapomenutý vyte-

saný letopočet 1867, který odkazuje na 50. výročí 

nálezu Rukopisu královédvorského a  zároveň 

také na 50. výročí založení zděného objektu pra-

meniště. Po odstranění náletů mezi dolním scho-

dištěm a prostorem nad spodními schody u paty 

objektu jsme zjistili havarijní stav opěrné zdi, 

u které hrozí sesutí. Přístup je nadále sice volný, 

avšak statika zdi je velice špatná a nedoporuču-

jeme se k ní ani k jejímu okolí přibližovat!

Akce se vydařila nad naše očekávání. Památný 

objekt Starého pramene ukázal svoji tvář a vyso-

kou historickou i  estetickou hodnotu. Věříme, že 

při procházkách budou občané rádi vzpomínat 

na  svoje dětství, dřívější návštěvy a  jejich děti 

na vlastní oči uvidí šikovnost předků a lépe poro-

zumí, odkud se bere čistá voda doma z kohoutku...

Děkuji všem zúčastněným: paní Lindě Harwot, 

s níž jsem akci plánoval a která přinesla nářadí, 

městu Dvůr Králové nad Labem, které kontakto-

valo Lesy města. Z této organizace děkuji jedna-

teli Petru Kupskému za organizaci akce a panu 

Martinu Faltysovi s  jeho rodinou za  účast, 

poskytnutí techniky a milé překvapení v podobě 

občerstvení. Dále za účast a poskytnutí techniky 

děkuji manželům Bašovým. Poděkování patří

i týmu z portálu Královédvorsko za propagaci.

V budoucnu bychom chtěli pokračovat v podob-

ných aktivitách jako např.: obnova a úprava 

veřejné zeleně, sběr odpadků ve vybraných loka-

litách, likvidace černých skládek, jarní výsadba 

záhonů v centru města, revitalizace některých 

lokalit ve městě atd. Pracovní brigády bychom 

chtěli pořádat každoročně, a  pokud nám to 

časové možnosti dovolí, i  několikrát do  roka. 

Pokud se chcete také účastnit, zašlete váš kon-

takt na  e-mail: RomanSirovátka@seznam.cz, 

linda21@centrum.cz nebo napište na Facebook.

Text a foto: Roman Sirovátka 
inzerce:

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

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

Koupím chalupu nebo starší dům k  rekreaci. 

Může být i v horším stavu. Hezká lokalita a místo 

výhodou. Tel: 703 890 073

Hledám starší paní, která nechce být sama. Jsem 

z Trutnova, nabízím klid a dobrou společnost, 

rád cestuji. Tel.: 725 026 294

SPORTOVNÍ HALA SLOVANY
TENIS, PING PONG, FLORBAL, NOHEJBAL

VHODNÉ TAKÉ PRO POŘÁDÁNÍ SPORTOVNÍCH 

OSLAV DĚTÍ

Objednávky haly – tel.: 605 388 122

PRONÁJEM PROSTOR od 350–550 Kč/m2 a rok

Informace k pronájmu – tel.: 603 703 001

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

INZERCE

 V NOVINÁCH 

KRÁLOVÉDVORSKÉ 

RADNICE

• Řádková inzerce již 

od 150 Kč.

• Plošná inzerce již 

od 700 Kč.

Více informací na:

www.mudk.cz/nkr

Tel.: 499 318 258

Na  pravém břehu Hartského potoka se 

na  pozemku města, který spravují Lesy města 

Dvůr Králové nad Labem, nachází místo, kde 

se sbíhá hned několik pramenů. V letech 1816–

1819 zde měšťan Jan Kopp nechal vybudovat 

zděný objekt. Vedle něj vede modře značená 

lesní cesta. Samotný přístup k objektu je umož-

něn pěšinou a  schodištěm, jež je ve  špatném 

stavu. Historické fotografi e dokazují, že bytelné 

kamenné schody se původně nacházely v  celé 

délce přístupu. Objekt Starého pramene se 

však stal téměř zapomenutou památkou, což se 

podepsalo na  jeho chátrání, ač stále plní svoji 

funkci a měl by poskytovat pitnou vodu nemoc-

nici a částečně snad i Podharti.

Dobrovolná pracovní brigáda, která měla za  cíl 

revitalizaci okolí Starého pramene, se konala 

v sobotu 5. září odpoledne. Celkem se sešlo deset 

lidí a dobrovolníci se pustili do práce podle pře-

dem uveřejněného harmonogramu: pracovník 

Lesů města pan Faltys spolu s  panem Bašem 

prořezávali a  sekali zeleň v  okolí prameniště, 

ostatní nosili posekané nálety a  zbytky vysoké 

trávy na hromadu k nevyužitému ohništi. Odná-

šena sem byla později i částečně odkrývaná hra-

banka se sedimentem ze schodiště a  z  blízkosti 

prameniště. Postupně bylo okolí zbaveno náletů 

a vysoká tráva posekána. Od mechu byly částečně 

Dobrovolníci během brigády revitalizovali okolí Starého pramene

Široká nabídka vozů SUBARU v našem autosalonu!
Zveme Vás k předváděcí jízdě!
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STAVEBNÍ DŘEVOSTAVEBNÍ DŘEVO
••  FOŠNY, PRKNA, LATĚ    FOŠNY, PRKNA, LATĚ    
• HRANOLY, TRÁMY• HRANOLY, TRÁMY
• CELÁ VAZBA• CELÁ VAZBA

CENA DOHODOU   TEL: 602 649 663CENA DOHODOU   TEL: 602 649 663
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Společenská rubrika
Poděkování
Děkujeme všem přátelům, kamarádům, 

sousedům a známým, kteří nás podpořili 

v našem velkém bolu nad úmrtím 

našeho drahého manžela, táty a dědečka 

Ing. Radomila Kačerovského.

rodina Kačerovských

Noví občánci města
V srpnu 2020 se narodilo 11 občánků našeho města – 7 chlapců a 4 děvčata.

Jana Náhlovská, evidence obyvatel

Úmrtí
V měsíci srpnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 21 lidí, z toho bylo 

12 královédvorských občanů, 8 mužů a 4 ženy.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti zaslali v srpnu 28 občanům gra-

tulaci k životnímu jubileu a 2 jubilanty navštívili osobně. V tomto období 

oslavil 1 pár diamantovou svatbu, 3 páry zlatou svatbu a 5 párů stříbrnou 

svatbu.

Lenka Havlová, Komise pro občanské záležitosti

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

Radim Chovančík a Renata Kudrnáčová   – 1. 8. 2020

Tomáš Čeřovský a Denisa Vondroušová   – 21. 8. 2020

Jan Mikulčík a Kateřina Šimáčková   – 27. 8. 2020

V Kuksu uzavřeli manželství tito snoubenci:

Petr Kraus a Pavlína Brslínková    – 7. 8. 2020

Ladislav Michek a Michaela Hubková   – 15. 8. 2020

Vojtěch Havle a Markéta Mikulíková   – 15. 8. 2020

Miroslav Jelínek a Tereza Jiříčková   – 15. 8. 2020

Zdeněk Slabý a Monika Trenčanová   – 15. 8. 2020

Lukáš Peřina a Aneta Kneifl ová    – 28. 8. 2020

Martin Svatoň a Andrea Janatová   – 28. 8. 2020

Marek Špetla a Denisa Matějková   – 28. 8. 2020

Ve Stanovicích uzavřeli manželství tito snoubenci:

Miroslav Barnet a Kateřina Frišmanová   – 21. 8. 2020

Ve Vítězné uzavřeli manželství tito snoubenci:

Martin Plecháč a Markéta Jiřičková   – 1. 8. 2020

Ondřej Bláha a Adéla Dlouhá    – 22. 8. 2020

Miroslav Hampek a Monika Klimešová   – 29. 8. 2020

Údaje jsou zveřejněny na základě poskytnutého souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Často jen podvědomě vnímáme rodinu jako místo, 

kde máme blízké osoby, ke kterým si průběhem času 

vytváříme silné citové pouto. Místo, kde nás někdo 

učí a vychovává tím, že nás motivuje, napomíná a má 

o nás strach. Prostor, kde můžeme chybovat a kde 

je nám následně odpuštěno. Díky tomu řada z nás vyspívá v samostatné 

osobnosti, které jsou motivované k dalšímu rozvoji. Osobnosti, které se 

umí učit z chyb a překonávat neúspěchy a které se dokážou postarat nejen 

samy o sebe, ale i o druhé. Tak to žel nemá každý automaticky.

Farní charita Dvůr Králové nad Labem založila v roce 2013 Centrum pro 

rodinu Klubko. Svou činností se snaží motivovat a podporovat osoby, které 

jsou ochotné otevřít svou domácnost dětem, které rodinu nemají. Náhradní 

rodič je stejně tak, jako tzv. rodič biologický, rodičem chybujícím – a má na 

to plné právo. Hledáme osoby, které budou ochotny dát příležitost dětem, 

které vyrůstají v ústavních zařízeních, zažít to, co je rodina. Místo, kde se 

naučí budovat důvěrné vztahy, kde o ně někdo bude mít strach z lásky, kde 

s nimi bude někdo sdílet jejich emoce a pomůže jim je zpracovat. Rodinu, 

kde budou mít své povinnosti, zažijí pochvalu i napomenutí a kde mohou 

bezpečně dělat chyby.

Děkujeme všem, kteří svou náruč a domácnost dětem bez rodiny už ote-

vřeli, ale i těm, kteří o tom uvažují. Každému z vás, milí čtenáři, přejeme 

rodinu – místo, kde jste milováni a přijímáni takoví, jací jste.

Alena Šimková, Centrum pro rodinu Klubko, Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Jakou roli plní rodina 
v životě dítěte

Odlehčovací služba 

v Domově sv. Josefa 

pomáhá nemoc-

ným i těm, kteří se

o ně každodenně

v domácí péči 

starají.

Asi každý zná ten 

pocit, když se blíží 

doba dovolené

a už se těší na odpo-

činek a regeneraci. 

Nyní si mohou 

zaslouženou dovolenou užívat také osoby, říkáme jim andělé, každodenně 

pečující o své nemocné blízké.

Díky podpoře mnohých dárců totiž Domov sv. Josefa nabízí komplexní 

odlehčovací služby pro nemocné roztroušenou sklerózou nebo s jiným 

tělesným či neurologickým onemocněním. Délka pobytu klientů na odleh-

čující péči se pohybuje od 7 do 90 dní podle potřeby tak, aby si pečující 

osoby mohly zařídit potřebné záležitosti, oddychnout si a nabrat nových 

sil. Služba je k dispozici lidem z celé ČR, ale vyzýváme zejména obyvatele 

Královédvorska.

Pro klienty připravíme program odborných rehabilitací a terapií ušitý na 

míru jejich potřebám. Moderní pomůcky a rehabilitační metody, fyziote-

rapie, psychoterapie a duchovní péče, ergoterapie, logopedie, to vše pod 

vedením zkušených profesionálů, pomáhá hendikepovaným znovu do 

života. 

Pobytem to ale nekončí. Další službou, kterou vnímáme i jako poslání, je 

poradenství klientům i jejich pečujícím andělům. Od pondělí do pátku od 

8:00 do 15:00 hod. je k dispozici telefonická poradna na tel.: 491 610 620. 

Pokud nestihnete zavolat do 15:00 hod. a potřebujete podporu či rady, je 

možno využít e-mail poradna@dsj-zirec.cz.

V rámci podpory domácí péče připravujeme také projekt tréninkových 

Chytrých bytů, což bude vzorové bydlení pro nemocné roztroušenou skle-

rózou, které si budou moci vyzkoušet a inspirovat se pro zařízení svého 

vlastního domova v duchu soběstačnosti a samoobslužnosti. Do konce 

roku 2020 chceme mít dokončenou projektovou dokumentaci a věříme, že 

se nám podaří sehnat fi nanční prostředky tak, abychom mohli v následují-

cích letech projekt zrealizovat.

Stejně jako klienti a jejich andělé neustále posouvají své schopnosti a jejich 

snaha nikdy nekončí, tak i my vytrváme v neustálé snaze o zlepšování pod-

mínek pro hendikepované a jejich návrat zpátky do života.

Kateřina Fürbacherová

PR & Communication, Domov sv. Josefa v Žirči

Andělé mohou také odpočívat
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Před letními prázdni-

nami jsme se s  dětmi 

z  1. stupně rozlou-

čili s  nadějí, že v  září 

se setkáme zase v  té 

naší staré známé škole. 

Bohužel okolnosti nám 

nedovolily vrátit se 

do  „normálních kolejí“. Přesto jsme se snažili, 

aby byly první školní dny plné úsměvů, radosti 

ze shledání a  těšení na  společnou práci. Každá 

třída si zvolila svoji cestu, jak nejlépe vstoupit 

do  nového školního roku. Protože nám počasí 

přálo, snažili jsme se vedle třídnických povin-

ností hlavně trávit čas venku. Prvňáčci se samo-

zřejmě seznamovali se školou, paní učitelkou 

a svými spolužáky. Další třídy se vydaly do zoo, 

na  zmrzlinu nebo se byly podívat na  soutěž 

ve  vyprošťování z  havarovaných vozidel, která 

probíhala na  náměstí T. G. Masaryka. Jiné žáky 

vytáhla do  přírody stopovaná s  jednoduchými 

úkoly. Druháci se ohlédli za létem a „probírali“ se 

prázdninovými kufříky, takovými pomyslnými 

prázdninovými deníky. 

Postupně jsme se na tyto činnosti snažili navázat 

výukou. Čeká nás velký kus práce a my všichni 

věříme, že ji zvládneme.

pedagogové z 1. stupně

V  naší malé jednotřídní škole v  Žirči zasedlo 

do  lavic pro nový školní rok 2020/2021 celkem 

deset dětí. Dvě třeťandy, čtyři druháci a  nově 

také čtyři prvňáci. Poměr dívek a chlapců je pro 

letošní rok šest ku čtyřem ve prospěch děvčat. 

První týden byl ve  znamení poznávání nejen 

nových spolužáků, prostředí školy, ale také jejího 

okolí. Díky slunečnému počasí prvních zářijo-

vých dnů jsme s  dětmi prošli a  prozkoumali 

blízké i  široké okolí, učili se dopravní značky 

a  jak správně přecházet silnici po  přechodu. 

Zašli jsme si také na  nanuka do  cukrárny. Díky 

poklidnému přípravnému týdnu mohla v  pon-

dělí 7. září začít pozvolna samotná výuka. O to, 

aby bylo pro děti vyučování poutavé a zajímavé, 

se stará paní učitelka Hylmarová. 

Do  družiny má paní vychovatelka Tomancová 

Efl erová na  celý podzim připravených spoustu 

aktivit a her nejen na ven, ale i pro případ nevlíd-

ného počasí. Paní Blažková povede při ranní 

družině tvořivou dílničku, kde budou mít děti 

možnost si každý týden něco vyrobit, vytvořit 

nebo se kreativně projevit. Koncem října, jak je 

poslední roky zvykem, je v přípravě dvoudenní 

akce na  oslavu svátku Halloween. Tuto akci 

plnou zábavy, her a  úkolů s  trochou tajemna, 

spojenou se spaním ve škole, si děti stejně jako 

všechny tři paní učitelky velmi oblíbily. Letos 

se máme opět na co těšit. Třeba se na nás zase 

přijde podívat bílá paní nebo jiné strašidýlko …

Přejeme všem žáčkům, paním učitelkám i všem 

ostatním úspěšný školní rok a  rodičům mnoho 

trpělivosti.

Martina Tomancová Efl erová

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 2020/2021

Letošní oslavy 130 let od založení královédvor-

ského gymnázia proběhly v sobotu 5. září 2020 

ve  zvláštní době a  musely se jí přizpůsobit: 

Nakonec bylo nutné zrušit plánovaný kulturní 

program stávajících studentů a všichni zaměst-

nanci školy i  návštěvníci museli mít během 

pobytu ve školní budově roušku či respirátor. 

Přesto byly úspěšné, protože zůstalo to hlavní: 

návštěvníci měli jedinečnou příležitost pro-

hlédnout si průběžně modernizovanou školní 

budovu i  všechna dochovaná tabla, vystavená 

v  aule. Historii školy přiblížil dějepisný program, 

který vedle výkladu o  okolnostech vzniku a  je-

jím chodu zvláště za  starého mocnářství ukázal 

také fotografi e dokumentů z  archivu v  Trutnově 

i Vídni (např. rozvrh první primy 1890–1891, plány 

ke  stavbě budovy, podpis císaře Františka Josefa 

na  souhlasu k  pojmenování naší školy jeho jmé-

nem nebo doklad o předčasném udělení maturity 

před nástupem do armády za první světové války). 

Došlo i na originály novějších kronik a fotoalb. 

Naši hosté se také mohli návštěvou jednotlivých 

učeben s  programem seznámit se současným 

životem gymnázia. V  tom jim pomohl i  nový 

výroční almanach, v  němž se vedle pedagogů 

představily též všechny třídy z června 2020.

Neméně důležité bylo i setkání s bývalými učiteli 

i spolužáky (a také občerstvení na zahradě školy...).

Obzvláště symbolická byla návštěva generál-

ního partnera školy Ing. Jiřího Hlavatého, který je 

nejen naším štědrým sponzorem, ale též absol-

ventem, proto zde mohl vzpomínat na svá studia 

a  srovnávat s  nimi stávající moderní podmínky 

a vybavení. Za zřizovatele – Královéhradecký kraj 

– k  nám zavítala náměstkyně hejtmana a  radní 

pro školství Mgr. Martina Berdychová. 

I za stávajících složitých podmínek k nám dora-

zilo přibližně 200 absolventů. Těší nás jejich 

zájem o  školu a  děkujeme za  návštěvu! Téměř 

celodenní ráz akce (probíhala 9:30–18:00) jí 

zajistil poklidný průběh bez většího shluko-

vání návštěvníků, kteří se postupně prostřídali. 

Jediným rušivým okamžikem tak byla chvíle 

prudkého deště a větru, jež koncem odpoledne 

předčasně ukončila setkání na zahradě. 

Ačkoli jsou současná protiepidemická opat-

ření i  pandemie velmi nepříjemné, tyto oslavy 

nabídly též srovnání, že jsme za  posledních 

130 let jako instituce prožili už složitější situace 

– a  zdárně se s  nimi vypořádali. A  tak na  dal-

ším výročí budeme jistě s úsměvem vzpomínat 

i  na  dnešní problémy jako na  další zvládnutou 

kapitolu dějin naší školy... A  teď už jen ji tak 

i úspěšně prožít! Hodně zdaru!

PhDr. Ivo Rejchrt

Oslavy 130 let gymnázia

V aule byla shromážděna veškerá dochovaná tabla. Vzbu-

dila jako vždy živý zájem.

Současný život školy plasticky přibližuje nový výroční 

almanach, na němž se podíleli učitelé i žáci.

Zahájení školního roku na 1. stupni ZŠ Strž a ve škole v Žirči 

Do skal nejen 
Jiráskovýma očima
Příprava na expedici, která završuje program 

Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE), 

začala už v červnu, kdy naše volba padla na 

Jiráskovy skály. Nakonec se poslední prázdni-

nový víkend vydávají na cestu 4 členky. 

Náš „DEN D“ (Dobrodružná Expedice Nebojác-

ných Děvčat) je tady. Dva dny bez mobilu, peněz 

a tepla domova může začít. V Malých Svatoňo-

vicích zmatečně vystupujeme z vlaku a první 

„check point“ s učiteli se tak stává nezapomenu-

telným. Než se vydáme na trasu, musíme zkontro-

lovat mapu. Po cestě polem, lesem a vesničkami 

přicházíme do Jiráskových skal. Začínáme vypra-

covávat záměr výpravy, kterým je porovnání míst 

vypsaných v knížce s realitou. Zaměřujeme se na 

4 lokality: zámeček, jezírko, skalní věž a hrad. Ze 

zámečku se stala restaurace, kde jsme si mohly 

doplnit zásoby vody, ale skalní věž a nádherný 

výhled z ní byl přesný, jak pan Jirásek popisoval. 

Našly jsme i detaily chytů, jak se píše ve Skalách. 

S prázdným žaludkem stavíme stany a první teplá 

hostina může začít. A jéje. Začíná pršet. Čas jít do 

stanu. Po dlouhé bezesné deštivé noci se probou-

zíme do sychravého nedělního rána. Na vařiči si 

připravíme sváteční snídani.

Druhý den, v Hronově, se vydáváme na vyčer-

pávající prohlídku domku Aloise Jiráska. Teď už 

o velikánu české literatury víme snad vše. 

Během prohlídky nás vyleká déšť a začínáme se 

obávat o naše batohy. Ale vše dobře dopadne, 

na nádraží přicházíme včas. Ve vlaku si poví-

dáme o zážitcích a obavách z výletu, všechny se 

loučíme a odjíždíme domů s nezapomenutel-

nými zážitky. Nevěřily bychom, že nás cesta za 

Jiráskovým dílem tolik spojí.

Markéta a Pavlína Žižkovy (3. C), 

Šárka Pečenková (4. C) a Lucie Petráčková (6. C)
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Cesta 
do minulosti
Páťáci si nahradili 

původně plánovanou 

jarní exkurzi do  minu-

losti hned první pátek 

nového školního roku. 

Ve vlastivědě se ve 4. ročníku učili o pravěkých 

lidech, a  proto se vydali do  Archeoparku Vše-

stary, aby se o nich dozvěděli ještě něco více než 

z učebnic. Na chvíli se mohli stát pravěkými lovci 

z  poslední doby ledové a  prvními zemědělci, 

kteří obdělávali políčka většinou dřevěnými 

nástroji. Podívali se do stavení, které mohlo mít 

stejnou podobu před mnoha staletími. Setkali 

se i  s  tehdejším šamanem a  mladou dívkou 

v  šatech z  kůže zdobených různými mušlemi. 

Prohlédli si model pravěké krajiny s  jejími teh-

dejšími obyvateli.

V  Archeoparku měli vše pečlivě připravené. 

I  přes mírná hygienická opatření se exkurze 

vydařila a děti si ji užily.

Mgr. Hana Havlíčková

Díky dětem čistější Podharť 
Žáci 8. ročníků naší školy se již tradičně dne 

15. září 2020 přidali k  dalším dobrovolníkům 

a společně se rozhodli podpořit úklidovou akci 

„Ukliďme Česko“. Ve  čtvrti Podharť za  pomocí 

pytlů na separovaný odpad a pracovních ruka-

vic uklidili odpadky a černé skládky na dětském 

sportovním hřišti ve  Slunečné ulici i  v  okolí 

naučné stezky u městské nemocnice. 

V  sebraném odpadu jsou každoročně zastou-

peny v  největším objemu plasty, které nachá-

zíme v lesích či v okolí Hartského potoka. Letos 

jsme jich vytřídili 10 kg.

Celkem jsme přírodě pomohli od 28 kg odpadků. 

Mezi chlapci proběhlo hlasování o  nejkurióz-

nější nález. Do užšího kola se dostaly pohozené 

dveře od  starodávné skříně a  propálený stůl, 

který se stal vítězným „úlovkem“ v  blízkosti 

mostu.

Chlapci si za krásného počasí venku odpoledne 

užili a  zároveň se sami přesvědčili o  tom, že 

odpadky do přírody nepatří. 

Mgr. Edita Vaňková, ředitelka školy

Cyklovýlet na Svatou Kateřinu 
Žáci 8. A  a  8. B začátkem září vyrazili na  cyk-

listický výcvik na  Svatou Kateřinu. Cesta byla 

náročná a  ani naše třídy se nevyhnuly pádům. 

První nastaly velmi brzy, ale naštěstí se nikomu 

kromě pár malých odřenin nic nestalo. 

Po příjezdu jsme si všichni vybalili věci a najedli 

se. Po  obědě jsme se šli učit, jak se zachází 

s  buzolou, protože se běžel orientační běh. 

Cesta trvala půl hodiny, ale některým z  nás se 

podařilo běžet klidně i hodinu. Večer jsme zapá-

lili táborák a  rozdávaly se diplomy, povídalo se 

a zpívalo. Ráno po snídani jsme se rozdělili do tří 

skupin. Všichni se vystřídali v horolezení, ježdění 

na  lodičkách, ve  střílení ze vzduchovky, házení 

granátů na cíl a lukostřelbě. Dobrovolníci se pro-

jeli na koních. Večer jsme se spolu opět všichni 

bavili a užívali si poslední večer.

Poslední den ráno byly závody na  vodě, kde 

závodily obě třídy proti sobě. Po závodech jsme 

sbalili své věci, naložili jsme je a  jeli na  kolech 

domů.

Za  skvělý výlet děkujeme panu učiteli Novot-

nému, Hulíkovi a paní učitelce Červinkové.

Anežka Špačková a Nikola Havlová, žákyně 8. A

Informace ze ZŠ Podharť

Zprávy ze ZŠ Schulzovy sady
Školní rok začal 
optimisticky
První zářijový den byl 

také prvním opravdo-

vým dnem nového škol-

ního roku 2020/2021. 

Přes informační chaos 

a doporučovaná omezení 

se už po  7. hodině ranní začali před školními 

budovami shromažďovat žáci a  jejich rodiče. 

Panovala dobrá nálada, tváře přítomných zdo-

bily úsměvy. Po  půl osmé se otevřely dveře 

školy a  dlouho očekávaný proud dětí zaplnil 

schodiště, chodby a  nakonec i  třídy. Největší 

zájem byl jistě o ty tři první. Třídní učitelky vítaly 

své nové žáky a  jejich blízké ve  vyzdobených 

učebnách, na lavicích čekaly na prvňáčky dárky 

praktické i na památku, nové učebnice a školní 

potřeby. První den ve škole nebyl dlouhý, ale byl. 

Všichni doufají, že jej bude následovat dlouhá 

řada dalších, která skončí snad až 30. června. 

Mgr. Ivan Jugl, ředitel školy

O přestávce na čerstvý vzduch

Během letních prázdnin se podařilo díky pod-

poře Lesů města Dvůr Králové nad Labem, 

s. r. o., vytvořit v  atriu budovy B prostor pro 

trávení přestávek, pobyt dětí ve  školní družině 

nebo klubu, možná i  pro další relaxační nebo 

výukové aktivity. To zřejmě ukáže čas. Ohrani-

čený prostor a jednoduchý mobiliář stolů a lavi-

ček by měl brzy doplnit skákací panák a zvažuje 

se i ovál autodráhy. 

Mgr. Ivan Jugl, ředitel školy

Žáci přivítali odborníka ve výuce

Po  koronavirové pauze se žáci vrátili do  školy. 

Můžeme tedy pokračovat v projektu OP VVV Šab-

lony II. V pátek 11. září do naší školy zavítal odbor-

ník ze zdejší zoo pan Miroslav Pochylý, který 

v zoo pečuje o bezobratlé živočichy. Přišel za žáky

7. A a 7. B a nebyl sám. Přinesl s sebou zástupce 

živočichů, které si žáci mohli prohlédnout a něk-

teré i vzít na ruku. Zároveň žáky seznámil s mnoha 

zajímavostmi o  jednotlivých druzích a  jejich 

chovu. Odpověděl také na  všechny zvídavé 

otázky, které mu byly položeny. Pan Pochylý při-

slíbil škole i další spolupráci. Děkujeme.

Mgr. Pavlína Fléglová

Úspěch ZŠ Schulzovy sady na OVOV
Loňský školní rok nepřál školákům ani ve spor-

tovních aktivitách. Postupně byly zrušeny 

okresní i  krajská kola Odznaku všestrannosti 

olympijských vítězů. K naší radosti však zůstala 

alespoň korespondenční soutěž, do  které jsme 

poslali výsledky, kterých jsme dosáhli do začátku 

stavu nouze. Po návratu dětí do škol jsme neměli 

tělocvik, ale ve spolupráci se sokolskými oddíly 

jsme poslali výsledky dosažené při trénincích 

v  Sokole a  na  atletických závodech. Do  repub-

likového fi nále nakonec postoupilo deset žáků 

naší školy – N. Glosová, K. Lukášová, J. Šturmová, 

A. Sedláčková, M. Síbrová, F. Šturm, M. Palan, 

M. Lukáš, J. Schreiber a  J. Dušek. M. Síbrová 

a A. Sedláčková nakonec pro nemoc neodcesto-

valy. Ostatní děti si v Brně užily báječnou atmo-

sféru tohoto sportovního svátku, počínaje slav-

nostním zahájením, setkáním s  olympioniky, 

závoděním, zábavnými aktivitami i  nádherným 

počasím, které tuto sportovní událost provázelo.

Našim žákům se podařilo dosáhnout mnoha 

výborných výkonů. Nejlepšího výsledku dosáhla 

Nela Glosová, která získala bronzovou medaili, 

K. Lukášová obsadila 4. místo, když jí chybělo 

k  medaili 52 bodů. J. Šturmová skončila na

5. místě se ziskem 7  193 bodů. M. Palan vybo-

joval místo 9., F. Šturm 17., M. Lukáš 19.,

J. Schreiber 28. a J. Dušek 63. Všem sportovcům 

blahopřejeme. Zároveň děkujeme panu řediteli 

Ivanu Juglovi, že naši výpravu podpořil a po oba 

dny zápolení sledoval. Městu Dvůr Králové nad 

Labem děkujeme za  upomínkové předměty, 

které žáci za reprezentaci města obdrželi.

Mgr. Pavlína Špatenková, 

Martina Šturmová a Mgr. Tomáš Nosek
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Královédvorský chrámový sbor premiéroval dílo 
německého skladatele Holmera Beckera
V sobotu 12. září 2020 se prostory kostela Církve 

československé husitské ve  Dvoře Králové nad 

Labem naplnily tóny klasické hudby díky Krá-

lovédvorskému chrámovému sboru vedeném 

Vítem Havlíčkem a varhaníkovi Přemyslu Kšicovi. 

Program koncertu byl sestaven ze skladeb 18. až 

21. století a vrcholem bylo uvedení světové pre-

miéry skladby „Vox clamantis in deserto“ němec-

kého hudebního skladatele Holmera Beckera 

za jeho osobní účasti.

Autorem úvodní varhanní kompozice Gloria in 

excelsis Deo, op. 59 č. 8 byl německý hudební 

skladatel Max Reger. Slavnostní varhanní 

skladbu vystřídal sbor, v  jehož podání zaznělo 

Ecce sacerdos magnus Maxmiliana Stadlera, 

skladba s  téměř posvátným charakterem. Krá-

lovédvorský chrámový sbor se může pochlubit 

vyrovnaným mužským a  ženským obsazením, 

což se projevilo zejména v  díle Antonia Vival-

diho – Magnifi cat RV 610. V podání sboru dále 

zazněly tři části ze Stabat mater od  Josepha 

Rheinbergera a Kyrie z Missy in C Ludwiga van 

Beethovena, kde si posluchači mohli vychutnat 

náročné sopránové sólo v  interpretaci Andrey 

Zaorálkové. Hráčské virtuózní umění předvedl 

varhaník Přemysl Kšica uvedením Bachovy Fan-

tasie g moll BWV 542 a 4. věty Sonáty č. IV B dur 

Felixe Mendelssohna-Bartholdyho. 

Na závěr koncertu zazněla ve světové premiéře 

skladba Vox clamantis in deserto, která byla 

věnována a  napsána právě pro Královédvorský 

chrámový sbor a  jejíhož provedení se zúčastnil 

i  samotný autor – německý hudební skladatel 

působící v  Norimberku Holmer Becker. Ten byl 

k  napsání skladby inspirován 

biblickým textem „Hlas vola-

jícího na  poušti“. Progresivní 

skladba, náročná po  intonační 

i  rytmické stránce, zazněla 

v  podání sboru s  doprovodem 

varhan na  vysoké interpretační 

úrovni, což je výsledkem dlou-

holeté nepřetržité práce zpě-

váků a sbormistra Víta Havlíčka. 

Skladatel veřejně ocenil výkon 

sboru a  poděkoval za  pozvání 

do  Dvora Králové nad Labem. 

Od  sboru dostal dárkový 

koš s  regionálními produkty. Poctou pro Krá-

lovédvorský chrámový sbor jistě je, že tato 

skladba bude vydaná u německého nakladatel-

ství Edition Brendel.

Bude-li epidemiologická situace příznivá, 

můžeme se těšit na  opětovné setkání s  Králo-

védvorským chrámovým sborem na jeho tradič-

ních adventních koncertech. 

Martina Zemková

Foto: Luděk Tureček 

Máme za sebou 6. ročník dobročinné akce Den 

všech, kterému předcházely velké obavy, zda se 

uspořádá. A protože se spousta tradičních akcí 

nekonala, ať už z důvodu obav nebo z vládního 

nařízení o  maximu počtu účastníků, nechtěli 

jsme to vzdát. A vy jste nás v tom nenechali, při-

šlo vás bezmála 650, což překonalo naše před-

stavy a přání.

Doprovodný program je tvořen převážně 

z tvořivých dílniček (např. tvoření z barevných 

písků), které letos opět doplnil skvělý žonglovací 

workshop, který si užili jak velcí, tak malí. Tra-

diční u nás už je kuličková dráha, ukázky dravců 

a projížďky na koních. Novinkou byl fotokoutek, 

odkud jste si mohli na památku odnést krásnou 

barevnou fotografi i, u členů hasičského sboru 

Verdek jste si mohli vyzkoušet hasičské uni-

formy nebo obdivovat hasičský člun. Pozorovat 

při práci jste mohli řezbářku Magdu Malou, která 

je jediná žena v České republice, která se věnuje 

„speed carvingu“ neboli vyřezání dřevěné sochy 

na čas. U nás za pouhou hodinu vytvořila nád-

hernou sovu. Po několika letech k nám opět 

zavítal Tyfl oservis, který přiblížil problema-

tiku zrakově postižených lidí. Snad už tradiční 

můžeme nazvat i „Bosoviště“ – stezku tvoře-

nou z několika druhů přírodních materiálů, po 

které se chodí naboso, vrcholem je však chůze 

po skle. Navíc jste si mohli vytvořit vlastní šperk 

na nohu. Vyzkoušet jste také mohli moderní 

společenské hry pro děti i dospělé od společ-

nosti Mindok nebo si prověřit svoje fi nanční 

znalosti ve stánku poradenské kanceláře Part-

ners. Nákupem jste také mohli podpořit spolek 

Královédvorská Arnika, což je dobrovolnické 

centrum, které sdružuje, zastřešuje a organizuje 

práci dobrovolníků.

Na  podiu se letos představil 

královédvorský rodák Vác-

lav Vaňura, dokonce ve  dvou 

časech, naši věrní Paya May 

& David Jakubec, zatančila 

nám Khattya a  její svěřenkyně, 

Taneční skupina Attitude, 

a  dokonce i  pejsci, kteří u  nás 

byli poprvé, společně se svou 

paničkou a  trenérkou Veroni-

kou Lesiukovou. Divadélko pro 

děti uvedl Filip Pýcha a  celý 

hlavní program vyvrcholil vel-

kou bubenickou dílnou, kde jste hudebníky byli 

vy sami. Celým dnem provázel skvělý moderátor 

Dušan, který v mezičase připravoval soutěže pro 

děti.

Děkujeme za vaši podporu a doufáme, že i příští 

rok si přijdete užít den jinak. Protože i sebelepší 

program neznamená sám o  sobě nic. Atmo-

sféru celého dne utváříte vy. A my vám za to už 

pošesté děkujeme.

Nikol Pavelková za celý tým spolku Den všech

Foto: Jan Frýzl

Návštěvníci šestého Dne všech se postarali o skvělou atmosféru akce

Netradiční zahájení školního roku na ZŠ 5. května
Letos jsme zahájili nový 

školní rok trochu netra-

dičně kvůli přetrvávajícím 

nepříznivým zdravotním 

podmínkám, které souvisí 

s  novým typem respirač-

ního onemocnění. 

Venku na nádvoří školy se 

v úterý 1. září sešly pouze tři třídy, neboť na žáky 

čekali noví třídní učitelé, ostatní děti odcházely 

do  svých vyzdobených tříd samy za  zvýšených 

hygienických podmínek.

Nové žáčky jsme přivítali uvnitř budovy, pan 

ředitel popřál prvňáčkům i  jejich rodičům úspěšné zahájení školní docházky a poté si děti, 

za hudebního doprovodu, cho-

dily pro keramický klíč odemy-

kající brány vzdělávání. Třídní 

paní učitelka Jaroslava Ser-

bousková se všem představila, 

rodičům předala základní infor-

mace, dětem drobné dárečky 

a na závěr si s žáčky vyzkoušela, 

co je ve škole čeká.

Všem dětem, rodičům i zaměst-

nancům naší školy přejeme 

bezstarostný a klidný školní rok 

2020/2021.

vedení ZŠ 5. května
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Farní charita Dvůr Králové 

nad Labem zahájila sys-

tematickou terénní práci 

s dětmi a mládeží na Králo-

védvorsku. Terénní sociální 

pracovnice začala monito-

rováním míst, kde se přiro-

zeně schází děti a  mládež. 

Prostřednictvím navázání 

osobního kontaktu jim 

nabízí informace, neformální rozhovory i volno-

časové aktivity. Odkazuje děti na Nízkoprahový 

klub Střelka a nejbližší připravované akce klubu.

Startující akcí se stal Graffi  ti workshop v  parku 

Schulzovy sady. V  pátek 4. září 2020 do  Dvora 

Králové nad Labem dorazili dva profesionálové 

v graffi  ti. Společnými silami byl uspořádán pro-

gram pro zájemce z řad dětí a mládeže od 6 do

20 let. Pro účastníky bylo nachystané vyhod-

nocení o třech výherních místech. Akce se ode-

hrávala přímo v  altánu – výuka tvorby návrhů 

v graffi  ti stylu, druhým stanovištěm se stala chil-

lout zóna s  dekami, potřebami pro žonglování, 

slackline a dalšími věcmi k odpočinku příchozích. 

Posledním a  nejvyužívanějším pointem byla 

legální plocha na kreslení s použitím sprejů. Tato 

plocha byla vytvořena z průhledné folie napnuté 

mezi stromy. Celá akce byla doplněna stylovou 

hudbou, jež navodila potřebnou atmosféru.

Dalším připravovaným programem klubu je 

akce SK8 JAM 4U ve skateparku v pátek 16. října 

2020 od 15:00 do 17:00 hod.

Kristýna Uveričová 

NZDM Střelka, Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Opět dobývali třináctou horu

Druhý víkend v září, který byl rozzářený slu-

nečními paprsky, se v  údolí říčky Běluňky 

setkali táborníci 1. běhu letního tábora 

Běluň k tradiční akci Dobytí 13. hory.

Letos již 24. ročník byl trochu jiný – měření 

teploty účastníků, roušky a  dezinfekce. 

Přesto jsme se moc těšili a  víkend si 

pořádně užili. Dvě skupiny dětí a  vedou-

cích se utkaly v  boji o  zdolání Třinácté 

hory na  lanech, sítích, kládách uvázaných 

i ve dvanáctimetrové výšce. Během chvíle 

se díky zkušeným vedoucím proměnil pro-

stor mezi stromy na malý lanový park. Síly 

obou družin na  provazových disciplínách 

byly velmi vyrovnané, a  tak o  konečném 

pořadí rozhodla až poslední překážka, kdy 

soutěžící získávali barevné žetony, jejichž 

bodová hodnota určila konečné pořadí. 

Bez ohledu na  umístění však všichni 

odjížděli plni zážitků s  medailí na  krku 

a úsměvem na tváři.

Text a foto: Jana Paulusová Fišerová

Sokolové odhalí další kameny zmizelých
Ani se nechce věřit, že uplynul již rok od chvíle, 

kdy jsme u  příležitosti Památného dne sokol-

stva, památného dne ČR, odhalovali první 

kameny zmizelých na  Královédvorsku. Letos 

chceme počet kamenů rozšířit. Ke Karlu Ježkovi, 

Jaroslavu Bilinovi a JUDr. Františku Pařezovi při-

budou nyní Josef Šonka, Jiří Řezníček a Eduard 

Zbroj.

Josef Šonka pracoval jako úředník banky 

a do Dvora Králové nad Labem přišel začátkem 

30. let 20. století, stal se členem zdejšího Sokola. 

Osudným se mu během heydrichiády stala 

právě příslušnost k  Sokolu a  záliba ve  sbírání 

zbraní. J. Šonka byl zatčen 9. června a 15. června 

1942 byl popraven v  Pardubicích na  Zámečku. 

Kámen zmizelého bude odhalen v  ulici Josefa 

Hory čp. 34, kde Šonkovi bydleli, ve čtvrtek 8. 

října v 17:00 hod. 

Jiří Řezníček, absolvent gymnázia, úředník, před 

válkou dorostenec Sokola, byl zapojen v  proti-

nacistickém odboji, podporoval rodinu popra-

veného K. Ježka. Když vypuklo ve Dvoře Králové 

nad Labem povstání, nabídl svůj motocykl. Vezl 

velitele povstání majora Čeňka Matějku k vyjed-

návání ke  škole II. obvodu (nyní ZŠ 5. května), 

zde byli oba zákeřně zavražděni.

Podplukovník letectva in memoriam Eduard 

Zbroj, absolvent gymnázia, důstojník z  povo-

lání, člen Sokola. Bojoval u 311. československé 

bombardovací perutě RAF. Zahynul 4. prosince 

1944 v letounu Liberator, když se zřítil po startu 

z letiště Tain. Je pochován na zdejším hřbitově. 

Kameny J. Řezníčkovi a  E. Zbrojovi odhalíme 

před vstupem do gymnázia ve čtvrtek 8. října 

v 17:30 hod. Možná si někdo klade otázku, proč 

budou kameny odhaleny před gymnáziem. 

Důvodem je, že oba padlí bydleli v místech, kde 

by kameny málokdo našel.

Záštitu nad odhalováním kamenů zmizelých 

převzal i  v  letošním roce starosta města  Jan 

Jarolím. Účast přislíbila starostka župy Podkrko-

nošské Jiráskovy Helena Rezková. Kámen svému 

otci přijde odhalit pan Josef Šonka.

V závěru pietních aktů bude v 18:00 hod. 

položena kytice k pomníku padlých sokolů 

na stadionu.

Tradiční večer sokolských světel se bude konat 

ve středu 7. října v 17:30 hod. K účasti na této 

oblíbené akci, jakož i k účasti na aktech odhalení 

kamenů zmizelých zveme co nejsrdečněji širo-

kou veřejnost.

Mgr. Pavlína Špatenková

vzdělavatelka TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Terénní práce s dětmi a mládeží: vydařený graffi  ti workshop 

Ani jsme se nenadáli a léto 

je za  námi. Děti si u  nás 

mohly užít devět příměst-

ských táborů, dvě soustře-

dění mažoretek Tweety, 

čtyři pobytové tábory nebo 

zájezd do Chorvatska. Jsme 

rádi, že i přes zvýšená hygienická opatření jsme 

vše zvládli, jen pobyt v Itálii nebyl uskutečněný. 

Kromě zrušených výletů na všech táborech jsme 

také udělali změnu ve  stravování na  příměst-

ských táborech. Ačkoliv jsme byli zvyklí v minu-

lých letech na obědy docházet, v letošním roce 

jsme si je nechávali dovážet z  jídelny ZŠ Strž, 

za  což velmi děkujeme. Zároveň bychom také 

rádi poděkovali cukrářství Milujeme dorty, které 

připravilo výborný dort na poslední den pobytu 

v Jívce. 

A  co nás čeká dál? Na  školní rok 2020/2021 

jsme nachystali širokou škálu kroužků. Z  novi-

nek se můžete těšit třeba na RC modeláře, NERF 

komando, outdoorové aktivity nebo hru na uku-

lele. Doufáme, že se na kroužcích setkáme za co 

nejpříznivějších okolností a kromě pár drobných 

změn v hygienických opatřeních bude 

moci vše fungovat tak, jak jsme zvyklí. 

Co však víme už nyní je, že nás čekají 

změny v  organizaci akcí. V  září jsme 

nakonec museli zrušit z  března pře-

ložený Juniorfi lm. Letos tak proběhne 

hodnocení soutěžních snímků pouze 

online. Velký otazník máme i  u  akcí, 

jako je oblíbená soutěž pro děti Klání 

malých školáků nebo Karneval. Změny 

se týkají i akcí, které připravujeme pro 

školy. Řeč je například o  Adventních 

dílnách, které letos rozložíme do více dní, aby se 

nám v DDM nepotkávalo více tříd. 

I přes některé překážky však doufáme, že se nám 

podaří většinu akcí zachovat a  že se společně 

uvidíme.

Bc. Veronika Málková, DDM Jednička

Léto s Covidem a bude podzim lepší?
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Letní měsíce jsou pro útuláky vždy pestré co 

do kontaktu s různými lidmi a nabité pohybem 

a  akcí. Účastníci táborů, které se konají na  při-

lehlé louce, se dostatečně starají opuštěným 

psům o  zábavu a tímto jim za jejich čas věno-

vaný psům děkujeme. 

Od jara přetrvává, i vzhledem k  povinnému 

čipování, kdy je majitel okamžitě dohledatelný, 

a tak také přetrvává nízký počet umístěných psů. 

V útulku tak zůstávají většinou psi starší a s růz-

nými povahovými problémy, které vyžadují 

dlouhodobější nápravu, na  kterou je třeba mít 

zkušenosti a „pejskařský cit“ získaný praxí.

Proto je nenabízíme např. k venčení široké veřej-

nosti, předcházíme tak úrazu člověka a prohlou-

bení problémového chování psa. I  takoví psi 

však mají šanci na nový domov, jen je třeba, aby 

byl nový páníček dobře připraven. 

Informace o umístěných psech a o dění v útulku 

najdete na www.utulek-dknl.estranky.cz.

Baryk – je 

to tříletý 

d l o u h o -

srstý pes se 

zanedbanou 

socializací.

Celý život žil 

ve společ-

nosti brášky, 

se kterým 

p o d n i k a l i 

„ loupeživé 

v ý p r a v y “,  

naučil se 

méně důvěřovat neznámým lidem. Dělá však 

pokroky a dobrým společníkem by byl trpěli-

vým lidem s možností častého a pravidelného 

společného získávání nových zkušeností.

Daniela Hoblová

Psí útulek Dvůr Králové nad Labem

Předávání titulu Nositel tradic 
lidového řemesla Milanu 
Bartošovi a Jaroslavu Pluchovi

Nedílnou součástí našeho nemateriálního 

kulturního dědictví jsou tradiční řemesla, 

která pomalu upadají v  zapomnění díky 

strojově vyráběným produktům. Aby se tak 

nestalo, vznikl projekt Nositelé tradice lido-

vých řemesel. Od roku 2001 uděluje tento 

titul ministr kultury ČR u příležitosti konání 

Dnů evropského dědictví. Tyto oslavy letos 

proběhly v Olomouci 11. a 12. září 2020. 

V pátek 11. září proběhla vernisáž výstavy 

Nositel tradic lidových řemesel. Výstavu 

zahájil ministr kultury Lubomír Zaorá-

lek. Samotné předávání titulu proběhlo 

v  sobotu 12. září za  podpory veřejnosti. 

Ocenění si převzalo šest nominovaných, 

mezi nimi i  Královédvoráci Milan Bartoš 

a Jaroslav Plucha, kteří vyrábějí formy pro 

modrotisk. 

Cílem projektu ovšem není jen veřejné oce-

nění jednotlivých výrobců, ale především 

zviditelnit a  propagovat tradiční české 

řemeslo, aby se opět stalo běžnou součástí 

naší každodenní kultury.

Bc. Michaela Dvořáčková

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem

Foto: Ladislav Válek

Stomatologická pohotovost
říjen 2020
3. a 4. 10.: MDDr. Petra Andrlová, Zubní ordi-

nace čp. 31, Bílá Třemešná, tel.:  732 580 139;

10. a 11. 10.: MUDr. Jiřina Klustová – Sou-

kromá stomatol. ordinace, s. r. o., Preslova 

449, Dvůr Králové n. L., tel.: 499 622 560;

17. a  18. 10.: MUDr.  Miroslava Landová, 

Spojených národů 743, Dvůr Králové nad 

Labem, tel.: 499 321 931;

24. a 25. 10.: MUDr. Hana Šujáková, Roosevel-

tova 474, Dvůr Králové n. L., tel.: 499 621 423;

28. 10.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 1105, 

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

31. 10. a  1. 11.: MUDr.  Jiří Záplata, zub. 

ord. čp. 42, Choustníkovo Hradiště, tel.: 

499 392 811.

Otevřeno: so, ne, svátky 8:00–12:00 hod.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz
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Skautské středisko hlásí
Letošní konec prázdnin a počátek školního roku 

byl provázen čilým ruchem všech oddílů, pro-

tože jsme fi nišovali s přípravami ke stému výročí 

založení našeho skautského střediska ve Dvoře 

Králové nad Labem. Největší část příprav zabrala 

výstava k tomuto výročí. 

V  sobotu 12. září jsme otevřeli náš skautský 

domov v  Kotkově ulici pro všechny zájemce, 

bývalé skauty, rodiče i  děti. Mohli se podívat 

do  starých kronik od  roku 1920 až po  součas-

nost, projít otevřené oddílové klubovny a sezná-

mit se s  naší činností díky přítomnosti našich 

vedoucích oddílů. 

Před 16. hodinou se všichni shromáždili do prů-

vodu, který se vydal na náměstí T. G. Masaryka 

do výstavní síně Staré radnice. Zde již čekalo pár 

desítek lidí na vernisáž skautské výstavy. 

V úvodní řeči zástupce náčelníka střediska zhod-

notil krátce činnost našeho střediska se všemi 

úskalími roků 1940, 1948, 1968 i  1989. Při této 

příležitosti obdrželi vedoucí oddílů a  někteří 

činovníci střediska medaile 

Jiráskova kraje stříbrného nebo 

zlatého stupně jako ocenění 

za  práce na  rozvoji skautingu 

v Královéhradeckém kraji. 

Na  výstavě se můžete seznámit 

s  historií světového, českoslo-

venského i  královédvorského 

skautingu od roku 1920 do sou-

časnosti, zhlédnout smyčku 

promítaných fotografi í od  roku 

1920 až po  dnešek. V  přilehlé 

místnosti výstavní síně je pro 

děti připraveno několik dílni-

ček, kde si mohou vyrobit upo-

mínkové předměty, vyzkoušet 

vázání uzlů, zkusit test 

znalostí skautingu, kde se 

jim za  správné odpovědi 

otevře poklad, sestavit 

dřevěný vláček apod. 

Výstava není jen soubo-

rem informací, ale je kon-

cipována tak, aby aktivní formou pobavila malé 

i velké. Stále ji můžete navštívit, otevřena je až 

do 10. října 2020, a to denně kromě pondělí od 

9:00 do 18:00 hod., o víkendu do 17:00 hod. 

Po vernisáži pokračoval program v naší skautské 

vile a  na zahradě. Celý den byl zakončen slav-

nostním táborákem.

Naše středisko otevřelo druhou stovku své čin-

nosti a přejme mu stálou činnost, která je dopo-

sud nejdelší ve  své historii, stále tak zapálené 

vedoucí a v neposlední řadě děti, které skautská 

činnost zaujme a dobře připraví na život a zane-

chá jim zážitky, na něž budou vzpomínat.

Ing. Martin Stránský

Z královédvorského psího útulku


