
Sloupek starosty města
Málokterý manažer-

ský post v  našem 

městě je pod tako-

vým drobnohledem 

a  kritikou jako je 

post ředitele tech-

nických služeb.

Obecně je činnost 

této příspěvkové organizace tak široká, 

množství činností tak obsáhlé, různorodé 

a  navíc i  velmi nárazové, že by se dalo 

s  drobnou nadsázkou říct, že v  kterékoliv 

chvíli libovolného ročního období se dají 

najít ve  městě lokality, které jsou v  létě 

momentálně neposekané, v  zimě nevyhr-

nuté od sněhu a neposypané anebo na jaře 

s  čerstvě odhalenými a  nezasypanými 

výmoly v komunikacích.  

Ačkoliv je mnohdy kritika na místě, a já sám 

patřím k častým kritikům všech uvedených 

(pravidelně se opakujících) nešvarů a nedo-

statků a  plynule zásobuji ředitele technic-

kých služeb i některé jeho vedoucí e-maily 

s  fotografi emi a  telefonáty na  toto téma, 

zároveň se snažím na  problematiku dívat 

i  z  pohledu druhé strany. Jsem přesvěd-

čen, že technické služby nepracují špatně 

a  navzdory neutuchající kritice zůstává 

jejich prvotním zájmem uchovávání a zlep-

šování prostředí našeho města, ať už se 

jedná o každodenní úklid veřejných prostor, 

údržbu zeleně, drobné opravy komunikací, 

správu hřbitova, sběrného dvora, údržbu 

veřejného osvětlení, sběr komunálního 

odpadu a řadu dalších činností, které možná 

v každodenním životě ani nevnímáme. Vět-

šinou je zaregistrujeme, až když – třeba 

z  důvodu mimořádných událostí – najed-

nou běžně přestanou fungovat.

Základní věcí ale zůstává, že prvotní příčina 

problémů je vždy u lidí a každý by měl začít 

u  sebe. Pokud uvidím odhozený papírek 

na  ulici, mohu ho sebrat a  hodit do  koše 

nebo na to upozornit technické služby, pří-

padně neudělat ani jedno a pouze papírek 

vyfotit a zveřejnit na sociálních sítích jako 

špatnou práci technických služeb. Vždycky 

ale bude platit, že dokud tady budou ti, 

kteří beze studu a skrupulí takový papírek 

prostě vyhodí prakticky kdekoliv, nezlepší 

se prostředí kolem nás, ať pracuje na tech-

nických službách kdokoliv.

Ing. Jan Jarolím, starosta města
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Slavnostní předání cen města za rok 2019

Na  program červnového zasedání zastupitelstva 

nebyl záměr výstavby v  lokalitě Berlínek zařazen, 

starosta Jan Jarolím však přítomné zastupitele 

i veřejnost informoval o dalších krocích města. 

„Situaci jsme konzultovali s  právníkem, který 

nám sdělil, že tím, že zastupitelstvo projed-

nalo obě nabídky, které přišly do  vyhlášeného 

záměru, splnilo svou povinnost, kterou má, 

i když nepřijalo žádné usnesení. Od té doby se 

navíc nestalo nic nového, protože společnost 

Brickbay SE do obchodního rejstříku nedoplnila 

dokumenty, které po ní zastupitelé požadovali, 

ani svou nabídku na výstavbu bytového domu 

neupravila. K úpravě nabídky nedošlo ani v pří-

padě druhé společnosti. Zastupitelstvo tedy 

nemá nyní o  čem rozhodovat. Proto obešleme 

oba zájemce – Brickbay SE i Bořek – byty, s. r. o.,

s  informací, že zastupitelstvo věc projednalo, 

nepřijalo usnesení a  od  záměru v  tuto chvíli 

ustupuje,“ vysvětlil starosta města Jan Jaro-

lím a  pokračoval: „Tyto informace jsem řekl 

i zástupci petičního výboru, který mi sdělil, že to 

takto bude petiční výbor akceptovat.“ 

Jak starosta dále uvedl, o  situaci jednal také 

s architektem Milanem Košařem, autorem urba-

nistické studie Pod zelenými střechami, který 

k  záměru výstavby prezentovala společnost 

Brickbay SE na dubnovém zastupitelstvu. „Zají-

malo mě, jak s  projektem naloží, zda ho bude 

nějak upravovat, protože velké výhrady zazní-

valy zejména směrem k fi rmě a k rozsahu stavby. 

Se zástupcem petičního výboru jsme se domlu-

vili, že další možností je oslovit po prázdninách 

architektonickou vysokou školu, aby její stu-

denti v rámci prověření možností lokality připra-

vili více návrhů. Pokud se ukáže, že by namísto 

domu mělo být v  lokalitě parkoviště, pak by 

zastupitelstvo muselo schválit změnu územního 

plánu,“ dodal starosta Jan Jarolím.

Do záměru bytové výstavby v  lokalitě Berlínek, 

který vyhlásilo město, se v  závěru roku 2020 

přihlásily dvě společnosti: Bořek – byty, s. r. o., 

Dvůr Králové nad Labem a společnost BRICKBAY 

SE Praha. Zatímco královédvorská společnost 

nabídla v lokalitě výstavbu parkoviště (tím nespl-

nila zadávací podmínky vyhlášeného záměru), 

pražská společnost představila projekt s názvem 

Pod zelenými střechami. Proti výstavbě se však 

vymezili občané žijící nejen v  lokalitě Berlínek 

a proti záměru společnosti sepsali petici. Zastu-

pitelé však na svém dubnovém zasedání nepři-

jali k nabídkám žádné usnesení. 

Miroslava Kameníková

Výstavba v lokalitě Berlínek se odkládá

Hankův dům patřil v úterý 8. června laureátům Ceny města Dvůr Králové nad Labem za rok 2019. Cenu 

převzali za celoživotní dílo: sestra Marta Čermáková, bývalý místostarosta a výrazná postava sametové 

revoluce ve městě Mgr. Vasil Biben a dlouholetá ředitelka Hankova domu Zuzana Čermáková. Dále byli 

oceněni Ing. Josef Jiránek, Ex. MBA, za aktivní spolupráci na realizaci vzniku Expozice textilního tisku, umě-

lecký kovář Pavel Vágner a kamenosochař Jan Brož za realizaci sochy nosorožce Sudána, která je k vidění 

na okružní křižovatce u oční školy, za celoživotní přínos v oblasti sportu šachistka Milena Skácelíková a za 

mimořádné sportovní úspěchy v roce 2019 Dominika Jansová, která se věnuje bench-pressu. Slavnostní 

ceremoniál se měl původně konat již vloni v říjnu, kvůli pandemii koronaviru byl však odložen. Ceny předá-

vali starosta Jan Jarolím, místostarostka Alexandra Jiříčková a místostarosta Jan Helbich. Laureáti převzali 

dárkové koše s regionálními produkty, pamětní list, stříbrnou pamětní minci a podepsali se do pamětní 

knihy města. V doprovodném programu vystoupili pedagogové ZUŠ R. A. Dvorského.        Foto: Jan Skalický
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Zahajuje se pořízení páté 
změny Územního plánu Dvůr 
Králové nad Labem
Zastupitelstvo města projednalo na  svém 

zasedání zahájení prací na  páté změně 

Územního plánu Dvůr Králové nad Labem 

(dále jen „ÚPDK“). Zájemci tak mohou 

podávat jednotlivé písemné návrhy pro-

střednictvím podatelny královédvorského 

městského úřadu, a  do  31. července 

2021. Následně budou jednotlivé návrhy 

posouzeny pořizovatelem a  předloženy 

zastupitelstvu k  rozhodnutí o  zařazení 

nebo nezařazení do  pořizované změny 

ÚPDK. Na  změnu územního plánu není 

právní nárok a všem uplatněným návrhům 

nemusí být vyhověno.

Návrhy na  změnu ÚPDK zasílejte 

na adresu: Městský úřad Dvůr Králové nad 

Labem, odbor VÚP, náměstí T. G. Masaryka 

38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem.

Návrhy musejí mít náležitostmi podle 

§ 46 stavebního zákona:

a) údaje umožňující identifi kaci navrho-

vatele, včetně uvedení jeho vlastnických 

nebo obdobných práv k  pozemku nebo 

stavbě na území obce;

b) údaje o navrhované změně využití ploch 

na území obce;

c) údaje o současném využití ploch dotče-

ných návrhem navrhovatele;

d) důvody pro pořízení změny územ. plánu;

e) návrh úhrady nákladů na pořízení změny 

územního plánu.

Martin Rudolf, vedoucí odboru VÚP

Změny jízdních řádů autobusů 
krajské dopravy
Změny jízdního řádu refl ektují požadavky 

obcí, škol, zaměstnavatelů a  především 

samotných cestujících. Na lince 451 je zave-

den nový spoj v  18:50 ze Dvora Králové 

nad Labem do  Jaroměře. Zpět z  Jaroměře 

pojede ve 20:27 a zajistí přípoj od rychlíku 

linky R10 z Prahy a Hradce Králové. 

K  rozsáhlejší změně dochází u  linky 414. 

Některé spoje dosud vedené okružní trasou 

Dvůr Králové nad Labem – Vítězná – Nemo-

jov – Dvůr Králové nad Labem se nově vrátí 

z Vítězné zpět do Dvora Králové nad Labem 

přes zastávku Kocbeře, odb. Vítězná, kde 

bude zajištěna návaznost do  Trutnova. 

Poslední večerní spoj, který odjíždí ze Dvora 

Králové nad Labem ve  22:48, bude pro-

dloužen do Nemojova, a zajistí tak možnost 

pozdně večerního spojení do této obce.

Informace o spojích: www.dopravakhk.cz.

Zdroj: Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Úhrada nájemného za pronajaté 
pozemky ve vlastnictví města
Připomínáme občanům, kteří mají 

od města pronajaté pozemky, že do 

30. června bylo třeba za tyto pozemky 

uhradit nájemné. Pokud jste tak neuči-

nili, uhraďte prosím nájemné nejpozději

do 15. července 2021. Platbu lze poukázat 

na účet č. 187580614/0300, nebo uhradit 

v hotovosti na pokladně městského úřadu 

(číslo variabilního symbolu je uvedeno 

v nájemní smlouvě). V případně nejasností 

kontaktujte paní Lenku Vackovou (tel.: 499 

318 148, e-mail: vackova.lenka@mudk.cz).

odbor ekonomiky a majetku města

Město Dvůr Králové nad Labem od  letošního roku 

nabízí aktivním občanům, kteří se chtějí starat 

o  zeleň ve  městě, možnost zapojit se do  projektu 

Adopce zeleně. Do  současné chvíle bylo podáno 

celkem 9 žádostí a díky projektu tak například před 

ZŠ Strž vznikly nové květinové záhony. Nová květi-

nová výzdoba se díky adopci zeleně objevila také 

na náměstí T. G. Masaryka, kde byly v úterý 8. června 

ráno rozmístěny a osazeny betonové květináče. 

„Nejedná se o  standardní adopci zeleně. 

Původně jsme zamýšleli, že budou moci občané 

adoptovat zeleň na  pozemcích města před 

rodinnými či bytovými domy, případně na jiném 

veřejném prostranství. Nápad adoptovat zeleň 

v betonových květináčích byl ale velmi zajímavý, 

souhlasným stanoviskem ho navíc podpořil pan 

architekt, který navrhl stávající podobu náměstí 

T. G. Masaryka,“ říká Milan Šimek, vedoucí 

odboru životního prostředí na městském úřadě.

„Jsme zvědavé, jak se bude květinová výzdoba 

náměstí lidem líbit, třeba zde i díky tomu začnou 

trávit více času. Zvažovaly jsme, kam květináře 

umístit, nakonec jsme se rozhodly, že to bude 

k  lavičkám u  šachového stolku, kde by mohla 

květinová výzdoba zpříjemnit lidem jejich pose-

zení. Pokud se to osvědčí, rády bychom v rámci 

oživení centra řešily květinovou výzdobu 

náměstí a  okolí komplexně,“ říká zastupitelka 

Dana Bohutínská, jedna ze čtyř iniciátorek této 

adopce zeleně, a pokračuje: „Velký dík patří pra-

covníkům technických služeb, kteří květináče 

dlouho odstavené v  depozitu očistili tak, že 

vypadají jako nové. Ani jsem nevěřila, že mohou 

takto hezky vypadat. Stejný dík patří i  pracov-

níkům, kteří květináče na  místo určení dovezli 

a  trpělivě s  nimi popojížděli, než nám jejich 

umístění přišlo dokonalé. Děkujeme za skvělou 

spolupráci!“

V  květináčích je letničková výsadba vybraná 

s ohledem na velikost nádob, tedy převislé druhy, 

aby zakryly okraje květináčů, výplňové kvetoucí 

letničky a  dva vysoké druhy k  vyvážení hmoty 

květináčů. Výsadbu navrhla Linda Harwot, která 

zároveň upozorňuje na to, že nějaký čas potrvá, 

než rostliny v květináčích vyrostou.

Tato podoba květinové výzdoby na  náměstí 

T. G. Masaryka nebude zatím trvalá. „I díky pro-

jektu adopce zeleně chceme s občany diskuto-

vat, a  to nejen na  téma zeleň obecně, ale také 

na  téma květinová výzdoba například v  centru 

města včetně náměstí. I  proto jsou betonové 

květináče zatím pouze dočasným řešením. Navíc 

bychom budoucí podobu květinové výzdoby 

mohli řešit třeba také s městským architektem, 

na  jehož pozici je aktuálně vypsáno výběrové 

řízení,“ dodává starosta města Jan Jarolím.

Více informací k adopci zeleně najdete na strán-

kách města www.mudk.cz.

Miroslava Kameníková, foto: Jan Skalický

Město prodá dům čp. 40 na náměstí 
Nového majitele bude mít dům čp. 40, který stojí 

v  historickém centru na  náměstí T. G. Masaryka. 

Budovu i  s  přilehlými pozemky od  města Dvůr 

Králové nad Labem koupí fi rma Amatech, s. r. o., 

Strančice za 5,6 mil. Kč. Prodej nemovitostí schválili 

na svém červnovém zasedání zastupitelé města. 

Do  záměru prodeje pozemků a  domu, jehož 

střechu v listopadu 2019 poškodil požár, se při-

hlásili dva zájemci. Renomovaná královédvorská 

Stavební společnost Žižka, spol. s  r. o., nabídla 

za odkup 5,4 milionu Kč. Objekt chtěla revitali-

zovat a  vybudovat zde víceúčelový dům např. 

s  lékařskými ordinacemi a  pasáž. Společnost 

Amatech, s. r. o., nabídla za odkup 5,6 milionu Kč 

se záměrem vybudovat zde např. minipivovar, 

ubytování a soukromou školu. Zastupitelé měli 

možnost se se záměry blíže seznámit na  pra-

covní schůzce, která se uskutečnila na  konci 

května a  které se účastnili i  zástupci obou 

zájemců o koupi. 

Projednávání bodu na  zastupitelstvu a  násled-

ného hlasování se kvůli možnému střetu zájmů 

nezúčastnili místostarosta Jan Helbich a  zastu-

pitelka Jana Špačková. V  diskuzi přítomní 

zastupitelé ocenili, že oba předložené záměry 

jsou velmi kvalitní. Zatímco zastupitelé Dana 

Bohutínská nebo Luděk Krýza podpořili záměr 

společnosti Amatech, s. r. o., zastupitelé Vero-

nika Tomková nebo Jan Kříž zase Stavební spo-

lečnost Žižka, spol. s r. o. 

Pro nabídku Stavební společnosti Žižky nakonec 

hlasovalo 10 zastupitelů z 16 hlasujících, proto 

nebyla přijata. Nabídku společnosti Amatech,

s. r. o., následně podpořilo 12 zastupitelů. Kupní 

smlouvu by měli zastupitelé schvalovat na záři-

jovém zasedání.

„Shodli jsme se na  tom, že bychom si neměli 

nechat žádný z těch záměrů utéci a že se zájem-

cem, jehož nabídka nebude odhlasována, 

budeme dál jednat a pokusíme se společně najít 

jiný objekt, kde by se dal předložený záměr rea-

lizovat. Získali jsme dva skvělé projekty a  byla 

by škoda je nerealizovat oba,“ uvedl starosta Jan 

Jarolím.

Město na počátku tohoto roku opakovaně zve-

řejnilo záměr k prodeji zmíněných nemovitostí. 

Hodnoticími kritérii byla nejen výše nabízené 

kupní ceny, ale např. záměr využití objektu, 

předpokládaný harmonogram opravy či rekon-

strukce, budoucí uspořádání vztahů se stávají-

cími nájemci nebo reference. Nabídková cena 

musela činit nejméně 5,345 milionu Kč. 

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Netradiční adopce zeleně v květináčích
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Opravu památek město 
podpoří dotací
Město Dvůr Králové nad Labem v  letoš-

ním roce opět vyhlásilo dotační program 

na  obnovu vnějšího pláště objektů, které 

jsou nemovitou kulturní památkou nebo 

se nacházejí na území městské památkové 

zóny. V rozpočtu města bylo na tento účel 

vyčleněno 200 tisíc Kč. Do dotačního pro-

gramu byly nakonec podány dvě žádosti. 

O  rozdělení dotací rozhodli zastupitelé 

na svém červnovém zasedání.  

Příjemci dotací:

• LUKAS EKO, s. r. o. – 120 tisíc Kč 

na výměnu 4 oken v čelní fasádě domu 

čp. 88 v Palackého ulici;

• Soňa Vachková – 80 tisíc Kč na  údržbu 

a nátěr dřevěných i zděných částí domu 

čp. 478 v Přemyslově ulici.                   (mik)

Město zavedlo místní poplatek 
z pobytu 15 korun, schválena 
byla i vyhláška o nočním klidu 
Zastupitelé města na  svém červnovém 

zasedání schválili dvě nové obecně 

závazné vyhlášky. 

Po  roce má město Dvůr Králové nad 

Labem opět vyhlášku o místním poplatku 

z  pobytu. Zastupitelstvo tuto vyhlášku 

vloni k 1. červenci zrušilo, aby během koro-

navirové pandemie podpořilo ubytovatele 

ve  městě. Nyní v  návaznosti na  postupné 

uvolňování protiepidemických opatření 

zastupitelstvo schválilo vyhlášku č. 2/2021 

o místním poplatku z pobytu, a to ve výši 

15 Kč na  osobu za  každý započatý den 

pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. 

Vyhláška bude platit od  1. července 

2021. Město díky znovuzavedení tohoto 

poplatku získá do  svého rozpočtu odha-

dem necelých 200 tisíc korun. Místní popla-

tek z pobytu po novele zákona o místních 

poplatcích nahradil původně zavedený 

poplatek z ubytovací kapacity. 

Zároveň zastupitelé odsouhlasili nové 

znění vyhlášky o  nočním klidu, a  to pod 

číslem 3/2021. Do vyhlášky byla na základě 

podnětu organizátora zařazena akce 

Rozlučka s  prázdninami (28. srpna 2021 

v Cosmo bowlingu). Pro zařazení této akce 

do výjimečných případů, při nichž je doba 

nočního klidu vymezena dobou kratší, než 

stanoví zákon, a  to pouze od  půlnoci do

6. hodiny ranní, bylo nutné původní 

vyhlášku zrušit a schválit novou. 

(mik)

Podpořte v anketě městské 
infocentrum, dejte mu hlas
Asociace turistických informačních center 

České republiky vyhlásila anketu o nejoblí-

benější turistické informační centrum letoš-

ního roku. Hlas bude možné poslat jednomu 

z  více než 460 certifi kovaných turistických 

informačních center, které máte v  oblibě, 

které vám pomohlo, příjemně překvapilo 

na cestách atp. Pokud je vaším oblíbeným 

informačním centrem to ve  Dvoře Králové 

nad Labem, podpořte ho svým hlasem. Hla-

sovat můžete do 31. srpna 2021 na strán-

kách www.kampocesku.cz, hlasování je 

možné z  jedné IP adresy pouze jedenkrát 

pro jedno IC v každém z krajů ČR.

(red)

Město se rozhodlo koupit také budovu 
v areálu autobusového nádraží

Zastupitelé na svém červnovém zasedání sou-

hlasili s tím, že si město Dvůr Králové nad Labem 

půjčí od Československé obchodní banky 160 mili-

onů Kč. Úvěr je zajištěn prostřednictvím plateb-

ního styku přes daný bankovní ústav, město tedy 

nemusí dát do zástavy žádný nemovitý majetek.

„Z těchto peněz bychom chtěli fi nancovat inves-

tiční záměry realizované v letech 2021 až 2023, 

které vycházejí z akčního plánu programu roz-

voje města,“ říká místostarostka Alexandra Jiřič-

ková a pokračuje: „Peníze můžeme použít také 

k refi nancování, ovšem za podmínek dodržení 

rámce účelu úvěru.“

Finanční prostředky může Dvůr Králové nad 

Labem čerpat do 29. prosince 2023, splácet 

bude dalších patnáct let, a to do 31. prosince 

2038. „Částku 160 milionů Kč, kterou úvěrem zís-

káme, jsme stanovili na základě analýzy našich 

možností,“ podotýká k výši úvěru místostarostka 

Alexandra Jiřičková.

Úvěrové zatížení města činí v současnosti zhruba 

3 miliony Kč. „Ty by měly být doplaceny v prů-

běhu příštího roku. Nyní není ani čerpán aktuální 

rámec kontokorentního úvěru, který má město 

sjednaný ve výši 55 milionů Kč,“ dodává vedoucí 

odboru rozpočtu a fi nancí Martin Plecháč.

Miroslava Kameníková

Po roce přijel benefi ční peloton Na kole dětem
Dvůr Králové nad Labem 

ve  čtvrtek 10. června po  roce 

přivítal peloton benefi ční cyklo-

tour Na  kole dětem 2021, která 

se v  deseti etapách jede napříč 

celou republikou z  Ostravy 

do Lanškrouna. 

I  během letošního 12. ročníku 

akce na  podporu onkolo-

gicky nemocných dětí (více 

www.nakoledetem.cz) jel 

v  čele pelotonu známý velo-

cipedista Josef Zimovčák 

na  svém historickém stroji. Přestože počasí 

doprovodnému programu příliš nepřálo, byl 

na  náměstí T. G. Masaryka pro děti připraven 

slalom s  koloběžkami a  odrážedly, který zajistil 

DDM Jednička, a také vystoupení tanečníků ZUŠ

R. A. Dvorského, ovšem diváci kvůli dešti mohli 

vidět pouze jeho část. 

Během krátkého zastavení na královédvorském 

náměstí se několik desítek cyklistů 8. etapy, 

která vedla opět ze Sobotky do Solnice, občer-

stvilo a  zástupce závodníků Josef Zimovčák 

z rukou královédvorského starosty Jana Jarolíma 

převzal symbolický šek na 10 tisíc Kč. Ty město 

věnovalo nadačnímu fondu Na  kole dětem 

na  podporu onkologicky nemocných dětí. Sta-

rosta na oplátku obdržel certifi kát pro partnery 

tohoto projektu.

Text a foto: Jan Skalický 

Město Dvůr Králové nad Labem si vezme 
na investice stošedesátimilionový úvěr

Zastupitelé na  svém zasedání souhlasili s  odkou-

pením stavební parcely č. 1251 včetně budovy čp. 

1076 a pozemkové parcely č. 151, vše v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, které se nacházejí v  areálu 

autobusového nádraží. Město Dvůr Králové nad 

Labem za to společnosti Arriva Východní Čechy, a. s.,

zaplatí ze svého rozpočtu 4,95 mil. Kč.

„Jsem rád, že se nám touto koupí podaří scelit 

celý areál, který bude nyní vlastnit město. Velmi 

nám to usnadní přípravu revitalizace autobuso-

vého nádraží, na kterou připravujeme architek-

tonickou soutěž,“ říká starosta Jan Jarolím.

Město Dvůr Králové nad Labem areál autobuso-

vého nádraží odkoupilo od  Arrivy v  roce 2019 

za  9,9 mil. Kč, ale bez uvedených nemovitostí. 

„Společnost totiž budovu využívala a  také pro-

najímala, což platí i  nyní. Dojednali jsme ale 

předkupní právo ve  prospěch města a  v  loň-

ském roce jednání o  odkupu budovy znovu 

obnovili,“ vysvětluje královédvorský starosta.

Společnost Arriva městu nabídla odkup nemovi-

tostí za 5,5 mil. Kč bez příslušné sazby DPH, tedy 

za  cenu zhruba o  700 tisíc Kč nižší, než vyčíslil 

znalecký posudek. Na  základě dalších jednání, 

která starosta vedl s  ředitelem společnosti, se 

pak podařilo cenu ještě snížit, a  to na  koneč-

ných 4,95 mil. Kč. „Během jednání jsme hovořili 

i  o  odvodu daně z  přidané hodnoty a  domlu-

vili se, že při eventuálním prodeji společnost 

nebude odpočet DPH neuplatňovat,“ podotýká 

starosta Jan Jarolím.

Kupní smlouva bude uzavřena ještě letos 

a  kupní cenu město zaplatí ve  dvou splátkách. 

V té první, splatné do 31. prosince, město uhradí 

2,5 mil. Kč, zbytek doplatí do 30. června 2022.

Miroslava Kameníková, foto: Jan Skalický
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Zásahy strážníků za květen 2021

Druh zásahu květen 2021

BESIP přestupky  79

Překročení nejvyšší povolené rychlosti 13

Veřejný pořádek (přestupek) 6

Občanské soužití (přestupek) 2

Majetek (přestupek) 2

Obecně závazná vyhláška (přestupek) 3

OZV o volném pohybu psů 1

Občansko-správní spor 1

Ztráty a nálezy 3

Poskytování údajů/evidence 2

Prevence (opatření a úkony) 2

Pomoc v nouzi 2

Odchyt zvířete (opatření) 3

Doručení písemnosti (šetření) 7

Stížnosti 4

Covid-19 (opatření) 5

Trestný čin 1

Celkem přestupků a trestných činů: 136 

Celkový počet událostí 315

Pokuty v blokovém řízení 35

Na místě nezaplacených bl. pokut 9

Domluva 50

Předáno Policii ČR 2

Předáno na správní odbor MěÚ 8

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Do mateřských škol, které 
zřizuje město Dvůr Králové nad 
Labem, bylo zapsáno 115 dětí
Zápisy do  mateřských škol, které zřizuje 

město Dvůr Králové nad Labem, ovliv-

nila i  letos epidemická situace, a  tak se 

musely uskutečnit bez osobní přítomnosti 

dětí. V  letošním roce školy vyhověly všem 

žádostem: MŠ Drtinova přijala celkem 

50 dětí, do  MŠ Elišky Krásnohorské bylo 

zapsáno celkem 65 dětí. Předškolní vzdě-

lávání je od 1. září 2021 povinné pro děti, 

které dosáhnou do  31. srpna 2021 věku 

5 let. Děti jsou přijímány do  královédvor-

ských mateřských škol na základě obecně 

závazné vyhlášky města č. 5/2020.

(mik)

Cvičná záchrana osob z věže 
kostela sv. Jana Křtitele
Ve  Dvoře Králové nad 

Labem zachraňovali hasiči 

zraněné osoby z vyhlídkové 

kostelní věže – naštěstí jen 

cvičně. Pomoc při trans-

portu osob z  vyhlídkové 

věže kostela sv. Jana Křti-

tele, která je ve  městě oblí-

beným cílem, cvičili v  úterý 

15. června 2021 místní 

profesionální a  dobrovolní 

hasiči.

Podle fi ktivního scénáře mělo dojít při pohybu 

návštěvníků k  pádu osoby ze schodiště, která 

přitom strhla dalšího člověka stoupajícího 

po úzkých schodech vedoucích až na vyhlídku. 

Jednotky si pak musely poradit s  transportem 

fi gurantů po příkrých schodech až do prostoru 

před kostelem, kde by si zraněné převzala zdra-

votnická záchranná služba. Jak je manipulace 

s  pacientem v  transportních prostředcích 

ve  stísněných prostorech labyrintu schodišť 

obtížná, to cvičili profesionální hasiči ze stanice 

Dvůr Králové nad Labem a  jednotky dobrovol-

ných hasičů Žireč a Verdek.

Martina Götzová

 tisková mluvčí HZS Královéhradeckého kraje

Foto: HZS Královéhradeckého kraje

O výměnu řidičského průkazu je možné 
od 1. června požádat elektronicky
Vlastníte řidičský průkaz, jehož platnost brzy 

skončí nebo již skončila? Pokud se chystáte 

požádat o jeho výměnu, nemusíte chodit osobně 

na  úřad, ale od  1. června 2021 můžete žádost 

podat elektronicky prostřednictvím Portálu 

občana na  https://obcan.portal.gov.cz. Podmín-

kou pro podání žádosti je mít přístup do Portálu 

občana a mít zde připojenou datovou schránku 

fyzické osoby. V  ostatních případech, tedy při 

podání žádosti o  vydání řidičského průkazu, 

případně v  případě ztráty nebo změny údajů 

na dokladu, musíte i nadále osobně na úřad.

Občanské průkazy budou od srpna 
vydávány s otisky prstů
Novinka čeká na  všechny občany, kteří budou 

po  2. srpnu 2021 žádat o  vydání občanského 

průkazu. Nově na něm totiž budou uvedeny bio-

metrické údaje žadatele a  u  vybraných skupin 

obyvatel se změní doba platnosti dokladu. Sjed-

notí se také jeho podoba, která bude až 

na  detaily stejná v  celé Evropské unii. Zároveň 

se od srpna zruší vydávání občanských průkazů 

bez strojově čitelných údajů s měsíční platností, 

které byly vydávány v souvislosti s  volbami. 

Od 2. srpna 2021 vstoupí v  účinnost Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 

ze 20. června 2019, které zavadí novou podobu 

občanského průkazu podle standardů Evrop-

ské unii. Český občanský průkaz tak bude mít 

v levém horním rohu vlajku EU s písmeny CZ. 

Doklad bude obsahovat biometrické údaje: 

v případě občanů starších 12 let se bude jednat 

o  snímek obličeje a  otisky prstů z  obou rukou, 

u  dětí do  12 let půjde pouze o  zobrazení obli-

čeje. Dojde také k posílení zabezpečení dokladu 

proti jeho padělání. 

Nově nebudou v  občanském průkazu zapiso-

vány některé údaje, například rodné číslo nebo 

akademický titul. Jako identifi kátor by podle 

informací Ministerstva vnitra mohlo sloužit číslo 

průkazu, z něhož – na rozdíl od rodného čísla – 

nelze vyčíst další osobní údaje.

Změní se také doba platnosti průkazu. V případě 

dětí do 6 let bude vydáván na dva roky, pro děti 

ve věku od 6 do 15 let bude platit pět let a seni-

orům nad 70 let bude doklad vydáván na 35 let. 

Co se nezmění, je doba platnosti občanského prů-

kazu v případě osob ve věku od 15 do 70 let, kte-

rým bude doklad vydáván na 10 let jako doposud. 

Nařízení počítá s postupnou obměnou. Dosud 

platné občanské průkazy budou platit do skon-

čení jejich platnosti. Pokud tedy má občan 

doklad se strojově čitelnými údaji, ale bez bio-

metrických, může s ním cestovat po EU do konce 

jeho platnosti. To platí jak pro růžovo-modré, tak 

pro zelené občanské průkazy.

Upozorňujeme občany, že z důvodu odstávky 

systému bude 29. a 30. července uzavřeno pra-

coviště cestovních a osobních dokladů. 

Zdroj: Ministerstvo dopravy a Ministerstvo vnitra

Novinky při vydávání občanských a řidičských průkazů 

Zastupitelé města Dvůr Králové nad Labem 

na svém červnovém zasedání rozhodovali o tom, 

komu bude udělena cena města za rok 2020. 

V letošním roce se sešlo dohromady deset nomi-

nací. Občané mohli do  konce dubna na  cenu 

navrhnout jednotlivce, skupiny i  podnikatelské 

subjekty, a  to za  mimořádnou aktivitu v  před-

cházejícím kalendářním roce nebo za  celo-

životní dílo (pouze v  případě jednotlivců). Své 

návrhy připojila také kulturní komise. 

Ke  čtyřem navrženým kandidátům, jimž dopo-

ručila cenu udělit rada města, se zastupitelé 

na návrh Jana Kříže rozhodli ocenit ještě nomi-

nované Hanu Medikusovou za  celoživotní dílo 

v oblasti loutkoherectví a také Libuši Vonkovou, 

která jako jedna z  prvních během pandemie 

začala ve  městě šít tolik potřebné roušky, a  to 

bez nároku na jakoukoliv odměnu. 

Laureáti ceny města za rok 2020:
• Ladislav Válek za  realizaci 3D animace 

s názvem 17 století města Dvora Králové nad 

Labem;

• INOTEX, spol. s  r. o., za  dodávku speciálně 

upravené textilie v první vlně pandemie;

• Ing.  Karel Raich za  vydání knihy Lyžování: 

zvláště pak na Královédvorsku;

• prof.  RNDr.  Karel Martinek, DrSc., in 

memoriam za vydání knihy Zvičina: Historie 

památného vrchu Podkrkonoší;

• Hana Medikusová za  celoživotní dílo 

v oblasti loutkoherectví;

• Libuše Vonková za  mimořádnou aktivitu 

při šití roušek během pandemie bez nároku 

na jakoukoliv odměnu.

Slavnostní předání Ceny města Dvůr Králové 

nad Labem by se, pokud to epidemická situace 

dovolí, mělo konat v říjnu v Hankově domě. 

Miroslava Kameníková

Cena města Dvůr Králové nad Labem 
za rok 2020 má šest laureátů
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Hledá se vánoční strom 
na náměstí T. G. Masaryka
Město Dvůr Králové nad Labem a  tech-

nické služby města poptávají u  občanů 

Dvora Králové nad Labem a  přileh-

lých obcí vánoční strom, který bude 

o  letošním adventu umístěn na náměstí

T. G. Masaryka. Mělo by se jednat o  jeh-

ličnan výšky 13 až 15 metrů s  průměrem 

kmene do 45 cm. Na strom musí být vydané 

povolení ke kácení. Technické služby strom 

zdarma pokácí a zajistí odvoz. 

Zájemci, kteří by chtěli vhodný strom 

nabídnout, se mohou obracet na  tel.: 

605 233 242.

(red)

Po havárii vodovodu 
ve Fügnerově ulici řešil MěVaK 
zákal vody v potrubí
Městské vodovody a  kanalizace infor-

movaly, že 14. června 2021 dopoledne 

došlo ve  Fügnerově ulici k  havárii páteř-

ního vodovodního potrubí PVC DN225. 

Práce na odstranění havárie byly započaty

ihned a dokončeny ještě ten den vpod-

večer. Provizorní úprava propadlé 

komunikace pak probíhala ještě v  úterý

15. června. Vlivem prudkého zvýšení prů-

toku v  potrubí došlo ale též k  uvolnění 

inkrustů ve  stěnách potrubí a  násled-

nému zákalu vody v  potrubí ve  spodním 

tlakovém pásmu vodovodu ve  Dvoře Krá-

lové nad Labem. Jedná se o  průvodní jev 

a důsledek poruchy většího rozsahu, zákal 

vody je poté postupně eliminován ploš-

ným odkalováním vodovodní sítě, která 

vykazuje do  jisté míry zákal ještě několik 

hodin po  ukončení prací, případně ještě 

druhý den po dokončení oprav. Situace se 

vrací do normálu do 48 hodin.

Jménem společnosti MěVaK, s. r. o., se 

tímto našim odběratelům za vzniklé kom-

plikace a nepříjemnosti omlouváme.

Ivo Antonov

provoz MěVaK Dvůr Králové nad Labem

Zhodnocení jarních svozů 
odpadů
Ve  dnech 15.–21. dubna 2021 proběhl 

mobilní svoz zahradního odpadu, při kte-

rém občané odevzdali 18 t větví a listí.

Ve  dnech 21.–27. května 2021 proběhl 

letošní první mobilní svoz nebezpečných 

odpadů spojený se sběrem elektrozařízení, 

objemného odpadu a železného šrotu. Sběr 

zajistila společnost Transport Trutnov, s. r. o.,

a  Technické služby města Dvora Králové 

nad Labem. Při letošním jarním svozu bylo 

sebráno 4,716 t nebezpečných odpadů, 

32 ks televizorů a  počítačových monitorů, 

10 ks ledniček, 11 ks velkých spotřebičů, 

35 ks malých spotřebičů, 18 t objemného 

odpadu, 1,58 t železného šrotu, 780 kg 

plastů a 0,7 t pneumatik.

Podzimní svozy odpadů

Další svozy nebezpečných odpadů, elek-

trozařízení, objemného odpadu, železného 

šrotu a textilu se budou konat v termínech 

4.–7. října 2021. Podzimní svoz zahrad-

ního odpadu připravujeme na  28. října – 

3. listopadu 2021.

Ing. Eva Šírková

odbor životního prostředí

V ulici Karolíny Světlé dojde 
k obnově vodovodu a kanalizace 
V polovině července zahájí pracovníci společnosti 

Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad 

Labem obnovu vodovodu a  kanalizace v  ulici 

Karolíny Světlé. Stavební práce potrvají do  letoš-

ního září a město za ně ze svého rozpočtu zaplatí 

6,28 mil. Kč včetně DPH.

„Dojde k  obnově vodovodního a  kanalizač-

ního řadu včetně přípojek a  odboček z  hlavní 

trasy ulice v úseku minimálně pod zpevněným 

povrchem komunikace,“ říká místostarosta Jan 

Helbich a  pokračuje: „Vodovod bude obnoven 

z materiálu tvárné litiny. Co se týká kanalizační 

stoky, její obnova bude řešena inverzním rukáv-

cem, tedy vložkováním, což nám umožní zacho-

vat alespoň částečnou nezbytnou dopravní 

obslužnost lokality. Pouze za  domy čp. 2150 

a čp. 2151 bude třeba provést otevřený výkop.“  

Obnova vodohospodářské infrastruktury v ulici 

Karolíny Světlé je zahrnuta také do Plánu fi nan-

cování obnovy vodovodů a kanalizací na letošní 

rok.

„V příštím roce chceme v ulici Karolíny Světlé 

pokračovat rekonstrukcí komunikací, chodníků 

a další technické infrastruktury, čímž bychom 

navázali na kompletně zrekonstruovanou Čela-

kovského ulici. Město totiž již dříve zpracovalo 

a představilo občanům koncepční architek-

tonickou studii na tuto lokalitu a práce, které 

proběhnou letos a příští rok, jsou naplněním 

toho navrženého řešení, které zpracoval archi-

tekt Marek Wajsar,“ podotýká místostarosta Jan 

Helbich a dodává: „Omlouváme se občanům za 

omezení, která budou muset kvůli stavebním 

pracím strpět. Výsledkem však bude nově opra-

vený uliční prostor.“ 

Miroslava Kameníková

Konala se schůzka k připravované 
rekonstrukci zimního stadionu
V úterý 1. června 2021 se na královédvorskémměst-

ském úřadě uskutečnila schůzka na  téma techno-

logie chlazení pro připravovanou rekonstrukci krá-

lovédvorského zimního stadionu. Na  schůzku byli 

pozvání zastupitelé, členové sportovní komise rady 

města, odborníci na současné technologie chlazení 

a  také Ing.  Jiří Křivský, zpracovatel části projektu 

týkající se chlazení z  plánované rekonstrukce zim-

ního stadionu. Nechyběly ani zástupkyně místního 

krasobruslařského oddílu Mgr.  Helena Seitlová 

a  JUDr.  Michaela Koblasová a  také Pavel Marek 

za královédvorský hokejový oddíl.

Formou videokonference byli také přizváni 

zahraniční účastníci – architekt Uwe Schlenker, 

který je provozovatelem Hellios Areny v němec-

kém Schwenningenu, a také Said Hakim, majitel 

společnosti ISS, která se zabývá instalací sys-

tému chlazení ploch zimních stadionů Icegrid.

Na  úvod setkání místostarosta města Jan Hel-

bich seznámil účastníky s  aktuálním stavem 

zimního stadionu a  následně také s  podmín-

kami a technickými řešeními, na které má město 

v současnosti připraven projektový podklad.

Následovala prezentace technického řešení 

Icegrid, které využívá bezčpavkovou technolo-

gii nepřímého chlazení a  její instalace je časově 

méně náročná i proto, že není třeba bourat pod-

kladovou betonovou desku. Toto řešení bylo 

demonstrováno na příkladu nedávno rekonstru-

ované Helios areny v německém Schwenningenu 

(viz foto níže), kde využívají jak původní čpav-

kovou technologii chlazení, tak právě moder-

nější systém Icegrid. Provozovatel arény poskytl 

i  reference uživatelů zdejších třech ledových 

ploch – hráčů profesionálního i  juniorského 

hokeje, krasobruslařského klubu a  týmu cur-

lingu. Účastníkům také nabídl možnost osobní 

prohlídky Helios areny přímo v  Německu. Pan 

Hakim představil svoji společnost i systém, který 

úspěšně aplikují po  světe více než dvacet let, 

včetně principu fungování hadovce žebrova-

ného potrubí přímo v  ledové vrstvě. Zmínil se 

také o  jedinečném úspěchu jeho společnosti 

ve  výběru dodavatele kluzišť i  pro zimní olym-

pijské hry v Číně. Poskytl také údaje k referenč-

ním zařízením nejen v  Německu, ale i  ve Velké 

Británii a Spojených státech.

Během setkání byl dostatek prostoru pro 

obecné i technicky zaměřené otázky a také pro 

diskuzi a  názory odborníků z  tohoto oboru – 

Ing.  Roberta Nikodema, Ing.  Jiřího Křivského 

a  Ing.  Zbyňka Jiráska, týkající se provozních 

záležitostí, účinnosti, ekonomiky a bezpečnosti 

provozu zimních stadionů.

„Posledním setkáním pokračovala potřebná 

diskuze, která by měla směřovat ke  zvolení 

optimální varianty chlazení s návazností na plá-

nované rekonstrukce celého areálu králo-

védvorského letního i  zimního stadionu. Další 

informace pro rozhodování by mohla přinést 

návštěva fungujícího zařízení s moderní techno-

logií v  německém Schwenningenu, jehož pro-

vozovatel se s námi rád podělí o své zkušenosti 

a pozval nás nejen na prohlídku, ale i k vyzkou-

šení jejich ledové plochy v  praxi. Diskuze 

o využití této nabídky aktuálně probíhají,“ dodal 

k tématu místostarosta města Jan Helbich. 

Jan Skalický, foto: redakce, Helios arena
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Anna Medlíková oslavila 
103. narozeniny

Ve čtvrtek 20. května oslavila paní Anna 

Medlíková své 103. narozeniny. Ke gratulan-

tům se připojil také starosta města Jan Jaro-

lím, který ji navštívil v Domově důchodců 

v Roháčově ulici. Tam paní Medlíková, jež 

pochází z nedalekého Nemojova, již dva 

roky žije. Spolu s ředitelkou domova paní 

Ludmilou Lorencovou a jejími kolegyněmi 

oslavenkyni popřáli především pevné 

zdraví a hodně životního elánu.

(ska), foto: Domov důchodců Dvůr Králové n. L.

Jednalo se o budoucí spolupráci 
s předními českými muzei

Ve druhé polovině května se na městském 

úřadě uskutečnila schůzka za účasti mís-

tostarostky Alexandry Jiřičkové, ředitelky 

Uměleckoprůmyslového musea v Praze 

Heleny Koenigsmarkové, generálního ředi-

tele Národního technického muzea Karla 

Ksandra a odborníka na textilní průmysl 

Josefa Jiránka. Společně zavzpomínali na 

dobu, kdy připravovali ve městě expozici 

textilního tisku, a hovořili o možné budoucí 

spolupráci a jejích podobách.

(mik), foto: Jan Skalický

Přibývá nepořádku na 
stanovištích kontejnerů
V poslední době přibývá těch, kteří si ple-

tou stanoviště barevných kontejnerů se 

sběrným dvorem – odkládají zde odpady, 

které tam nepatří, případně dávají ke kon-

tejnerům ještě použitelné věci (zejm. dět-

ské kočárky, oděvy či sportovní potřeby), 

zřejmě s cílem, aby je mohl ještě někdo 

využít. Tyto věci však způsobují po městě 

pouze nepořádek, většinou zmoknou 

a nakonec skončí stejně na skládce. Pokud 

však nepotřebné použitelné oděvy, obuv 

dáte do oranžového kontejneru, větší kusy 

do Re-use centra budou následně předány 

potřebným občanům.

Upozorňujeme občany, že odkládání 

odpadů mimo kontejnery je přestupkem, 

za který lze uložit pokutu do 50 tisíc. V sou-

časnosti jsou některá ze stanovišť kontej-

nerů na tříděný odpad sledována pomocí 

fotopastí, díky kterým se již podařilo odha-

lit pachatele a uložit pokutu.

Ing. Eva Šírková, odbor životního prostředí

Královéhradecký kraj 

se rozhodl fi nančně 

podpořit kampaň 

místních akčních sku-

pin (MAS) s názvem 

„REGIONY SOBĚ“. Cílem této kampaně je pro-

pojení lokální nabídky podnikatelů s místními 

konzumenty a turisty. Unikátní databáze pod-

niků na webu www.regionysobe.cz v kraji zvýší 

poptávku po nabízených produktech i službách 

a tím podpoří rozvoj lokální ekonomiky.

Na webu si může každý vyhledat podnikatele 

podle kraje, území místní akční skupiny nebo 

zaměření podnikání: obchody a prodejny – 

potraviny a přírodní produkty – řemesla – ruko-

dělné výrobky – služby – stravování a ubytování. 

Cílem není jen propagovat tisíce drobných regi-

onálních producentů, ale také vytvořit unikátní 

databázi toho nejkvalitnějšího, co české regiony 

nabízejí a co je třeba zachovat a podporovat. Tyto 

stránky mohou využít nejen zákazníci z regionů, 

ale také miliony turistů, kteří stráví letošní léto 

v Česku. Čím více subjektů se do kampaně zapojí, 

tím přínosnější celý projekt bude.

Do kampaně je v současné době zapojeno 

přes 2 200 výrobců nebo poskytovatelů služeb 

z území celé republiky a oslovováni jsou další. 

Pokud byste měli zájem o zařazení do této data-

báze, ozvěte se nám. Prezentace zde je zdarma. 

Chcete navštívený region poznat všemi smysly? 

Hodláte si ze svého výletu nebo pracovní 

cesty přivézt kvalitní dárek nebo si pochutnat 

v osvědčené restauraci? Pak určitě vsaďte na vel-

kého pomocníka na www.regionysobe.cz.

Ing. Lenka Křížová, DiS.

ředitelka kanceláře MAS Královédvorsko

Královédvorsko sobě

Pro letošní turistickou sezonu město Dvůr Krá-

lové nad Labem ve  spolupráci s  aktivní členkou 

královédvorského Sokola Andreou Erbenovou 

a  místní malířkou Taťánou Ruprichovou připra-

vilo pro návštěvníky města, a  to především pro 

rodiny s menšími dětmi, zábavnou turistickou hru 

s názvem Zatoulaná zvířátka.

Základem je grafi cky poutavý plánek s  mapou 

a  veršovanou pohádkou, která vyzývá 

k  záchraně zatoulaných zvířátek ze zoologické 

zahrady. 

„Plánek ke  hře si mohou zájemci vyzvednout 

buď v  městském informačním centru, nebo 

v  případě ubytovaných turistů přímo u  ubyto-

vatelů,“ říká místostarostka města Alexandra 

Jiřičková a  pokračuje: „Na  ty, kteří se do  hry 

zapojí, čeká krásná procházka městem, s hledá-

ním správných řešení dětem pomohou krátké 

veršované básničky. Úspěšní účastníci hry pak 

za  vyluštěnou tajenku dostanou v  městském 

informačním centru drobnou cenu.“

Hra vznikla za fi nanční podpory Královéhradec-

kého kraje.

Stejně jako vloni je i  letos možné zapojit se 

do  hledání pokladu, a  to díky turistické hře 

s názvem Po stopách pokladu královédvorského. 

Miroslava Kameníková

Chcete si užít procházku městem? 
Vydejte se hledat zatoulaná zvířátka

Měníme spolu Dvůr: Hlasujte pro 
projekt, který vás zaujal 
Sídliště se mění, Altán u hřbitova Lipnice, Posezení 

Bistrot, Vánoční výzdoba na  Hankově náměstí, 

Buď fi t – workout pro každého a  Zpevnění plo-

chy s workoutovými prvky u cyklostezky v Žirecké 

Podstráni. To je šestice projektů z pilotního ročníku 

participativního rozpočtu „Měníme spolu Dvůr“ 

ve Dvoře Králové nad Labem, mezi kterými můžete 

vybírat. Hlasování bude probíhat od 1. do

15. července. Podrobnosti k jednotlivým projek-

tům najdete na stránkách www.par.mudk.cz.

Jak hlasovat
Hlasování je možné pouze elektronicky na strán-

kách www.par.mudk.cz. Hlasovat mohou pouze 

občané Dvora Králové nad Labem starší 15 let. 

Při hlasování je třeba se zaregistrovat a uvést 

jméno, adresu trvalého pobytu, datum narození 

(údaje mohou být pro kontrolu hlasování ově-

řeny matrikou) a telefonní číslo. 

Každý hlasující může udělit 2 kladné hlasy 

(podpořit dva projekty jedním hlasem)

a 1 záporný hlas (projektu, se kterým nesou-

hlasí nebo se mu nelíbí), nebo pro projekt 

vůbec nehlasovat.

Po registraci pro hlasování vám bude zaslán 

unikátní kód v podobě SMS, který bude sloužit 

k ověření (hlasování 1 osoby = 1 telefonní číslo). 

Při hlasování nemusíte udělit všechny (3) své 

hlasy najednou, můžete se k němu vrátit později. 

Zaslaný kód totiž bude platit do vyčerpání všech 

vašich hlasů či do konce termínu hlasování.

Občanům, kteří nemohou či nechtějí využít inter-

net, umožní hlasování pracovníci městského 

informačního centra nebo oddělení vztahů 

k veřejnosti, kteří jim v pracovní době pomohou 

s hlasováním na služebním PC. Pro tuto formu 

hlasování je nutná osobní návštěva na daných 

místech a mít s sebou mobilní telefon kvůli 

zaslání ověřovacího unikátního kódu. 

Na základě celkového součtu hlasů bude stano-

veno pořadí, podle kterého budou vybrány pro-

jekty v souhrnné hodnotě 200 tisíc Kč k realizaci, 

která by měla proběhnout ještě letos.

Navrhování projektů do 1. ročníku
Do 15. července 2021 je ještě možné podávat 

návrhy do 1. ročníku participativního rozpočtu, 

kde bude na  projekty vyčleněn v  souhrnu

1 milion Kč. Navrhnout své projekty, které se 

budou ucházet o hlasy Královédvoráků ve veřej-

ném hlasování, mohou občané města starší 

15 let. Pokud tedy máte tip na  to, co by šlo 

ve Dvoře Králové nad Labem vybudovat či uspo-

řádat, neváhejte! Návrhy můžete podat snadno 

z  pohodlí domova prostřednictvím elektronic-

kého formuláře na www.par.mudk.cz, kde nalez-

nete i kompletní pravidla.

Miroslava Kameníková
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inzerce:

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

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

KOVOŠROT SLOVANY
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

Vykupujeme: Železo, barevné kovy, papír, plasty, sklo

PŮJČOVNA NÁŘADÍ – STROJŮ, TECHNIKY –

 občanům i fi rmám

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

Po. – Pá.: 7:00–16:00 hod., So.: 7:00–12:00 hod.

www.slovany.cz

Prodám dřevěné brikety na  topení –

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

po 25 kg za 85 Kč vč. pytle. Tel.: 499 396 489. 

Koupím menší BYT 1+KK, 1+1, 2+1 nebo 

2+KK ve Dvoře Králové nad Labem, 

jsem přímý zájemce, platba připravena,

Katka 733 384 561.

PRO PRODEJNY PEKAŘSTVÍ V ULICI ŠTEFÁ-

NIKOVA (POD ZOO) A PEKAŘSTVÍ V KAU-

FLANDU HLEDÁME BRIGÁDNICE (VHODNÉ

I PRO DŮCHODKYNĚ). TEL.: 777 477 076

Co bude dál s Tyršovým koupalištěm?
Vedení města Dvůr Králové nad Labem se dlou-

hodobě zabývá otázkou revitalizace Tyršova kou-

paliště. Aby se zastupitelé seznámili s  aktuálním 

stavem celého areálu, uskutečnila se v  polovině 

května schůzka přímo na  koupališti. Zastupitelé 

měli možnost si prohlédnout celý areál včetně 

technického zázemí a  diskutovalo se zejména 

o rekreačním bazénu, jehož stav dlouhodobě není 

vyhovující a  na  jehož plánovanou rekonstrukci je 

vydané stavební povolení. Na tuto schůzku navá-

zalo na  začátku června jednání, které se usku-

tečnilo na  městském úřadě a  jehož se účastnili 

i pozvaní hosté . Také zde se hovořilo jak o rekon-

strukci rekreačního bazénu, tak o případné revita-

lizaci celého areálu.

Rekonstrukce rekreačního bazénu je nezbytná. 

Již v roce 2009 zpracovala pražská projekční kan-

celář h – projekt, s. r. o., projektovou dokumentaci 

na rekonstrukci rekreačního bazénu, která měla 

navázat na rekonstrukci plaveckého bazénu. Sta-

vební úpravy bazénové vany a  ochozu bazénu 

se měly týkat hlavně tvaru a  velikosti bazénu 

a  vybudování prostoru čerpadel pod bazé-

novým ochozem. Nová bazénová vana byla 

navržena do  části vany zbylé po  vestavbě pla-

veckého bazénu, ale pouze na polovinu plochy. 

Navrhovaná bazénová vana měla být složena 

z mělké části bez atrakcí a z hlubší části s atrak-

cemi. Mezi již realizovanou bazénovou vanou 

a  navrhovanou rekreační bazénovou vanou 

měla být rozšířená dělící přepážka pro čerpa-

dla atrakcí, strojovna bazénové technologie 

byla umístěna ve stávajícím provozním objektu 

koupaliště, akumulační nádrž pod ochozy v čele 

před plaveckým bazénem.

Během aktualizace tohoto projektu byly zapra-

covány požadavky na materiálové řešení, vložení 

atrakcí, bezbariérový přístup, vložení dětské části 

a další. Rada města na přelomu roku 2019 a 2020 

rozhodla, že rekonstrukce rekreačního bazénu 

bude realizována formou samostatné nerezové 

vany o  délce 33 m, bude doplněna technolo-

gie úpravny vody pro hygienické zabezpečení 

a dojde k umístění atrakcí (dvojskluzavka, lanový 

most...). Do  rekreačního bazénu bude vložena 

dětská část s  atrakcemi vhodnými právě pro 

menší děti. Rozhodujícími partnery pro uvedený 

výběr byli studentští zastupitelé. Kromě stan-

dardních vstupů do bazénu měla být u skluzavky 

nainstalována rampa do vody pro bezbariérový 

přístup do bazénu. Bezbariérové mělo být nově 

i  vstupní brodítko u  vchodu do  areálu. Aktua-

lizace projektu byla řešena se stavebním úřa-

dem a vydané stavební povolení je stále platné. 

„V  tuto chvíli tak stojíme před zadáním prová-

děcí dokumentace nutné pro výběr zhotovitele 

a poté bude možné zpracovat položkový rozpo-

čet stavebních prací a  zpřesnit tak předpoklá-

dané náklady,“ říká místostarosta Jan Helbich.  

Diskutovalo se také  o  dalších variantách 

rekonstrukce. „Jednou z  nich bylo vybudovat 

padesátimetrový nerezový bazén, ale v  tom 

případě by bylo nezbytné vybourat původní 

konstrukci, která je pod stávajícím betonovým 

bazénem, a  to by stavbu neúměrně technicky 

z hlediska zakládání komplikovalo a prodražilo, 

navíc by bylo třeba vybudovat zcela nový objekt 

pro umístění technologie. Druhou variantou je 

do  rekreačního bazénu dát fólií, ale vzhledem 

k  hloubce vhodné pro rekreaci by se musela 

stávající vana buď odstranit, což se nedoporu-

čuje, nebo bazén vysadit, takže by jeho hladina 

byla až metr nad stávajícím ochozem. Rizikem 

je ale spodní voda, protože území je v nivě vod-

ních toků,“ vysvětluje Jan Helbich. Uvažovalo se 

i o umístění tobogánu o délce 80 metrů, pak by 

ale bylo nutné řešit možnou potřebu dojezdo-

vého bazénku.

Proti plánovaným úpravám rekreačního bazénu 

se však objevily kritické hlasy ze strany někte-

rých návštěvníků koupaliště. „Nyní tedy řešíme, 

zda pokračovat nastolenou cestou a  pustit se 

do  připravené rekonstrukce, nebo několik let 

práce zahodit, vrátit se takzvaně na  začátek 

a  zmařit tak vynaložené prostředky, které se 

do  přípravy od  roku 2009 vložily. Rizikem je, 

že do  té doby defi nitivně přestane rekreační 

bazén technicky a hygienicky vyhovovat a bude 

muset být pro veřejnost uzavřen,“ upozorňuje 

místostarosta Jan Helbich a pokračuje:  „Je také 

třeba upozornit na to, že většina objektů v are-

álu Tyršova koupaliště je na  hraně životnosti. 

Pokud bychom se rozhodli pro komplexní revi-

talizaci areálu, která by se týkala např. rekon-

strukce altánu, zázemí brouzdaliště, technolo-

gie úpravny vody, sportovišť, inženýrských sítí, 

oplocení, parkoviště, restaurace, domu správce 

a  dalších prvků, tak odhadované náklady zcela 

jistě přesáhnou 100 milionů korun.“ 

Nyní tedy chce město požádat návštěvníky 

koupaliště o názor, a to prostřednictvím dotaz-

níků. Ty budou zaměřeny právě na připravenou 

rekonstrukci rekreačního bazénu a  revitalizaci 

areálu. S žádostí o spolupráci na přípravě dotaz-

níků byl osloven také Jiří Jaroš z  Tyršova pla-

veckého klubu, který již v minulosti podobnou 

akci mezi návštěvníky koupaliště organizoval. 

Dotazníky budou dostupné v papírové podobě 

přímo v  areálu koupaliště, na  recepci měst-

ského úřadu a v městském informačním centru 

a na všech těchto místech bude možné je vypl-

něné také odevzdat. Vyplnit bude možné dotaz-

níky také elektronicky. Podrobnější informace 

včetně doby realizace ankety budou zveřejněny 

na stránkách města www.mudk.cz.  

Trocha historie
Tyršovo koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem 

bylo postaveno počátkem 30. let 20. století jako 

přírodní koupaliště s  průtočným systémem, 

zdrojem vody byl potok Netřeba. Jak dochá-

zelo ke  zhoršení kvality povrchových vod, byla 

v roce 1950 v areálu vyhloubena artéská studna 

o hloubce cca 130 m, která se stala novým zdro-

jem vody pro potřeby koupaliště. 

Z architektonického hlediska je klasickou ukáz-

kou „plovárenské“ architektury 30. let 20. století. 

Během uplynulých dvaceti let došlo v  areálu 

koupaliště k několika zásadním rekonstrukcím. 

V  roce 2003 byl odstraněn původní zdevasto-

vaný šatnový objekt a na jeho místě byl posta-

ven nový provozní objekt se šatnami, kabinami, 

strojovnou bazénové technologie včetně stroj-

ního vybavení, dále jsou zde technologické 

provozy pro úpravu vody, místnost pro plavčíka 

a pokladna. V roce 2004 byla dokončena rekon-

strukce plaveckého bazénu, kdy do  původní 

bazénové vany byl vestavěn nový železobeto-

nový padesátimetrový bazén. Zachován zůstal 

zbytek původní bazénové vany o  rozměrech 

54 krát 57 metrů (nynější rekreační bazén). 

V  roce 2017 proběhla rekonstrukce dětského 

brouzdaliště, „delfínku“. Nově byly do  brouzda-

liště nainstalovány dětské atrakce. V  roce 2020 

byla realizována výstavba nového hlavního 

sociálního zázemí, které se nachází u  vstupu 

do  areálu. Původní nevyhovující budova byla 

odstraněna a na jejím místě byl vybudován nový 

objekt, který odpovídá současným hygienickým 

normám s návazností na možnost užívání imo-

bilních osob.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický
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V GasNetu zajišťujeme bezpečný provoz plynárenské 
sítě. Plynovody, opravy, údržba, dokumentace
– to je naše práce.

Chcete pracovat s profíky?
Hledáme parťáka do týmu techniků na pozici

Technik plynárenských zařízení
pro oblast Dvůr Králové nad Labem 
Požadujeme min. středoškolské vzdělání technického směru. 
Podrobnější informace: Naďa Davidová
Tel.: 724 012 516 e-mail: nadezda.davidova@gasnet.cz

www.tana.cz

Realitní kancelářeRealitní kanceláře

klíč k vaší
spokojenosti

NOVĚ
AUKCE

DOSTANETE NEJVYŠŠÍ
MOŽNOU CENU

Tel.: 724 077 752
e-mail: flegr@tana.cz

Tel.: 606 096 534
e-mail: spielberger@tana.cz

AREÁL SLOVANY

SPORTOVNÍ HALA: TENIS, PING-PONG
Vhodné k pořádání sportovních oslav dětí

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, MZDY, DANĚ
Objednávky haly a účetnictví – tel.: 605 388 122

PRONÁJEM PROSTOR OD 350–550 Kč/m2/rok

Informace k pronájmu – tel.: 603 703 001

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
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V sobotu 29. května vstoupila do nebeské soko-

lovny ve věku 94 let sestra Hana Semeráková.

Členkou a  cvičitelkou Sokola Dvůr Králové se 

stala po  válce. Kromě cvičení se věnovala také 

pobytu v  přírodě. Po  zrušení Sokola praco-

vala dlouhá léta v  ZRTV, kde vedla oddíl žákyň. 

Po  obnovení Sokola v  roce 1991 pracovala jako 

cvičitelka předškolního žactva a starších žen. Byla 

jednou z věrných sokolů, kteří se zasloužili o to, že 

Sokol navzdory čtyřicetileté nucené pauze dokázal vstát z popela a funguje 

i v novém tisíciletí. Sestra Hana byla obětavá a spolehlivá, nechyběla u žádné 

akce a  práce. Pomáhala s  organizací šibřinek, nacvičovala na  slet s dětmi 

i sama jako cvičenka, dokázala našít nové potahy na duchny, závěsy do soko-

lovny, v již pokročilém věku se podílela na bourání šaten před rekonstrukcí 

sokolovny, úklidu po malování, povodni nebo mytí oken, brigád na Ježkově. 

Vždy byla tam, kde bylo potřeba. Po roce 2000 ukončila svou aktivní činnost. 

S manželem se přestěhovali do Nemojova, kde vedla několik let cvičení žen.

Sestro Hano, děkujeme Ti za všechnu Tvou obětavou práci pro Sokol! Nikdy 

na Tebe nezapomeneme! Poslední NAZDAR – Tvoji sokolové!

Pavlína Špatenková, za výbor TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Společenská rubrika

Odešla Hana Semeráková

Sokolské řady opustila 
cvičitelka Ludmila Vítová
V  úterý 18. května vstoupila do  nebeské soko-

lovny nejstarší členka Sokola Dvůr Králové nad 

Labem sestra Ludmila Vítová, rozená Řeháková, 

která vychovala v  Sokole celou řadu cvičenek 

a cvičenců, závodnic a závodníků a také cvičitelů.

Ludmila Vítová se narodila 31. července 1923 

ve Dvoře Králové nad Labem. Členkou Sokola se 

stala v roce 1929. Za první republiky byla nejprve 

sama cvičenkou a závodnicí. S úspěchem repre-

zentovala jednotu i  župu na  přeboru ČOS v  nářaďovém tělocviku i  gym-

nastice, účastnila se všesokolských sletů. Jejím největším úspěchem byla 

účast na poválečném přeboru ČOS, kde v kategorii žen obdržela medaili 

z  rukou legendární náčelnice ČOS Marie Provazníkové. Po  válce se stala 

cvičitelkou Sokola. Absolvovala cvičitelskou školu a převzala oddíl doros-

tenek, pod jejím vedením zvítězily v roce 1947 v župní soutěži samosprávy.

Po zrušení Sokola v roce 1948 láska ke cvičení a sportu dovedla Ludmilu Víto-

vou k mimoškolnímu tělocviku, který vedla při ZDŠ Schulzovy sady, a nako-

nec i do odboru ZTV, později ZRTV, který nahradil Sokol. Podílela se na udržení 

sokolského ducha mezi cvičenci a při krátkém obnovení Sokola v roce 1968 

byla zvolena náčelnicí jednoty. Po opětovném zrušení Sokola složila náčel-

nickou funkci, pokračovala však v různých činovnických funkcích a také jako 

cvičitelka předškolních dětí, žákyň a žen. Později založila oddíl starších žen. 

Věnovala se přípravě závodnic na gymnastické a atletické závody.

Po  roce 1989 se společně s  dalšími věrnými sokoly podílela na  obnově 

sokolské jednoty ve  městě a  získání ztraceného sokolského majetku. 

Po roce 1989 zastávala funkci zapisovatelky a členky výboru. Pomáhala při 

obnově tradičních sokolských akcí, např. šibřinek. Vedla oddíly předškoláků 

a starších žen, postupně oba oddíly předala svým nástupkyním a ukončila 

aktivní činnost. Přesto byla do posledních chvil sokolkou tělem i duší a sle-

dovala prostřednictvím svých vnuček a pravnoučat dění v Sokole.

V roce 2010 obdržela ocenění Osobnost města za přínos k výchově mladé 

generace ke cvičení a sportu. Také její zásluhou se podařilo v našem městě 

předat sokolský odkaz mladší generaci. Na  její větu: „To musíš zvládnout, 

vždyť jsi sokol nebo sokolka!“ nikdy nezapomeneme.

Sestro Liduško, dáváme Ti poslední NAZDAR! Ať je Ti země lehká!

Pavlína Špatenková, za výbor TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Vzpomínka na Helenku a Karla Malých
Dne 21. května 2021 odešla do  věčných lovišť za  svým Karlíčkem jeho 

věrná a  obětavá žena Helenka. Na  oba vzpomínám jako na  nerozlučnou 

dvojici s láskou a vděčností. Nezištně mi nabídli domácí azyl, pokud jsem 

se do  Dvora z  Prahy kdykoli vracela. Vždy jsem se těšila na  vlídné, inteli-

gentní a  veselé přátele. Mnozí Dvoráci vědí, že ve  Dvoře žili celý život 

a společensky se angažovali jak ve Skautu, tak v PTP či organizaci zájezdů 

pro důchodce. Helenka byla pro Karla spolehlivým zázemím. Věřím, že jim 

veřejnost věnuje nejednu hřejivou vzpomínku.

Helenko a Karle, moc mi chybíte a děkuji vám za vše.

Šárka Jurková – Patočková s přáteli

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

10 královédvorských občanů, 6 mužů a 4 ženy.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti zaslali v květnu 27 občanům gra-

tulaci k  životnímu jubileu. V  tomto období oslavily 2 páry diamantovou 

svatbu, 2 páry zlatou svatbu a 2 páry stříbrnou svatbu.

Lenka Havlová, Komise pro občanské záležitosti

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

Václav Dlabola a Šárka Fridrichová   – 15. 5. 2021

Josef Jakubec a Zuzana Antošová   – 15. 5. 2021

Lukáš Hendrych a Barbora Iglová   – 15. 5. 2021

V obci Kuks uzavřeli manželství tito snoubenci:

Michal Čech a Jitka Opelková    – 21. 5. 2021

Filip Petira a Michaela Ducháčková   – 22. 5. 2021

Údaje jsou zveřejněny na základě souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Poděkování Diakonii
V  minulých dnech opustila tento svět naše babička paní Ludmila Vítová. 

Posledních několik let prožila babička v  Diakonii Českobratrské církve 

evangelické a  my bychom rádi poděkovali celému kolektivu Diakonie 

za výbornou péči a skvělé zázemí, kterého se naší babičce dostalo. Velmi si 

vážíme toho, že pracovníci Diakonie vykonávají svou náročnou práci nejen 

profesionálně, ale také srdcem. Víme, že díky jejich nasazení mohou obyva-

telé Diakonie prožívat mnoho pěkného. Babička se zde cítila velmi dobře. 

U personálu našla podporu a pochopení nejen ona, ale i my. 

Nikdy na to nezapomeneme! Děkujeme za vše!

rodina Špatenkova, Bartošova, Jana Votápková a Jana Sixtová

Poděkování páteru Marku Poláčikovi
Letošní červenec opouští naši královédvorskou farnost stávající římskoka-

tolický kněz, P. Marek Poláčik. Strávil tady s námi necelý rok, kdy se snažil 

zasévat Boží slovo do našich srdcí. Nebylo to lehké období z pohledu právě 

probíhajících covidových opatření, ani z pohledu vzájemných vztahů lid-

ských, do kterých sem nastoupil.

Chtěla bych mu touto cestou poděkovat za všechnu jeho službu a ochotu, 

kterou nám zde prokazoval. Je to člověk s lidským přístupem, který se nebojí 

práce a odpovědnosti. Ve Dvoře Králové nad Labem odsloužil řadu mší nad 

běžný rámec, aby se na každého dostalo i v době omezení. Všichni jsme se 

mohli přesvědčit, že i nádherně zpívá. Pro hudební doprovod mší svatých 

využíval všechny skupiny, které byly ochotny spolupracovat. Také Králo-

védvorský chrámový sbor si mohl po dlouhé odmlce znovu zazpívat v našem 

kostele sv. Jana Křtitele, nejprve na Vánoce na Půlnoční mši a pak i na Veliko-

noce. Kromě služby duchovní udělal také pořádný kus fyzické práce na koste-

lích v okolí Dvora Králové pro jejich záchranu, např. v Choustníkově Hradišti 

a v Dubenci. Práce tam byla opravdu těžká a též nebezpečná. Při vší snaze 

dokázal pro druhé najít dobré slovo a potěšit úsměvem. Ještě jednou vřelé 

díky.

Mgr. Jana Friedová

Připravujeme vítání občánků
Město Dvůr Králové nad Labem se chystá po prázdninách opět 

obnovit tradiční slavnostní vítání občánků.

Obracíme se na rodiče, jejichž děti nemohly být kvůli korona-

virové pandemii slavnostně přivítány mezi občany Dvora Králové

nad Labem, aby v případě zájmu o účast na této slavnostní akci 

do 31. srpna 2021 kontaktovali pro bližší informace paní Lenku 

Havlovou z Komise pro občanské záležitosti:

• osobně (MěÚ, nám. T. G. Masaryka 38, kancelář č. 119);

• tel.: 499 318 255;

• e-mail: havlova.lenka@mudk.cz.

Noví občánci města
V květnu 2021 se narodilo 12 občánků našeho města – 5 chlapců a 7 děvčat.

Jana Náhlovská, evidence obyvatel
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Informace z královédvorské SPOŠ

Letošní školní rok byl v mnoha věcech výjimeč-

ným, minimálně zejména tím, že žáci byli kom-

pletně fyzicky přítomni ve škole v podstatě jen 

první a poslední měsíc školního roku. Výuka pře-

sto fungovala na stejné úrovni jako v letech „nor-

málních“, jen byla bohužel ochuzena o sociální 

kontakty. Úspěšnost našich žáků v  předměto-

vých soutěžích byla též výjimečná, což potvrzuje 

celkem 21 diplomů a  čestných uznání z  okres-

ních, krajských a ústředních kol (pravidelně jsme 

informovali prostřednictvím Fcb školy). Největ-

šího úspěchu dosáhla Magdalena Kazmirowská 

3. místem v celostátním kole soutěže v ruském 

jazyce, Dan Jarolímek postupem do  republiko-

vého kola soutěže ve  francouzštině, tříčlenný 

tým Matouš Hojný, Anna Kubíková, Annie 

Hanalei Veselá postu-

pem do národního kola 

společenskovědní soutěže EuropaSecura a  tro-

jice Tomáš Harwot, Vojtěch Hojný a  Michael 

Kazmirowski postupem do  republikového kola 

mezinárodní lesnické soutěže YPEF.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem 

našim žákům a  čerstvým absolventům školy 

za  úspěšnou reprezentaci gymnázia a  vzornou 

docházku v  době distanční výuky a  všem uči-

telům, kteří s  velkým nasazením přizpůsobili 

výuku epidemické situaci a  nad rámec svých 

povinností připravovali žáky na  soutěže a  přijí-

mací řízení na vysoké školy. 

Krásné léto všem!

Mgr. Martina Kubíková, ředitelka školy

Jak se tým z GDK dostal do Brd
Po  úspěšném přihlášení do  soutěže Europa-

Secura nás v  okresním kole čekal online test. 

Ten byl zaměřený na všeobecný rozhled v insti-

tucích EU, NATO, jejich zahraniční politice, ale 

také na práci s textem. Následovalo krajské kolo, 

které bylo rozděleno na  2 části. V  psací části 

nám byl přidělen stát, který se v současné době 

potýká s  mezinárodními problémy, nám bylo 

svěřeno Turecko. Na tuto zemi jsme měli napsat 

bezpečnostní analýzu, ve které jsme měli zmínit 

její problémy, vztahy se světem (EU, NATO,...) 

a  také navrhnout možný vývoj do  budoucna. 

S naší prací jsme se dostali do ústního kola. To se 

konalo v Hradci Králové a měli jsme zde předsta-

vit naši práci a také předvést oponenturu na tým 

z jiného okresu.

Finální kolo soutěže se konalo od 7. do 11. června 

v Brdech. Z celé republiky se setkalo 14 nejlep-

ších týmů, po  jednom z  každého kraje. Čekala 

nás, mimo jiné, spousta zajímavých přednášek 

o vojenském vybavení a na vlastní pěst jsme si 

mohli zkusit sestavit pistoli či komunikační vysí-

lačku. Sami jsme si vyzkoušeli, jaké to je ocitnout 

se v roli vojenského zajatce, ale i v roli diplomata 

hájícího zájmy své země na diplomatickém jed-

nání. Celý týden byl v táborovém duchu. Sezná-

mili jsme se s našimi vrstevníky z konců repub-

liky, kam jsme se sami ještě ani nedostali. Získali 

jsme spoustu nových zkušeností, zážitků, přátel, 

ale i poznatků, které jsme si mohli sami o sobě 

utvořit.

Svou účast v této soutěži hodnotíme jako skvě-

lou životní zkušenost.

Matouš Hojný, Anna Kubíková, Annie Hanalei Veselá

Dne 10. června proběhla ve Valdštejnské zahradě 

v Praze Slavnostní recepce k uctění odkazu prince 

Filipa, který by v tento den oslavil sté narozeniny. 

Pro studenty je jeho nejvýznamnějším odkazem 

program DofE, Mezinárodní cena vévody z Edin-

burghu, do něhož je naše škola aktivně zapojena 

a je nejúspěšnější v Královéhradeckém kraji. I to 

byl důvod, proč mi bylo nabídnuto spolumode-

rování této akce. Hlavní program trval od šesti 

do sedmi hodin a celá akce proběhla za podpory 

místopředsedy senátu, pana Jiřího Růžičky. Mezi 

dalšími významnými hosty se objevila hejtmanka 

Středočeského kraje, paní Petra Pecková, která 

se nově rozhodla DofE podpořit, a velmi mile 

o odkazu vévody z Edinburghu promluvila 

zástupkyně britského ambasadora Lucy Hughes. 

Následovalo předání certifi kátů všem podpo-

rovatelům a odstartování výzvy DofE 100 za 

přítomnosti Tomáše Vokáče, výkonného ředitele 

DofE, a Jana Sýkory, předsedy správní rady. 

O poděkování podporovatelům Ceny vévody 

z Edinburghu se postarali sami účastníci pro-

gramu, mezi něž patřila i úspěšná absolventka 

naší školy a ambasadorka DofE Eva Žižková. 

Samotné moderování pro mne bylo velmi sil-

ným zážitkem. S Annou Cyrani z Gymnázia Jana 

Keplera jsme se sešli na Malé Straně ve 2 hodiny. 

Na místě jsme si třikrát zkusili text a kolem páté 

hodiny jsme se pomalu připravovali na událost. 

Po pár úvodních větách z nás opadl stres a začali 

jsme si moderování užívat. Tím rychleji nám 

hlavní program utekl a od sedmi hodin nastal 

čas pozvat hosty k bohatému slavnostnímu 

rautu, kde byla možnost seznámit se se zajíma-

vými a úspěšnými lidmi a získat nové kontakty.  

Dan Jarolímek (4. C)

Ohlédnutí za školním rokem Recepce DofE

Žádaný profesionál na přednášce 
v naší aule

Pavel Bauer je Mistr ČR v  make-upu a  jeden 

z nejvyhledávanějších profesionálních vizážistů 

s  20letou odbornou praxí. Je to ideální ško-

litel pro naše žáky oboru Kosmetické služby 

a Kadeřník. A nám se podařilo ho nalákat k nám 

do  školy, kde 8. června předal 80 žákům své 

cenné zkušenosti. Přednáška v  aule, doprová-

zená ukázkami líčení, byla přenášena na  velké 

plátno, aby každý ze zájemců viděl detaily jeho 

mistrovské práce. Pan Bauer pohovořil o  svém 

studiu a profesních začátcích, přiblížil díky svým 

bohatým zkušenostem práci vizážisty v  tele-

vizi či na  mezinárodních soutěžích. Dozvěděli 

jsme se střípky ze zákulisí populárních soutěží, 

jakými jsou StarDance či Česká Miss. Během 

dne stačil nalíčit i  několik modelek různého 

věku, a  to několika styly a  způsoby. Svou práci 

komentoval, detailně popisoval, hodnotil výběr 

a vhodnost jednotlivých produktů a líčidel. Prů-

běžně stíhal odpovídat i  na  dotazy účastníků. 

Věříme, že po letošní online výuce si tuto prak-

tickou přednášku naživo užili všichni přítomní. 

Maturantky dobrovolně u další 
zkoušky
Žákyně 4. ročníku oboru Kosmetické služby 

zaměření Wellnes letos i  přes nepříliš příznivé 

podmínky pro výuku ve  svém oboru projevily 

zájem o  zkoušku před autorizovanou oso-

bou, díky níž by dle Národní soustavy kvalifi -

kací získaly další kvalifi kaci Masér sportovní 

a rekondiční. Zástupci školy vyšly dívkám vstříc 

a  pozvali do  školy Mgr.  Zelinku, který status 

autorizované osoby vlastní. Samotné zkoušení 

proběhlo 9. června v  odborné učebně naší 

školy za  přítomnosti dalšího odborníka: orto-

peda MUDr.  Vladimíra Medka. Všechny zájem-

kyně tuto zkoušku úspěšně složily a  obdržely 

zasloužené osvědčení.

Jana Krajčírová

vedoucí učitelka odborného výcviku

Pitva ledviny v rámci zdravovědy
Nástěnné obrazy, videa ani výklad učitele nemo-

hou nikdy nahradit osobní zkušenost, kterou 

žáci získají právě při praktickém cvičení. Proto 

praktická cvičení vhodně doplňují výuku zdra-

vovědy, somatologie a biologie. Tentokrát si žáci 

třídy 2. EM vyzkoušeli pitvu ledviny. Tato práce 

je velmi bavila a po ní si všichni mohli lépe před-

stavit funkci části močového ústrojí. Zdravověda 

je společný předmět 

žáků oboru Kosme-

tické služby a Masér sportovní a rekondiční.

PharmDr. Markéta Šímová

Nová učebna pro obor Masér

Po několika měsících usilovného snažení, nema-

lých výdajů, práce zaměstnanců školy a odbor-

ných zásahů dodavatelských fi rem se může 

naše škola pochlubit novou učebnou pro stu-

dijní obor Masér. Rekonstruovaný prostor bude 

sloužit zejména na  praktická cvičení v  rámci 

regenerace, rekondice, kompenzace a  relaxace 

i díky speciálním pomůckám včetně balančních. 

Prostor byl navržen tak, aby si zde bylo možné 

díky zrcadlům hlídat postavení těla v rámci cvi-

čení, poznávat své pohybové stereotypy pra-

covat s  nimi a  rovněž procvičovat spirální sta-

bilizaci páteře s  využitím SM systému. Učebna 

nabízí i  jiné využití díky zakoupené projekční 

technice a dostatku volného prostoru.

Tomáš Hamák
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Zprávy ze ZŠ Schulzovy sady

Dění na ZŠ Strž
J. A. Komenský nám přinesl štěstí
Pokud se něco povede, je to vždy velká radost pro 

všechny zúčastněné. Důvod k úsměvu měly i děti 

ze 3. třídy. V  loňském školním roce se zapojily 

do soutěže Kde končí svět, kterou vyhlašuje Svaz 

knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). 

Tématem byla škola a především osobnost spjatá 

se vzděláváním – J. A. Komenský. Od jeho smrti 

totiž uplynulo již 350 let. Šestice žáků se poku-

sila tohoto učitele národů vyportrétovat. Každý 

Jan Amos byl laděný do jedné barvy – na modro, 

do červena či s nádechem fi alové. Vznikl tak sou-

bor velmi věrných podobizen. Během tvoření se 

samozřejmě děti dozvěděly o důležitých okamži-

cích ze života tohoto ne vždy šťastného velikána. 

Slavnostní vyhlášení soutěže se kvůli epidemii 

odložilo na  letošní školní rok. Diplomy a  ceny 

věnované knihovnou za krásné 2. místo v regio-

nálním kole převzaly ve škole.

A kdože vám třeba v budoucnu načrtne zdařilý 

portrét? Aneta Pohořelá, Monika Klimešová, 

Sabina Krajčírová, Matyáš Vávra, Michal Hamšík 

a David Vlček. Blahopřejeme!

Mgr. Jana Hronešová, třídní učitelka

Barevný Den dětí ve 3.A
V rámci Dne dětí si každá třída uspořádala Den 

třídního učitele se svým programem. Třeťáci 

strávili první červnový den s  barvami a  byl 

opravdu pestrý. 

Netradiční ráno začaly děti přesunem do  spe-

ciální přírodovědné učebny, kde se z  nich stali 

badatelé. A  jaká kouzla se v  naší „laboratoři“ 

odehrávala? Nejdříve žáci sledovali reakci roz-

puštěných potravinářských barev v troše mléka. 

Vatovou tyčinku namočili do saponátu a lehkým 

dotykem pozorovali, jak barva „prchá“ a vytváří 

tak na  hladině podivuhodné obrazce. Dále si 

nalili do  lahvičky ocet a  saponát, promíchali 

a opět obarvili. Po přidání jedlé sody se lahvička 

proměnila v malou „sopku“. Na výsledek posled-

ního pokusu si musely děti počkat do druhého 

dne. Do malých nádobek nalily vodu a v každé 

rozpustily jinou barvu. Pak do nich posadily list 

zelí. Jednotlivé lístky nám předvedly, jakou mají 

žízeň a  barevnou vodu do  sebe samozřejmě 

nasávaly. Druhý den na děti čekalo zelí červené, 

žluté, zelené, fi alové i  oranžové. Abychom čin-

nosti trochu prostřídali, zařadili jsme i  tvoření. 

Po svačině následovala stezka do Boroviček. Ani 

tady žáci na  barvy nezapomněli. Plnili na  sta-

novištích jednotlivé úkoly: např. jaké barvy má 

naše státní vlajka, kolik barev má duha, jaká 

barva se schovává v  pří-

jmení naší známé zpě-

vačky či v  názvu blízké 

vesnice, řešili barevné 

hádanky nebo překládali 

anglická slovíčka barev.

Mgr. Jana Hronešová a Andrea Erbenová

Pár slov na konec...
Než uděláme úplnou tečku za  tímto školním 

rokem, tak se trochu ohlédněme zpátky. Lavice 

zůstaly i  letos často prázdné, učitelé odložili 

křídy a  oprášili svou počítačovou gramotnost, 

žáci si neměli najednou s kým popovídat. Dou-

fejme, že se školní život začne v září vracet zase 

do „starých kolejí“ a pojede svým známým tem-

pem dál. 

Našim deváťákům, kteří na  své jízdě životem 

„přestoupí do  nového vlaku“, přejeme hodně 

štěstí a co nejméně překážek. Všem ostatním žá-

kům doporučujeme přepnout na  prázdninový 

úsporný režim, aby nastoupili na  podzim zase 

v plné síle. Tu čerpejte ze sluníčka, zmrzlinových 

kopečků a kapek osvěžující vody.

Rodičům děkujeme za  trpělivost a  volný čas, 

který věnovali svým dětem při domácí výuce. 

Této vaší podpory si velmi vážíme. Budoucím 

prvňáčkům vzkazujeme, že se na ně moc těšíme. 

Pedagogickým pracovníkům nařizujeme, 

aby během léta neznámkovali řidiče auto-

busů, nepožadovali domácí úkoly po  obsluze 

v  restauraci a  neloudili starý papír u  pokladen 

v samoobsluze.

Příjemné léto a pevné zdraví na cestách i v teple 

domova.  

pedagogové ZŠ Strž

Den plný zážitků
Vyrazili jsme na  školní výlet. Naše cesta začala 

na  vlakovém nádraží ve  Dvoře Králové nad 

Labem. Po  klidné hodince jízdy jsme dora-

zili do  stanice Malá Skála. Zde jsme vystoupili 

a  po  zdolání počátečního kopce jsme pokra-

čovali na  vyhlídkový skalní okruh. Vyšplhali 

jsme na několik vyhlídek, ze kterých bylo vidět 

široko daleko. Pořádně nám vyhládlo, a tak naše 

další zastávka byla pod Pantheonem, kde jsme 

si vychutnali oběd. Vrátili jsme se na  vlakové 

nádraží, odkud nám jel vlak zpátky do  Dvora 

Králové nad Labem. Výlet se nám líbil, užili jsme 

si ho a už teď se těšíme na další.

Linda Vondroušová, Matěj Flégl, Ondřej Holan (6. E)

Průkaz cyklisty
Ve dnech 14. a 15. června skládali žáci 5. ročníku 

zkoušku k  získání průkazu cyklisty. Nebylo tedy 

od  věci oprášit si znalosti dopravních značek 

a situací v silničním provozu. Průkaz cyklisty, který 

se skládá z teoretické a praktické části, absolvo-

valo 43 žáků. Převážná většina se mohla radovat 

z jeho získání s vědomím, že se umí bezpečně ori-

entovat na silnici. Děkujeme za přípravu lektorům 

z DDM Jednička, kteří se nám opakovaně věno-

vali a  mají tedy na  výborném výsledku velkou 

zásluhu. A teď už jen hurá na kole vstříc prázdni-

nám, které se nezadržitelně blíží.

Mgr. Iva Pelíšková, Mgr. Lenka Chaloupková

 Školní dílny opět ožily
Jsme moc rádi, že jsme měli ještě trochu času 

s  dětmi strávit v  dílnách, které máme vybavené 

novými školními pomůckami z  dotace pro roz-

voj podmínek pro vzdělávání. Všichni víme, 

jak důležité je pro dnešní společnost rozvíjet 

v dětech zručnost ve spojitosti s technickým myš-

lením, které potřebujeme i při zvládání běžných 

rutinních věcí. Práce s mikronářadím Dremel děti 

moc bavila a  dvouhodinovky vždy uběhly jako 

voda. Žáci vyřezávali, brousili, leštili a vyzkoušeli 

si práci s plastem i se dřevem. Učitelé technických 

předmětů také absolvovali zaškolení pro práci se 

soustruhem. Letošní školní rok končí, ale my už 

do toho příštího máme spoustu dalších nápadů 

a těšíme se, až je budeme realizovat.

Mgr. Sabina Kindlová

Kam dál...
Na dvě třetiny našich absolventů budou od září 

2021 čekat lavice středních škol maturitních 

a učebních oborů s maturitou, zbývající třetina 

se vydá na  cestu k  výučnímu listu. V  konečné 

volbě škol a  oborů převládají z  velké většiny 

gymnázia, obchodní 

akademie, zdravotnické 

školy či lycea, lesnické 

obory a  obory středních 

průmyslových škol. 

Pravděpodobně vzhledem k  nedávné situaci 

spojené s  pandemií míří letos do  oblasti zdra-

votnické mnohem více studentů, než tomu 

bylo v uplynulých letech. Absolventi jsou přijati 

ke  studiu v  oboru praktická sestra, oční optik, 

asistent zubního technika, sportovní a  rekon-

diční masér, veterinářství a  i  v  oboru sociální 

činnost. Mnoho našich žáků míří na  gymnázia, 

obchodní školy a ekonomická lycea. Naše škola 

je též velkým „zásobitelem“ středních průmyslo-

vých škol, na nichž žáci hodlají studovat obory 

jako informační technologie, aplikovaná che-

mie, strojírenství, grafi cký design, bezpečnostně 

právní činnost či maturitní obor autotronik.

Obory zakončené získáním výučního listu zlá-

kaly mnohé deváťáky k  výkonu budoucího 

povolání jako např. tesař, instalatér, elektrikář, 

mechanik opravář motorových vozidel, auto-

lakýrník, umělecký kovář, cukrář, pekař, kuchař 

– číšník, zahradník. Potvrzuje se, že řemeslo má 

zlaté dno a snad nám nevymře.

Poklesl zájem o studium cestovního ruchu.

Všem našim absolventům blahopřejeme 

k  úspěšnému zakončení povinné školní 

docházky a přejeme jim mnoho studijních úspě-

chů na středních školách!

Mgr. Lada Marksová, Mgr. Jaroslav Zítka 

kariérní poradci



12

NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE          6, 7/2021

www.mudk.cz

Environmentální projekt
Žáci osmých ročníků naší školy vyráběli v rámci 

pracovních činností vyvýšené záhony pro pří-

rodní zahradu. Nejdříve museli palety, ze kte-

rých záhony vyráběli, rozebrat na  jednotlivá 

prkna. Pak promysleli, kde bude záhon stát, 

jaké bude mít rozměry a tvar. Poté se mohli pus-

tit do  vlastní montáže. Část chlapců provedla 

úpravu podkladu pro umístění záhonu a ostatní 

natřeli záhon za účelem zvýšení odolnosti nátě-

rem. Nyní již čekají na svou příležitost žáci dru-

hého ročníku. Ti osází záhon bylinkami, o které 

se budou pečlivě starat. 

Mgr. Edita Vaňková, ředitelka školy 

Vzkaz deváťáků ostatním dětem ze 
školy a podharťské veřejnosti

Naše hodiny tělesné výchovy se vzhledem 

k  současné situaci přesunuly na  nedaleký sta-

dion, kam denně chodí všechny třídy ZŠ Pod-

harť. Nikomu však nebylo příjemné cvičit a dívat 

se při tom na  zarostlé tribuny a  atletický ovál 

plný odpadků. Někteří z  nás se tedy rozhodli 

s tím něco udělat. Tento rok vycházíme základní 

školu, a proto jsme to vzali jako poslední šanci 

být pro naše mladší spolužáky dobrým vzorem. 

Tři dny jsme dobrovolně chodili a uklízeli, dokud 

se nevrátilo vše do přijatelného stavu. Sesbírali 

jsme tolik odpadků, že jsme naplnili celý kon-

tejner. Vypleli trávu a vyřezali keře ničící tribuny. 

Nebyla to zrovna nejlehčí práce, ale i tak jsme si 

to užili a máme z toho opravdu dobrý pocit.

Přáli bychom si, aby se areál zrekonstruoval 

a  stal se místem, kam budou všichni rádi cho-

dit. Buďte prosím ohleduplní ke svým spoluob-

čanům i  životnímu prostředí. Máme jen jeden 

domov, tak proč si ho ničit? 

Děkujeme městu za  při-

stavený kontejner a odvoz 

všeho nepotřebného.

za 9. třídu Veronika Šmídová a Markéta Klecarová

Tělocvik na Podharťském rybníce
V  teplém a  slunném počasí je ideální vyrazit 

k  vodě. Žáci naší školy měli úžasnou možnost 

vyzkoušet si na  blízkém rybníce pádlování 

na různých plavidlech, které tam pro ně přichys-

tali naši páni učitelé. Kromě tříd druhého stupně 

si už „vodácké sporty“ vyzkoušeli i  páťáci, kteří 

byli touto změnou přímo nadšeni.

Mgr. Hana Havlíčková

Venkovní učebna opět na místě
Počasí nám dlouho nepřálo, ale nakonec jsme se 

přece jen dočkali náznaku blížícího se léta. Pan 

školník tedy nezaváhal a spolu s chlapci ze 7. třídy 

postavil osmimetrový stan pro venkovní učebnu. 

Pak už zbývalo jen nanosit stoly i  lavice a výuka 

žáků na čerstvém vzduchu mohla začít. Vyučující 

se této příležitosti okamžitě chopili. Velké pře-

stávky v atriu májí též své zázemí i svačina na čer-

stvém vzduchu, ať už na sluníčku či pod stříškou, 

chutná výborně. Navíc okysličený mozek pracuje 

určitě na  plné obrátky. Však máme po  letošním 

školním roce stále co dohánět!

Mgr. Stanislava Vojtíšková

Výjimečný výlet 7. B
Ve středu ráno jsme se sešli na našem vlakovém 

nádraží. Všichni jsme se na výlet moc těšili, pro-

tože v letošním školním roce jsme jako třída moc 

společných zážitků neměli. Čekala nás čtyřho-

dinová cesta vlakem až do Nového Boru, odtud 

jsme pokračovali pěšky do Sloupu v Čechách. Byli 

jsme ubytovaní přímo pod skvostným skalním 

hradem. Moc jsme se nezdrželi a rovnou vyrazili 

na výlet – rozhledna, lesní divadlo, Modlivý důl, 

skály a  koupání na  přírodním koupališti. Druhý 

den jsme měli domluvenou exkurzi ve  sklárně 

v  Lindavě. Zde jsme se dívali přímo pod ruce 

sklářským mistrům a  pozorovali, jak vznikají 

lustry nebo skleněné ozdoby. Cestou zpět jsme 

navštívili Pekelné doly.  Navečer nás ještě čekala 

návštěva skalního hradu Sloup v  Čechách. Třetí 

den jsme si jen sbalili věci a hurá na vlak a domů.

Mgr. Jana Šecová

Informace ze ZŠ Podharť

Naši čtvrťáci už ano, 

protože byli vybráni 

a  zapojili se do  pro-

jektu „Tvoříme školní 

přírodní zahradu s  žáky 

– školní zahradu pro 

biodiverzitu.

Ve středu 2. června jsme si užili krásné slunečné 

dopoledne v  domě DOTEK v  Horním Mar-

šově, kde jsme se zábavnou formou dozvěděli 

užitečné informace o ekozahradě. Takový hmyzí 

domeček již na školní zahradě máme, ale zkusili 

jsme si domeček pro škvory sami vyrobit. Víte, 

že na ekozahradě se nepoužívá rašelina? Pro nás 

to bylo velké překvapení, protože pytel rašeliny, 

který si koupíte v  obchodě, prý roste celý náš 

lidský život. 

V rámci projektu nám ještě paní lektorka pora-

dila, jak vylepšit naši školní zahradu.

Mgr. Ivana Rainová a žáci 4. A

Oslavy Mezinárodního dne dětí 
v MŠ Elišky Krásnohorské

Letošní oslavy MDD se nám opravdu 

vydařily. Děti se oproti loňskému roku 

konečně mohly účastnit oslav společně 

se svými kamarády, učitelkami a  zaměst-

nanci MŠ. Ke  všemu nám přálo příjemné 

i  trochu slunečné počasí, akorát stvořené 

k akcím na naší školní zahradě. V den MDD 

1. června nás navštívily studentky SPOŠ 

– budoucí kosmetičky a  kadeřnice, které 

každoročně přicházejí dětem zpříjem-

nit tento den v  podobě zážitků, kdy jim 

na jejich přání malují, zdobí obličej, češou 

a upravují vlasy. Poté již na děti čekalo další 

překvapení k oslavě jejich svátku. 

Měli jsme tu čest přivítat v  naší MŠ hosty 

Zábavné agentury VOSA z  Trutnova, 

kteří pro děti organizují animační show 

a  zábavné programy pod názvem „Vosa 

jede“. Děti si užily dopoledne plné her, 

tance, zpěvu, živé hudby a  nekonečné 

zábavy. Domů si odnesly plno nezapo-

menutelných zážitků, dáreček a  ocenění 

za účast v podobě diplomu. Všem organizá-

torům patří velké poděkování za navození 

skvělé atmosféry a  za  opravdu nevšedně 

strávený Dětský den!

V oslavách se pokračovalo i následující dny. 

Děti si v rámci svých tříd opékaly společně 

buřty. I  v  tento den nám sluníčko hřálo 

a  my jsme si mohli užívat společně strá-

vené chvíle u  táboráku. Některé děti tyto 

okamžiky zažívaly možná i poprvé v životě 

a  na  jejich tvářích bylo vidět opravdové 

nadšení a  radost z  prožitku. Na  buřtíku si 

všichni moc pochutnali! 

Děti a učitelky z MŠ Elišky Krásnohorské 

Sportovní házenkářské 
odpoledne
Mateřská škola Elišky Krásnohorské se 

zúčastnila sportovního dopoledne, které 

bylo tentokrát zaměřeno na házenou. 

Setkání dětí a  erudovaných zástupců 

tohoto oblíbeného sportu se uskuteč-

nilo na  sportovním hřišti u  ZŠ Strž. Pod 

vedením Mgr.  Evy Kilevníkové a  Jakuba 

Kastnera se děti alespoň na  chvíli staly 

součástí tréninku opravdových házenkářů. 

Během seznamování s  tímto sportem si 

děti protáhly těla, procvičily hod na branku 

a  možná i  zjistily, že právě objevily sport, 

který je bude bavit také v budoucnu. Děti 

tříd Opiček, Medvídků a  Kočiček prožily 

prima dopoledne.

Za  celou MŠ moc děkujeme a  těšíme se 

na další shledání.

Mgr. Tereza Lagutinová, zástupce ředitelky

MŠ Elišky Krásnohorské

Ze ZŠ 5. května: Víte, co je ekozahrada?
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Cestujeme za poznáním
Polovinu května jsme odstartovali posledním 

projektem letošního školní roku – Cestujeme 

za  poznáním. Každý týden na  nás čekal nový 

kvíz v Teamsech, které dobře známe z distanční 

výuky. Pomocí kvízů jsme se dozvěděli plno 

zajímavostí ze světa památek, zvířat a  rostlin 

nebo také z gastrokultury. Věděli jste například, 

že delfín spí s jedním okem otevřeným nebo že 

v Africe najdete „klobásový strom“?

Nezapomněli jsme ani na  památky, které 

můžeme navštívit tady u  nás v  Česku. A  tak se 

je náš maskot Eda vydal prozkoumat. My jsme 

pak podle fotografi í, které nám zaslal, poznávali, 

kde všude byl a co vše poznal. Díky němu jsme 

nasbírali plno výletových inspirací na prázdniny.

Abychom se alespoň ve své fantazii mohli podí-

vat do  zahraničí, vytvořila si každá třída koláž 

společného zájezdu do  vysněné země. A  tak 

jsme se dozvěděli spoustu informací o  jiných 

tradicích a  zvycích, než máme u  nás. Teď už 

víme, že když nás v Řecku pozdraví cizí člověk, 

není to nic neobvyklého a  lidé si tak projevují 

vzájemnou úctu.

Všichni už jsme se moc těšili na  prázdniny, 

a  tak nás čekalo překvapení v  podobě společ-

ného výletu na  Havaj, z  něhož máme krásné 

fotografi e, na které se můžete podívat na našich 

FB stránkách Základní škola a  Praktická škola, 

Dvůr Králové nad Labem. Věříme, že fotografi e 

vás dostanou do té správné prázdninové nálady. 

Krásné prázdniny plné sluníčka vám přeje celá 

naše škola.

Mgr. Denisa Klazarová, učitelka

Hrdá škola 

Naše škola si celý školní rok vyučování zpříjem-

ňovala. Zapojili jsme se do projektu Hrdá škola 

od Schools United, s. r. o. V rámci projektu byla 

na každý měsíc vyhlášena zajímavá akce. Během 

roku jsme se zapojili do  barevného týdne, při 

němž se každý den žáci 

i učitelé oblékli do určené 

barvy. V  únoru nám 

výuku zpestřil den Har-

ryho Pottera. V  květnu se všichni mohli „zkráš-

lit“ při dni šílených účesů a  na  závěr školního 

roku jsme prožili pyžamový den, při kterém 

jsme kromě jiného hlasovali o nejoriginálnějším 

pyžamu nebo nejhlasitějším spánku.

Mgr. Jana Šandová, učitelka                                                          

Závěrečné zkoušky v praktické 
škole dvouleté
Na začátek měsíce června se každoročně s vel-

kým očekáváním připravují žáci 2. ročníků Prak-

tické školy dvouleté. Ani letos tomu nebylo jinak. 

Závěrečné zkoušky proběhly ve  dvou termí-

nech. Dne 1. června se konala praktická zkouška 

z  předmětů Příprava pokrmů a  Drobná údržba 

a o týden později zkouška teoretická. „Zkouškou 

dospělosti“ si letos prošli 4 žáci.  Všichni úspěšně 

prospěli a někteří i s vyznamenáním. Chtěli by-

chom touto cestou popřát úspěšným absolven-

tům hodně štěstí v profesním i osobním životě 

a splnění všech jejich snů a cílů. 

kolektiv pedagogů 

Základní škola a Praktická škola v Přemyslově ulici

Radost ze Dne dětí
Naši žáci se 

těšili na Den 

dětí v  Lip-

nici, který 

byl zahájen 3. června plněním rozmani-

tých úkolů, jež děti provázely celé odpo-

ledne – běh slalomem, překážková dráha, 

skok přes lano, kop do branky, hod na koš, 

střelba puškou a jízda na  koních. Naše 

škola pro všechny děti uspořádala dvě dis-

ciplíny – malování na obličej a hod míčem. 

Tato akce přinesla i  fi nanční podporu pro 

splnění našeho snu, a  to první krůčky pro 

zakoupení pozemku na  výstavbu naší 

školy. Děkujeme! 

ZŠ speciální Diakonie ČCE Dvůr Králové nad Labem

Podpořte službu psychologické 
pomoci pro pěstouny a jejich děti
Farní Charita Dvůr Králové nad Labem 

mimo jiné pomáhá pěstounským rodinám. 

Se svým projektem „Široké srdce a otevřená 

náruč na dětská traumata někdy nestačí“ 

se uchází také o podporu veřejnosti 

v rámci programu Nadace Tesco „Vy roz-

hodujete, my pomáháme“, kdy bude vítěz 

podpořen grantem 30 tisíc Kč. Pro pro-

jekt Farní charity můžete hlasovat v krá-

lovédvorském Tescu, a to žetonem, který 

dostanete za váš nákup. Hlasování potrvá 

do 11. července 2021. Více informací na 

webu www.dk.charita.cz.                (red)

Do 11. července mají zákazníci Tesco možnost 

hlasovat pro výsadbu květin ve veřejném pro-

storu Dvora Králové nad Labem a jeho měst-

ských částí. Při každém nákupu obdržíte žeton, 

který následně můžete využít pro hlasování ve 

speciálních hlasovacích zařízeních u pokladní 

zóny. 

Pokud se rozhodnete podpořit projekt Rozkvetlé 

Královédvorsko, tak získané peníze použijeme 

na nákup a výsadbu jarních cibulovin a dalších 

květin na různých veřejných místech. Druhy 

budou vybrané tak, aby mohly zůstat na daném 

místě dlouhodobě a dále se rozrůstat.

Cílem je vytvořit jarní kvetoucí plochy, které 

zlepší náladu všem obyvatelům i návštěvníkům.

Do sázení se můžete zapojit i vy a vaše tipy 

na vhodná místa k osázení můžete psát na 

facebookovou stránku „Rozkvetlé Královédvor-

sko“ nebo na linda21@centrum.cz.

Linda Harwot

Spolek pro Dvorek

V Tescu můžete hlasovat pro 
výsadbu jarních květin ve městě

Nákupní centrum CENTRUM přiblížilo 
nabídku většiny malých obchodníků
Je to k neuvěření, ale v samotném centru Dvora 

Králové je přes 45 malých obchodů. Když jsme 

v  květnu 2020 na  naší facebookové stránce 

i  portálu Královédvorsko.cz zveřejnili fotogra-

fi e těchto znovuotevřených obchodů, které 

mnohdy živí celé rodiny, dočkali se obchod-

níci i díky tomuto kroku velké vlny podpory ze 

strany našich čtenářů a fanoušků. 

Když se rok poté otevíraly obchody po  další 

– zatím poslední – covidové vlně, chtěli jsme 

opět místní obchodníky v širším centru podpo-

řit podobnou kampaní. Celkem ze 30 obchodů 

v centru Dvora Králové nad Labem jsme vytvořili 

nákupní centrum CENTRUM s parametry shod-

nými s mnoha nákupními centry velkých měst, 

tzn. s  téměř 500 parkovacími místy, 37 stromy, 

odpočinkovými místy a kavárnami. Celý červen 

jste mohli tyto obchody svoji návštěvou pod-

pořit a  díky věrnostní soutěži vyhrát poukaz 

na 500 Kč na další nákup v CENTRU. 

Děkujeme všem, kdo podpořili tento nápad 

a  pochopili, že centrum města ožije zejména 

díky vám: budete-li využívat služeb místních 

obchodníků a  podporovat je při nákupu dárků 

i  věcí každodenní potřeby, můžeme se těšit 

na oživlé centrum, které se stane poté atraktivní 

i pro turisty. 

Věříme, že nákupní centrum CENTRUM zůstane 

ve  vašich myslích i  bez soutěží. Mapa centra 

i prezentace zapojených obchodů včetně jejich 

nabídky je stále ke  zhlédnutí na  stránkách 

www.kralovedvorsko.cz.

Kateřina Sekyrková

šéfredaktorka regionálního portálu

Novinky ze ZŠ a PrŠ Dvůr Králové nad Labem
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Žákyně tanečního oboru 

ZUŠ R. A. Dvorského 

spolu se svým panem 

učitelem Lubomírem 

Kábrtem nastudovaly 

během několika nároč-

ných celodenních nedělních zkoušek choreo-

grafi i s názvem Taneční obrazy. Je to dílo složené 

ze 7 choreografi í, které tematicky propojují lid-

ský život na zemi a ve vesmíru.

V celorepublikové soutěži se v experimentálním 

studiovém prostoru Divadla X10 v  Praze utkali 

před diváky a  porotou studenti uměleckých 

i  neuměleckých škol, a  to živě a  také prostřed-

nictvím videa. Vše hodnotila porota složená

z mediálně známých osobností.

Všem děvčatům a panu učiteli patří poděkování 

za  skvělou reprezentaci a  vystoupení. A  jak to 

vše dopadlo? To se všichni dozvíme až na předá-

vání cen v Národním divadle.

Vladimíra Matušková, DiS., ředitelka 

ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem

Ohlédnutí za Dnem dětí se 
Žirafkou a poděkování
V úterý 1. června proběhl Den dětí se Žiraf-

kou, kde si děti mohly na  několika stano-

vištích vyzkoušet různé pohybové aktivity 

i  hry a  za  nasbíraná razítka si vyzvednout 

sladké i věcné odměny. Děti se také mohly 

projet na  ponících, ozdobit si vlastní 

kamínek, zatancovat a  zazpívat si s  kyta-

rou ve  víru bublinek, nechat si namalovat 

na  obličej nejrůznější vzory dle vlastního 

přání či si nechat zaplést copánky.  

Rády bychom tímto poděkovaly fi rmě Carla 

za štědrý sponzorský dar. Děti měly z čoko-

ládových odměn velkou radost. Srdečně 

děkujeme studentkám SPOŠ a jejich vyuču-

jícím za ochotnou pomoc s organizací celé 

akce a za zajištění česání i malování na obli-

čej. Velký dík patří také vám všem, kteří jste 

se s  námi Dětského dne zúčastnili. Dou-

fáme, že jste si odnesli jen ty nejkrásnější 

zážitky, a těšíme se s vámi na další akci! 

kolektiv maminek MC Žirafa

Kurz výcviku psů
Základní kynologická organizace Dvůr Krá-

lové nad Labem bude v září pořádat další 

kurz základního výcviku psů. Zájemci se 

mohou hlásit od července.  Bližší informace 

na stránkách www.zko138.webnode.cz. 

Veronika Nosková, předsedkyně 

ZKO Dvůr Králové nad Labem 138

Z činnosti ZO SPCCH Dvůr 
Králové nad Labem
Členové základní organizace Svazu 

postižených civilizačními chorobami (ZO 

SPCCH) se neformálně scházejí každé úterý 

od 9:00 hod. v restauraci Stará radnice, kde 

si také upřesňují termíny a cíle vycházek.

Cvičíme každý čtvrtek od 9:00 hod. v tělo-

cvičně Sokola pod Hankovým domem

(20 Kč). Od  středy 1. září obnovujeme 

zájezdy na  plavání, čas odjezdu a  cena 

budou upřesněny.

Druhý ozdravný pobyt v  Bělči nad Orlicí 

(pořádá OO) se uskuteční od  pátku 

24. září do pátku 1. října. Cena je 3.800 Kč. 

Závazné přihlášky vybírá M. Tykal, mobil: 

731  262  876, vyplněné přihlášky a  peníze 

je třeba odevzdat nejpozději do  úterý 

24. srpna výše jmenovanému. Podrobné 

pokyny budou písemně předány účastní-

kům nejméně týden před nástupem.

Oblíbené Kurzy zdravé výživy se budou 

konat v objektu Sola Fide v Janských Láz-

ních. Termíny Kardio: 25. až 29. říjen a DIA: 

6. až 10. prosince. Cena činí 2.850 Kč. 

Závazné přihlášky se již přijímají. Přihlaste 

se co nejdříve, protože o pobyty je zájem.

Ve  středu 15. září pojedeme na  zájezd 

do  Mělníku. Cena zájezdu je 250 Kč. Při-

hlásit se je možné u Květy Perunové, která 

sdělí další podrobnosti. 

Miloslav Tykal, předseda

ZO SPCCH Dvůr Králové nad Labem

Upozornění na zkrácenou 
uzávěrku
Vážení přispěvatelé, upozorňujeme, že 

další číslo Novin královédvorské radnice 

vyjde po  letní pauze na  přelomu srpna 

a září. Uzávěrka je v pátek 13. srpna 2021. 

Přejeme vám krásné léto.            redakce NKR

Taneční obor na prestižní soutěžní přehlídce 
autorské tvorby „Studentská Thálie“

V červnu 2021 se po osmiměsíční nedobrovolné 

pauze způsobené pandemií koronaviru znovu 

sešel na  pracovní zkoušce pěvecký sbor Záboj. 

Všichni jsme se už velmi těšili na společné zpí-

vání a  setkání v  milé přátelské atmosféře. Při 

tomto setkání jsme ale zažili i  smutnou chvíli, 

kdy se s  námi přišel rozloučit náš dlouholetý 

člen, zpěvák a bývalý sbormistr pan MVDr. Petr 

Růžička.

Chtěli bychom touto cestou panu MVDr. Růžič-

kovi upřímně poděkovat za  jeho dlouholetou 

obětavou a velice přínosnou práci pro náš sbor. 

Členem Záboje byl neuvěřitelných 52 let a za tu 

dobu odvedl opravdu velký kus práce. Byl 

výraznou oporou mužské hlasové skupiny. Zpí-

val vždy velmi krásně, s chutí a srdcem. Kromě 

zpěvu mnoho let také dirigoval nejprve po boku 

pana profesora Josefa Židka, v posledních letech 

vedle současného sbormistra Víta Mišoně. Ještě 

jednou děkujeme za  společné roky v  Záboji 

a  přejeme panu Petru Růžičkovi pevné zdraví 

do  dalších let. Jeho krásný baryton nám bude 

opravdu chybět. Budeme se moc těšit, že se 

s ním jako posluchačem i nadále budeme potká-

vat při našich koncertech.

Jménem všech zpěváků Záboje

JUDr. Hana Zaplatílková

místopředsedkyně spolku

Královédvorský pěvecký sbor Záboj 
začal po dlouhé odmlce zase zkoušet

V květnu letošního roku navštívila Expozici tex-

tilní tisku jedna z předních českých textilních 

návrhářek Zuzana Osako, která je známá svojí 

láskou k modrotisku a především návrhem

a výrobou nástupní kolekce oblečení našich 

sportovců na slavnostní zahájení olympijských 

her. Do muzea ji doprovodil Milan Bartoš, který 

je spolu s Jaroslavem Pluchou autorem formy 

pro zmiňovanou kolekci. Zeptali jsme se tedy 

pana Milana Bartoše na pár otázek. 

Jaké jste měl první pocity z výroby formy? 

Když paní Zuzana Osako přivezla návrh na 

formu, uvědomil jsem si, jak důležitou reprezen-

tativní funkci naše dílo bude mít. Požádal jsem 

tedy o spolupráci bývalé textilní odborníky, 

Zdeňka Horáčka a manželé Doulíkovi, a také 

kovoobráběcí fi rmu Stránský – Petržík, jež nám 

pomohli formu zdárně realizovat. 

Jak jsem Vám spolupracovalo se Zuzanou 

Osako?

Zuzana je velmi milá a akční dáma. Nazvala mě, 

Jardu Pluchu a modrotiskovou dílnu Danzinger 

olympijským modrotiskovým týmem, a to mě 

potěšilo. 

Co Vás ještě potěšilo na spolupráci se Zuzanou 

Osako?

Náš společný článek ve Forbesu z prosince 2020. 

Vznikal ve velmi pozitivní atmosféře, hodně 

jsme se zasmáli a v Danzingerově modrotiskař-

ské dílně jsme strávili příjemné dopoledne.

Bc. Michaela Dvořáčková

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem

Foto: Ladislav Válek

Královédvorský otisk na Olympijských 
hrách v Tokiu 
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Soutěže v tichosti
V  sobotu 12. června 2021 se sešly dvě 

velice atypické soutěže. Žádný jásot, žádný 

hluk... pouze soustředění a sledování vodní 

hladiny nebo herní desky občas narušil 

výkřik „RYBA!“ nebo „ŠACH MAT!“

V  budově DDM Jednička proběhl další 

ročník šachového Turnaje Špuntů, který 

je přímým pokračováním tradice turnajů, 

sahajících až na počátek sedmdesátých let 

minulého století. Ten je určen především 

začínajícím malým šachistům z  prvního 

stupně základních škol. Celkem dorazilo

37 hráčů z  širokého okolí. Turnaj Špuntů 

probíhal celkem v  5 kategoriích po  4 až 

13 hráčích. V  Jedničce jsme přivítali hráče 

např. z TJ Náchod, TJ Jiskra Jaroměř, Pod-

zvičinské šachové školy nebo Regionu 

Panda, z. s. Hlavním rozhodčím byl Ing. Petr 

Čechura, ředitelkou byla Bc. Veronika Mál-

ková. Celá akce probíhala v přátelské atmo-

sféře a měla spád. 

O  pár kilometrů dále se děti z  DDM Jed-

nička zapojily do  rybářských závodů, 

a  to konkrétně na  rybníku Dubina v  Bílé 

Třemešné. Počasí přálo a  i  přes uzavření 

kroužku byly děti z  DDM Jednička velice 

šikovné. Na  1. místě se umístil David Bez-

kočka, 2. místo si ulovil Adam Krušina

a  3. místo obsadil Antonín Ježek. Všem 

zúčastněným gratulujeme a  děkujeme 

panu Behrovi, Vokounovi, Lukáškovi a Čes-

kému rybářského svazu Dvůr Králové nad 

Labem za organizaci závodu. 

Bc. Veronika Málková a Mgr. Alena Hušková 

DDM Jednička

Od  počátku zmírnění restrikcí v  souvislosti 

s  covidem začaly postupně fungovat oddíly 

Sokola. Nejprve pouze tréninky venku, do  kte-

rých se zapojil oddíl žen, atletiky a gymnastiky. 

Následně bylo zahájeno cvičení také v  tělo-

cvičně – oddíly všestrannosti, trampolín, fl or-

balu i gymnastiky.

Atletický oddíl Sokola se také zapojil do  pro-

jektu Atleti spolu – Den s českou atletikou. Pro-

jekt Atleti spolu volně navázal na úspěšný loň-

ský restart závodní atletiky, jenž se uskutečnil 

pod názvem Spolu na startu, jehož se zúčastnilo 

v jeden den více než 17 000 atletů na 173 stadio-

nech, kterého jsme se také účastnili. Každý mohl 

absolvovat některé z atletických disciplín, aby si 

udělal představu, jak na tom se svou výkonností 

po návratu na atletický ovál je.

Atleti se začátkem června také vrátili k závodění. 

Naši starší žáci, dorost, junioři a  dospělí letos 

nastoupí v družstvech Sokola Jaroměř. Náš oddíl 

letos postavil družstva žáků a  žákyň přípravek, 

mladšího žactva a družstvo starších žákyň. První 

závody přinesly také první medailová umístění. 

Starší žák Matěj Kubíček vybojoval bronz na trati 

800 m (2:19,58 min.), mladší žákyně Linda 

Vondroušová vybojovala bronz ve  vrhu koulí 

(8,92 m) a mladší žák Martin Palan se stal přebor-

níkem kraje ve skoku dalekém (477 cm).

Do  konce měsíce si zazávodí i  naše přípravka 

a dospělí. O prázdninách pak čeká na děti letní 

tábor na Ježkově a  také sportovní soustředění. 

Po prázdninách budou závody pokračovat. Nej-

více se těší naši atleti na  EKAG, který se bude 

konat začátkem září.

Dne 4. července se budou královédvorští soko-

lové účastnit také pietních aktů a  odhalování 

kamenů zmizelých v Malých Svatoňovicích jako 

připomínky hrdinů druhé světové války.

Sokol přeje svým členům a  příznivcům krásné 

prázdniny. Po nich se těšíme na všechny cvičence!

Mgr. Pavlína Špatenková

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Sokolský návrat

Tereza Rejlová využila lockdown k popularizaci twirlingu
Taneční sport kombinující gymnastiku, balet 

a tanec. Akrobacie a vyhazování speciální hůlky 

do  vzduchu. Takhle by se dal popsat twirling, 

kterému se léta věnuje Královédvoračka Tereza 

Rejlová, jež s  twirlingem procestovala Česko, 

Slovensko, ale také Chorvatsko nebo Polsko 

a  léta aktivně školila a  trénovala týmy, jednot-

livce a trenéry po celé republice i v zahraničí. 

Historie vzniku twirlingu sahá do doby, kdy začaly 

být v Americe populární mažoretky jako dopro-

vod společenských a  kulturních akcí. „V  součas-

nosti je mezi těmito sporty hlavní rozdíl v tom, že 

mažoretky převážně využívají pochodový krok, 

kdežto twirleř i ztvárňují choreografi e na  bázi 

baletních a  gymnastických prvků,“ popisuje 

Tereza Rejlová, která přes 20 let působí ve Svazu 

mažoretek a  twirlingu ČR jako mezinárodní 

i  národní porotce a  lektor. „U  obou sportů se 

používá technicky správná manipulace s hůlkou, 

ovšem u  twirlingu je opravdu nutné dodržovat 

veškeré detaily, aby bylo možné provádět 

náročné triky, a  i  to je jeden z  nejzásadnějších 

rozdílů, twirling je totiž extrémně náročný sport.“

Během pandemie, kdy nebylo možné trénovat, 

Tereza Rejlová vytvořila společně s  většinou 

trenérů online programy pro svěřence a  nejen 

pro ně. „Byli jsme tu pro každého, kdo se ocitl 

sám, doma a bez potřebného tréninku. Pokud to 

počasí dovolilo, byly zapojeny i různé venkovní 

sportovní aktivity, rozvíjeny nezbytné pohybové 

dovednosti a  samozřejmě také vlastní prvky 

s  hůlkou,“ říká a  pokračuje: „Paradoxem této 

složité doby je pro mě také fakt, že se utvořila 

skupinka extrémně nadšených dětí, které mě 

oslovily, zda bych je trénovala každý týden. Celé 

to vyústilo v  otevření takové menší skupiny 

ve  Dvoře Králové nad Labem. Naše město má 

tedy historicky první twirlingový tým!“ Tímto 

také Tereza zve všechny holky i kluky, kteří mají 

zájem o  tento moderní sport, aby se přidali 

do nového týmu, který je založený na profesio-

nalitě a přátelské atmosféře. 

Tereza Rejlová

Dětský den házenkářů
Den dětí je krásným a radostným svátkem všech 

malých človíčků a my jsme se rozhodli to osla-

vit s nimi! Jako 1. HK Dvůr Králové jsme se proto 

rozhodli zorganizovat dětský den. 

Akce proběhla 3. června na hřišti v Lipnici a při-

lákala spoustu dětí s  rodiči. Na  návštěvníky 

čekalo mnoho stanovišť se soutěžemi a  akti-

vitami. Účastníci při vstupu obdrželi soutěžní 

kartičku, do  které sbírali razítka za  navštívená 

stanoviště. Děti si například mohly zkusit projít 

slalom s pingpongovým míčkem na  lžíci, hodit 

si na  přesnost do  házenkářské brány, zaskákat 

v pytlích, změřit si, kolik skočí do dálky, vystřelit 

si ze vzduchovky, projet se na ponících a mnoho 

dalšího. Nakonec každý soutěžící dostal pytlík 

házenkářských upomínkových předmětů. 

Vše proběhlo nad naše očekávání a my jsme nad-

šení a nabití energií, kterou jste s sebou do Lip-

nice přinesli! A  za  to vám děkujeme! Soutěžilo 

s  námi více než 160 dětí a  když připočítáme 

ještě rodiče a příbuzné, bylo nás na hřišti za celé 

odpoledne ke  čtyřem stovkám. Počasí nám 

přálo a my jsme si kromě aktivit na stanovištích 

mohli opéct buřty, dát si pivo/limo nebo si zařá-

dit na skákacím hradě. Nebojíme se říci, že jsme 

si den společně užili, a těšíme se na další takové 

akce.

Samozřejmě bychom to všechno ale nemohli 

dost dobře zorganizovat bez pomoci našich 

partnerů, kterými jsou: Společnost Etigraf, Koo-

perativa, Gastro Fiedor, Sokol Lipnice, Copycen-

trum Petr Janeček, SSK Nové Lesy, Speciální 

škola Diakonie Vrchlabí, SPOŠ Dvůr Králové 

nad Labem – kadeřnice a  kosmetičky, Dagmar 

Ryšavá a její poníci. Závěrem bychom ještě jed-

nou rádi poděkovali všem, kteří přišli a  svým 

dobrovolným vstupným přispěli do  klubové 

kasičky.

Ing. Pavel Etrich

prezident klubu
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Skautské středisko hlásí
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Stomatologická pohotovost
červenec a srpen 2021
3. a 4. 7.: MUDr. Miroslava Landová, Spoje-

ných národů 743, Dvůr Králové nad Labem, 

tel.: 499 321 931;

5., 6., 10. a 11., 17. a 18. 7.: Prouzovi, 

s. r. o., Šafaříkova 1105, Dvůr Králové nad 

Labem, tel.: 499 321 028;

24. a 25. 7.: MDDr. Petra Andrlová, 

Zubní ordinace čp. 31, Bílá Třemešná, tel.: 

732 580 139;

31. 7. a 1. 8.: MUDr. Jiřina Klustová – Sou-

kromá stomatolog. ordinace, s. r. o., Pres-

lova 449, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 622 560;

7. a 8. 8.: MUDr. Hana Šujáková, Roose-

veltova 474, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 621 423;

14. a 15. 8.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 

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

21. a 22. 8.: MUDr. Jiří Záplata, zub. ord. čp. 

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

28. a 29. 8.: MUDr. Petra Šípková, Roose-

veltova 474, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 621 425;

4. a 5. 9.: MUDr. Gustav Hrabý, Fügnerova 

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

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

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Všechny oddíly našeho střediska se opět vrátily 

ke  svým pravidelným schůzkám. Oddíl rodin-

ného skautingu s  pomocí členů oddílu vlčat 

vyráběl nové podsady pro náš tábor na  Kate-

řině. Stihli také výpravu na  Ohio – náš srub 

v lomu nedaleko obce Vítězná. 8. oddíl skautek 

podnikl výpravu po blízkých památkách – Kuks, 

lom sv. Klimenta se sochami, Betlém, nová 

křížová cesta, a  také uspořádal výlet do  Kutné 

Hory. Oddíl vodáků opět brázdí vody Labe nad 

Pušovým splavem a podnikl i výpravu na rybník 

Špinka, kde si zopakovali své vodácké doved-

nosti, neboť v létě budou sjíždět ze Sušice řeku 

Otavu. Mostečtí vodní skauti se zase na malém 

rybníčku u  Mosteckých lázní rozpomínali 

po více než půl roce na své vodácké dovednosti. 

Nezapomněli také na své maminky a netradičně 

jim ozdobili strom papírovými srdíčky s přáními 

ke Dni matek. 

Členové 3. oddílu po zimě uklidili své tábořiště 

v  Kalu a  odstranili napadané stromy. Letošní 

tábor budou mít v  blízkém sousedství tábora 

roverů ze střediska Stovka z  Prahy – Vršovic. 

Světlušky uspořádaly společně s  oddílem vlčat 

Přechod Jestřebích hor, a to již 24. ročník. Z Rad-

vanic došli na  Paseky, kde si zahráli společně 

několik her. Přes rozhlednu na  Žaltmanu se 

světlušky vrátily na  vlak. Vlčata přespala venku 

pod širákem v  Jestřebích 

horách a  následující den 

se vrátila domů. 

V  sobotu 26. června jsme 

na  zahradě u  naší vily 

uspořádali celostředis-

kové setkání Náš den jak 

pro členy, tak i pro rodiče a příznivce skautingu. 

Byly připraveny hry pro malé i velké a celá akce 

byla zakončena táborákem.

V této době právě začínají naše tábory na Kate-

řině, Kalu a postupně i tábory putovní. Tábor je 

pro děti od začátku jedno velké dobrodružství. 

Objevují bydlení ve  stanu, hry, sportování, 

vaření, pobyt v  přírodě, noční hlídky i  výlety 

do okolí.

Ing. Martin Stránský

Fenomén volejbal slaví 100 let, oddíl ve Dvoře byl založen v roce 1931
Volejbal, jeden 

z  nejrozšíře-

nějších a  také 

n e j o b l í b e n ě j -

ších sportů, slaví sto let!  Říká se, že na svůj věk 

je ještě hodně čiperný mladík, a  jsou pro to 

i  důkazy. Světová volejbalová federace (FIVB) 

je co do  počtu sdružených národních federací

(222 národních svazů) vůbec největší. Česko-

slovenský volejbal zanechal ve  světové historii 

nesmazatelnou stopu, muži jsou dvojnásobní 

mistři světa, vozili jsme olympijské medaile 

(Tokio a  Mexico City), medailí na  mistrovství 

Evropy bylo ještě více. Volejbal je určitě feno-

mén a  my chceme ve  spolupráci s  vedením 

měst a obcí, se školami a s dalšími organizacemi 

pracovat na tom, aby to tak zůstalo. A určitě se 

nebudeme zlobit, když se pozice našeho milova-

ného sportu ještě vylepší!

Václav Nidrle

předseda Krajského volejbalového svazu

Z volejbalového života místních
Vznik volejbalového oddílu ve  Dvoře Králové 

nad Labem se datuje k  roku 1931, kdy se stal 

součástí lehkoatletického odboru SK Dvůr Krá-

lové. Volejbal se však hrál už dříve, jak je patrné 

z  městské kroniky. V  roce 1923 byla při spor-

tovních hrách také předvedena „americká hra 

volejbal“ a v roce 1927 už bylo také vybudováno 

hřiště na  starém sokolském cvičišti. Nejčastěj-

šími soupeři byla mužstva z  okolí (Lipnice, Bílá 

Třemešná). 

Rozvoji volejbalu v předválečné době pomohlo 

i  vybudování kurtů na  koupališti, kde zájemci 

čekali třeba i  několik hodin, než se na  kurty 

dostali. Dvůr Králové měl v  té době několik 

družstev mužů – Sokol, SK družstva největších 

továren, tady JUTA a TIBA. V 60. letech 20. století 

také byl za  přispění hráčů vybudován volejba-

lový kurt na stadionu. 

V roce 1966 přicházejí noví hráči a oddíl začíná 

i  s  rozsáhlou péčí o  mládež. Počáteční úspě-

chy mládežnických kategorií později pokračují 

i  v  kategoriích dorostu, kdy se někteří jedinci 

dostávají i do širšího juniorského výběru. Oddíl 

je velice úspěšný i v pořádání turnajů mládeže, 

dvorských podniků, deblů a  smíšených týmů. 

Téměř pravidelně má oddíl zastoupení mezi nej-

lepšími sportovci města. Zajímavostí bylo i  zís-

kání národního týmu Kuby k sehrání přátelského 

utkání v roce 1969. 

V roce 2013 hrozilo ukončení činnosti oddílu pod 

TJ, proto došlo z iniciativy hráčů Havla, Černého 

a Machka k založení Volejbalového klubu Dvůr 

Králové. Velkou podporu v letech 2013–14 věno-

val majitel pivovaru pan Kiriakovský. Do  klubu 

přešli někteří hráči z  Bílé Třemešné, a  tak byl 

připraven kvalitní kádr pro zastoupení ve 

2. lize. Zároveň si klub stanovil za  cíl rozšíření 

péče o  mládež, spustil program barevného 

minivolejbalu, spolupráci se školami, sponzory 

a městem. To vše se daří, účast ve druholigové 

soutěži je i  značným tahákem a  díky rozšíření 

trenérského kádru o  pány Hoška, Vidasova 

a  paní Růžičkovou je možné působit i  v  sou-

těžích 1. ligy juniorů, krajských soutěží mužů 

a  mládeže dívek i  chlapců. Soudržnost klubu 

posiluje i  pořádání každoročních letních sou-

středění a příměstského tábora. Klub má v sou-

časné době přes sto aktivních členů.

Václav Židů

autor chystaného almanachu


