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Pozvánka na zastupitelstvo
Zveme veřejnost na  16. zasedání Zastu-

pitelstva města Dvůr Králové nad Labem, 

které se uskuteční ve čtvrtek 9. září 2021 

od 16:00 hod. v sále Hankova domu.

Žádáme občany, kteří se chtějí zúčastnit, 

aby po  celou dobu zasedání dodržovali 

aktuálně platná protiepidemická opatření. 

Pokud se nemůžete zúčastnit, můžete 

si s  odstupem několika dní poslechnout 

audio záznam na stránkách www.mudk.cz

v  sekci Město/Orgány města/Zastupitel-

stvo města, kde najdete i  navržený pro-

gram zasedání.

(mik)

Je vypsáno výběrové řízení 
na pozici ředitel/ředitelka 
technických služeb
Město Dvůr Králové nad Labem vyhlásilo 

výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky 

příspěvkové organizace Technické služby 

města Dvora Králové nad Labem. Před-

pokládaný termín nástupu je od  1. ledna 

2022, případně podle dohody. 

Zájemci o tuto pozici mohou své písemné 

přihlášky zasílat do  čtvrtka 30. září 

do 12:00 hod. na adresu městského úřadu, 

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Krá-

lové nad Labem, nebo je mohou ve stano-

vené lhůtě osobně předat na  podatelnu 

městského úřadu. Obálku označte: „Ředi-

tel/ředitelka TSm – neotevírat“.

Vyhlášení výběrového řízení schválila rada 

města. Podrobnější informace najdete 

na  úřední desce na  www.mudk.cz, zdroj 

oznámení OEMM.

(mik)

Město bude mít nové 
elektronické úřední desky
Město Dvůr Králové nad Labem bude mít 

nové elektronické úřední desky. Během 

září dojde k  instalaci venkovního panelu 

s  úřední deskou, a  to v rohu náměstí 

T. G. Masaryka naproti budově Staré 

radnice. Upozorňujeme občany, že tato 

elektronická úřední deska nahradí fyzic-

kou úřední desku umístěnou v  průchodu 

k  hlavní budově městského úřadu, kde 

budou namísto současných vitrín nain-

stalovány další dva panely využívané jako 

elektronická úřední deska. Více na str. 2.

(mik)

Královédvorské léto plné novinek

Nejen tradiční žánrové koncertní večery, ale také divadlo a letní kino před Hankovým domem, výstavy, modrotiskové dílny 

pro děti i dospělé v expozici textilního tisku, komentované i kostýmované prohlídky města, zaměřené na historii a archi-

tekturu, které zájemce zavedly například do budovy městské spořitelny. To vše a ještě více nabídlo letošní Královédvorské 

léto, na jehož programu se podílely městské organizace i místní spolky.                             Foto: Jan Skalický

Bylo ukončeno přijímání návrhů do soutěže 
na revitalizaci areálu Mayerovy továrny
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Město Dvůr Králové 

nad Labem letos na  jaře 

vypsalo architektonic-

kou soutěž na  revitalizaci 

areálu bývalé Mayerovy 

továrny (areál bývalého 

Strojtexu), který se nachází 

na  náměstí Republiky 

v  městské památkové 

zóně. Zájemci o  účast 

v soutěži mohli posílat své 

návrhy do 27. července.  

Předmětem soutěže bylo 

zpracování architekto-

nického návrhu na  řešení rekonstrukce areálu 

bývalé Mayerovy továrny. „Návrhy by měly 

architektonicky, výtvarně a provozními vazbami 

zapojit areál do historického centra města a ote-

vřít ho široké veřejnosti z  řad obyvatel města 

i  jeho návštěvníků,“ říká starosta Jan Jarolím. 

Soutěžní návrhy mají prověřit také budoucí 

využití areálu, které zahrnuje víceúčelový sál pro 

kulturní a  vzdělávací aktivity, zábavně naučné 

centrum, depozitář, dětský zábavní park a lout-

kové divadlo, a zároveň umožnit pěší propojení 

areálem mezi náměstím Republiky a  Tylovou 

ulicí. 

Pokračování na str. 3
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Město Dvůr Králové nad Labem zahájilo v  letoš-

ním roce projekt Přívětivý úřad, jehož prostřednic-

tvím se chce v  následujících dvou letech zaměřit 

na  oblast komunikace s  občany a  klienty úřadu. 

V  rámci projektu tak pořídí nové elektronické 

úřední desky, komunikační strategii včetně gra-

fi ckého manuálu, rozklikávací rozpočet a mobilní 

aplikaci pro chytré telefony, proběhnou také ško-

lení zaměstnanců městského úřadu. 

V současné době jsou v realizaci dvě části pro-

jektu. Město si objednalo jeden venkovní panel 

a  dvě nástěnné elektronické desky. Během 

září dojde nejprve k  instalaci venkovního 

panelu s  úřední deskou, a  to na  rohu náměstí

T. G. Masaryka naproti budově Staré radnice. 

Venkovní panel, který bude usazen do  připra-

veného základu z dubeneckého pískovce, bude 

oboustranný s  dotykovým ovládáním. „Práce 

s  obrazovkami je jednoduchá, intuitivní a  při-

způsobena také pro hendikepované uživatele. 

Lidé budou moci v dokumentech zveřejněných 

na  úřední desce jednoduše vyhledávat, pro-

hlížet si je, listovat v nich nebo si obsah přeposlat 

na e-mailovou adresu,“ popisuje místostarostka 

Alexandra Jiřičková. 

Tento venkovní panel také nahradí fyzickou 

úřední desku umístěnou v  průchodu k  hlavní 

budově městského úřadu, kde budou namísto 

současných vitrín nainstalovány další dva panely 

využívané jako elektronická úřední deska. 

„Množství zveřejňovaných dokumentů se ne-

ustále zvyšuje a  stávající fyzická úřední deska 

již přestává stačit svou kapacitou. I  proto 

jsme se rozhodli ji nahradit právě elektronic-

kými panely, jež budou přístupné veřejnosti 

24 hodin denně 7 dní v  týdnu,“ říká tajemník 

královédvorského městského úřadu Jan Sed-

láček a  dodává: „Z  rozcestníku elektronické 

úřední desky bude také možné přejít na webové 

stránky města, turistický portál či vyhledat auto-

busové spoje.“

Zároveň začaly také práce na komunikační stra-

tegii města. V  současné době je zpracováván 

tzv. audit komunikace, jehož výsledky budou 

využity pro tvorbu samotné strategie. 

Město Dvůr Králové nad Labem na projekt Přívě-

tivý úřad získalo dotaci ve výši 5,3 mil. Kč z Ope-

račního programu Zaměstnanost. 

Miroslava Kameníková

Město bude mít nové 
elektronické úřední desky

Dvůr Králové nad Labem uspěl 
ve Zlatém erbu se svou mapou 
strategických projektů
Město Dvůr Králové nad Labem skončilo 

se svou mapou strategických projektů na

2. místě krajského kola soutěže Zlatý 

erb, a  to v  kategorii nejlepší elektronická 

služba. „Umístění si vážíme, je to ocenění 

dlouhodobé kvalitní práce, kterou odvá-

dějí pracovníci odboru informatiky a oddě-

lení vztahů k  veřejnosti, kterým za  jejich 

aktivitu děkuji,“ říká starosta Jan Jarolím. 

Aplikace je vytvořena na  podkladu 

mapového portálu GIS (mapy.mudk.cz)

a  obsahuje přehled nejdůležitějších 

uskutečněných, aktuálně realizovaných 

a  zamýšlených staveb, které město fi nan-

cuje nebo spolufi nancuje. Přístupná je jak 

z  webových stránek města, tak je možné 

si ji prohlížet na  chytrých mobilních zaří-

zeních. Občané se tak snadno dozvědí, 

kde se ve  městě staví či rekonstruuje, jak 

dlouho to potrvá a  kolik peněz to bude 

stát. Základní data o každé stavbě doplňují 

také fotografi e, odkazy na články na webu 

města nebo odkazy na videoreportáže. 

„Mapu strategických projektů vnímám 

jako další krok ke  zkvalitnění komuni-

kace s  občany. Je přehledná, interaktivní, 

uživatelsky přívětivá a  poskytuje aktuální 

informace kdykoliv a  odkudkoliv,“ dodává 

starosta Jan Jarolím.               (mik)

Podatelna se vrátila 
do původních prostor
Po několikatýdenní rekonstrukci se praco-

viště podatelny městského úřadu vrátilo 

do  původních prostor v  hlavní budově 

městského úřadu, nám. T. G. Masaryka 38. 

Provozní doba podatelny: pondělí 

a  středa 7:00–17:00 hod., úterý a  čtvrtek 

7:00–15:00 hod. a pátek 7:00–13:30 hod.

(ska)

Termíny uzavření registru řidičů 
a řidičských průkazů
Upozorňujeme občany, že v úterý 5. října, 

ve čtvrtek 4. listopadu a v pátek 10. pro-

since 2021 bude z  technických důvodů 

zcela uzavřeno pracoviště registru řidičů 

a řidičských průkazů. Pokud tedy plánujete 

návštěvu tohoto pracoviště, vyberte si jiný 

termín. Děkujeme za pochopení.            (mik)

Výběrové řízení na investičního 
technika/techničku
Město Dvůr Králové nad Labem vyhlásilo 

výběrové řízení na  pozici investičního 

technika/techničky odboru rozvoje, inves-

tic a  správy majetku. Jedná se o  pracovní 

poměr na  dobu neurčitou s  předpoklá-

daným termínem nástupu dle dohody. 

K náplni práce bude patřit zejména inves-

torsko-inženýrská činnost ve  fázi přípravy, 

realizace a předání přidělených staveb. 

Zájemci o tuto pozici mohou své přihlášky 

zasílat do středy 15. září 2021, 12:00 hod. 

na  adresu sekretariátu tajemníka měst-

ského úřadu, náměstí T. G. Masaryka 38, 

544 17 Dvůr Králové nad Labem. 

Podrobnější informace naleznete na 

úřední desce na  internetových stránkách 

www.mudk.cz, typ oznámení Výběrová 

řízení – personální.               (ska)

Sochu nosorožce Sudána na okružní 
křižovatce doplnilo pouzdro s jeho ostatky

Před dvěma lety byla na  ostrůvek okružní křižo-

vatky u  oční školy nainstalována socha noso-

rožce, která ztvárňuje Sudána, posledního samce 

severního bílého nosorožce na světě, a to v životní 

velikosti. Socha odkazuje na  místní safari park, 

připomíná ale také osud téměř vyhynulého zvíře-

cího druhu. Na začátku prázdnin k soše, která tvoří 

jednu z dominant města, přibylo i pouzdro se sym-

bolickým ostatkem Sudána.

Na  uložení pouzdra se podíleli autoři sochy, 

umělecký kovář Pavel Vágner a  kamenosochař 

Jan Brož. Uložení se účastnili i královédvorský 

místostarosta Jan Helbich a ředitel Safari Parku 

Dvůr Králové Přemysl Rabas, který do  pouzdra 

vložil dokument s  daty ze života zvířete, které 

řadu let prožilo právě v královédvorské zoo.

Myšlenka umístit pouzdro s ostatky uhynulého 

nosorožce Sudána do  sochy vzešla od  vedení 

safari parku, jehož jménem zastupitelka Vero-

nika Tomková oslovila v roce 2019 ostatní zastu-

pitele města. Zastupitelstvo nápad podpořilo, 

na  realizaci samotného umístění pouzdra však 

kvůli koronavirové pandemii došlo až více než 

po roce a půl.

Socha Sudána je vysoká bezmála 180 centime-

trů a váží téměř 5 tun. Výroba plastiky trvala přes 

čtvrt roku. Kamenické práce probíhaly v kame-

nolomu v  Dubenci, odkud pískovcové kvádry 

pocházejí, kovové části vznikaly v kovářské dílně 

Pavla Vágnera.

Nosorožce Sudána přivezl do  tehdejšího Čes-

koslovenska v roce 1975 zoolog a ředitel králo-

védvorské zoo Josef Vágner, v  roce 2009 bylo 

zvíře transportováno zpět do Afriky, konkrétně 

do  národního parku Ol Pejeta v  Keni. Zde také 

bylo ze zdravotních důvodů v roce 2018 uspáno. 

Text a foto: Jan Skalický
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Bylo ukončeno přijímání návrhů do architektonické soutěže 
na revitalizaci areálu bývalé Mayerovy továrny

Město řeší podobu Tyršova koupaliště, 
běží anketa a konala se i veřejná setkání
Město Dvůr Králové nad Labem řeší revitalizaci 

areálu Tyršova koupaliště. Ve  spolupráci s  Tyr-

šovým plaveckým klubem připravilo dotazník, 

jehož prostřednictvím chce zjistit názor veřej-

nosti na  budoucí rozvoj celého areálu. Dotazník 

bylo možné vyplňovat v  elektronické i  papírové 

podobě, a to do konce srpna.

Do  dotazníku byly zařazeny otázky týkající se 

využívání koupaliště, jeho využití i mimo sezonu, 

poskytovaných služeb v  areálu nebo chystané 

rekonstrukci rekreačního bazénu. O  vyplnění 

dotazníku byl velký zájem, jen do  poloviny 

srpna jich bylo v elektronické nebo v papírové 

podobě odevzdáno více než pět set.

Řada lidí také přišla vyjádřit svůj názor na setkání 

s  veřejností, která se uskutečnila jak přímo 

v areálu Tyršova koupaliště, tak v centru města. 

Příchozí měli možnost diskutovat se zástupci 

města a  Tyršova plaveckého klubu. Mohli také 

na tzv. pocitovou mapu zaznamenat, v jaké části 

areálu se cítí dobře, případně které části by se 

měly podle jejich názoru dále rozvíjet. Na „tabuli 

přání“ pak mohli zapisovat svoje nápady. 

Akce navázala na  loňskou anketu Tyršova pla-

veckého klubu, která poskytla důležité poznatky, 

které se staly podnětem k široké diskuzi. 

Během září by měly být známy výsledky dotaz-

níkového šetření, které by se měly stát vodítkem 

pro rozhodování vedení města i zastupitelů, jak 

při revitalizaci areálu Tyršova koupaliště dále 

postupovat. 

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Dotace na veřejně prospěšné 
aktivity podpoří akce ve městě 
i okolí
Ve  2. kole dotačního programu na  pod-

poru veřejně prospěšných aktivit, které 

město vyhlásilo, obdržel odbor školství, 

kultury a sociálních věcí celkem 4 žádosti. 

Rozdělení dotací schválila rada města.

Příjemci dotací – 2. kolo:

• KČT, odbor Dvoráci Dvůr Králové – 

18. ročník turistického pochodu „Pod-

zimním Královédvorskem“ 7.000 Kč;

• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 

Verdek – Vítání prázdnin 5.000 Kč;

• Revitalizace Kuks, o. p.  s. – Regionální 

jarmark v Kuksu 7.000 Kč;

• Petra Hrdinová – Po stopách vlastivěd-

ného čtení 14.000 Kč.

Informace o  dotačních titulech města: 

www.mudk.cz v  sekci Rozvoj/Granty 

a dotace/Dotace z rozpočtu města.

(mik)

Vyšlo 9. číslo Vlastivědného 
čtení o Královédvorsku

Deváté číslo Vlastivědného čtení, které 

vyšlo během prázdnin, opět nabízí zají-

mavé texty o  historii města a  jeho okolí. 

V  aktuálním čísle nechybí vzpomínka 

na  dva autory, kteří nás letos opustili – 

Jana Schwarze, dlouholetého redaktora 

vlastivědného čtení, a  profesora Karla 

Martinka, pravidelného přispěvatele časo-

pisu. Dále zde najdete některé nové infor-

mace o  zkoumání pravosti Rukopisu krá-

lovédvorského, článek o  historii Bauerovy 

továrny, první část rodinné kroniky Fran-

tiška Říhy či články o  výstavbě, autorech 

a historii „skvostu z první republiky“ – Tyr-

šova koupaliště. 

Vlastivědné čtení si za  50 Kč můžete 

zakoupit v  městském informačním cen-

tru ve  Švehlově ulici, v  městském muzeu 

a v městské knihovně Slavoj. 

 (ska)

Dokončení ze str. 1:

„Odborná porota, v níž mimo jiné zasedají reno-

movaní architekti Jiří Suchomel, Ivan Plicka 

nebo Milan Košař, tak bude hodnotit nejen cel-

kovou architektonickou kvalitu řešení, ale také 

funkčnost provozního pojetí a nákladovost revi-

talizace,“ podotýká místostarosta Jan Helbich. 

Po  vyhodnocení se uskuteční výstava, na  které 

se bude moci veřejnost se všemi zaslanými 

návrhy seznámit, a je v plánu uspořádat i  pre-

zentaci vítězného návrhu, a  to za  přítomnosti 

jeho autora či autorů. 

„Už nyní jsem zvědavý na  to, s  jakými nápady 

účastníci soutěže přišli, jaký bude výsledek hod-

nocení a samozřejmě co na to řekne veřejnost,“ 

dodává starosta Jan Jarolím. 

Architektonická soutěž byla vypsána jako jedno-

kolová, s odměnami v souhrnné výši 2,5 mil. Kč

pro účastníky. S  vítězem soutěže město Dvůr 

Králové nad Labem plánuje jednat o  uzavření 

smlouvy na  vypracování kompletní projek-

tové dokumentace, jejíž náklady na  pořízení 

jsou odhadovány ve  výši 24 mil. Kč včetně 

DPH. Předpokládané náklady na  revitalizaci 

areálu byly ještě před soutěží vyčísleny na zhruba 

340 mil. Kč včetně DPH. 

Město Dvůr Králové nad Labem vlastní roz-

lehlý areál bývalé Mayerovy továrny, který tvoří 

pozemky o výměře zhruba 5,5 tisíce m2 a několik 

objektů, od  roku 2017. Projekt na  jeho revitali-

zaci je jednou z priorit aktualizovaného Akčního 

plánu Programu rozvoje města Dvůr Králové 

nad Labem na  období 2016–2022. S  vypsáním 

architektonické soutěže souhlasilo v  září 2020 

zastupitelstvo města.

Miroslava Kameníková

Na Sochorově vile bude vyměněna část oken
Sochorova vila v  ulici Spojených národů, v  níž 

v  současné době sídlí Dům dětí a  mládeže Jed-

nička, se dočká obnovy oken. První etapa prací 

se uskuteční ještě do konce letošního roku. Vymě-

něna budou vybraná dožilá novodobá okna, a to 

v místech, kde při osazování stávajících oken nedo-

šlo k  zásadním stavebním úpravám, ke  změnám 

dispozice nebo ke  změnám souvisejícím s  novo-

dobými přístavbami. „Nejprve budou zhotovena 

nová okna, a to jako repliky původních kovových 

oken, což potrvá několik týdnů, poté dojde k jejich 

instalaci,“ říká místostarosta Jan Helbich.

Město Dvůr Králové nad Labem za  stavební 

práce, které provede místní společnost Honc 

CZ, s. r. o., zaplatí cca 1,1 mil. Kč včetně DPH. 

Část nákladů ve výši 220 tisíc Kč pokryje dotace 

Ministerstva kultury z  programu na  podporu 

obnovy kulturních památek prostřednictvím 

obcí s  rozšířenou působností. Žádost o  dotaci 

připravili pracovníci odboru rozvoje, investic 

a správy majetku.

Funkcionalistickou vilu navrhl architekt Josef 

Gočár v  roce 1928 pro tehdejšího podnikatele, 

majitele tkalcovny a  strojní tiskárny plátna 

Josefa Sochora. Na  jejím návrhu a  realizaci se 

podílel architekt Josef Grus, který v  té době 

v  Gočárově ateliéru působil, stavbu provedl 

královédvorský stavitel Karel Jarolímek. Vila, 

jež byla dokončena v roce 1930, je považována 

za prvotřídní ukázku prvorepublikové architek-

tury, umělecky i  technicky na  špičkové úrovni. 

Budova je od  roku 1958 zapsána na  seznamu 

kulturních památek. Ačkoliv vila prošla během 

uplynulých let množstvím úprav, zachovala se 

zde částečně dispozice a poměrně značná část 

umělecko-řemeslných prvků. Výrazným zása-

hem do  podoby vnějšího pláště bylo uzavření 

prostoru před hlavním vstupem. Na  protilehlé 

straně byla právě kvůli přístavbám zbourána 

rozlehlá terasa a odtěžena část svahu. Původní 

omítky nahradily monochromatická stříkaná 

břizolitová omítka a  většina původních kovo-

vých okenních výplní byla odstraněna a nahra-

zena novými dřevěnými.

Miroslava Kameníková
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Zásahy strážníků za červen 
a červenec 2021

Druh zásahu červen 2021

BESIP přestupky  95

Výzva/předvolání 1

Veřejný pořádek (přestupek) 4

Součinnost s orgány (PČR, MěÚ, OS, OVS) 1

Občanské soužití (přestupek) 3

Majetek (přestupek) 13

Ztráty a nálezy 11

Prevence (opatření a úkony) 3

Odchyt zvířete (opatření) 5

Doručení písemnosti (šetření) 5

Stížnosti 1

Covid-19 (opatření) 2

Převoz na PAZS 2

Celkem přestupků a trestných činů: 146 

Celkový počet událostí 647

Pokuty v blokovém řízení 40

Na místě nezaplacených bl. pokut 7

Domluva 48

Předáno Policii ČR 2

Předáno na správní odbor MěÚ 8

Druh zásahu červenec 2021

BESIP přestupky  93

Dopravní nehoda 1

Veřejný pořádek (přestupek) 2

OZV o volném pohybu psů 1

Občanské soužití (přestupek) 7

Majetek (přestupek) 15

Ztráty a nálezy 6

Poskytování údajů/evidence 1

Životní prostředí 1

Prevence (opatření a úkony) 1

Pomoc v nouzi 2

Odchyt zvířete (opatření) 7

Doručení písemnosti (šetření) 5

Předvedení (Policie ČR) 2

Stížnosti 1

Covid-19 (opatření) 3

Převoz na PAZS 1

Trestný čin nezletilý/mladistvý 1

Celkem přestupků a trestných činů: 150 

Celkový počet událostí 730

Pokuty v blokovém řízení 29

Na místě nezaplacených bl. pokut 12

Domluva 61

Předáno Policii ČR 2

Předáno na správní odbor MěÚ 16

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Nenechte si ujít prezentaci sociálních a souvisejících služeb 
Pondělní odpoledne 13. září bude na náměstí 

T. G. Masaryka patřit Dnu sociálních a souvisejí-

cích služeb. Akci pořádá město Dvůr Králové nad 

Labem s podporou městské nemocnice.

Nabídku svých služeb, které mohou využívat 

občané města a regionu, představí profesionální 

organizace jako Pečovatelská služba města, Farní 

charita, Diakonie ČCE, Domov důchodců, Miseri-

cordia, RIAPS a řada dalších. V rámci prezentace 

souvisejících volnočasových služeb se můžete 

těšit na zástupce Svazu postižených civilizačními 

chorobami, Královédvorské Arniky, místních 

klubů důchodců nebo Mateřského centra Žirafa. 

Připraven je také doprovodný program, ve  kte-

rém nebude chybět vystoupení žáků ZUŠ

R. A. Dvorského, ukázka práce integrovaného 

záchranného systému nebo vystoupení pěvec-

kého sboru Stacionáře mezi mosty Trutnov.

Podrobný program akce, která se koná od 

13:00 do 17:00 hod., včetně seznamu organizací, 

které se jí zúčastní, najdete na plakátě v příloze 

KdeCo (str. 5).

„Tato akce navazuje na  Den zdraví a  sociálních 

služeb, který jsme pořádali v květnu před dvěma 

lety. Bohužel v  loňském roce přípravy přerušila 

koronavirová pandemie, takže jsme akci nako-

nec museli zrušit. Věříme, že nyní se vše povede 

a že nabízený program zaujme a přiláká na krá-

lovédvorské náměstí množství občanů nejen 

z řad uživatelů představovaných služeb,“ uvedla 

Kateřina Pištorová, vedoucí odboru školství, kul-

tury a sociálních věcí. 

Akce je součástí individuálního projektu „Roz-

voj regionálního partnerství v  sociální oblasti 

Na území Královéhradeckého kraje II“.

Miroslava Kameníková

Město Dvůr Králové nad Labem stejně jako v před-

cházejících letech během prázdnin investovalo 

nemalé částky do  oprav a  rekonstrukcí svého 

majetku. Stavbaři tak pracovali nebo ještě stále 

pracují především v budovách škol nebo školek.

Co se týká mateřských škol, tak na  pracovišti 

v  MŠ Verdek bylo namontováno únikové scho-

diště (230 tisíc Kč), v MŠ E. Krásnohorské došlo 

k  opravě kanceláří a  k  výměně kopilitů (v  sou-

hrnu za  470 tisíc Kč) a  na  pracovišti MŠ Slu-

nečná k  výměně plynových kotlů a  regulace 

(360 tisíc Kč). Na  pracovišti MŠ v  Lipnice bude 

během září rekonstruován zahradní altán (za cca 

120 tisíc Kč) a v MŠ Dvořákova ještě vyměněny 

dvoudílné dveře s nadsvětlíkem (za 90 tisíc Kč). 

Větší stavební akce se během července a srpna 

uskutečnila na pracovišti MŠ Drtinova, kde stav-

baři přebudovali byt školníka na  kanceláře (viz 

foto). Za stavební práce, které realizovala místní 

fi rma Stavhaus, s. r. o., zaplatilo město Dvůr 

Králové nad Labem ze svého rozpočtu téměř 

1 mil. Kč včetně DPH.

Rušno bylo i  v  budovách základních škol. 

V  ZŠ Strž stavbaři opravili příjezd ke  sportovní 

hale, dílny, cvičné kuchyňky a  také izolaci vlh-

kého zdiva. Zbývá nainstalovat dvě hliníkové 

dveřní sestavy. Za stavební práce město zaplatí 

zhruba 682 tisíc Kč. 

V ZŠ 5. května upravili řemeslníci fasádu a zpev-

něné plochy a  dojde také k výměně tří dvou-

křídlých dveří. Práce přijdou v  souhrnu na 

630 tisíc Kč. V ZŠ Schulzovy sady došlo k výměně 

parketové podlahy, v  jídelně pak byly vymě-

něny odtokové žlaby, kanalizace a  také dlažba 

(320 tisíc Kč). V ZŠ Podharť stavbaři zase vymě-

nili dřevěná okna (160 tisíc Kč).

Přes půl milionu korun putovalo na  úpravy 

cvičné kuchyňky, elektroinstalace a na další část 

výměny oken do Základní a Praktické školy, přes 

400 tisíc Kč město zaplatilo za dokončení rekon-

strukce elektrorozvodny a  za  výměnu náklad-

ních vrat v Hankově domě a téměř 350 tisíc Kč 

za injektáž vlhkého zdiva v hlavní budově měst-

ského úřadu na náměstí T. G. Masaryka.

Miroslava Kameníková

Foto: Tomáš Machek

Přes léto bylo ve školách a školkách rušno
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Prostranství kolem rybníka 

v  Podharti v  posledních 

týdnech doznalo změn. 

Po  opravách a  zpevnění 

hráze rybníka, na  jejíž 

stav vloni upozornili 

místní občané, došlo také 

na úpravu prostranství kolem této vodní plochy. 

Lesy města Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., 

historicky spravují rybníky v  městských lesích, 

od  letošního roku se také starají o  Podharťský 

rybník včetně jeho okolí.

„Vyřezali jsme plevelné dřeviny a  vedle hráze 

umístili hmyzí hotel a  na  dva stromy hmyzí 

domky,“ vyjmenoval hotové práce Petr Kup-

ský, jednatel společnosti městské lesy, a dodal: 

„V další fázi bychom rádi osázeli okolí hmyzího 

hotelu rostlinami pro podporu jeho atraktiv-

nosti pro hmyz,  popřípadě umístili k  rybníku 

i  lavičky. Začneme také pracovat na informační 

tabuli, kde se návštěvníci dočtou více o historii 

místního rybníka.“

Co je hmyzí hotel?
S  tím, jak člověk zejména ve  městech pro své 

potřeby upravuje veřejná prostranství, přichází 

řada druhů užitečného hmyzu o  své přirozené 

prostředí k životu. To mají za cíl nahradit právě 

takzvané hmyzí hotely, tedy dřevěné „domečky“ 

naplněné přírodními materiály, které hmyzu 

nabídnou možnost úkrytu a  také bezpečný 

prostor ke kladení vajíček a následnému vývoji 

larev.

Text a foto: Jan Skalický

Technické služby města informují Obcím postiženým tornádem 
poslalo město 120 tisíc Kč, na 
místě pomáhali i žirečští hasiči

Město Dvůr Králové nad Labem darovalo 

nejpostiženějším obcím, které zasáhlo 

na  konci června ničivé tornádo, 120 tisíc 

Kč. „Stejně jako řada dalších jsme se zají-

mali o  to, jak můžeme pomoci. Finanční 

dar byl určen do  nejpostiženějších míst, 

tedy do  Hrušek, Moravské Nové Vsi, Lužic, 

Mikulčic, Hodonína a do Břeclavi na odstra-

nění způsobených škod,“ uvedl starosta Jan 

Jarolím. Mezi dobrovolníky, kteří nabídli 

pomoc, byli také královédvorští dobrovolní 

hasiči. Po koordinaci s krajským velitelstvím 

hasičů byli do postižených Mikulčic vysláni 

Jan Pohl a  Jan Petrásek z  SDH Žireč, kteří 

cestovali společně s  dvěma hasiči ze SDH 

Bílá Třemešná a  skupinou dalších dobro-

volných a  profesionálních hasičů Králové-

hradeckého kraje. „Pomáhali jsme zejména 

se zajištěním zničených střech, zakrývali 

jsme je plachtami, aby do domů nezatékalo, 

na  některých místech jsme přidělávali latě 

a vázali krovy,“ popsal práce Jan Pohl, velitel 

výjezdové jednotky SDH Žireč.                 (mik)

Připravujeme odpadový 
kalendář, koná se výtvarná soutěž
Odbor životního prostředí městského úřadu 

připravuje vydání tradičního stolního kalen-

dáře pro rok 2022 s obrázky na téma třídění 

odpadů. Obrázky mohou být nakresleny 

na formátu A4 (nejlepší je nakreslit kontury 

tuší a vymalovat je vodovými nebo anilino-

vými barvami; nekreslete pastelkami, tyto 

obrázky po  vytištění většinou nevypadají 

pěkně), situovány musí být na  šířku, dále 

lze vytvořit i libovolné modely, které si bude 

moci grafi k nafotit. Vítězné obrázky budou 

zveřejněny v odpadovém kalendáři a jejich 

autoři obdrží odměnu. Výtvarné práce 

mohou vytvořit jednotlivci i skupiny. 

Témata: Prevence vzniku odpadů; Re-use 

centrum; plasty; papír; sklo; nápojové kar-

tony; textil; kovy; elektrozařízení; biood-

pad; recyklační symboly; odpady nepatří 

do  přírody; sběrna druhotných surovin; 

mobilní svozy odpadů; sběrný dvůr; svoz 

vánočních stromků; sběr použitých rostlin-

ných olejů; nespalujte vše, co hoří.

Termín odevzdání výtvarných prací dětí je 

do 30. září 2021. Místo: Městský úřad Dvůr 

Králové nad Labem, náměstí T. G. Masa-

ryka 59 (budova vedle bývalé restaurace 

u Tinsů), kancelář č. 12 nebo 14. Bližší infor-

mace na tel.: 499 318 289.

Ing. Eva Šírková, odbor životního prostředí

Pravidelná deratizace
Technické služby města ve spolupráci se speci-

alizovanou fi rmou provedly začátkem července 

pravidelnou povrchovou deratizaci zaměřenou 

na výskyt hlodavců v některých lokalitách, např. 

v ulici Spojených národů nebo v „Mandlovkách“. 

V posledních třech letech jsou povrchové derati-

zace prováděny pravidelně jednou za tři měsíce, 

kdy dochází také k vyhodnocení účinku hubení 

škůdců v místech jejich dřívějšího výskytu. 

Pokud občané zaznamenají v  lokalitě okolo 

svého bydliště zvýšený výskyt hlodavců, mohou 

se obrátit právě na  technické služby, které 

následně zajistí deratizaci dané lokality. 

Deratizaci kanalizací zajišťují Městské vodovody 

a kanalizace Dvůr Králové nad Labem.

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

nad Labem a  technické služby města poptá-

vají u  občanů Dvora Králové nad Labem 

a  přilehlých obcí vánoční strom, který bude 

o  letošním adventu umístěn na  náměstí

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

nan výšky 13 až 15 metrů s  průměrem kmene 

do  45 cm. Na  strom musí být vydané povo-

lení ke  kácení. Technické služby strom zdarma 

pokácí a zajistí odvoz. 

Zájemci, kteří by chtěli vhodný strom nabíd-

nout, se mohou obracet na tel.: 605 233 242.

(red)

Podharťský rybník doplnily hmyzí hotely

Je to již více než měsíc a  půl, co region zasáhla 

silná bouře, která si vyžádala značné materiální 

škody, a to jak na lidských obydlích a majetku, tak 

na lesních porostech. Nejvíce byla postižena oblast 

západně od Dvora Králové nad Labem – lesy mezi 

obcemi Bílá Třemešná, Doubravice, Horní Dehtov 

a Lipnice. Dále pak lesy nad přehradou Les Králov-

ství a  u  dětské ozdravovny Království. Odstraňo-

vání těchto škod stále pokračuje.

Již podle dřívějších informací od  Petra Kup-

ského, jednatele společnosti Lesy města Dvůr 

Králové nad Labem, s. r. o., k  zemi padlo cca 

5  000 m3 dřeva, celková škoda je průběžně 

odhadována na 10 mil. Kč. „Značná část dřeva je 

znehodnocena a  škody vznikly také na  lesních 

oplocenkách a nově založených porostech,“ sdě-

lil Petr Kupský a  pokračoval: „V  prvních dnech 

po bouři jsme nejprve zprůjezdnili páteřní lesní 

komunikace, postupně odstraňujeme polomy 

na  vedlejších lesních cestách. Následky větrné 

kalamity budeme zpracovávat do  konce září, 

škody na  oplocenkách a  lesních kulturách pak 

do konce roku.“

Koncem srpna lesníci pracovali zejména 

v  lese nad přehradou Les Království. „Kromě 

odstraňování těchto škod opravujeme lesní 

cesty poničené těžbou dřeva, a  to v  lokalitách 

u  nemocnice, u  městského hřbitova, na  cestě 

směrem do  Komárova a  na  cestě z  vlakového 

nádraží do Lipnice,“ dodal Petr Kupský.

Hlavní cesty pro cyklisty i pěší turisty byly zprů-

jezdněny, i  nadále však vyzýváme návštěvníky 

královédvorských lesů k obezřetnosti a zvýšené 

opatrnosti při pobytu v  lese. I  několik týdnů 

po  kalamitě se totiž mohou objevovat vyvrá-

cené stromy. Také  proto pracovníci městských 

lesů u příjezdových cest v postižených oblastech 

umístili varovné informační tabule.

Jan Skalický

Foto: Lesy města Dvůr Králové nad Labem

Při vstupu do lesů buďte stále obezřetní
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Místní akční skupina opět 
podpoří podnikatele 
na Královédvorsku
Podpora malého 

a  středního 

podnikání, živ-

nostníků, země-

dělců, nezemě-

dělců, lesníků 

či výrobců produktů bude opět v  příštím 

roce možná, a  to díky novým fi nancím, 

které MAS Královédvorsko získala přes Pro-

gram rozvoje venkova. Pokud tedy patříte 

mezi výše zmiňované subjekty a plánujete

v příštím roce menší stavební úpravy 

či pořízení strojů, vybavení a  technolo-

gií, nabízíme vám možnost 45% podílu 

na těchto vašich investicích. 

Aktuálně monitorujeme poptávku mezi 

subjekty na  Královédvorsku, abychom 

efektivně nasměrovali fi nanční prostředky 

do jednotlivých oblastí.

Neváhejte tedy a ozvěte se nám co nejdříve. 

Jsme tu pro vás denně, v 1. patře budovy 

Kina Svět na náměstí Václava Hanky. Kon-

taktní informace naleznete i na  interneto-

vých stránkách www.maskd.cz.

Ing. Lenka Křížová, DiS.

ředitelka kanceláře MAS Královédvorsko

Nedaleko mého bydliště v ulici Slunečná došlo 

na dvou místech k překopům silnice a pokládce 

elektrických kabelů. Překopy byly provizorně 

zasypány a  opuštěny. Provozem vozidel došlo 

k vytvoření prohlubní, které již nebyly doplněny 

do úrovně vozovky. 

V ulici Na Vyhlídce se začalo s výměnou plyno-

vého potrubí. Pracovníci postupně provedou 

výkop, položí a  zapojí plynové vedení a  terén 

znovu uvedou do  původního stavu. Napadá 

mě myšlenka, že tito pracovníci byli na  zku-

šené někde v Evropské unii a řekli si, že když to 

dokáže někdo v  zahraničí, že my nejsme horší 

a že to, co dokáží jinde, dokáží také. Já jim za to 

osobně děkuji. 

Proč to někde jde a o kousek dál s  jinými lidmi 

ne? Třeba si říkali, že sami dobře vědí, jak se má 

pracovat. Slyšel jsem historku, že čeští turisté 

v  zahraničí byli v  noci vzbuzení světlem a  hlu-

kem. Opravovala se totiž silnice. Do rána že byla 

opravena. Budou takovouto historku, nebo jí 

podobné, někdy vypravovat zahraniční turisté 

o České republice?

V  našem městě měla být postavena továrna 

na  výrobu autodílů. Zaměstnala by více než 

300 zaměstnanců. Kolik jsme již slyšeli stesků, 

jak z  našeho města mizí průmysl. Vyčleněná 

průmyslová zóna za  městem čekala 12 let 

na  nějakého zájemce. Když se konečně našel, 

jako by se myšlení lidí změnilo. Z důvodu hluku, 

otřesů země a zabrání louky včelám, které tam 

měly svoji pastvu, je továrna dosud jen v imagi-

nární představě odvážného podnikatele.

Ještě napíši o  současné politické situaci, blíží 

se volby. Je to vždy šance něco změnit, anebo 

jsme se vším spokojeni a  měnit nic nechceme 

a  nechceme ani chodit k  volbám. Zároveň se, 

oprávněně, stále ozývají hlasy, které se ptají, 

kolika podvodníkům se podařilo provádět své 

podvody a  kolik z  nich bylo potrestáno. A  na-

opak nepotrestáno. Ti nepotrestaní by měli být, 

v rámci spravedlnosti, potrestaní také. A teď se 

najde člověk, který říká: „Já to dokáži vyřešit, já 

vím, jak na  to. Mám třicetiletou praxi v  oboru. 

Jenom mi dejte svoji důvěru ve volbách.“ 

A  teď, to je zajímavé, dochází opět jakoby 

ke  změně myšlení. Když by totiž docházelo 

k  trestání podvodníků, byl by to policejní stát, 

který přece nechceme. 

Víme tedy, co chceme?

Pavel Vatuňa

Víme, co chceme? A jak toho dosáhnout?

názory:y

Prostranství u mostu Jana Palacha zdobí nová socha Klíče k městu
Od poloviny července stojí na prostranství u mostu 

Jana Palacha nová pískovcová plastika s názvem 

Klíč k městu Dvůr Králové nad Labem. Sochu pro-

střednictvím spolku Umění všem darovala městu 

její autorka, královédvorská sochařka Ivana Černá, 

bývalá dlouholetá ředitelka ZUŠ R. A. Dvorského 

a  pedagožka výtvarných oborů. Plastiku vytvo-

řila v  srpnu 2020 během sochařského sympozia 

„Umění všem“ v královédvorském safari parku.

„Zatímco ostatní autoři tvořili díla s  tematikou 

zvířat či zoo, já se pro svou sochu nechala inspi-

rovat výročím 750 let od první zmínky o Dvoře 

Králové nad Labem, které jsme vloni oslavili,“ 

vysvětluje Ivana Černá a  dodává: „Jako místní 

rodačka a patriotka jsem ji ráda věnovala městu. 

Plastika představuje klíč a v její spodní části jsou 

zobrazeny tři největší dominanty Dvora Králové 

nad Labem – věž kostela sv. Jana Křtitele, Šin-

delářská věž a  renesanční Stará radnice. Právě 

sloupy loubí Staré radnice opticky tvoří ony 

pomyslné zuby klíče k našemu městu.“

Podle původního záměru měla být socha insta-

lována již na podzim roku 2020, nicméně epide-

mická situace si vyžádala půlroční odklad.

Socha Klíče od města není jediným dílem Ivany 

Černé, které zdobí veřejné prostranství ve městě 

a jeho okolí. Přímo ve Dvoře Králové nad Labem 

u  vjezdu do  Safari kempu již několik let stojí 

socha Slunce Afriky. V  nedalekém lomu sv. Kli-

menta u Stanovic je pak možné, kromě dalších 

soch různých sochařek, zhlédnout i její plastiku 

Zrod motýlího křídla.

Text a foto: Jan Skalický

Celý článek na www.mudk.cz.

Premiér Andrej Babiš 

ve  čtvrtek 22. července 

pracovně zavítal do  Krá-

lovéhradeckého kraje. 

Spolu s  ministryní pro 

místní rozvoj Klárou 

Dostálovou a  ministrem 

zdravotnictví Adamem 

Vojtěchem navštívili 

mimo jiné nemocnice, 

které jsou součástí Zdra-

votnického holdingu 

Královéhradeckého kraje 

a do nichž chce kraj v dalších letech významně 

investovat.

Jedním z míst, kde se vládní delegace zastavila, 

byla také Městská nemocnice Dvůr Králové nad 

Labem. Zde hejtman Martin Červíček premiérovi 

představil krajský plán na  stavbu operačních 

sálů, které vzniknou nástavbou současné budovy 

laboratoří. Kromě toho s představiteli vlády pro-

jednal i  zřízení urgentního příjmu ve  dvorské 

nemocnici, který zde v současnosti chybí.

Setkání se v areálu městské nemocnice zúčastnil 

také starosta města Jan Jarolím a královédvorský 

podnikatel a statutární ředitel společnosti Juta, 

a. s., Jiří Hlavatý, který nástavbu nových ope-

račních sálů podpoří fi nančním darem ve  výši 

20 mil. Kč.

Dva nové operační sály mají vzniknout 

v  nástavbě budovy laboratoří, která bude pro-

pojena s  hlavní budovou nadzemním spojova-

cím krčkem. V navrženém druhém nadzemním 

podlaží budou vedle sálů také prostory sterili-

zace a provozní zázemí a ve třetím podlaží tech-

nické zázemí. 

Miroslava Kameníková

Zdroj: Královéhradecký kraj

Foto: Michal Súkup

Kraj navštívil premiér, zastavil se 
i v královédvorské nemocnici
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Ach jo
Musím reagovat na  „Sloupek pana starosty“ 

z minulého čísla těchto novin. Technické služby 

nefungují dobře, ale vlastně dobře fungují. Nebo 

by fungovat dobře mohly, ale mají toho vlastně 

moc. A kdyby nerostla v létě tráva, v zimě nechu-

melilo, na  podzim nepadalo listí a  lidi neházeli 

na zem papírky, tak je všechno, jak má být. ALE 

NENÍ! Musím připomenout, že to pan starosta 

má v gesci řízení a kontrolu této městské organi-

zace, a jaké je řízení, takový je výsledek.

Ale moje osobní zkušenost se zaměstnanci tech-

nických služeb z poslední doby je nanejvýš pozi-

tivní. Potřebovaly jsme očistit a  dovézt beto-

nové květináče na náměstí a přilehlé ulice kvůli 

adopci zeleně, abychom je mohly osázet květi-

nami – nebyl žádný problém, naopak nám vyšly 

TSm velmi vstříc. Potřebovala jsem na  žádost 

spoluobčanů vyřešit problém s potkany v okolí 

bydliště – do týdne bylo vyřešeno deratizační fi r-

mou. Požádala jsem ředitele technických služeb 

o  alespoň částečnou opravu povrchu uličky 

ze Spojených národů dolů k  loděnici – také se 

podařilo. Snad ještě docílíme opravu dlažby 

dosypáním materiálu mezi dlažební kostky 

na náměstí T. G. Masaryka, kdo se někdy prošel 

v  podpatcích, ví, o  čem mluvím. Na  vlastní oči 

jsem viděla, jak paní ve sportovní obuvi vykopla 

při chůzi jednu kostku a  upadla. Postupně ale 

zasypávání probíhá.

Proto zjistěme, jak fungují technické služby 

ve městech v okolí, kde to funguje. Kdo se tam 

stará o zeleň, hřbitovy, plakátovací plochy apod. 

Vždyť i u nás květinové záhony, kruhový objezd 

u  surikat, v  Podharti parčík s T. G. M. pomohla 

realizovat externí fi rma a jak je to pěkné. Vidíme, 

jak prokouklo okolí Podharťského rybníka, 

když se o  něj starají Lesy města Dvůr Králové 

nad Labem, oproti dřívější péči TSm. To není 

o zaměstnancích.

Tu organizaci musí někdo řídit!

Libuše Vonková

zastupitelka (ODS)

Dopravní peklo na přehradě má řešení
Přes léto je ještě citelněji než jindy znát potřeba 

bezpečných cyklostezek. Věřím, že za rok touto 

dobou už budeme netrpělivě okukovat stavbu 

Labské ze Stanovic do Žirče. 

Významný je i  další posun v  budování cyklo-

stezky ze Dvora Králové nad Labem přes pře-

hradu Les Království do  Krkonoš. Starostové 

měst na  Labi od  Jaroměře po  Vrchlabí si totiž 

v  červnu potvrdili společný postup v  přípravě 

jak dokumentace pro stavbu, tak i pro spolupráci 

na marketingu celé oblasti. 

Kromě stvrzení podpory našich záměrů ze strany 

Královéhradeckého kraje budu nadále usilovat 

o  optimální vyřešení neudržitelné dopravní 

situace na  přehradě. Jednu z  cest vidím např. 

ve vytvoření záchytného parkoviště mimo vodní 

dílo. Nebude to zítra, ale je důležité na tom pra-

covat už dnes. 

Ing. Veronika Tomková

zastupitelka (DKoalice – TOP 09)   

Partnerství pro vzdělávání
Již delší dobu se mluví o  byrokratické zátěži 

ředitelů škol. Koronakrize tento problém ještě 

zdůraznila. 

Právě pomoc vedení škol je také součástí Stra-

tegii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Měla 

by se realizovat prostřednictvím tzv. středního 

článku podpory. Ten by měl v  budoucnu ško-

lám poskytnout metodickou pomoc zamě-

řenou především na  problematiku školské 

legislativy, pracovního práva a správních řízení, 

dále na ekonomiku, vedení matriky ve školních 

informačních systémech nebo výkaznictví atd. 

Tím by vedení škol mělo větší prostor pro zvy-

šování kvality vzdělávání (více www.edu.cz/

stredni-clanek-podpory/).

Střední článek podpory má pro většinu z  nás 

zatím velmi nejasné obrysy. Proto je dobré, že 

Ministerstvo školství, mládeže a  tělovýchovy 

přistoupilo k tzv. pilotáži středního článku pod-

pory, která bude probíhat v  letech 2021–2023 

v okresech Semily a Svitavy. 

Ministerský model doplňuje projekt Partner-

ství pro vzdělávání 2030+, který je aktivitou 

sedmi významných platforem ve  vzdělávání. 

Cílem Partnerství pro vzdělávání je „dlouho-

dobá spolupráce na  zlepšování učení dětí 

a  snižování nerovností ve  vzdělávání“ 

(https://partnerstvi2030.cz/wp/). Také tento pro-

jekt hledá okresy pro pilotáž středního článku. 

Na  našem území již delší dobu probíhá velmi 

úspěšný projekt MAP Královédvorsko, který 

podobná témata řeší. S  manažerem Janem 

Machkem se o podmínkách zapojení do nového 

projektu informujeme. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o  okresní partnerství, jednáme také se 

zástupci města Trutnov, Vrchlabí, manažery pro-

jektů MAP Trutnov a MAP Vrchlabsko. Realizace 

projektu okresního partnerství pro vzdělávání je 

nemyslitelná bez podpory kraje a  ministerstva. 

Jednání jsou na  samém počátku a  neznáme 

podmínky vstupu do projektu. Ale myslím si, že 

pokud to bude možné, bylo by dobré se do pro-

jektu zapojit a mít možnost ovlivnit vznik střed-

ního článku podpory v našem okrese.

Mgr. Alexandra Jiřičková

místostarostka (nezávislá za ANO 2011)

Kam kráčíš, město naše?
Již nyní je jasné, že se několik, pro město 

významných akcí, do  konce volebního období 

nezrealizuje. 

Rekonstrukce chlazení zimního stadionu, kte-

rou radnice bez účasti hlavních uživatelů ledu 

(oddíly hokejistů a  krasobruslařů), odborníků 

a  správců ledu navrhla a  získala na  ni stavební 

povolení, vzbudila mezi zmíněnými velkou vlnu 

odporu.

Bez předchozího veřejného projednání byl 

vypracován i  projekt na  rekonstrukci rekreač-

ního bazénu na koupališti. Tyršův plavecký klub 

suploval práci vedení města, setkání s  občany 

uskutečnil a  s  podklady z  dotazníkového šet-

ření vypracoval výstup, jak by revitalizace areálu 

koupaliště měla vypadat. 

Přestože má vedoucí hnutí ANO ve  volebním 

programu masivní výstavbu bytů, záměr bytové 

výstavby v  lokalitě Berlínek taktéž nebude 

v blízké době realizován. Zde opět nebyl s dotče-

nými občany záměr projednán a po jeho vyhlá-

šení vznikla petice proti výstavbě. Jelikož město 

nový záměr nevypsalo, je velmi nepravděpo-

dobné, že by se tu v dohlednu cokoliv postavilo. 

Dovolím si citovat část volebního programu 

vítězného hnutí ANO: „Chceme ještě více v klíčo-

vých otázkách zapojit do diskuze kromě zastu-

pitelů i  občany města.“ Nedostatečnou komu-

nikaci kritizují nejen opoziční, ale už i  koaliční 

zastupitelé, o komunikaci s občany nemůže být 

ani řeč!

V  posledních letech vedení města nakoupilo 

pozemky a  budovy v  řádech desítek milionů 

korun.

Při koupi stávající čistírny odpadních vod (zapla-

tili jsme za  ni 120 mil. Kč) se počítalo s  tím, že 

se do  rozsáhlého areálu nastěhuje organizace 

městských vodovodů a  kanalizací. Doposud se 

k tomuto stěhování nepodnikly žádné kroky.

Přestavba bývalé tržnice (Mayerovy továrny) 

na  společenský sál, naučné centrum, dětský 

zábavní sál a loutkovou scénu by nás měla vyjít 

na cca 350 mil. Kč. Roční rozpočet našeho města 

je cca 450 mil. Kč. Náklady na provoz, které náš 

rozpočet každoročně zatíží, nikdo zatím ani 

nespočítal!

Přestože se budova spořitelny kupovala ještě 

v  minulém volebním období (v  dubnu 2018) 

dodnes není jasné, k  čemu ji město využije. 

Zaplatili jsme za ni 13 mil. Kč.

Areál autobusového nádraží stál 10 mil. Kč, 

budova, která je jeho součástí, stála 5 mil. Kč. 

Kdy se naše město dočká moderního zázemí pro 

cestující, jaké je dnes v okolních městech samo-

zřejmostí, není jasné.

Už je na čase, abychom si určili priority.

Kam kráčí naše město? Přešlapuje na  místě. 

A do voleb zbývá již jen rok. 

Dana Bohutínská

zastupitelka (ODS)

Do  redakční e-mailové pošty jsme obdrželi 

dotaz týkající se provozu městské dopravy 

s žádostí o zveřejnění odpovědi v Novinách krá-

lovédvorské radnice. 

Proč městská MHD nejezdí 
pravidelně ke všem vlakům ČD, 
které na nádraží staví? 
Jediným vlakovým spojem, u kterého není zajiš-

těn přípoj městské dopravy ani linkové autobu-

sové dopravy, je spoj osobní vlak Os 5468 Jaro-

měř – Stará Paka (10:38 hod. ve  Dvoře Králové 

nad Labem). Tento přípoj byl zrušen, protože 

nebyl téměř využíván.

U  následujících rychlíkových spojů je autobu-

sový přípoj z  provozních důvodů zajištěn lin-

kami příměstské dopravy a nikoli linkami MHD:

• 19:55 hod. (rychlík Pardubice – Hradec Králové 

– Jaroměř – Liberec a Liberec – Jaroměř – Hradec 

Králové – Pardubice), jezdí příměstská doprava 

linka č. 691413 a 691410. 

• 21:55 hod. (rychlík Pardubice – Hradec Králové 

– Jaroměř – Liberec a Liberec – Jaroměř – Hradec 

Králové – Pardubice), jezdí příměstská doprava 

linka č. 691407 a 691410.

redakce NKR

Z vašich dotazů
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Měníme spolu Dvůr: představujeme projekty 1. ročníku
Lezecká stěna v  parku Schulzovy sady, Oprava 

staré pumpy pod nemocnicí, Komunitní zahrada, 

Workout Bajrák, Dětské hřiště ve Smetanově ulici, 

Argentinské tango – léčivé obejmutí pro všechny 

generace a  Dvorská oáza. To je 7 projektů, které 

se budou ucházet o  přízeň veřejnosti v  1. ročníku 

participativního rozpočtu města Dvůr Králové nad 

Labem „Měníme spolu Dvůr“.

V letošním roce město Dvůr Králové nad Labem 

realizuje 1. ročník participativního rozpočtu 

města. Do  poloviny července mohli občané 

města starší 15 let podávat své návrhy na to, co 

by chtěli ve Dvoře Králové nad Labem vybudovat 

či uspořádat. Celkem jsme obdrželi devět návrhů. 

Pracovní skupina složená ze zaměstnanců měst-

ského úřadu posoudila realizovatelnost jednot-

livých projektů (například výši rozpočtu, soulad 

s  územním plánem apod.) a  nakonec dva vyřa-

dila, protože se jejich realizace již připravuje nebo 

probíhá. Jednalo se o obnovu laviček na  letním 

stadionu pod Hankovým domem a o protierozní 

a  ekologická opatření v  lokalitě nad Verdekem. 

Navrhovatelé obou těchto projektů byli o důvo-

dech vyřazení svých návrhů informováni.

Se zbývajícími sedmi projekty se můžete 

podrobně seznámit od  1. září na  webu parti-

cipativního rozpočtu www.par.mudk.cz a  také 

a  na  Fb profi lu města a  Fb profi lu a  ve  Fb sku-

pině se společným názvem Měníme spolu Dvůr 

(– participativní rozpočet města). Prezentace 

bude probíhat během září a  října, aby měli 

občané dostatek času se s  jednotlivými návrhy 

seznámit. 

V  oblasti prezentace jsme si připravili i  několik 

novinek. Můžete se tak těšit na  krátké video-

spoty, v nichž své projekty představí sami navr-

hovatelé, a ve středu 15. září od 18:00 hod. se 

v sále Hankova domu uskuteční veřejné projed-

návání, na kterém navrhovatelé zájemcům z řad 

veřejnosti své projekty blíže představí, vysvětlí 

své záměry a prostor bude i pro diskuzi.

Představení navržených projektů 
1. Lezecká stěna v parku Schulzovy 
sady (navrhovatel Tomáš Plecháč)

Instalace nového herního prvku – lezecké stěny/

bloku (foto www.tr-walls.eu) – v parku Schulzovy 

sady, rozšíření stávající „herní zóny“, kterou tvoří 

dětské a  workoutové hřiště. Stěna připomíná 

skutečnou skálu, umožňuje lezení začátečníkům 

i pokročilým bez odborného dohledu.

Odhadovaný rozpočet: 300.000 Kč.

2. Obnova staré vodní pumpy pod 
nemocnicí (navrhovatel Martin Tlučhoř)
Jedná se o  veřejně přístupné místo ve  Vrch-

lického ulici, kde se nachází nefunkční studna 

s  poničenou litinovou pumpou. Jednalo by se 

o  opravu samotné ruční pumpy jako historic-

kého prvku, úpravu okolního terénu (vytvoření 

záhonu se zelení) a  umístění lavičky v  blízkosti 

pumpy.

Odhadovaný rozpočet: 60.000 Kč.

3. Komunitní zahrada (navrhovatelka 
Nikola Kuhnová)
Komunitní zahrada, pro kterou zatím není 

vybraný pozemek, má být víceúčelová. Vedle 

možnosti péče o osvojený záhonek poskytne 

útočiště pro trávení volného času i pořádání 

různých společenských akcí. Nejde jen o zahrad-

ničení, ale i o pěstování dobrých sousedských 

vztahů a navázání nových kontaktů. Na jedné 

straně vznikne veřejná část podobná parku 

s altánem, lavičkami, dětskými prvky, grilem 

s posezením, nástěnkou, stojanem na kola, 

mobilní toaletou apod. Vedle komunitní zahrada 

s vyvýšenými záhony, kompostérem a zázemím 

na nářadí. Součástí projektu je do budoucna 

počítáno s prostorem pro vybudování malého 

soukromého zahradnictví (to už mimo partici-

pativní rozpočet). Návrh si klade za cíl pokrýt 

potřeby různých věkových i zájmových skupin 

a bude místem pro aktivní i pasivní odpočinek.

Odhadovaný rozpočet: 500.000 Kč.

4. Workout Bajrák (navrhovatel Dušan 
Kubica)
Nová workoutová sestava na  dětském a  spor-

tovní hřišti na „Bajráku“, v ulici Okružní/Slunečná. 

Hřiště je přístupné široké veřejnosti. Jednotlivé 

prvky umožní posilování s vlastní vahou, využití 

TRX i  protažení celého těla, a  to jak začáteční-

kům, tak i zkušenějším sportovcům.

Odhadovaný rozpočet: 480.000 Kč.

5. Dětské hřiště ve Smetanově ulici 
(navrhovatel Zdeněk Felgr)
Výstavba dětského oploceného hřiště s herními 

prvky, lavičkami, stolem a odpadkovým košem 

na  prostranství mezi ulicemi Smetanova, Bez-

ručova a Staškova. Důvodem je zlepšení životní 

úrovně a vybavenosti našeho města. V navrho-

vané lokalitě naprosto chybí zázemí pro děti 

a nejbližší hřiště je vzdálené 1,5 až 2 km.

Odhadovaný rozpočet: 400.000 Kč.

6. Argentinské tango – léčivé obejmutí 
pro všechny generace (navrhovatelka 
Linda Harwot)
V dnešní době dochází k odlidštění mezilidských 

vztahů a  nedostatku přátelských fyzických kon-

taktů, což vede k nárůstu psychických i fyzických 

problémů a konfl iktů v partnerských i jiných vzta-

zích. Argentinské tango tyto negativní důsledky 

prokazatelně snižuje. Ve Špýcharu městského 

muzea uspořádáme volně přístupný tanečně-

terapeutický kurz argentinského tanga pro páry 

i  jednotlivce, zaměřený na kladné účinky tanga, 

psychické i  fyzické. Kurz proběhne v šesti dvou-

hodinových lekcích pod vedením profesionál-

ních lektorů z Prahy.

Odhadovaný rozpočet: 29.400 Kč.

7. Dvorská oáza (navrhovatel Marek 
Malich)
Návrhem s  názvem Dvorská oáza se myslí 

úprava prostoru na  náměstí Václava Hanky 

v rohu mezi zdí u stadionu a gymnázia. Prostor 

by mohl sloužit jako místo pro klidný odpočinek, 

čtení, práci nebo posezení s přáteli.

Odhadovaný rozpočet: 480.000 Kč.

Hlasování
Hlasování veřejnosti bude od  1. do 15. lis-

topadu 2021 opět prostřednictvím elek-

tronického formuláře na  www.par.mudk.cz. 

Zapojit se do  něj budou moci občané města 

starší 15 let. V příštím roce by se pak měly rea-

lizovat vítězné projekty v  celkové hodnotě 

1 milion Kč, které dostanou nejvíce hlasů.

V  případě dotazů se obraťte na  pracovníky 

oddělení VKV: Miroslava Kameníková (e-mail: 

kamenikova.miroslava@mudk.cz) a  Jan Skalický 

(e-mail: skalicky.jan@mudk.cz). Více informací 

o participativním rozpočtu na www.par.mudk.cz.
Miroslava Kameníková
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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

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

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.

inzerce:

Občané v  hlasování rozhodli: v  pilotním ročníku 

participativního rozpočtu města s  podtitulem 

Měníme spolu Dvůr vyhrál projekt Buď fi t – work-

out pro každého. Mezi hlasujícími se dočkal nej-

větší přízně, když získal celkem 64 hlasů (70 klad-

ných, 6 záporných). 

Na druhém místě skončil projekt Sídliště se mění 

s  celkem 56 hlasy (68 kladných, 12 záporných) 

a  na  třetí příčce se umístil projekt Zpevněná 

plocha s  workoutovými prvky a  mobiliářem 

u  cyklostezky v  Žirecké Podstráni s  39 hlasy 

(48 kladných, 9 záporných). Vzhledem k  tomu, 

že je na  projekty v  pilotním ročníku vyčleněno 

z rozpočtu města 200 tisíc Kč, k realizaci je určen 

pouze vítězný projekt s  odhadovaným rozpoč-

tem 193 tisíc Kč.

Do hlasování, které probíhalo od 1. do 15. čer-

vence, se zapojilo celkem 220 lidí, kteří mohli 

mezi projekty rozdělit dva kladné a  jeden 

záporný hlas, ovšem ne všichni využili všechny 

své hlasy. Podmínkou pro zapojení do hlasování 

bylo, aby hlasující byli starší 15 let a byli občany 

města Dvůr Králové nad Labem (tedy měli 

ve městě trvalý pobyt). Na základě kontroly byly 

vyřazeny hlasy, které dané podmínky pro hlaso-

vání nesplnily. 

Do  pilotního ročníku participativního rozpočtu 

bylo ve Dvoře Králové nad Labem navrženo cel-

kem 7 projektů, jejichž realizovatelnost posou-

dila pracovní skupina složená ze zaměstnanců 

městského úřadu. Jeden návrh byl vyřazen, 

občané tak v hlasování vybírali ze šesti projektů.

V  současné době se již připravuje realizace 

vítězného projektu. Na  konci srpna se proto 

na  stadionu pod Hankovým domem sešli 

pracovníci odboru rozvoje, investic a  správy 

majetku s  navrhovatelem projektu, zástupcem 

dodavatelské fi rmy, pracovníky technických 

služeb a se sportovci, aby přímo v místě budoucí 

instalace diskutovali o  výběru nejvhodnějších 

cvičebních a  posilovacích prvků, které budou 

moci během svých tréninků smysluplně využí-

vat jak sportovci, tak veřejnost.

„Jsem ráda, že se participativní rozpočet 

v  našem městě ujal, a  věřím, že s  každým rea-

lizovaným projektem se do  něho zapojí více 

občanů, stane se tradicí a  občané využijí mož-

nosti účasti na dění ve městě a na jeho rozvoji,“ 

říká místostarostka Alexandra Jiřičková. 

Miroslava Kameníková

Měníme spolu Dvůr: pilotní ročník vyhrál projekt Buď fi t

Veřejné bruslení na 
zimním stadionu 
v září 2021
Veřejné bruslení

Neděle 19. 9. 2021, 

13:00–14:30 hod.

Neděle 26. 9. 2021, 13:15–14:45 hod.

Bruslení s hokejkami

Neděle 19. 9. 2021, 11:00–12:15 hod.

Změna programu vyhrazena, sledujte pro-

sím webové stránky www.tsdvur.cz.

Technické služby města Dvora Králové n. L.
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Společenská rubrika Paní Věra Holičová oslavila 
104. narozeninyNoví občánci města

V červnu 2021 se narodilo 11 občánků našeho města – 2 chlapci a 9 děvčat, 

v červenci 2021 pak 12 občánků – 7 chlapců a 5 děvčat.

Jana Náhlovská, evidence obyvatel

Úmrtí
V měsíci červnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 28 lidí, z toho bylo

16 královédvorských občanů, 9 mužů a 7 žen. 

V měsíci červenci zemřelo ve městě 20 lidí, z toho bylo 9 královédvorských 

občanů, 7 mužů a 2 ženy.              Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti zaslali v červnu 33 občanům gra-

tulaci k životnímu jubileu. V tomto období oslavilo 6 párů stříbrnou svatbu, 

3 zlatou svatbu a 2 páry diamantovou svatbu. 

V červenci členové komise navštívili 30 občanů s gratulací k životnímu jubi-

leu. V tomto měsíci oslavily 3 páry stříbrnou svatbu, 3 zlatou svatbu a 3 páry 

diamantovou svatbu.

Lenka Havlová, Komise pro občanské záležitosti

Sňatky
V měsíci červnu a červenci uzavřeli ve Dvoře Králové nad Labem manžel-

ství tito snoubenci:

Vojtěch Bakeš a Petra Šrůtková    – 5. 6. 2021

Petr Kalous a Ivana Fikejzová    – 5. 6. 2021

Lukáš Lochman a Marta Bandžalová   – 12. 6. 2021

Vratislav Vopálka a Marie Blažková   – 12. 6. 2021

Petr Jarolímek a Monika Bartošová   – 19. 6. 2021

Petr Nečas a Jitka Bezstarostová    – 19. 6. 2021

Petr Tolar a Kristýna Kejzarová    – 26. 6. 2021

David Haase a Kristýna Menclová   – 16. 7. 2021

František Kašpárek a Lenka Dvořáková   – 23. 7. 2021

Roman Zvonař a Andrea Petrová   – 23. 7. 2021

Martin Buchta a Eva Fejksová    – 31. 7. 2021

Petr Pek a Pavla Hrušková    – 31. 7. 2021

Ve Vítězné uzavřeli manželství tito snoubenci:

Jiří Žitný a Helena Malinská    – 3. 6. 2021

Marek Pavelka a Zuzana Štěrbová   – 26. 6. 2021

Jan Suchý a Michaela Uherková    – 10. 7. 2021

Tomáš Hlaváček a Veronika Bartošová   – 17. 7. 2021

Michal Páv a Simona Francová    – 23. 7. 2021

Pavel Strohschneider a Adéla Kubů   – 24. 7. 2021

Daniel Hroch a Nicolle Süsová    – 31. 7. 2021

V Kuksu uzavřeli manželství tito snoubenci:

Michal Mihulka a Tereza Včelišová   – 25. 6. 2021

Jiří Šimůnek a Terezie Kristenová   – 3. 7. 2021

Kamil Karvay a Veronika Bláhová   – 3. 7. 2021

Jan Sturm a Iva Hejnová    – 17. 7. 2021

Údaje jsou zveřejněny na základě souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Blahopřání
V  červnu oslavil krásné jubileum 95 let pan Ladislav Hušek, bývalý hráč, 

předseda oddílů házené a trenér družstva házenkářek. Do dalších let hodně 

zdraví a životního elánu přejí

bývalé hráčky házené

Vzpomínka
Dne 17. srpna tohoto roku uplynulo 50 let od úmrtí pana Františka Jákla, 

dlouholetého správce Textilního muzea ve  Dvoře Králové nad Labem 

a  aktivního občana České Podhartě. Pokud ho pamatujete, vzpomeňte 

s námi.          dcery Lidmila a Jana s rodinami

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem lékařům interního i  chirurgic-

kého oddělení v  Městské nemocnici Dvůr Králové nad Labem, kteří se 

všemi dostupnými prostředky snažili odhalit původ mých zdravotních 

problémů. Včasným operačním zákrokem mi zachránili život a  následná 

péče lékařů i sestřiček mi umožnila návrat domů. Ještě jednou všem děkuji 

a přeji mnoho dalších stejně spokojených pacientů.

Miroslava Málková

V posledním červencovém týdnu oslavila 104. narozeniny paní Věra Holi-

čová, která je již několik let nejstarší občankou našeho města. Jubileum 

tato velmi vitální a čilá paní oslavila spolu se svou širokou rodinou doma 

v Podharti, kde žije spolu se synem a snachou. Ke gratulantům se připojil 

také královédvorský starosta Jan Jarolím, který oslavenkyni popřál pevné 

zdraví a hodně životního elánu. K přání se za královédvorský městský úřad 

připojujeme i my a paní Holičové k jejímu jubileu přejeme všechno nejlepší 

a hodně zdraví, radosti ze života a dobré nálady.

Text a foto: Jan Skalický

Na  začátku prázdnin nás 

zaskočila zpráva o  úmrtí pana 

Ing.  Oldřicha Voňky, letitého 

spolupracovníka královédvor-

ského atletického oddílu. 

Na  poslední rozloučení se 

dostavilo hodně těch, kteří 

s  ním spolupracovali, a  také 

hodně těch, kteří patřili mezi 

jeho sportovní přátele, a příto-

men byl i pan starosta Ing. Jan 

Jarolím. 

Oldřich Voňka byl člověk drob-

nějšího somatotypu, ale jeho 

srdce bilo více než 60 let pro 

atletiku. To byl jeho život. Začí-

nal jsem s  ním a  našimi vrs-

tevníky v  60. letech minulého 

století pod vedením Josefa Tomáše, jenže postupně byl v jednotlivých dis-

ciplínách vytlačen výkonnějšími jedinci. Spousta jiných by rezignovala, ale 

Olda vydržel. Stal se z něho náhradník, organizátor, rozhodčí, trenér. Končil 

jako předseda oddílu atletiky. 

Nebylo to jen ve  Dvoře Králové nad Labem, ale jeho jméno bylo známé 

v  okrese, kraji a  neváhám napsat i  v atletickém svazu. Byl zakladatelem 

Běhu safari, Memoriálu Karla Štěpána a různých atletických mítinků. Mys-

lím, že i umělý povrch dráhy a sektorů našeho stadionu je především jeho 

zásluha. Jeho doménou ovšem byla výchova nových adeptů k  trenérské 

činnosti a řadu let řídil mládežnické soutěže, Pohár městského národního 

výboru a  posléze radnice, poháry rozhlasu aj. Protože se atletické oddíly 

v  okrese rozpadly, stal se ten královédvorský prakticky jediným, kde se 

mohla uskutečnit sportovní akce na úrovni. Někdy to ovšem neměl zrovna 

lehké. 

Mohl bych psát dlouho, ale já osobně jsem obdivoval jeho fenomenální 

přehled kde, kdo, kdy, za  kolik, jak daleko či vysoko v  oddíle, v  okrese, 

v kraji, v republice i ve světě. Však vydával ročenky oddílu, okresu a přispí-

val do různých statistik. 

Olda odešel, ale zůstává po něm malý archiv, který nesmí zaniknout. Stejně 

věřím, že se „jeho“ mladí, kteří prošli jeho vedením, nenechají zahanbit 

a atletika v našem městě bude zdárně pokračovat! 

Oldo, děkujeme Ti za vše, co jsi udělal, a budeme na Tebe v dobrém vzpo-

mínat! Čest Tvojí památce.

Antonín Valášek, foto: Václav Bartoška

Zemřel malý muž 
s velkým srdcem
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Pomáhali jsme v Osečanech 
a na Stachelbergu
V posledním víkendu školního roku se podařilo 

uskutečnit i  přes covidová opatření dvě expe-

dice DOFE (Mezinárodní cena vévody z  Edin-

burghu). Samostatné výjezdy studentských 

týmů bývají vrcholem celého programu, který 

studenti během roku plní v  různé délce podle 

zvolené úrovně. V  červnu jsme vyjeli na  bron-

zovou expedici na  Stachelberg a  na  stříbrnou 

na zámek do Osečan na Sedlčansku. V obou pří-

padech šlo zejména o pomoc a dobrovolnickou 

práci na  objektech, které jsou přístupny veřej-

nosti. Naší náplní byl úklid v okolí dělostřelecké 

tvrze a  čištění zámecké obory v  Osečanech. 

Samozřejmostí je dodržet podmínky projektu: 

všechno jídlo s  sebou, bez mobilního telefonu 

a peněz. Vše tedy podrobně naplánovat, domlu-

vit, připravit.

Účastníkům celý projekt přináší velké zkuše-

nosti a  rozvoj osobnosti v  mnoha ohledech, 

sebepoznání, ale i  týmovou spolupráci. Zážitky 

ze svého úsilí sdělí dalším zájemcům o  plnění 

programu v začátku školního roku.

Celý program DOFE je velmi úspěšný, proto 

věřím, že v  nadcházejícím školním roce bude 

pokračovat i s dalšími účastníky.

Mgr. Blanka Hofmanová

Třicátý sedmý tábor Klubu NATURA 2021
Tábor probíhal ve  dnech 31. července až 

14. srpna 2021 v  rekreačním středisku Vysoká 

Srbská u Hronova. 

První týden jsme se každé dopoledne věno-

vali vlastním pracím, ve  kterých jsme zkoumali 

rostliny, živočichy i  minerály v  okolí tábora. 

Odpoledne byly na  programu přednášky týka-

jící se rostlin i  živočichů. Po  přednáškách jsme 

měli volný program, kde nejčastěji probíhala 

sportovní olympiáda, kreativní aktivity (malo-

vání kamínků, stavění domečků v lese a tvoření 

z přírodnin) a pilní z nás se učili na poznávačku. 

Druhý týden začal celodenním výletem do prvo-

republikového mlýna Dřevníček v  obci Velký 

Dřevíč, kde jsme si vyslechli povídání o jeho fun-

gování. Celý výlet končil krásnou procházkou 

údolím Metuje, spojenou s  botanickými i  zoo-

logickými zastávkami, k  místu, kde nás naložil 

autobus a  dovezl zpátky do  tábora. V  násle-

dujících dnech nás čekalo vyvrcholení celého 

tábora: biologická olympiáda, dopsání vlastních 

prací a také jejich obhajoby. Na táboře jsme se 

jen neučili, od  našich vedoucích a  praktikantů 

jsme měli přichystané i jiné aktivity, např. stezku 

odvahy, táboráky, diskotéky a celotáborové hry. 

Chtěli bychom poděkovat RNDr.  Janě Dobro-

rukové a  Mgr.  Jiřímu Hotovému za  úžasnou 

organizaci a  realizaci celého tábora, děkujeme 

také všem lektorům, vedoucím, praktikantům, 

kuchařkám a  zdravotnici, bez nichž by tento 

skvělý tábor nebyl uskutečnitelný. 

Těšíme se na další tábor, tentokrát do středních 

Čech.

Štěpánka Horáková (4. C), Kristýna Žižková (3. C), 

Vojtěch Hojný (2. C)

Policie radí, jak nenaletět podvodům 
prostřednictvím e-mailů či sms zpráv
V  poslední době přibývá podvodů, k  nimž 

dochází prostřednictvím telefonních hovorů, 

e-mailů či sms zpráv. Policie ČR tak vydala leták 

se základními informacemi k  této problema-

tice, aby občané věděli, jak se před těmito typy 

podvodů bránit. Prostudujte si tedy pět základ-

ních rad, na  adrese www.kybertest.cz si můžete 

vyzkoušet i kybertest, zda na vás v online světě 

nečeká nebezpečí právě v podobě podvodu.   

Pozor! Pokud po  vás někdo chce jménem vaší 

banky či Policie ČR přístupové údaje do  inter-

netového bankovnictví či údaje o  platební 

kartě, nebo abyste provedli platební trans-

akci z  důvodu hrozícího útoku na  váš účet, 

nereagujte. Jde o  podvodníka, ihned kontak-

tujte vaši banku nebo volejte linku 158!

5 rad pro bezpečí vašich peněz
1. Nikdy nikomu nesdělujte své přihlašovací 

údaje do  internetového bankovnictví ani čísla 

ze své platební karty. Banky se na  ně neptají, 

ani zprávami či e-mailem neposílají odkazy 

na weby, kde jsou vyžadovány!

2. Nereagujte na  telefonní hovory, e-maily ani 

zprávy, kde se vás někdo pokouší vmanipulo-

vat do situace, že jsou vaše fi nanční prostředky 

v  ohrožení, a  vy musíte udělat další kroky 

pro jejich záchranu. Kdyby byly vaše peníze 

v ohrožení, banka zareagovala dávno už bez vás.

3. Pány svého účtu jste jen vy. Nezadávejte ani 

v aplikaci nepotvrzujte platby, které vám někdo 

bude diktovat po  telefonu, ani nikomu nesdě-

lujte či nepřeposílejte potvrzovací kódy z  SMS. 

Stejně tak nedávejte nikomu vzdálený přístup 

do vašeho počítače. 

4. Mějte aktualizovaný software a antivirus. A to 

i na telefonu! 

5. V případě pochybností vždy kontaktujte svou 

banku či volejte 158. Myslete na  to, že útočník 

dokáže napodobit jakékoliv telefonní číslo (tzv. 

spoofi ng) či e-mail, včetně těch vaší banky.

Zdroj: Policie ČR

Vše, co souvisí s textilní 
továrnou Sochor, nás zajímá!
Máte doma šaty 

ušité z  látek vyro-

bených v  proslulé 

k r á l o v é d v o r s k é 

fi rmě Josef Sochor? Zdobí váš stůl jejich 

ubrus či prostírání, ve  skříni visí kravaty 

této značky nebo snad máte schované 

propagační materiály fi rmy? Vše, co souvisí 

s textilní továrnou Sochor, nás zajímá!

Věříme, že se právě mezi obyvateli Dvora 

Králové nad Labem a  okolí, kde jméno 

Josef Sochor stále rezonuje a  místní jsou 

na  něj právem pyšní, podaří nalézt zají-

mavé materiály všeho druhu a  posunout 

tak náš vědecký výzkum zase o  kus dál. 

Vaše pomoc je pro nás důležitá, a proto se 

nám, prosím, ozvěte a podpořte tak projekt 

„PRŮMYSL A UMĚNÍ“ realizovaný na Vysoké 

škole uměleckoprůmyslové v Praze a fi nan-

covaný Ministerstvem kultury ČR, který 

představí čtyři regionální osobnosti pod-

nikatelů coby hybatelů hospodářského 

pokroku Československa, jejich význam 

a  spolupráci s  umělci, architekty a  desig-

néry. Vaše předměty by se v  příštím roce 

mohly stát součástí chystané výstavy, pří-

padně by jejich reprodukce mohly oboha-

tit plánovanou publikaci.

Více o projektu na: www.prumysl-umeni.cz.

Kontaktujte nás:

• MgA. Jitka Škopová, 

e-mail: jitka.skopova@vsup.cz, 

• Mgr. Gabriela Adámková,

e-mail: gabriela.adamkova@vsup.cz.

• tel.: 722 349 276.

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Stomatologická pohotovost
září 2021
4. a 5. 9.: MUDr. Gustav Hrabý, Fügnerova 

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

11. a  12. 9.: MUDr.  Věra Hrabyová, Füg-

nerova 519, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 320 795;

18. a  19. 9.: DentMode, s. r. o., Poděbra-

dova 1959, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

491 616 464;

25. a 26. 9.: MUDr. Rudolf Dušánek (Stets 

Maksym), Roháčova 2968, Dvůr Králové 

nad Labem, tel.: 733 734 089;

28. 9.: DentMode, s. r. o., Poděbradova 

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

2. a  3. 10.: MUDr.  Miroslava Landová, 

Spojených národů 743, Dvůr Králové nad 

Labem, tel.: 499 321 931.

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

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem
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Šikovné ručičky odstartovaly prázdniny v DDM Jednička
Stalo se již tradicí, že 

pásmo příměstských 

táborů v  DDM Jed-

nička zahajují „Šikovné 

ručičky“. Nejinak tomu 

bylo i  letos, kdy se hned 

první prázdninový den 

sešlo v  Jedničce pět-

advacet dětí, aby zde 

strávilo pět dní nabi-

tých zejména tvořením, 

hrami a  zábavou. Počasí 

nám sice příliš nepřálo, 

ale protože jsme stále 

něco kutili a  vyráběli, 

utíkaly nám táborové 

dny rychle jeden za druhým i přes neustálý déšť 

a zamračené nebe. 

Přestože se na  tomto táboře každoročně sejde 

více holčiček než kluků, přišli si na  své tento-

krát i hoši. Náplň rukodělných aktivit byla totiž 

letos hodně zaměřena na  klasické manuální 

a  řemeslné dovednosti. Hodně jsme pracovali 

se dřevem a  děti si na  jednoduchých výrob-

cích vyzkoušely například i  zatloukání hřebíků. 

Rodiče se tak museli vypořádat i se situací, kdy si 

na konci dne odváděli z tábora své děti a k tomu 

kus špalku v  podobě zahradního skřítka nebo 

kousek prkénka s obrázkem plným hřebíků.

Ke  slovu přišly ale i  klasické tvořivé a  výtvarné 

činnosti. Děti si vyzkoušely novou techniku 

zdobení triček „létajícími barvami“, smaltování 

lžiček na vařiči, vyráběly náušnice z motýlích kří-

del, náramky z brček, králíčky z ponožek, trolly 

z  dřevěných špachtlí a  podobně. Prostor zbyl 

i na různé hry a zábavu a nechyběly ani nečekané 

komické situace – jako například při stavbě věže 

ze špaget a  marshmallow, kdy se tyto měkké 

bonbony dětem doslova rozpustily v  rukách 

a  místo věží jsme měli ulepenou tělocvičnu 

a  od  hlavy až k  patě také všechny táborníky :).

I přes veškerá omezení a zvláštní opatření, která 

bylo nutné dodržovat kvůli pandemii covid-19, 

jsme si všichni tábor náramně užili. A  já pevně 

věřím, že za rok už se sejdeme bez testů a rou-

šek opět s  tak skvělou a  šikovnou partou dětí 

již na  osmém příměstském táboře „Šikovné 

ručičky“. Hezké léto všem!

Text a foto: Sylvie Černotová, DiS.

DDM Jednička

Škola o prázdninách neodpočívá
V  období letních měsíců, 

kdy žáci a  pedagogové 

nabírají síly do  nového 

školního roku, škola a její 

správní zaměstnanci 

nezahálí. Vedle pravidel-

ného malování a  důklad-

ného úklidu, včetně 

omytí výtahové věže horolezci (ach, ti holubi), 

probíhaly další opravy a  modernizace. Měnily 

se podlahové krytiny, rekonstruoval hygienický 

koutek ve třídě, vyklízely se půdy a sklepy. Napí-

navě probíhala oprava podstatné části podlahy 

v kuchyni školní jídelny s napojením výrobních 

zařízení. Ještě týden před koncem prázdnin 

nebylo jisté, že se vše do 1. září podaří! 

Pro připravované posilování role informatiky 

ve  vzdělávacím programu a  její včleňování 

do  dalších vzdělávacích předmětů je potřeba 

soustavně obnovovat vybavení a vytvářet nové 

podmínky. Proto se jedna z  učeben budovy B 

díky dotaci MŠMT změnila na  plnohodnotnou 

počítačovou učebnu s 27 místy a novými stoly, 

židlemi, počítači i rozvody. 

Minulé období ukázalo význam využití mobil-

ních IT zařízení pro učitele i  žáky. Zapojením 

školy do projektu OP VVV Šablony III získali žáci 

dalších 20 notebooků, které budou využívat při 

hodinách jazyků, přírodovědných i  humanit-

ních předmětů. Zároveň poslouží jako rezerva 

pro případnou distanční výuku. Těšit se rovněž 

můžeme na nové webové stránky školy.

Podpora polytechnického vzdělávání Králo-

véhradeckého kraje přinesla škole prostředky 

na  pořízení výukových souprav LEGO® Educa-

tion BricQ Motion, které zatraktivní výuku fyziky. 

Důstojnější a  důvěrnější prostředí pro jednání 

se žáky i  rodiči poskytne nově zřízená jednací 

místnost na  budově B. Před tou došlo k  proře-

zání okrasných keřů, prostor před školou je nyní 

světlejší a přehlednější. 

Během prázdnin využívaly zázemí školy tři letní 

kempy MŠMT, které organizovala MAS a ve kte-

rých se dětem věnovali i někteří naši učitelé. 

Věříme, že vše nové budou žáci užívat ve škole 

během celého školního roku 2021–2022. 

Mgr. Ivan Jugl, ředitel ZŠ Schulzovy sady

Letní kempy 2021 na Královédvorsku
Místní akční skupina 

Královédvorsko rea-

lizovala v  průběhu 

letních prázdnin 

7 turnusů příměst-

ských táborů. Zapojila 

se tak do výzvy Minis-

terstva školství, mlá-

deže a  tělovýchovy 

ČR. To poskytovalo 

dotaci na realizaci let-

ních kempů zaměřených na  snižování negativ-

ních dopadů pandemie covid-19 na  děti, které 

ve  školním roce 2020/2021 plnily povinnou 

školní docházku. Ve  spolupráci se základními 

školami na  Královédvorsku proběhlo oslovení 

rodičů s nabídkou účasti jejich dětí na příměst-

ském letním kempu. 

První kemp se konal v prostorách ZŠ a MŠ v obci 

Mostek. Následoval obsazený turnus na ZŠ Strž, 

kde se děti proměnily v  malé chemiky a  samy 

zkoušely chemické pokusy. Týden poté byl plně 

nabitý a  kempy probíhaly zároveň v  městské 

knihovně Slavoj, Nízkoprahovém zařízení Střelka 

a v ZŠ 5. května. Program byl všude různorodý. 

Nechyběla návštěva robotické učebny či textil-

ního muzea, kde si děti na trička mohly vyzkou-

šet modrotisk. 

Ze sportovních aktivit proběhla ukázka házené 

a  základy volejbalu. V  parku si děti vyzkou-

šely stopovanou s  profesionálním hledačem, 

pejskem, kdy se vydaly po  stopách ztracené 

holčičky. Nechyběly ani výlety a  děti navštívily 

nedaleký Hospitál Kuks. Proběhla ukázka první 

pomoci a  za  asistence Policie ČR také ukázka 

psovodů v  akci. Někteří „táborníci“ si připravili 

na závěr týdne i divadelní vystoupení pro rodiče. 

Ve  stejném duchu se nesly poslední kempy na 

ZŠ Schulzovy sady a v prostorách TJ Sokol.  

Celkem se všech sedmi turnusů zúčastnilo 

na 120 dětí z celého Královédvorska. 

Věříme, že se účel realizace těchto kempů 

podařilo naplnit. Šlo primárně o opětovné posí-

lení sociálních vztahů s  vrstevníky, podpoření 

duševní pohody a zdraví dětí, pohybových akti-

vit, obnovení pracovních a studijních návyků dětí 

s důrazem na doplnění dílčích znalostí a doved-

ností, jejichž nabytí mohlo být ovlivněno výpad-

kem prezenční výuky v průběhu školního roku. 

Rádi bychom tak poděkovali všem, kteří se 

na celkové organizaci podíleli, spolkům a spor-

tovním klubům, zejména pak pedagogům a asi-

stentům, kteří s dětmi letní týdny strávili a vytvo-

řili pro ně vždy zajímavý program. 

Text a foto: kancelář MAS Královédvorsko
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Od září se bude očkovat proti 
covidu-19 i ve Vividusu East
Od září se do očkování proti nemoci 

covid-19 zapojí i zdravotnické zařízení Vivi-

dus East, s. r. o. Očkovat se bude na adrese 

zařízení Spojených národů 857 (bývalá 

školka Tiba) a o zářijových víkendech také 

u Safari Parku Dvůr Králové. Zájemci se 

nebudou muset objednávat, očkování 

bude probíhat bez registrace. Více infor-

mací naleznete na www.vividus-east.cz 

nebo je získáte na tel.: 499 621 990. 

Vividus East, s. r. o.

Vyhodnocení Zlaté tužky
XXVI. ročník tra-

dičního literárního 

klání mladých pisa-

telů z  celé republiky 

už sice skončil, ale 

všichni ocenění se 

vzhledem ke  korona-

virovým omezením teprve sejdou, aby 

převzali trofeje, diplomy a ceny. Tím „Dnem 

D“ pro ně bude 15. září 2021. Nebude chy-

bět doprovodný program, který mimo jiné 

zavede pisatele a jejich doprovody do Rati-

bořic, do místa spojeného s Boženou Něm-

covou a její Babičkou. 

To vše je možné díky fi nančnímu příspěvku 

Ministerstva kultury ČR, které také letos 

Zlatou tužku podpořilo. Vážíme si toho 

a  věříme, že se tato skutečnost odrazí 

i na spokojenosti všech zúčastněných.

Jsme rádi, že soutěžících ve  Zlaté tužce 

v posledních letech pozvolna přibývá a její 

budoucnost tak rozhodně není ohrožena. 

Těší nás i  kvalita mnohých prací, nápadi-

tost a vtip autorů. Z  letošní bezmála osm-

desátky prací bylo oceněno devatenáct. Už 

před prázdninami jsme odeslali pozvánky 

a  jsme rádi, že valná většina autorů přislí-

bila účast na  Slavnostním vyhodnocení. 

Držte nám palce, ať se vše vydaří a zůstane 

nám nakloněno i počasí.

Bc. Vladimír Jiřička, DDM Jednička

Diabetici pokračují v činnosti
Členové Pobočného spolku Svazu dia-

betiků ve  Dvoře Králové nad Labem se 

po  dlouhé odmlce mohli zase ve  skupině 

sejít v  Hankově domě, kde se scházejí 

poslední čtvrtek v měsíci od  15:00 do

17:00 hod. Naše schůzky jsou obohaceny 

o nové zajímavosti z řad diabetických novi-

nek. Vždy probíhá edukační půlhodinka. 

Připravujeme program na další měsíc, plá-

nujeme výlety. O prázdninách jsme také 

zahájili plavání v aquacentru v Hradci Krá-

lové, od září budeme jezdit vždy ve čtvrtek 

ve  13:15 hod. od  gymnázia. Městu Dvůr 

Králové nad Labem děkujeme za  dotaci 

na dopravu do Hradce Králové.

Procházka k  restauraci k  „Antonínovi“ 

byla zahájením společenského posezení. 

Obsluha byla rychlá, jídlo výborné, veselá 

nálada a poděkování patří všem.

V září se opět těšíme na REP v Jeseníkách 

ve  Vrbně pod Pradědem pod dohledem 

naší lékařky MUDr. Volfové.

Všem členům přejeme mnoho životního 

elánu a velkou hromadu zdraví.

Jaroslava Malá

 Pobočný spolek Svazu diabetiků ve Dvoře Králové n. L.

Až do  konce července probíhala na  Krajském 

úřadu Královéhradeckého kraje výstava snímků 

ze života klientů v Domově důchodců ve Dvoře 

Králové nad Labem s názvem „Život je teď“. 

K  vidění byly fotografi e z  loňského Loučení 

s  létem 2020, z  letošního Vítání léta a  také 

fotografi e a  informace z  doby během covidu. 

Fotografi e uživatelů pořízené v místní Základní 

kynologické organizaci v  roce 2020 a  v  Safari 

Parku v roce letošním ukazují, že pro výjimečný 

zážitek lze získat nadšence, kteří jej pomo-

hou zrealizovat. Během vernisáže výstavy byl 

zároveň pokřtěn kalendář na  rok 2022, křtu se 

zúčastnili i  královédvorský starosta Jan Jarolím 

a Igor Mašín za Safari Parku Dvůr Králové.  

Společně jsme se chtěli podělit o zážitky z něk-

terých akcí Domova důchodců Dvůr Králové 

nad Labem, poděkovat těm, kteří k nim přispěli, 

a ukázat, že náročná doba, ve které žijeme, při-

náší i chvíle radosti.

Část výstavy si mohli prohlédnout také návštěv-

níci Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem 

a v současné době je ke zhlédnuté v prostorách 

Domova důchodců v Roháčově ulici. 

Ing. Ludmila Lorencová

ředitelka Domova důchodců Dvůr Králové nad Labem

Povedená výstava Život je teď 

Letošní léto v  Jedničce nebylo zcela bez opat-

ření a pravidel, ale i tak si děti bez roušek zahrály 

spousty her, zasoutěžily si a  vytvořily různé 

výrobky. Celkem jsme pro děti připravili 9 pří-

městských táborů, 1 pobytový zájezd do Chor-

vatska a 5 pobytových táborů po ČR. 

Děti se tak v  DDM Jednička mohly těšit napří-

klad na „Týden v pravěku“, „Sherlocka Holmese“, 

„Sporťáky a  sporťačky“ nebo na  již tradiční 

6. ročník „Letní animace“. Z  pobytových táborů 

jsme připravili na  tábor v  Jívce s  tématem 

„Zaklínač“, turistický tábor na  Kokořínsku nebo 

tábor v kempu Svatá Kateřina na téma „Pod pra-

porcem kalicha“. Léto si s námi užili také hasiči 

a  mažoretky Tweety, měli i  své vlastní soustře-

dění. Prázdniny již tradičně zakončil příměstský 

tábor „Než zazvoní“, u kterého se s dětmi rozlou-

čili téměř všichni pedagogové DDM. 

Věříme, že jste si léto s  námi užili, našli nové 

kamarády a těšíme se opět za rok!

Text a foto: Mgr. Veronika Málková

 DDM Jednička

Prázdniny v Jedničce

Život Srdcem pomůže Matyáškovi 
a onkologicky nemocným dětem i letos 
Již posedmé je připraven charitativní pochod 

Život srdcem, který se koná na pomoc onkolo-

gicky nemocným dětem. Letošní ročník, který 

se uskuteční s  podtitulem Cestou životem 

pohádek, se uskuteční v  sobotu 25. září 2021. 

Účastníci budou jako již tradičně startovat od

10:00 hod. od  DDM Jednička a  cílem jejich 

zhruba čtyřkilometrového pochodu bude areál 

Štěrbovy vily na  přehradě Les Království. Zde 

bude také umístěna zapečetěná kasička, kam 

budou moci účastníci přispět. Tzv. cílovné je 

stejně jako v předchozích letech dobrovolné. 

V  areálu Štěrbovy vily bude připraven tradiční 

doprovodný program. Těšit se tak můžete 

na  pohádkový den plný dětských přání, ruční 

a  tvořivé dílny, vědomostní soutěže, skákací 

hrad a chybět nebude ani balónkové stanoviště 

nebo vystoupení divadelního souboru Klíček. 

Hostem akce bude MUDr. Erika Ondrušová z kli-

niky dětské hematologie a  onkologie Fakultní 

nemocnice Hradec Králové, která je pravidelným 

účastníkem charitativního pochodu. Akce se 

koná pod záštitou starosty města Jana Jarolíma 

a za podpory DDM Jednička.  

Finanční výtěžek bude vyhlášen po

15. hodině. „Část poputuje na  kliniku dětské 

onkologie ve  Fakultní nemocnici v  Hradci 

Králové a část půjde na transparentní účet číslo 

287962388/0300, na kterém už více než půl roku 

schraňujeme peníze na pomoc malému Matyáš-

kovi ze Dvora Králové nad Labem, který trpí spi-

nální svalovou atrofi í 1. stupně a jemuž je letošní 

ročník Života Srdcem přednostně věnován,“ říká 

organizátor akce Michal Karadzos.

Text a foto: Život Srdcem, z. s.
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Ani složitý školní rok nepřekazil táborové dová-

dění na Běluni. Letos se proměnil tábor v panství 

Rytíře Odrika z  Dvorany. Toho ovšem přepadl 

a  v  boji přemohl Černý rytíř a  ukradl mu meč. 

Jeho družina ovšem nebyla ozbrojená, a  tak 

nemohla zasáhnout. 

Na devadesát malých i větších rytířů mělo proto 

14 dnů na to, aby Odrikova přemožitele vypát-

ralo, spravedlivě potrestalo a přineslo jeho ukra-

dený meč, a to v duchu složené přísahy: „Přísa-

hám, že pomstím smrt rytíře Odrika z Dvorany, 

že zabezpečím jeho kraj a  navrátím mu meč, 

který nosil při správě tohoto panství.“

Rozdělení do  šesti skupin ale museli plnit nej-

různější úkoly a nástrahy. Berani, Medvědi, Orli, 

Lvi, Vlci i  nejmenší Dráčci si s  tím ale poradili 

a  ani v  nejvypjatějších chvílích se jako správní 

rytíři za  žádných okolností nevzdali. Dokonce 

i  polévku si zvládli v  kotlíku uvařit. Černý rytíř 

stále kroužil v  okolí tábora, nikdo nevěděl, kdy 

a s jakou silou zaútočí znovu, a tak bylo potřeba 

připravit skupiny na  případný útok, pořádně 

je vycvičit a  zocelit. Samozřejmě i  pravidelně 

posílit z  místní jídelny. Snídaně, svačina, oběd, 

svačina, večeře. Nášup 

do  ešusů dodával rytí-

řům pořádné síly. Ani 

občasný déšť jim nezkazil 

chuť a  odhodlání Odrika 

pomstít, a  to i  ve  chvíli, 

kdy skupina Černého 

rytíře přepadla táborníky 

a  pokusila se jim sebrat 

zásoby jídla. Černý rytíř 

byl ale nakonec přeci jen 

dopaden a meč, který mu 

nepatřil, vrácen Odrikovi 

do  jeho krypty, kterou 

v  tichosti navštívil každý táborník. Zde získaná 

pamětní medaile je vzpomínkou na prožitá dob-

rodružství. Král pak nad nepřítelem vynesl nemi-

losrdný soud. Každý z táborníků byl po zásluze 

pasovaný na opravdového rytíře. 

První běh tradičního letního tábora Běluň 2021 

padl. Rytířská brnění i  štíty jsou minulostí. 

Poslední záře táborového ohně, písně za zvuku 

kytar zní do  okolí. Tábor končí a  s  ním krásné 

vzpomínky, nová přátelství. Tak zase za  rok 

ahóóój!

Letošních táborů na Běluni, které pořádá Pionýr-

ská skupina Jiřího Wolkera ze Dvora Králové nad 

Labem, se zúčastnilo více než 250 dětí, o které 

se střídavě staralo na 90 vedoucích, instruktorů, 

zdravotníků, hospodářů a  těch, kteří se starali 

o  plné žaludky. Těm všem, kteří věnovali svou 

dovolenou, své volno, patří velký dík. 

Jakub Veinlich, za táborníky

Foto: Marcel Paulus

Rytíři dobyli běluňský tábor

Tábor na Ježkově museli vedoucí zrušit. Příští rok 
ale bude děti čekat vylepšené tábořiště
Vichr, bouře a  pouhých deset minut stačilo, 

aby z tradičního Sokolského tábora na Ježkově 

nebylo nic. Dva dny před plánovaným příjezdem 

dětí na tábor popadalo na stany a budovu něko-

lik stromů. Bouře se okolím Dvora Králové nad 

Labem prohnala v noci ve středu 14. července. 

Táboroví vedoucí s  instruktory se snažili najít 

řešení, jak tábor zachránit, bohužel neúspěšně. 

„Prvně bychom vás chtěli ujistit, že pro nás vždy 

bylo, je a  bude na  prvním místě bezpečí dětí, 

a to zvítězilo i tentokrát,“ stálo v ofi ciálním vyjá-

dření od  vedoucích Ježkova. Vzhledem k  mož-

nému pádu dalších stromů v bezprostřední blíz-

kosti tábořiště a  nebezpečí polomů v  okolních 

lesích byli nuceni tábor zrušit. 

Tato událost byla velmi smutná, protože se 

na tábor všichni těšili, především děti. Nicméně 

je velké štěstí, že bouře přišla v době, kdy v tábo-

řišti nikdo nebyl. Utrpěla pouze střecha budovy 

a  několik stanů. Do  příštího roku tak okolní 

stromy a přilehlý les čeká velké kácení, aby tábo-

řiště bylo bezpečné a  nic už nebránilo, aby se 

v něm proháněly děti při hrách a soutěžích. Svět 

plný bohů, nestvůr a hrdinů ze Starých řeckých 

bájí a  pověstí, které měly být letošní etapovou 

hrou, počká na děti do dalšího července. 

Letošní rok se však nenesl pouze ve  znamení 

tohoto zklamání. Před plánovaným zahájením 

tábora se povedlo k  tábořišti vybudovat vodo-

vodní přípojku z obce Zábřezí. Na všechny další 

návštěvníky Ježkova tak čeká pitná voda z vodo-

vodního řadu. Za  to, že se povedlo vybudovat 

takový velký projekt, patří velké díky hned něko-

lika lidem v  čele s  ježkovskou vedoucí Janou, 

která vše organizovala. Prvně stavební fi rmě 

Žižka, především samotnému majiteli panu 

Žižkovi, Ivu Antonovi, geodetovi Ondrovi Vever-

kovi, obci Zábřezí, rodinám Horákových a Kalku-

sových a  městu a  stavebnímu úřadu Dvůr Krá-

lové nad Labem.

Tábor v roce 2022 tak bude ve vylepšeném krás-

ném tábořišti, kam poteče čistá voda a  které 

nebudou ohrožovat nebezpečné stromy. 

Vedoucí a  instruktoři už nyní začínají pracovat 

na plánech pro příští rok, aby pro děti připravili 

co nejlepší tábor, který jim snad vynahradí ten 

letošní nepovedený. V neposlední řadě by orga-

nizátoři chtěli poděkovat rodičům za  důvěru, 

slova podpory a nabídky pomoci a také dětem, 

že se na tábor Ježkov vrací za novými zážitky.

Barbora Ficbauerová

za vedoucí tábora Ježkov

Husité na Kateřině aneb tábor Pod praporcem kalicha
Ve dnech 11. až 18. července ožil areál „zadního“ 

tábora v  kempu Svatá Kateřina rojením dětí 

ve  „středověkých“ úborech. Konal se tu totiž 

letní tábor DDM Jednička s názvem Pod prapor-

cem kalicha. 

Tři husitské houfce nejprve při večerním cere-

moniálu u  lesního kostelíka „přijímaly podo-

bojí“ a  obdržely červený, bílý a  černý praporec 

s  kalichem. Pak se dozvěděly vše potřebné 

o  celotáborové hře, která odstartovala hned 

druhý den. Malí „husité“ prošli výcvikem boje 

s holí a cepem, stavěli bojové vozy, přepravovali 

zbraně a  zásoby náročným terénem, „přeplou-

vali“ na voru řeku. 

Nechyběl ale ani večerní táborák s  kytarou, 

malovala se trička, nacvičoval tanec. Zájemci 

si také vyzkoušeli slaňování na  Karolinině 

vyhlídce, za jehož přípravu patří dík Pepovi Pete-

rovi a  Davidu Cermanovi. Velký úspěch měla 

šermířská ukázka SHŠ Legenda aurea a  hlavně 

možnost obléci si plátovou zbroj a přilbu. Zají-

mavým zážitkem byla večerní pocitová hra 

Bosáci a společné „přivolávání deště“.

Nepříjemná větrná smršť, která přišla v  půlce 

tábora, sice nezasáhla jeho areál, ale způsobila 

dočasný zákaz vstupu do lesa. S trochou impro-

vizace se ale podařilo program dokončit. Děti 

si kromě pamětního přívěsku v  podobě husit-

ského řemdihu jistě odnesly pěkné zážitky. 

Věřím, že se s mnohými z nich setkáme na dal-

ším (westernovém?) táboře v příštím roce.

Text a foto: Bc. Vladimír Jiřička

DDM Jednička
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Oprava kanalizačních šachet 
na Benešově nábřeží
Upozorňujeme řidiče, že od  6. září dojde 

z  důvodu opravy kanalizačních šachet 

k  dopravním omezením na  Benešově ná-

břeží v úseku od mostu J. Palacha směrem 

k okružní křižovatce. V délce cca 80 metrů 

bude uzavřen jeden jízdní pruh a doprava 

řízena semafory. V  místě bude dočasně 

zrušen vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty 

a zhruba o 20 metrů posunuta autobusová 

zastávka u  Obecních domů. Práce budou 

ukončeny nejpozději 20. září 2021.

(red)

Úspěšné rybářské závody

Již 12. června uspořádal Český rybářský 

svaz, místní organizace Dvůr Králové nad 

Labem, rybářské závody dětí do 15 let. 

Závody se uskutečnily na krásném rybníku 

Dubina v Bílé Třemešné, ale účast utrpěla 

znovu okolnostmi dnešní doby a sešlo se 

tak pouze 16 dětí. Počasí se však opět vyda-

řilo, ryby byly také při chuti, a tak se ulovilo 

neobvyklé množství ryb o odhadované 

celkové hmotnosti 200 kg. Mezi druhy ulo-

vených ryb převládal kapr, a tudíž nebylo 

žádným překvapením, že největší ulovená 

ryba byla právě tento druh o úctyhodné 

délce 58 cm. 

Věcné ceny byly hodnotné, a tak si nej-

lepší mladí rybáři odnesli například pruty, 

naviják, podběrák a další odměny. Každé 

z dětí obdrželo alespoň jednu z cen. Celá 

akce se konala za fi nanční podpory města 

Dvůr Králové nad Labem. Děkujeme všem 

za účast a podporu při realizaci.

Filip Tomš

MO ČRS Dvůr Králové nad Labem

Královédvoračka Natálie Pilařová je vítězkou 
Národního twirlingového poháru 2021
Je to pár měsíců zpět, kdy na popud nadšených 

a  talentovaných děvčat vznikl v  našem městě 

twirlingový tým. TwirlStars má celkem devět 

členek a  právě jedna z  nich – Natálie Pilařová, 

byla za  tým vyslána, aby reprezentovala nejen 

tým, ale také město a  pokusila se konkurovat 

všem ostatním týmům a  jednotlivcům z  celé 

České republiky. Národní twirlingový pohár je 

celorepubliková soutěž, která se již jako tradičně 

konala ve  sportovní hale ZŠ Strž, a  to 17. čer-

vence 2021.

Natálie startovala v  disciplíně rytmické taneční 

sólo ve třídě C, kdy na celou přípravu na soutěž 

měla necelý měsíc. Největší překvapení však 

přišlo při slavnostním vyhlášení výsledků, kde 

Natálie obsadila první místo, a tak se stala vítěz-

kou Národního twirlingového poháru ve  své 

kategorii a třídě. Je to tedy historicky první zlatá 

medaile pro tým TwirlStars a já bych tímto chtěla 

poděkovat Natálce, ale také všem ostatním člen-

kám týmu – Lucince, Terezce, Nikolce, Elišce, 

Viky, Emičce a  Páje, které jsou živým důkazem, 

že je vše možné, pokud to děláte s láskou. 

Velké poděkování také patří: ZŠ Podharť a paní 

Krýzové, sportovní hale ZŠ Strž, městu Dvůr Krá-

lové nad Labem, panu starostovi, Svazu mažore-

tek a  twirlingu ČR, skupině Kopretinky Dobro-

vice a Dominikovi Pohorskému, Taneční skupině 

Angeles a Táně Karbanové a v neposlední řadě 

Romanovi Pilařovi. 

Tereza Rejlová

V sobotu 24. července se na start Zábřečického 

triatlonu postavilo 18 mužů s odhodláním zdo-

lat olympijské parametry triatlonu. Ve  velkém 

teplu závodníci postupně zdolávali disciplíny 

1,5 km plavání, 40 km na kole a 10 km běh. 

O  vítězi rozhodl až závěrečný běh, do  kterého 

vstupovali bok po  boku Vojtěch Jirák a  Tomáš 

Kudrna. Exkluzivním běžeckým časem v  nároč-

ném terénu, na  kterém zanechala stopy stře-

deční vichřice, zvítězil Vojtěch Jirák, který 

zároveň zapsal do  historických tabulek nový 

rekordní čas závodu 2:31:25 hod. Na  druhém 

místě doběhl Tomáš Kudrna (2:44:07 hod.), třetí 

skončil obhájce prvenství a  trojnásobný vítěz 

Lukáš Fejk (2:46:16 hod.).

Poklona patří závodníkům, všichni náročný 

závod dokončili. Poděkování směřuje dob-

rovolníkům, kteří pomohli tradiční závod 

zorganizovat.

Ondřej Samek, za pořadatele akce

Foto: Ivo Rejchrt

Jedenáctý ročník Zábřečického triatlonu 
ovládl v rekordním čase Vojtěch Jirák

Královédvorští atleti bodovali v krajském přeboru
Hlavní závodní sezona našim atletům začala 

až v červnu. I když nebylo možné trénovat, jak 

bychom si představovali, děti se snažily podat 

co nejlepší výkony. Naši nejmenší se zúčastnili 

před prázdninami dvou kol krajského přeboru 

přípravek Královéhradeckého kraje. První kolo 

pořádal náš oddíl, kde domácí prostředí nejvíce 

svědčilo Viktorii Zbraňkové a  Janu Kuncovi. Na 

2. kolo jsme se vypravili do  Jilemnice, kde se 

dařilo Kateřině Kotoušové a  Janu Kuncovi, ti 

nasbírali pro družstvo nejvíce bodů.

S  mladším žactvem jsme navštívili Dobrušku, 

kde proběhlo 1. kolo krajského přeboru druž-

stev a  jednotlivců. Adam Hulík zde získal hned 

2 medaile. Ve skoku dalekém obsadil výkonem 

4,53 m 2. místo a v běhu na 800 metrů 3. místo 

v  čase 2:32,76 min. Natálie Růžičková obsadila 

3. místo v  hodu kriketovým míčkem výkonem 

40,01 m a  téhož umístění dosáhla i  ve  skoku 

vysokém výkonem 1,28 m.

Druhé kolo krajského přeboru družstev a  jed-

notlivců staršího žactva se konalo v  Trutnově 

a  naši atleti získali ve  velké konkurenci dvě 

medaile. Nela Hillermannová přeběhla 100 m 

překážek v  čase 18,18 s  a  získala bronzovou 

medaili. V  této disciplíně se dařilo i  Nicole 

Kozákové, která obsadila 6. místo časem 

19,12 s. Obě děvčata běžela také 200 m překážek 

a  získala cenné body pro družstvo. Další body 

přidala i  Adriana Davidová, která zaběhla 60 m 

za  8,58 s  a  obsadila 5. místo. Další bronzovou 

medaili vybojovala Zuzana Sedláčková ve vrhu 

koulí výkonem 9,47 m. Kateřina Ježková získala 

body za  umístění ve  vrhu koulí (výkon 9,09 m) 

a hodu diskem (20,97 m). Dařilo se i chlapcům, 

kteří si připsali i osobní výkony. Antonín Malich 

obsadil 2. místo v  hodu oštěpem, který dolétl 

na značku 33,34 m, a v disku výkonem 30,02 m 

obsadil 5. místo. Jakub Kňákal absolvoval také 

dvě vrhačské disciplíny. V hodu diskem mu bylo 

naměřeno 31,88 m a obsadil 3. místo, kouli vrhl 

do vzdálenosti 9,55 m a skončil pátý.

Děkujeme dětem za reprezentaci oddílu a dou-

fáme, že se jim bude dařit i po prázdninách.

Dagmar Sedláčková

atletický oddíl TJ Dvůr Králové nad Labem
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Útulek Další šance, z. s., Dvůr Králové nad Labem 

se nyní stará o  91 koček. V  současné době při-

jímáme prioritně opuštěná koťata a  zraněné 

kočky, ty většinou mívají své majitele, kteří se 

k  nim bohužel většinou nehlásí. Připomínáme, 

že kočka je sice teritoriální zvíře, ale občas se 

k  vám může zatoulat nějaká cizí, kterou jste 

dříve neviděli. To neznamená, že je opuštěná 

a je třeba ji tzv. „zachraňovat“ tím, že ji přivezete 

do útulku. Jedná se většinou o migrující nekas-

trované kocoury, kteří se za čas vzdálí a po čase 

zase objeví. Tato svobodomyslná zvířata, pokud 

nejsou skutečně opuštěná, snášejí pobyt v uza-

vřených prostorách velmi špatně a  stres může 

být spouštěčem vážných zdravotních problémů 

a nemocí.

Od  února 2021 k  dnešnímu dni jsme nechali 

vykastrovat 12 volně žijících koček, které by se 

následně množily. Je to jediné řešení, jak zabrá-

nit tomu, aby se jejich koťata, většinou plachá, 

neocitla v  útulku, kde zabírají místo dalším, 

navíc jsou nekontaktní a těžko 

umístitelná. V  této souvislosti 

upozorňujeme, že nepřijí-

máme koťata od  lidí, kteří nejsou ochotní dát 

svou kočku vykastrovat, a nenabízíme ani mož-

nost krátkodobého pobytu koček v době dovo-

lených, nemáme k tomu oprávnění.

Aktuálně je k adopci 16 koťat, mladší i postarší 

kočičky, které na nový domov teprve čekají. Jsou 

kastrované, očkované a převážně též čipované. 

Aktuální nabídka je na našich webových strán-

kách www.dalsisance.cz a facebookovém profi lu 

https://www.facebook.com/KockyDvurKralove/. 

Schůzku si zájemci domluví na tel.: 605 751 717. 

Uvítáme každou pomoc směřovanou ve  pro-

spěch útulkových koček a  zároveň děkujeme 

všem, kteří nám pomáhají. Číslo transparent-

ního účtu je 2400810343/2010, VS 248. 

Více informací poskytneme i  na  e-mailové 

adrese: dalsisancedknl@seznam.cz.

Beatriz Motalová, Další šance, z. s.

Skautské středisko hlásí

Zveme na Den otevřených dveří 
v denním stacionáři Serafína

Zveme veřejnost na  prohlídku denního 

stacionáře Serafína, Den otevřených dveří 

se uskuteční ve  čtvrtek 23. září 2021 

od 14:00 hod. 

Farní charita Dvůr Králové nad Labem ote-

vřela novou službu pro občany našeho 

města a  okolí v  lednu tohoto roku. Denní 

stacionář Serafína slouží lidem s  men-

tálním a  kombinovaným postižením od 

16 do 65 let. Sídlí v nově upravených pro-

storách v  Erbenově ulici. Služba nabízí 

nejen smysluplné využití času, ale i  soci-

ální kontakty se sdílením radostí i  starostí 

v přátelském kolektivu. Společně připravu-

jeme např. občerstvení, jezdíme na  výlety 

po  okolí a  moc rádi máme výtvarné 

činnosti. Pustili jsme se také do  obnovy 

zahrady a  sestavujeme nové vybavení 

našich prostor. Děkujeme všem, kteří nám 

pomohli službu otevřít. Nyní se i vy můžete 

přijít podívat, jak fungujeme. Těšíme se 

na setkání.

Mgr. Jana Čudejková

vedoucí denního stacionáře Serafína

Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Kočičí depozit Další šance, z. s.

Letošní letní tábory našeho skautského stře-

diska Zvičina započal oddíl rodinného skautingu 

na  tábořišti na  Kateřině, kde byly děti ve  věku 

od 1 roku až po 12 let v doprovodu rodičů. Celý 

tábor provázelo kouzlení s čarodějem Dobromí-

rem. Dětem se podařilo s  čarodějem zachránit 

pohádkovou říši. Během pobytu na Kateřině se 

učily jezdit na  lodích, svezly se na koních, nav-

štívily je šermíři a za pomoci rodičů si zbudovaly 

hliněnou pec, v které si upekly kuře a rohlíky. 

Následující tábor na  Kateřině byl společný pro 

světlušky a vlčata. Tábor se nesl v duchu indiánů. 

Indiáni – účastníci tábora, měli za úkol zachránit 

bizony, tím že jim koupí nové pozemky, kde by 

mohli volně žít. Táborníci dostávali za hry a čin-

nosti na  táboře zlaté valouny. Na  konci tábora 

za  utržené zlato mohli nakoupit pozemky, 

což se jednotlivým družinám nepodařilo, tak 

museli své síly spojit a  spolupracovat, což se 

jim povedlo, a bizonům byli schopni za získané 

valouny zlata koupit pozemky. 

Starší světlušky a vlčata podnikly během tábora 

dvoudenní výpravu s  přespáním na  Zvičině. 

Odvážnější se jedno odpoledne svezli na  čtyři-

cetimetrové lanovce z Karolininy vyhlídky. 

Vodní skauti z  Mostku uspořádali „komornější“ 

tábor na  louce na  kraji Mostku. Vzhledem 

k  velmi nepříznivému počasí, každodennímu 

dešti, byli nuceni využít 

každou nedešťovou 

chvilku. Takže své vodácké 

dovednosti zdokonalovali 

na rybníčku v Mosteckých 

lázních, jezdili na  kolech 

po  okolí a  v  okolních 

lesích si zahráli spoustu her.

Třetí oddíl skautů na třítýdenním táboření v Kalu 

se přenesl v rámci celotáborové hry do období 

protektorátu Čechy a  Morava. Skauti jakoby 

žili v  této době. Museli platit protektorátními 

penězi i  nakupovat, když potřebovali např. 

nářadí apod., a za odvedenou práci peníze získá-

vali. Součástí programu byla i ukázka uniforem 

amerických a německých vojáků. Během tábora 

byli seznámeni s okolnostmi atentátu na Heyd-

richa. Činností českých parašutistů na  našem 

území a dalšími hrdiny 2. světové války.

Pátý oddíl vodních skautů sjel během léta řeku 

Otavu. Devět lodí ze Sušice do  Štěkně u  Písku 

absolvovalo tento úsek za 5 dnů. Stihli navštívit 

také hrad Rabí. Letošní putovní vodácký tábor se 

jim i díky dobrému stavu vody na Otavě i počasí 

velmi vydařil.  

Týden strávila děvčata ze 4. oddílu skau-

tek na  putovním táboře. Motivem celého 

tábora byla historie skautingu se zaměřením 

na zakladatele R. B. Powella. První noc děvčata 

přespala v lomu u Zdobína, další den se přemís-

tila do Polště nedaleko Hořic. Zde během tří dnů 

navštívila koupaliště na  Dachově a  rozhlednu 

na Hořickém Chlumu. Další noc chtěla děvčata 

přespat na  Zvičině, ale prudký déšť s  bouřkou 

jim to neumožnil a za pomoci jednoho z rodičů 

se přemístila do Chaloupek. Poslední noc oddíl 

skautek strávil na  zahradě v  Borovičkách, kde 

dvě členky oddílu složily skautský slib.

Osmý oddíl děvčat strávil dva týdny na  táboře 

v  Malešově u  Kutné Hory. Tématem celého 

tábora byly Amazonky. Děvčata se dozvěděla, 

že to byl národ, kterému vládly ženy, cvičily se 

v boji a sloužily ve vojsku. Tábora se také zúčast-

nila starší dívka, která strávila několik let v pra-

lese s domorodými kmeny. Děvčata si se zauje-

tím poslechla její vyprávění a na závěr si mohla 

vyrobit z  různobarevných semen pralesních 

rostlin náramky.

Ing. Martin Stránský


