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Sloupek starosty města
Milí Královédvoráci,

v posledních týd-

nech mě stejně 

jako většinu z vás 

zaskočila zpráva, že 

pan Vasil Teodoridis 

musí ze zdravot-

ních důvodů skon-

čit jako prezident 

a mecenáš královédvorského hokeje. Stalo 

se tak v době, kdy tým místních hokejistů 

dosáhl historického úspěchu: vyhrál II. ligu 

a bojoval o postup do baráže o I. ligu, navíc 

v sezoně, kdy si královédvorský hokej při-

pomněl 100 let od svého založení. Pokra-

čování hokeje dospělých však není možné 

bez silného lídra, kterým Vasil Teodoridis 

rozhodně je. Zdraví je ovšem přednější, 

a přestože mi je jeho rozhodnutí velmi líto, 

plně ho respektuji a rozumím mu.

Doba, kterou jsme měli na možné řešení 

situace, byla šibeničně krátká, v řádech 

několika dnů, a týkala se jak fi nančního, tak 

personálního zabezpečení chodu oddílu. 

Bohužel se za tu dobu nenašel nikdo, kdo 

by byl ochoten ve Dvoře Králové nad Labem 

vedení oddílu mužů převzít, ani kdyby tým

v nové sezoně nastoupil jen v krajské sou-

těži. Kompletně převzít oddíl mužů v tak 

krátké době není možné ani ze strany města. 

Místní kolektivní sporty i individuální spor-

tovce město dlouhodobě podporuje, ale 

pokud hrají celostátní soutěže, neobejdou 

se bez velkého sponzora, mecenáše a srd-

caře. Mnohdy se jejich podpora – časově 

i fi nančně velmi náročná – začne brát jako 

samozřejmost a jejich výjimečnost pak vět-

šina docení až ve chvíli, kdy trvalá a  „samo-

zřejmá“ podpora přestane fungovat.

Dvorský hokej je, byl a bude navždy spojen 

se jménem Vasil Teodoridis. Nikdo pro roz-

voj tohoto sportu v našem městě neobě-

toval tolik jako on, za což mu velmi děkuji. 

Během svého dlouholetého počínání krá-

lovédvorský hokej dospělých pozvedl ze 

dna až na jeho dosavadní vrchol. A věřím, 

že se hokej dospělých do města zase vrátí. 

Ani pak to ale nepůjde bez lidí, kteří se mu 

rozhodnou obětovat své fi nance a volný čas 

i na úkor svých rodin. Nejen pro jakýkoliv 

sport totiž platí, že nejsilnějším motorem 

je skutečný zájem, posedlost a bláznovství 

pro věc.                Ing. Jan Jarolím, starosta města

Ohlédnutí za Majálesem 2022

Po třech letech se na náměstí T. G. Masaryka uskutečnil na přelomu dubna a května Královédvorský majáles. Královédvo-

ráci si na tradiční oslavy pálení čarodějnic a majálesu museli počkat, protože jejich konání neumožnila epidemická situ-

ace. V  rámci letošního programu vystoupil Pavel Novák s  kapelou Black Rose, náměstí zaplnila královédvorská stálice 

Vaťák a sobotní program zakončila pop-rocková kapela O5 a Radeček. Nedělní dopoledne patřilo příznivcům dechovky 

– program zahájila Podzvičinka z  nedaleké Bílé Třemešné a  na  ni navázala dechová hudba Křídlovanka z  Břehů. Příz-

nivce rockového žánru pak jistě potěšilo vystoupení Balage Bandu známého hudebníka Oty Balage a  také závěrečný 

koncert kapely TH!S Honzy Melíška a Vojty Kotka. Program obohatila i vystoupení žáků královédvorské ZUŠ R. A. Dvor-

ského a tanečních skupin Angeles Dance Group a TS Attitude DKnL. O víkendu nechyběly ani oblíbené atrakce lunaparku 

na náměstí Odboje.     Text a foto: Jan Skalický

Dvůr Králové nad Labem má nejlepší web 
mezi městy Královéhradeckého kraje
Město Dvůr Králové nad Labem zvítězilo v  kraj-

ském kole 24. ročníku soutěže Zlatý erb v kategorii 

nejlepší webové stránky měst. Porota ocenila pře-

devším výborně zpracované elektronické služby 

členěné do  přehledných dlaždic, podobu webu 

a také jeho fungování na mobilních zařízení. Cenu 

převzali místostarostka města Alexandra Jiřičková 

a zástupci oddělení vztahů k veřejnosti Miroslava 

Kameníková a  Jan Skalický. Slavnostní vyhlášení 

se uskutečnilo ve středu 4. května v prostoru rekon-

struovaných Gayerových kasáren v Hradci Králové. 

„Z  vítězství máme velikou radost, jedná se 

o  ocenění práce týmu lidí, kteří na  webu pra-

cují a  administrují ho, což jsou zejména Miro-

slava Kameníková a Jan Skalický. Dobré webové 

stránky a  obecně webovou prezentaci města 

považujeme za  důležitou část komunikace 

s občany, a proto na podobě našich webů, a to 

nejen města www.mudk.cz, ale také na turistic-

kém portálu www.dvurkralove.cz, neustále pra-

cujeme a snažíme se je doplňovat a zdokonalo-

vat,“ uvedla místostarostka Alexandra Jiřičková. 

Do  letošního ročníku svoje webové stránky 

nebo elektronické služby přihlásilo celkem 

11 měst a 6 obcí Královéhradeckého kraje. Mezi 

obcemi má nejlepší webové stránky nedaleká 

Borovnice. 

Pro město Dvůr Králové nad Labem se nejedná 

o první úspěch v soutěži Zlatý erb, v předchozích 

ročnících město uspělo jak s turistickou prezen-

tací, tak s elektronickými službami – Mapovým 

portálem GIS nebo mapou strategických pro-

jektů. Jako krajský vítěz město Dvůr Králové nad 

Labem reprezentovalo Královéhradecký kraj 

v celostátním fi nále soutěže Zlatý erb, kde skon-

čilo se svým webem mezi městy na  jedenácté 

příčce, s  turistickým portálem pak v  republiko-

vém fi nále obsadilo 9. pozici.

Miroslava Kameníková

Foto: Lukáš Vaníček, Královéhradecký kraj
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Nájemné za pronajaté městské 
pozemky je třeba zaplatit 
do 30. června 2022 
Dovolujeme si připomenout, že občané, 

kteří mají pronajaté pozemky ve  vlastnic-

tví města Dvůr Králové nad Labem, mají 

povinnost uhradit nájemné do 30. června 

2022. Stejně jako v předcházejících letech, 

ani tentokrát nebudou nájemníkům zasí-

lány složenky. 

Platbu lze poukázat na  účet pronajíma-

tele č. 187580614/0300 nebo uhradit 

v  hotovosti v  pokladně Městského úřadu 

Dvůr Králové nad Labem pod přiděleným 

variabilním symbolem, který je uveden 

v nájemní smlouvě. 

V případně nejasností se můžete se svými 

dotazy (výše nájemného, číslo variabil-

ního symbolu atd.) obrátit na  pracovníky 

odboru ekonomiky a  majetku města buď 

telefonicky či e-mailem (Lenka Vacková,

e-mail: vackova.lenka@mudk.cz, tel.:

499 318 148), nebo osobně (odbor OEMM, 

nám T. G. Masaryka 35 – budova bývalého 

Strojtexu, 1. patro vpravo). 

Lenka Vacková

odbor ekonomiky a majetku města

V  letošním roce město Dvůr Králové nad Labem 

rozdělí na podporu veřejně prospěných aktivit cel-

kem 650 tisíc Kč. První kolo dotačního programu 

již bylo uzavřeno a vyhodnoceno. 

Odbor ŠKS obdržel celkem 31 žádostí, a  to jak 

v oblasti podpory spolkové činnosti, tak na pod-

poru kulturních akcí na  území města, neformál-

ního vzdělávání a  kulturních akcí mimo město. 

V  rámci 1. kola bylo rozděleno téměř 558 tisíc 

Kč. Došlé žádosti posoudila kulturní komise 

a  navrhla rozdělení fi nančních prostředků. Výše 

dotace mohla být od 3 do 50 tisíc Kč s maximální 

výší podílu dotace města na celkových nákladech 

75 %. Rozdělení dotací schválila rada města.

Příjemci dotací:
• BIGBAND Dvorský, z. s. – spolková činnost 

22.800 Kč,

• Český kynologický svaz ZKO Dvůr Králové nad 

Labem – 138 – spolková činnost 18.000 Kč, 

Podzvičinský pohár – závody psů 5.500 Kč,

• ELDORÁDO, středisko Náchod (oddíl TUBRO-

DEL Dvůr Králové nad Labem) – spolková čin-

nost 30.500 Kč,

• MC Žirafa, z. s. – spolková činnost 36.500 Kč,

• Český rybářský svaz, z. s., místní organizace 

Dvůr Králové nad Labem – spolková činnost 

31.000 Kč, rybářské závody kroužku mladých 

rybářů 6.500 Kč,

• „Královédvorský chrámový sbor, z. s.“ – spolková 

činnost 21.500 Kč, Koncert se světovou premié-

rou 12.500 Kč, Hudební léto Kuks 16.800 Kč,

• Old Racing Club Dvůr Králové nad Labem, z. s. 

– spolková činnost 16.200 Kč, Dvorské toulky 

do Ratibořic 5.900 Kč,

• Pěvecký spolek Záboj – spolková činnost 

15.700 Kč,

• Junák – český skaut, středisko Zvičina Dvůr 

Králové nad Labem, z. s. – spolková činnost 

37.600 Kč,

• Královédvorská Arnika, z. s. – Vítání léta v Žirči 

– 20. výročí Královédvorské Arniky 16.200 Kč,

• Český svaz chovatelů, z. s., ZO Žireč – místní 

výstava drobného zvířectva 16.600 Kč,

• Oblastní charita Červený Kostelec, stř. Domov 

sv. Josefa – 21. Svatoanenské zahradní slav-

nosti 36.500 Kč,

• Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem, 

z. s. – Než vypustíme vodu z chladiče 16.000 Kč,

• Tělovýchovná jednota SOKOL Lipnice, z. s. – 

Pochod okolo Lipnice 7.900 Kč,

• Tělocvičná jednota Sokol Žireč – maškarní 

dětský ples a dětský den 6.100 Kč,

• Ivan Mann – Královédvorský den piva 35.200 Kč,

• Řecko český spolek Dvůr Králové nad Labem – 

Řecký večer s hudbou a tancem 9.500 Kč,

• Duhový domov, z. ú. – Kulturní kavárna 

31.500 Kč,

• Náboženská obec Církve československé 

husitské ve Dvoře Králové nad Labem – Noc 

kostelů 8.700 Kč, Adventní koncerty 27.800 Kč,

• Sbor dobrovolných hasičů Žireč – Hasičské 

čarodějnice a ukončení prázdnin 4.100 Kč,

• Spolek pro Dvorek – Jarní bazar knih a čtení 

u knihobudky 7.200 Kč, Jak se tu žije! 13.900 Kč, 

Rozkvetlé Královédvorsko 10.400 Kč,

• Klub Natura, z. s. – Expedice Itálie 14.200 Kč,

• Theatrum Kuks, z. s. – Theatrum Kuks 18.800 Kč.

Žádosti do  2. kola dotačního programu  bude 

možné podávat od  30. května do 10. června 

2022. V  rozpočtu města na  podporu veřejně 

prospěšných aktivit zbývá zhruba 92 tisíc Kč.

Miroslava Kameníková

Město podpoří dotacemi činnost spolků a pořádání akcí

Ve Špýcharu muzea prezentovali studii protipovodňových opatření

Bez dobrovolníků by to nešlo. Děkujeme!

Po  zkušenostech s  povodněmi, jež se periodicky 

opakují, se město Dvůr Králové nad Labem dlou-

hodobě zabývá problematikou ochrany svého 

území před škodami způsobenými velkou vodou. 

V pondělí 16. května 2022 se proto v sále Špýcharu 

městského muzea uskutečnila veřejná prezentace 

nové studie, kterou město nechalo zpracovat a jež 

řeší jednak ochranu obydleného území formou tzv. 

„ohrázkování“, jednak úpravy veřejného prostoru 

v blízkosti řeky Labe. 

Zástupci projekční společnosti Sweco Hydro-

projekt, a. s., přítomným představili „Studii pro-

veditelnosti protipovodňových opatření (PPO)/

revitalizace Labe a  navazujícího území v  intra-

vilánu města Dvůr Králové nad Labem“ a navr-

hovaná řešení pro pět zájmových oblastí města, 

ve kterých je možné řešit jak protipovodňovou 

ochranu, tak zpřístupnění toku řeky veřejnosti.

Součástí jednotlivých navrhovaných opatření 

jsou nejen samotné pevné či mobilní protipo-

vodňové stěny, ale také úprava břehů a navazují-

cího veřejného prostoru s možností realizace tzv. 

náplavek či vytvoření přírodě blízkého prostředí. 

Úpravy spolu s vhodným mobiliářem a výsadbou 

zeleně mají za  cíl v  blízkosti řeky vytvořit pří-

jemné prostředí pro trávení volného času.

Text a foto: Jan Skalický

Je to již více než dva a půl měsíce, co do Dvora Krá-

lové nad Labem přišli první lidé, kteří uprchli z vál-

kou sužované Ukrajiny. Podle statistik, které má 

město k dispozici, jich ve správním obvodě města 

pobývá okolo 300. „Tyto počty se průběžně mění, 

řada lidí se již vrátila zpátky na Ukrajinu, nebo se 

přestěhovala do  jiných měst,“ potvrzuje místosta-

rostka Alexandra Jiřičková. 

Uprchlíci jsou ubytováni jak v městských bytech, 

tak jim bydlení pomohli zajistit zaměstnavatelé, 

fi rmy nebo občané, kteří často nabídli vlastní 

byty nebo domy. Největší skupina uprchlíků je 

ubytována v  turistické ubytovně v  ulici Milady 

Horákové, jedná se zejména o ženy a děti. 

Město Dvůr Králové nad Labem se uprchlíkům 

snaží pomoci, i  ve  spolupráci s  pracovníky růz-

ných odborů městského úřadu nejčastěji zajišťuje 

ubytování, vybavení bytů, umístění dětí do škol 

a  školek nebo zprostředkování zaměstnání. 

Město koordinuje své činnosti s Oblastní charitou 

Dvůr Králové, která kromě jiného zajistila např. 

kurzy češtiny, organizuje sbírku a vydává mate-

riální a potravinovou pomoc. Město zase organi-

zuje fi nanční sbírku, takže lidé mohou přispívat 

na  transparentní účet č. 35-9217880257/0100.

Tyto peníze jsou určeny právě na podporu ukra-

jinských uprchlíků, kteří pobývají na území ORP.

„Neobejdeme se bez pomoci dobrovolníků, 

kteří se uprchlíkům věnují téměř dnem i  nocí 

a  ve  svém volném čase, za  což jim patří veliké 

díky. Významná je práce paní Mariany Peskaruš, 

která pomáhá nejen uprchlíkům ubytovaným 

v  ubytovně SPOŠ. Sama pochází z  Ukrajiny, 

ve  městě žije již řadu let, takže nově přícho-

zím tlumočí, doprovází je k  lékaři, na  úřady 

nebo na  pracovní pohovory, řeší s  nimi osobní 

záležitosti a i s manželem se jim věnuje ve svém 

volném čase. Ceníme si pomoci paní Květoslavy 

Sandul, která Ukrajince vyučuje češtinu, nebo 

zapojení paní Veroniky, která je koordinátorkou 

pomoci v  ubytovně SPOŠ,“ říká místostarostka 

Alexandra Jiřičková a  dodává: „Poděkování ale 

patří nejen dobrovolníkům, ale také společnosti 

JUTA, a. s., která zakoupila uprchlíkům vstupenky 

na koncert ´Vzkříšení´ v Praze. Děkuji všem oby-

vatelům města, podnikatelům, fi rmám, nebo 

organizacím, kteří uprchlíkům jakkoliv pomá-

hají, ať už poskytnutím ubytování, fi nanční nebo 

materiální pomocí, nebo tím, že je přijali mezi 

sebe. Bez toho by to bylo pro ně obtížné.“

Miroslava Kameníková
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Pozvánka na zastupitelstvo
Zveme veřejnost na  20. zasedání Zastu-

pitelstva města Dvůr Králové nad Labem, 

které se uskuteční ve  čtvrtek 16. června 

2022 od 16:00 hod. v sále Hankova domu. 

Pokud se nemůžete zúčastnit, můžete 

si s  odstupem několika dní poslechnout 

audio záznam na webových   stránkách 

www.mudk.cz v  sekci Město/Orgány 

města/Zastupitelstvo města, kde najdete 

i navržený program. 

(mik)

Připomněli si 77. výročí 
od konce 2. světové války

V  neděli 8. května se na  městském hřbi-

tově uskutečnila vzpomínková akce k  při-

pomenutí 77. výročí konce 2. světové 

války. Přítomní si vyslechli projev místosta-

rostky města Alexandry Jiřičkové, která 

poté spolu s  místostarostou Janem Hel-

bichem položila květinový věnec u hrobu 

s  památníkem válečných hrdinů. Kromě 

nich válečné oběti uctila také širší rodina 

majora Čeňka Matějky, účastníka bojů 

o  osvobození Dvora Králové nad Labem, 

který zahynul 5. května 1945 nedaleko ny-

nější Základní školy 5. května, květy položili 

i členové místního klubu Legion Veterans. 

Hlavní část pietního aktu zakončil společný 

zpěv české státní hymny v  podání pěvec-

kého sboru Záboj.

Poté zástupci města spolu s rodinou Matěj-

kových, která na vzpomínkovou akci přijela 

z Orlickoústecka, navštívili válečný památ-

ník na  nábřeží Jiřího Wolkera a  památník 

válečných hrdinů u ZŠ 5. května. Tam kromě 

položení květů společně zavzpomínali 

na  osudové okamžiky května 1945 a  pro-

hlédli si historické fotografi e a  autentické 

artefakty z  rodinného archivu. Mezi nimi 

nechyběla například prostřelená tabatěrka 

na  cigarety nebo Československý válečný 

kříž, který major Matějka obdržel in memo-

riam od prezidenta republiky.                (ska)

Stomatologická pohotovost 
červen 2022
4. a 5. 6.: MUDr. Jiří Záplata, zub. ord. č. p. 

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

11. a 12. 6.: MUDr. Gustav Hrabý, Fügnerova 

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

18. a 19. 6.: MUDr. Věra Hrabyová, Füg-

nerova 519, Dvůr Králové n. L., tel.: 

499 320 795;

25. a 26. 6.: DentMode, s. r. o., Poděbradova 

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

2. a 3. 7.: MUDr. Jiřina Klustová, Preslova 

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

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

Upozorňujeme, že může dojít ke změnám 

v rozpisu, aktuální info najdete na webu 

kraje a také na dveřích nové polikliniky.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Královédvorské léto zahájí Dvůrfest

Z bývalé školy vznikne bezbariérová 
administrativní budova městského úřadu
Během nadcházejících měsíců se bývalá 

ZŠ Komenského v centru města změní na moderní 

bezbariérovou administrativní budovu s  kance-

lářemi, do  kterých se přestěhují některé z  odborů 

městského úřadu. Náročnou investiční akci reali-

zuje královédvorská stavební fi rma J. Pišta a spol., 

společnost s r. o., která vyhrála veřejnou zakázku.

„Pracoviště městského úřadu momentálně 

sídlí v  několika budovách nejen na  náměstí 

T. G. Masaryka, některé z  těchto prostor má 

město pronajaté. Rekonstrukce tak přinese pře-

devším budoucí ekonomické úspory na provozu 

úřadu ve  výši přesahující milion korun ročně. 

Finance ušetříme jak na nájemném, tak na plat-

bách za  energie, jejichž cena v  současné době 

dramaticky roste. Rekonstruovaná budova totiž 

bude výrazně energeticky méně náročná než 

stávající prostory, v  nichž některá pracoviště 

úřadu sídlí,“ vysvětluje starosta Jan Jarolím.

Stavbaři nejprve zrekonstruují střechu bývalé 

školy, dále odstraní podlahové konstrukce, 

příčky a změní dispoziční řešení budovy. Dojde 

také k  instalaci nových rozvodů, výměně oken 

a dveří a zateplení budovy. Pro zajištění bezba-

riérovosti budovy bude vybudována výtahová 

šachta a  instalován výtah. Stavební práce potr-

vají zhruba rok a půl.

Během příprav rekonstrukce bylo třeba přemís-

tit pracovníky, kteří zde dosud sídlili. „Pracoviště 

OSPODu je dočasně přestěhováno do  pro-

stor městské spořitelny, přemístit jsme museli 

i sklady a bylo třeba vyřešit stěhování některých 

kroužků DDM Jednička, které měly v  budově 

své zázemí. Kvůli rekonstrukci bude pro nad-

cházející komunální a prezidentské volby třeba 

přemístit také sídlo jednoho z volebních okrsků,“ 

vysvětluje tajemník úřadu Jan Sedláček.

Kvůli rekonstrukci musejí řidiči počítat s doprav-

ním omezením, které se týká Komenského ulice. 

Ta je jednak kvůli prováděným pracím, jednak 

kvůli umístění zařízení staveniště po  nezbytně 

nutnou dobu pro dopravu uzavřena a  není 

možné zde ani parkovat. Ulice tak zůstává prů-

chozí pouze pro pěší. Vjezd a výjezd ke ZŠ spe-

ciální Diakonie Dvůr Králové nad Labem bude 

po celou dobu uzavírky umožněn.

Rekonstrukce, která je zahrnuta v akčním plánu 

Programu rozvoje města Dvůr Králové nad 

Labem, by měla být dokončena na  podzim 

2023. Celkové náklady na rekonstrukci se vyšpl-

hají na  59 mil. Kč, v  letošním roce by se mělo 

prostavět zhruba 30 mil. Kč. „Část nákladů bude 

hrazena z investičního bankovního úvěru, který 

v  loňském roce schválilo zastupitelstvo, záro-

veň město požádalo o dotaci z Ministerstva pro 

životní prostředí, odkud by mohlo získat více 

než 6,5 mil. Kč na snížení energetické náročnosti 

rekonstruované budovy,“ podotýká starosta Jan 

Jarolím a dodává: „Jsem rád, že se dlouhodobě 

připravovaný projekt zrealizuje, protože výsled-

kem bude i  větší komfort pro občany – bývalá 

škola totiž dvorním traktem sousedí se sídlem 

městského úřadu, takže po  dokončení staveb-

ních prací najdou všechny odbory prakticky 

na  jednom místě, v jednom komplexu, navíc 

budou všechny prostory bezbariérové.“

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Město Dvůr Králové nad Labem připravuje pro 

návštěvníky i  obyvatele opět kulturní program 

na  léto s  názvem „Královédvorské léto“. Se svými 

akcemi se do  něho zapojí především příspěvkové 

organizace města. 

„Hankův dům uspořádá tradiční sérii koncertů 

na venkovním pódiu na náměstí Václava Hanky, 

kde se budou také promítat fi lmy v letním kině 

nebo hrát divadlo, městské muzeum opět při-

pravuje oblíbené procházky za  architekturou, 

výstavy a chybět nebudou ani kreativní dílničky 

v expozici textilního tisku,“ uvedla místostarosta 

Alexandra Jiřičková. Městská knihovna Slavoj 

bude v době svého otevření po celé prázdniny 

lákat například na quest s názvem Za konvičkou 

čaje a  své návštěvníky si určitě najdou i  kostý-

mované prohlídky městem, které si připravili 

pánové z Klíče – královédvorského sdružení pro 

obnovu památek a  spol. života, z. s. Prohlídky 

se budou konat vždy před koncertním večerem 

u Hankova domu.

Královédvorské léto zahájí 22. června dvou-

denní festival Dvůrfest, během něhož na pódiu 

před Hankovým domem vystoupí soubory 

mateřských, základních, středních škol a DDM 

Jednička a  těšit se můžete jak na  hudební 

vystoupení, tak na tanec a scénky. O den později 

se představí žáci a soubory ZUŠ R. A. Dvorského. 

V programu Královédvorského léta budou zahr-

nuty také tradiční červencové Svatoanenské slav-

nosti v Žirči, dále Pivofest, jenž se v srpnu usku-

teční na  náměstí T. G. Masaryka, a  návštěvníky 

určitě svou pestrou koncertní nabídkou přiláká 

i kavárna KAFE Dostaveníčko u Šindelářské věže.

Průběžně aktualizovaný program Královédvor-

ského léta bude zveřejňován nejen na  sociál-

ních sítích, ale najdete ho na stránkách turistic-

kého portálu www.dvurkralove.cz/leto a  město 

jej bude nabízet také turistům prostřednictvím 

ubytovatelů ve Dvoře Králové nad Labem a okolí 

a Safari Parku Dvůr Králové. 

„Královédvorské léto jsme v této podobě poprvé 

představili vloni. Věříme, že nabídka místní 

a turisty osloví a že si na jednotlivé akce najdou 

cestu,“ dodala místostarostka Alexandra Jiřičková.

Miroslava Kameníková
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Zásahy strážníků 
za duben 2022

Druh zásahu duben 2022

BESIP přestupky  189

Překročení nejvyšší povolené rychlosti  20

Veřejný pořádek (přestupek) 2

Součinnost s jinými orgány (PČR, MěÚ,...) 1

Občanské soužití (přestupek) 2

Majetek (přestupek) 9

Občansko-právní spor  2

Ztráty a nálezy 5

Doručení písemnosti (šetření) 4

Předvedení / Policie ČR  1

Odchyt zvířete (opatření) 4

Stížnosti  1

Poskytování informací z MKDS  1

Převoz na PAZS 4

Trestný čin 2

Celkem přestupků a trestných činů: 247 

Celkový počet událostí 481

Pokuty v blokovém řízení 84

Na místě nezaplacených bl. pokut 14

Domluva 80

Předáno policii ČR:  1

Předáno na správní odbor MÚ  6

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Do městských mateřských škol 
bylo zapsáno celkem 110 dětí
Po dvou letech se zápisy 

do  mateřských škol, 

které zřizuje město Dvůr 

Králové nad Labem, 

konaly prezenčním způ-

sobem. Děti tak mohly 

do školek přijít  se svými 

rodiči buď osobně 3. a  4. května, nebo 

rodiče mohli podle zákona přihlášku ode-

vzdat od 2. do 16. května. Ze 131 podaných 

přihlášek bylo zapsáno celkem 110 dětí. 

Výsledky zápisů:
• MŠ Drtinova – podaných žádostí 56, dle 

splněných kritérií zapsáno 42 dětí;

• MŠ Elišky Krásnohorské – podaných 

žádostí 75, dle splněných kritérií zapsáno 

68 dětí.

(mik)

Profesionálně a  duchaplně se zachovali policista 

Vojtěch Bis z  obvodního oddělení Dvůr Králové 

nad Labem a  strážník Městské policie Dvůr Krá-

lové nad Labem (MPDK) Jan Zumr. Při společném 

zásahu poskytli předlékařskou pomoc zraně-

nému muži, kterého napadl jeho známý, a tím mu 

zachránili život.

Incident se stal 7. března odpoledne v  jednom 

z bytů v centru Dvora Králové nad Labem, kde 

popíjení dvou kamarádů a  následná hra šipek 

skončily slovní rozepří. Při ní jeden z mužů udeřil 

toho druhého pěstí do hlavy. Napadený narazil 

hlavou na  hranu zárubní dveří, upadl na  zem 

a  ztratil vědomí. První pomoc mu pak poskytli 

nejprve další lidé v bytě a poté právě přivolaní 

policisté. „Dali jsme muže do stabilní polohy a až 

do příjezdu zdravotníků jsme prováděli srdeční 

masáž,“ popsal zásah policista Vojtěch Bis. Zdra-

votničtí záchranáři pak zraněného letecky trans-

portovali do nemocnice v Hradci Králové.

Zákrok obou mužů, který napadenému zachrá-

nil život, ocenil také královédvorský starosta Jan 

Jarolím, a  to v  úterý 26. dubna během setkání 

na  městském úřadě. „Dokud se nic nestane, 

tak si řada lidí často ani neuvědomí důležitost 

policie – ať už státní nebo městské. Přál bych si 

samozřejmě, aby takové zásahy nebyly třeba, 

ale pokud už k podobným případům dojde, aby 

u toho byli právě takoví profesionálové jako Voj-

těch Bis a Jan Zumr,“ poděkoval oběma starosta 

Jan Jarolím a předal jim stříbrné pamětní mince 

města.

Setkání na  radnici se účastnili také zástupce 

místního obvodního oddělení Policie ČR Ivan 

Čtvrtečka a ředitel MPDK Jan Štípek. Se staros-

tou hovořili o  aktuální situaci týkající se krimi-

nality ve  městě, bezpečnosti v  dopravě nejen 

v  centru, ale i  v  okrajových částech města, 

včetně přínosů a rizik cyklodopravy.

Text a foto: Jan Skalický

Policista Vojtěch Bis a strážník Jan Zumr 
oceněni za záchranu lidského života

V Hankově domě se konalo vojenské cvičení 
Ve  středu 4. května se salonek Hankova domu 

ve  Dvoře Králové nad Labem stal místem pláno-

vaného vojenské cvičení aktivních záloh, které 

pořádalo obvodní oddělení Krajského vojenského 

velitelství v Hradci Králové. 

„Jedná se o praktický nácvik provádění odvodů 

občanů, kteří by v  rámci vyhlášení stavu 

ohrožení státu nebo válečného stavu podléhali 

branné povinnosti. Zároveň si prohlížíme a hod-

notíme dané prostory, které nám určilo město 

Dvůr Králové nad Labem,“ vysvětlila mjr. Martina 

Urbánková. Hankův dům nebyl zvolen náhodně, 

právě zde totiž odvody probíhaly, a to až do roku 

2004, kdy byly zastaveny.

Jak zdůraznila mjr.  Martina Urbánková, cvi-

čení nesouviselo s  aktuální situací na  Ukra-

jině. „Toto cvičení vychází z  ročního plánu 

a  umožní vojákům v  aktivních zálohách si 

činnosti zautomatizovat, protože od  roku 2004 

se odvody prakticky nekonaly. Cílem je tedy 

odsouhlasit si, zda jsou prostory pro průběh 

odvodů vyhovující, zpracovat příslušnou doku-

mentaci a metodiku průběhu odvodního řízení, 

abychom v  případě vyhlášení některého z  kri-

zových stavů, kdy bude třeba odvody provádět, 

situaci plynule zvládli. Není to ale nic, co by mělo 

nastat v nejbližší době,“ upozornila.

Takto zaměřené vojenské cvičení proběhne 

ve všech obcích s rozšířenou působností v Králo-

véhradeckém kraji. „Důvod, proč jsme ho zahá-

jili právě ve  Dvoře Králové nad Labem, souvisí 

i  s  tím, že současný pracovník krizového řízení 

Pavel Lev je bývalým vojákem z povolání, cvičení 

se také zúčastnil a komunikace a spolupráce tak 

pro nás byla o to jednodušší. V plánu ale máme 

samozřejmě vyhodnocení prostor ve  všech 

obcích s  rozšířenou působností v  kraji,“ dodala 

mjr.  Martina Urbánková s  tím, že po  validaci 

prostor, které armádě dané obce poskytnou, 

bude cvičení kontinuálně pokračovat a  vojáci 

se po  čase opět vrátí i  do  Dvora Králové nad 

Labem.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Královédvorští profesionální hasiči ve dru-

hém květnovém týdnu absolvovali ve  Dvoře 

Králové nad Labem výcvik s  výškovou techni-

kou, který měl ověřit dostupnost nástupních 

ploch u  výškových budov ve  městě. Zároveň 

tím ověřili, zda se mají k  budovám i  s  ohle-

dem na  zaparkovaná vozidla jak dostat. Hasiči 

s technikou zavítali k panelovým domům v ulici 

17. listopadu, v  Macharově ulici a  na  sídlišti 

ve Strži. Cvičení mimo jiné upozornilo na projekt 

„3 metry k  životu – Parkuji ohleduplně“, který 

připravily HZS Středočeského kraje a HZS Praha.  

Ten neagresivní formou upozorňujeme obyva-

tele na rizika, která plynou z nedodržování legis-

lativy při parkování vozidel.

(mik)

3 metry k životu – Parkuji ohleduplně
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V  dolní části parku Schulzovy sady, kousek 

od  mostu přes Hartský potok, slouží veřejnosti 

od  konce dubna ohniště s  grilem neboli grilo-

viště. Nechybí zde ani posezení a  odpadkový 

koš. Je tak možné si zde bez předchozí rezer-

vace opéct buřty nebo ogrilovat maso, klobásy 

či zeleninu. Ve městě tak vzniklo nové místo pro 

setkávání všech, kteří tráví rádi čas v přírodě.

Sestava je ošetřena antigraffi  ti a  hydrofobním 

nátěrem zaručujícím voděodolnost a  život-

nost jednotlivých dílců. Samotný gril s  ohniš-

těm je vyroben z  kotlové oceli a  kromě opé-

kání buřtů jej díky plotně na  horním okraji 

lze využít také ke  grilování. Ohniště je určeno 

na  pálení dřeva, dřevěného uhlí i  briket, oheň 

by se měl nechat dohořet a nehasit vodou, aby 

Pokračují opravy chodníků 
a místních komunikací

V parku je veřejné ohniště s grilem

Hledáme nové kolegy
Město Dvůr Králové nad Labem vyhlásilo 

dvě výběrová řízení: 

- na  pozici odborného referenta/refe-

rentky odboru dopravního a  správ-

ního městského úřadu: pracovní poměr 

na  dobu určitou (zástup za  mateřskou 

dovolenou) s  předpokládaným nástupem 

dle dohody. K  náplni práce bude patřit 

agenda silničního správního úřadu; 

- na  pozici odborného referenta/

odborné referentky na odboru výstavby 

a  územního plánování (stavebního 

úřadu): pracovní poměr na  dobu neurči-

tou s termínem nástupu dle dohody. 

Zájemci mohou zasílat své přihlášky 

do  pondělí 6. června 2022, 12:00 hod. 

na  adresu sekretariátu tajemníka měst-

ského úřadu. Více informací na  úřední 

desce www.mudk.cz, typ oznámení Výbě-

rová řízení – personální.                             (red)

V červnu otevře informační 
centrum na přehradě
Na  další sezonu se chystá turistické infor-

mační centrum města (TIC) ve  Štěrbově 

vile na  přehradě Les Království. Otevřeno 

bude od  18. června do 18. září denně 

od 10:00 do 17:00 hod. (polední pauza 

13:00–13:30 hod.). Návštěvníci zde získají 

informace nejen o přehradě, ale i o městu 

a okolí. Nebude chybět ani prodej upomín-

kových předmětů a vstupenek na koncerty 

konané přímo v areálu Štěrbovy vily.    (red)

Město Dvůr Králové nad Labem pokračuje v opra-

vách místních ulic, momentálně stavbaři pracují 

ve Staškově ulici a opravovat se bude také komu-

nikaci v ulici Na Příčce.

Staškova ulice
Ve  Staškově ulici (viz foto) stavbaři již předláž-

dili zhruba 100 metrů chodníku, dále vymění 

jednu stranu silničních kamenných obrub 

za  betonové, odfrézují starý povrch komuni-

kace a během června dojde k pokládce nového 

asfaltobetonového povrchu, ve  vjezdech 

bude položena zatravňovací dlažba. Oprava 

tak naváže na  dokončené práce společnosti 

MěVaK Dvůr Králové nad Labem, jejíž pracovníci 

v ulici obnovili některé kanalizační a vodovodní 

přípojky.

Zatímco opravu povrchu komunikace provede 

fi rma REPARE Trutnov, s. r. o., předláždění chod-

níků místní společnost REKOM – Petr Šeba. 

Město Dvůr Králové nad Labem za  opravu cel-

kem zaplatí téměř 1,7 mil. Kč včetně DPH.

Ulice Na Příčce
Na konci května začali stavbaři pracovat také 

v  ulici Na  Příčce. Nejprve pracovníci MěVaKu 

provedou obnovu kanalizace, vodovodu a jejich 

přípojek. Na tyto práce naváže v červenci oprava 

povrchu komunikace, kdy dojde k výměně stá-

vajících silničních obrub za nové, výměně dvou 

uličních vpustí a  položení nového asfaltobeto-

nového povrchu komunikace. Tyto práce pro-

vede fi rma REPARE Trutnov, s. r. o., za necelých 

1,7 mil. Kč včetně DPH. 

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Již měsíc mají občané i návštěvníci Dvora Králové 

nad Labem možnost využít systému sdílených kol 

a díky nim se rychle, a především ekologicky pře-

pravovat z jedné části města do druhé. K dispozici 

mají 50 kol městského typu, která si mohou vypůj-

čit a  vrátit na  16 stanovištích. K  23. květnu bylo 

do  systému zaregistrováno 687 uživatelů, usku-

tečnilo se 1 295 výpůjček (zhruba 65 jízd/denně), 

z toho 91,2 % bylo do 15 minut, a tedy cyklisté měli 

díky podpoře města jízdu zdarma.

„Těší nás, že projekt našel ve městě své příznivce. 

Určitě je to i  díky podpoře města, které platí 

prvních 15 minut z každé jízdy, a jak se ukazuje, 

většina výpůjček je právě do  čtvrthodiny,“ říká 

starosta Jan Jarolím. Za dalších 45 minut cyklisté 

zaplatí 18 Kč a  poté 18 Kč za  každou další půl-

hodinu vypůjčení. Půjčení i vrácení kol je velmi 

jednoduché. Do  chytrého telefonu si naistalu-

jete příslušnou aplikaci, zaregistrujete se, naske-

nujete QR kód na vybraném kole, dojedete, kam 

potřebujete, tam kolo vrátíte do  označeného 

stojanu a uzamknete ho.

Projekt sdílených kol připravilo město Dvůr Krá-

lové nad Labem ve  spolupráci se společností 

nextbike Czech Republic, s. r. o. „V  současné 

době probíhá pilotní fáze, po jejím vyhodnocení 

se rozhodneme, zda budeme v projektu pokra-

čovat. Již nyní se ale i díky statistikám ukazuje, 

že sdílená kola mají smysl a  ve  Dvoře Králové 

nad Labem se na  nich jezdí,“ říká starosta Jan 

Jarolím. Podrobné informace o  registraci, ově-

ření dostupnosti kol, ceník a  odpovědi na  nej-

častější dotazy najdete na  stránkách fi rmy 

www.nextbikeczech.com/mesto/dvur-kralove.

Rádi bychom nyní od vás, občanů, získali zpět-

nou vazbu týkající se dosavadní zkušenosti 

a využívání sdílených kol ve Dvoře Králové nad 

Labem. Proto jsme připravili krátký dotazník, 

jehož výsledky využijeme v případě pokračování 

projektu (např. pro rozšíření či úpravu seznamu 

stanovišť). Dotazník bude dostupný na  strán-

kách města www.mudk.cz/anketakola od

1. do  15. června 2022 a  jeho vyplnění zabere 

jen pár minut. Předem děkujeme všem, kteří 

poskytnou tolik důležitou 

zpětnou vazbu.

Miroslava Kameníková

Podívejte se na  reportáž 

ze zavedení sdílených 

kole ve městě. Stačí, když 

do  chytrého telefonu na-

skenujete QR kód.

Pomozte s hodnocením projektu sdílených kol, vyplňte dotazník

nedošlo k  poškození ocelového límce na  grilo-

vání. Všechny informace včetně tipů na  použí-

vání griloviště a  provozní řád jsou uvedeny 

na informační ceduli. 

Miroslava Kameníková, foto: Jan Skalický

Podívejte se na  reportáž, 

která byla natočena po  

instalaci griloviště. Stačí, 

když do  chytrého tele-

fonu naskenujete uve-

dený QR kód.
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Jak rychle začal nový rok, tak se i  v  rámci čin-

nosti MAS Královédvorsko rozjel projekt MAP III, 

který se bude i nadále starat o rozvoj vzdělávání 

ve správním obvodu města, tedy v ORP. 

V  návaznosti na  projekt MAP II se dále schází 

pracovní skupiny, sdílí své zkušenosti zástupci 

ze základních i mateřských škol a plánují se nové 

aktivity.

Důležitou akcí, která se chystá, je již 4. ročník 

Dne spolků, který se uskuteční v  pondělí 

5. září 2022 a o kterém budeme více informovat 

v příštím vydání Novin královédvorské radnice. 

V případě zájmu o prezentaci vašeho spolku, nás 

kontaktujte. 

Díky projektu a  aktivitě členek pracovní sku-

piny pro rozvoj čtenářské gramotnosti vám 

můžeme představit literární výzvu pro všechny 

žáky na  téma „Proč nemá Šindelářská věž 

schody?“. Plakát s  podrobnějšími informacemi 

k výzvě naleznete v příloze KdeCo květen 2022 

na straně 8.

Sledujte nás sociálních sítích a webu MAS Králo-

védvorsko www.maskd.cz, kde vás včas o všech 

akcích informujeme. 

Přejeme vám krásné jarní dny.

kancelář MAS Královédvorsko

Už je tu zas promoce
Promoci se někomu 

nepoštěstí zažít ani 

jednou. Někdo je 

promovaný již třikrát 

a  přece stále pokra-

čuje ve  studiu. Ta 

druhá věta označuje studenty Virtuální uni-

verzity 3. věku, kteří absolvovali tento cere-

moniál ve čtvrtek 12. května v aule České 

zemědělské univerzity v Praze – Suchdole. 

A  opravdu některé z  promovaných žen 

studují VU3V od samého začátku, od roku 

2013, mají tak za sebou již 9 „školních“ let 

a  tedy celkem 18 semestrů. Je obdivu-

hodné, že většinu posluchačů nezastavil 

ani lockdown, tím vynucené uzavření 

knihovny a  pouze distanční vzdělávání 

bez možnosti vzájemného setkávání. To je 

za mě, pro studenty, hned vedle sebevzdě-

lávání tou nejdůležitější indicií, pro zapsání 

do dalšího a dalšího semestru univerzity.

Gratulace patří nejen všem promovaným, 

ať už jednou nebo víckrát, ale všem, kteří 

se mají chuť neustále vzdělávat, rozšiřovat 

své obzory a  poznávat dosud nepoznané. 

Tématy zimního semestru 2022/23 jsou 

Čínská medicína v  naší zahrádce a  Archi-

tekti italského baroka. Pokud jste senior/ka, 

chcete načerpat nové informace a  potkat 

nové vrstevníky, přihlaste se v  knihovně 

v  oddělení pro dospělé. A  pokud by se 

stalo, že nám společné setkávání koncem 

září opět někdo zakáže, potom máte jis-

totu, že přednášky i  testy, které probíhají 

v  online prostředí, vám nejen prohloubí 

vaši informační gramotnost, ale také 

zachrání tak důležité duševní zdraví.

Mgr. Marta Pešková Staníková, ředitelka

MěK Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem

Sháníme knihy v ukrajinštině
Městská knihovna Slavoj by ráda rozšířila 

své služby i pro ukrajinské čtenáře. Pokud 

máte doma knížky v ukrajinštině, které 

můžete darovat, nebo víte, kde je sehnat, 

kontaktujte prosím knihovnu na tel.: 

721 390 348. Děkujeme.                    Měk Slavoj

Novinky z MAS Královédvorsko

Průběžnou výzvu 

k  předkládání žádostí 

o  podporu z  dotač-

ního programu 

na  výměnu neekologických zdrojů vytápění 

vyhlásil Královéhradecký kraj. První regis-

trace žádostí o  kotlíkovou dotaci bude možná 

15. června od  10:00 do  14:00 hod. a  poté 

v  termínech 29. června, 13. a  27. července, 

10. a  24. srpna 2022. Po  samotné registraci 

bude následovat zhruba dvanáctidenní lhůta 

pro elektronické vyplnění a  odeslání žádosti 

v  systému DOTIS. Následně je nutné doručit 

listinnou podobu žádosti včetně všech příloh 

na Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Cílem dotačního programu je snížení emisí 

z  lokálního vytápění díky eliminaci zastaralých 

kotlů s  ručním přikládáním. Podpora se týká 

rodinných domů, bytových jednotek v bytových 

domech a  nově v  trvale obývaných stavbách 

pro rodinnou rekreaci, zde je podmínka trva-

lého bydlení 24 měsíců před podáním žádosti. 

Mezi žadatele, kterými mohou být pouze níz-

kopříjmové domácnosti, by chtěl kraj rozdělit 

více než 130 mil. Kč. Dotace může dosáhnout 

až 95 % způsobilých výdajů při dosažení limitů 

130 tisíc Kč na kotel na biomasu s ruční dodáv-

kou nebo samočinnou dodávkou paliva, 

180 tisíc Kč na  tepelné čerpadlo a  100 tisíc Kč 

na plynový kondenzační kotel.

Podrobné info najdete na stránkách Královéhra-

deckého kraje www.kr-kralovehradecky.cz.

Zdroj: Královéhradecký kraj

Přijímání žádostí o kotlíkové dotace začne od 15. června

Druholigový titul a po něm krutý konec
Té zprávě se snad ani nechtělo uvěřit. Od příští 

sezony se v  našem městě nebude hrát hokej 

dospělých. Ani druhá liga, ani krajská soutěž. 

Nic. Zimní stadion pod Hankovým domem bude 

organizovaně využívat pouze hokejová mládež, 

krasobruslaři a  samozřejmostí budou veřejná 

bruslení.

Důvod? V  hokejovém klubu skončil dosavadní 

šéf Vasil Teodoridis, jenž hokej v  našem městě 

podporoval dlouhých sedm let, nyní však 

z  důvodu špatného zdravotního stavu nemůže 

pokračovat.

„Je mi to moc líto, ale poté, co jsem absolvo-

val speciální vyšetření v Praze, musím oznámit, 

že již dál nebudu moci vést hokejový klub tak, 

jak jsem jej dosud vedl. Rád bych místní hokej 

nadále jakkoliv podporoval, k  tomu, aby však 

zůstal stabilní, musel by se ho ujmout někdo 

jiný,“ řekl Vasil Teodoridis na  menší „pracovní“ 

schůzce uskutečněné v pondělí 9. května.

Dvorský hokej tak stál na rozcestí. Bude ve městě 

pod novým vedením pokračovat druhá liga? 

Přihlásí klub po  letech „jen“ krajskou soutěž? 

A nebo dospělý hokej ze stadionu pod Hanko-

vým domem vymizí úplně? 

Na  odpověď se nečekalo dlouho. Bohužel. 

Necelý týden poté, co Teodoridis oznámil, že 

je ve  své roli nucen skončit, nenašel se nikdo, 

kdo by klub převzal a chtěl jej podporovat i vést 

v příštích letech.

„Mládež samozřejmě pokračuje. Starat se o  ni 

bude pan Nosek, který s ní v našem městě pra-

cuje již dlouhá léta. Dospělý hokej se tu bohužel 

hrát nebude, a to ani na krajské úrovni,“ potvrdil 

důležitou informaci Teodoridis.

Zároveň prozradil, kdo místo úspěšné značky 

HC Rodos Dvůr Králové nad Labem převezme 

post ve  druhé lize. „Po  nezájmu královédvor-

ského regionu jsem soutěž nabídl na volný trh. 

Nakonec jsem se dohodl se zástupci Pardubic, 

že licenci přenechám Dynamu. Jelikož stadion 

v našem městě nemá dostatečně kvalitní zázemí 

pro trenéry a  hráče, bude se soutěž hrát blíže 

Pardubicím.“

Vasil Teodoridis již dříve nastínil, že kádr pro sou-

těžní ročník 2022/2023 má z  velké míry posta-

ven, je dohodnutý na pokračování trenéra Jiřího 

Zörklera, řady opor, a  dokonce i  na  příchodu 

několika posil. Co tedy nyní bude s hráči?

„Naši hokejisté budou kontaktováni. Pokud 

budou mít zájem, budou moci spolupracovat 

s  týmem, který po nás účast ve druhé lize pře-

vezme,“ řekl Teodoridis.

Zbývá dodat, že v  poslední sezoně HC Rodos 

vyhrál play off  druhé ligy a do posledních minut 

kvalifi kace usiloval o  účast v  baráži o  postup 

do  Chance ligy. O  hokej ve  Dvoře Králové nad 

Labem byl obrovský zájem, sjížděli se k  nám 

sportovní nadšenci z řady okolních měst. Odteď 

bude aréna smutně prázdná.

Tomáš Otradovský, foto: Facebook HC Rodos
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Neznalost, upravená realita nebo vědomé lži?
V uplynulých dvou vydáních NKR jsem zazname-

nal články paní zastupitelky Vonkové a nestačil se 

divit. Vypadá to, že ač jsme oba zastupitelé, zřejmě 

se nepotkáváme na stejných zasedáních, jinak si 

totiž nelze vysvětlit interpretaci některých faktů, 

které si lze snadno ověřit. Otázkou je, zda se jedná 

o neznalost, úpravu reality nebo vědomé lži.

Paní zastupitelka v jednom z textů tvrdí, že 

„čerpáme 170milionový úvěr i kontokorent“, 

v dalším článku dokonce, že „hospodaříme se 

sekyrou kolem 200 mil. Kč“. Ani jedno však není 

pravda. Jednak si paní zastupitelka asi nepa-

matuje takovou „drobnost“ jako je výše úvěru 

(160 mil. Kč), který město HODLÁ čerpat (aktu-

álně čerpáme zhruba 25 mil. Kč) – což zastupi-

telstvo, na kterém byla přítomna, diskutovala 

a hlasovala, schválilo loni v červnu, a navíc se 

několikrát na různých zasedání o výši úvěru 

hovořilo. Město v tuto chvíli ani nečerpá konto-

korent, jak paní zastupitelka mylně uvádí.

Zmatek má také v hospodaření technických 

služeb, když tvrdí, že nás stojí ročně 70 mil. Kč. 

Opět si asi nepamatuje, že zastupitelstvo schvá-

lilo rozpočet TSm ve výši necelých 60 mil. Kč, což 

si lze ověřit i na stránkách města.

Samotnou kapitolou je její výklad územního 

plánování, kdy občany informuje o schválení 

5. změny územního plánu, přestože zastupitel-

stvo (a ona jako jeho členka) několikrát rozho-

dovalo o tom, který z podaných došlých návrhů 

posune teprve do dalšího prověřování.

Pomyslnou třešničkou na dortu je pak informace, 

že rada města má jako poradní orgán 10 komisí. 

Je jich totiž 13 (a dokonce už roku 2018!), což si lze 

opět snadno ověřit na stránkách města v nabídce 

Město – Zastupitelstvo a rada města, kde je nejen 

seznam všech komisí, ale také zápisy z nich.

Nikdo si nemůže pamatovat do detailu všechno, 

ale ve chvíli, kdy má člověk čas na přípravu pří-

spěvků, protože si je sám píše, by si měl uvá-

děná fakta aspoň zjistit nebo ověřit – pokud mu 

ruku (hlavu?) nevede jen zášť a touha kritizovat 

všechno a stále.

Ing. Jan Jarolím, starosta města (ANO 2011) 

Nová strategie města se začne připravovat 
v letošním roce, přivítáme zapojení občanů
Město Dvůr Králové nad Labem se řídí Progra-

mem rozvoje města 2016–2022 (PRM). V březnu 

2022 zastupitelstvo projednávalo vyhodno-

cení PRM a  zároveň prodloužilo jeho platnost 

do doby zpracování nového strategického doku-

mentu města. Ten se začne připravovat ještě 

letos a jeho tvorbu nebude ovlivňovat letitý 

soudní spor o  výši poplatku za  čištění odpad-

ních vod, protože ČOV je v majetku společnosti 

MěVaK. Nově se bude současně se strategií zpra-

covávat také Plán udržitelné městské mobility.

Při tvorbě PRM budou zohledněna data poskyt-

nutá agenturou CzechInvest. Velmi cenná bude 

i implementační studie HSOÚ ORP Dvůr Králové 

nad Labem, kterou připravuje Centrum investic, 

rozvoje a  inovací pro Ministerstvo pro místní 

rozvoj. Studie by měla ukázat potřeby regionu, 

aby ministerstvo mohlo navrhnout opatření šitá 

na míru právě našemu regionu.

Na  tvorbě dokumentu se tradičně podílí velké 

množství aktérů: pracovníci městského úřadu, 

pracovníci příspěvkových a  neziskových 

organizací, podnikatelé, experti z  prioritních 

oblastí. Důležitou částí jsou veřejná projedná-

vání, která jsou přístupná všem občanům města, 

jež se mohou zapojit do  diskusí o  prioritách 

města. Věřím, že právě občané přinesou nové 

podněty a ukážou, že jim budoucí rozvoj města 

není lhostejný. To ostatně dokázali i svým zapo-

jením do participativního rozpočtu města.

Do strategie, resp. do  plánu udržitelné městské 

mobility, by se mohl také promítnout projekt 

sdílených kol ve městě, a to v případě zájmu 

veřejnosti o pokračování nebo rozšíření projektu 

na další místa ve městě a v městských částech.

Dle předběžného harmonogramu se bude 

během léta 2022 připravovat analytická část stra-

tegie. Dalším krokem bude strategická část, která 

se bude formovat na  přelomu roku 2022/2023, 

následovat bude implementační část. Nový Pro-

gram rozvoje města Dvůr Králové nad Labem by 

měl být schválen do konce roku 2023. 

Mgr. Alexandra Jiřičková

místostarostka města (nezávislá za ANO 2011)

Město, ve kterém chci žít
V  mém případě spíš dožít, ale mluvím za  děti 

a vnoučata, která by se mohla do rodiště vrátit.

Mělo by to být město, které naslouchá přáním 

a  tužbám svých obyvatel. Město, které půjde 

s dobou v moderních technologiích a ekologic-

kých úsporách. Město, jehož krédem bude zeleň 

a  rozkvetlé město, aniž by spoléhalo jenom 

na  aktivní občany. Město, které když nabídne 

občanům soutěž v participačním rozpočtu, oni 

se aktivně zapojí a vyhrají, tak nebude problém 

jejich dílo uskutečnit.

Když je složení obyvatel jedno z  nejstarších 

v  kraji a  každým rokem počet obyvatel klesá, 

něco je v nepořádku.

Když občané už několik desetiletí volají po kry-

tém bazénu, který mohou využívat od  prena-

tálního věku, přes batolecí, školní, aktivní až 

po seniorský a vedení města zařadí tento jejich 

sen do  akčního plánu na  jedno z  posledních 

míst s odůvodněním, že v okolí je bazénů dost!

Nebo plánovaná rekonstrukce koupaliště, jejíž 

výsledek by byl tak necitlivý k unikátnímu spor-

tovišti, že dalo vzniknout občanské iniciativě. Až 

potom začalo město postupovat ve  spolupráci 

s občany.

Když město vyhazuje z  městského rozpočtu, 

tedy rozpočtu nás všech, stovky tisíc i  miliony 

za  nesmyslné studie a  projekty, které nemají 

šanci na  realizaci, nebo které převážné většině 

obyvatel nic nepřinesou. To se nemůžeme divit, 

že nám občané nepřibývají.

Projekt sdílených kol je podobný projekt. Ale 

své zastánce už má. Fajn se na nich prý dá pře-

jíždět od hospody k hospodě, ale proč za to platí 

město? V Hradci Králové mají stejnou službu, ale 

bez volné čtvrthodinky. Tak proč my?

Libuše Vonková

zastupitelka (ODS)

Vrátit máme 
do spořitelny?
Tato otázka se při půjčování dokumentů 

v knihovně ozývá stále častěji. 

Ani nevíte, naši milí čtenáři, jak rádi bychom 

vám odpověděli „ANO”. Ale ono to tak rychle 

nepůjde. Jedná se o památkovou budovu, která 

musí projít celkovou rekonstrukcí a  přizpůso-

bení interiéru pro potřeby knihovny. Není tedy 

možný pouhý přesun knih a regálů. 

Na březnovém zastupitelstvu byl učiněn pouze 

první krůček, a  to jednomyslné schválení pře-

sunu knihovny z Tylovy ulice do  budovy měst-

ské spořitelny a zpracovávání projekčních prací. 

Město sice v  současné době vlastní studii pro-

vozně dispozičních řešení staveb čp. 1, 2 a  3 

zpracovanou společností Atelier Adip Hradec 

Králové z  roku 2020, ale protože tehdy mělo 

být funkční náplní zázemí pro úředníky měst-

ského úřadu, rozhodla se rada města usnesením

č. R/236/2022 ze dne 20. dubna zadat veřejnou 

zakázku na  výběr zpracovatele všech projekč-

ních stupňů včetně interiéru tak, aby celou akci 

zpracovala jen jedna projekční či architekto-

nická společnost. V půlce června by tak mělo být 

radě města předloženo k  projednání vypsání 

veřejné zakázky. 

Jak vidíte, jsme na úplném začátku, a  to těšení 

na  vracení knih do  spořitelny si společně ještě 

několik let užijeme. Přesto věříme, že slova pana 

místostarosty o realizaci přesunu do roku 2026, 

se naplní.

Mgr. Marta Pešková Staníková

zastupitelka (DKoalice)

ředitelka Městské knihovny Slavoj

Vládneme, nerušit!
V září budou komunální volby, a tak přemýšlím 

jak se daří našemu městu. Musím říct, že jsem 

velmi zklamaná. Asi nejvíc mi na  současném 

vedení vadí téměř naprostá nekomunikace 

s  občany, odborníky i  opozicí. Moderní města 

vítají názory občanů při hledání řešení pro-

blémů. U  nás se tajně připravené řešení před-

staví veřejnosti jako hotová věc (bytový dům 

na  Berlínku, koupaliště, zimní stadion, sdílená 

kola, griloviště, květináče v  Revoluční ulici...) 

a  protestující občané jsou bráni jako potížisté. 

Bralo by na ně ale město ohled, kdyby svůj názor 

vyjádřili jen tiše a zdvořile?

Druhou věcí, která není správně, je absence vize 

neboli představy o  budoucnosti města. Kdo 

neví, kam míří, zaručeně cíl mine. Máme Akční 

plán rozvoje města, ale na  můj dotaz, kdo má 

na  starosti realizaci bodů týkajících se veřejné 

zeleně, jsem nedostala odpověď. Troufám si říct, 

že většina oblíbených květinových ploch (letnič-

kové „louky“, jarní cibuloviny, květinové záhony 

z Adopce zeleně), a dokonce i projekt participa-

tivního rozpočtu ve Dvoře vznikly až po opako-

vaném naléhání a spíše navzdory vedení města. 

Tak to ale nemá být!

Naštěstí tu ale jsou lidé, a to nejen z naší DKoa-

lice (TOP 09, Zelení, KDU-ČSL, STAN a nezávislí), 

kteří to chtějí změnit. Neslibují pouze, že bude 

líp, ale už teď se v  rámci svých možností snaží 

město vylepšit. Prosím, dejte nám na  podzim 

šanci, chceme společně s  vámi rozvíjet Dvůr 

Králové tak, abychom na něj i na sebe mohli být 

opět hrdí.

Linda Harwot
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inzerce:

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 SKLADOVÉ HALY 3. patro s výtahem

 265 m2 za 5.520 Kč měsíčně
Informace k pronájmu – tel.: 603 703 001

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  V NOVINÁCH 

KRÁLOVÉDVORSKÉ  RADNICE
Řádková inzerce od 150 Kč; plošná od 700 Kč.

Více na: www.mudk.cz/nkr, tel.: 499 318 258

Poezie v našem 
městě
(Odpověď na  stejnojmenný článek Libuše Von-

kové v minulých NKR)

Už to není k nahněvání,

ale jenom k pousmání,

potažmo pak k zděšení,

že by města vedení

mohlo upadnouti v ruce

dvou dam z dnešní opozice!

Jaroslav Kratěna, zastupitel (ANO 2011)

(bývalý triatlonista)

Podharťský rybník byl v dávné době jako koupa-

liště – plovárna a později jsme se zde jako kluci 

také koupali, chytali rybičky „slunky“, v  zimě 

bruslili a hráli hokej na „kolumbuskách“, později 

„kanadách“, a prožívali různá dobrodružství!

Zhruba od  70. let 20. století začal rybník chát-

rat a na dobrých třicet roků se z něho stal spíše 

močál nevábného vzhledu. Jsem rád, že jsem 

se dočkal nápravy! Lesy města se toho ujaly 

a po odbahnění, zajištění průtoku čerstvé vody, 

úpravy okolí s lavičkami a altánem je to naučný 

koutek pro nás občany, zejména mládež! My, 

Podharťáci, děkujeme Petru Kupskému, jedna-

teli Lesů města Dvůr Králové nad Labem za vše 

a  naše mladá generace může využívat tento 

kout stejně jako my dříve narození.

Antonín Valášek

Vzpomínka na mládí 
a současnost

Přestože to obvykle nedělám, nemůžu jinak 

než reagovat na  článek ze 4. čísla NKR „Poe-

zie v  našem městě“, který napsala zastupitelka  

Vonková. Netuším, co vedlo autorku k  napsání 

tohoto článku, z mého pohledu plného neprav-

divých (zavádějících) informací, pomluv a zášti.

Takže pro vysvětlenou těm, kteří to budou chtít 

pochopit, několik argumentů proti.

„Toto je tam od  dušiček“ – stojí v  popisu foto-

grafi e přiložené k  článku. Není to tak úplně 

pravda. Místo pro ukládání odpadu je u  brány 

ve  spodní části hřbitova. Deponie z  fotografi e 

vzniká přičiněním návštěvníků, v  některých 

měsících podpořeným činností pracovníků TSm. 

Naložení odpadu z tohoto místa je možné pouze 

přes plot, ke  kterému jezdíme přes soukromý 

pozemek, a  tudíž pouze za  vhodných klimatic-

kých podmínek. V  loňském roce nebyl z  časo-

vých důvodů na  podzim proveden úklid listí. 

Dne 3. listopadu byly odvezeny větve a  zbytky 

plaňkového plotu. Dne 3. ledna letošního roku 

pak s  ohledem na  vhodné počasí bylo fukary 

uklizeno listí a vznikla „hromada“, která je vidět 

na fotografi i. Vše bylo uklizeno 20. dubna. Jak to 

vypadá na místě dnes, můžete vidět na přiložené 

fotografi i. Ale ano, ony to technické služby zase 

uklidí. Vždyť je za to „královsky“ platíme.

A  tak se dostávám k  fi nancování: „kdyby nás 

technické služby nestály ročně 70 milionů“. 

Pro toto tvrzení již vůbec nenalézám slušného 

označení, zvláště když to napíše zastupitelka 

města, která byla přítomna projednávání 

a  schvalování rozpočtu v  prosinci roku 2021. 

Rozpočet TSm se skládá z  pěti velkých kapitol 

podle druhu hlavní činnosti.

1) Komunikace   14.390.000 Kč

2) Zeleň a pohřebiště   12.870.000 Kč

3) Veřejné osvětlení    5.010.000 Kč

4) Sportoviště  12.540.000 Kč

5) Odpadové hospodářství 14.950.000 Kč

Celkem tedy 59.760.000 Kč. 

Spolu se schváleným rozpočtem jsou schvá-

leny i  některé závazné ukazatele, které musí 

společnost dodržet. Největším jsou náklady 

na  mzdy zaměstnanců (24 mil. Kč) a  odvody 

na  zákonné pojištění (8,16 mil. Kč). Pokud 

k tomu připočteme pravidelné platby za sklád-

kování komunálního odpadu (cca 8 mil. Kč), spo-

třebu elektrické energie (cca 4,8 mil. Kč), plynu 

(200 tis. Kč), tepla (cca 1,5 mil. Kč), platbu 

společnosti MěVaK (1,3 mil. Kč), odpisy (cca

3 mil. Kč), odvod DPH (cca 1 mil. Kč) a drobné nájmy, 

softwarové služby či služby koordinátora BOZP 

(cca 1 mil. Kč), zjistíme, kolik peněz mají TSm 

k  dispozici na  nákup materiálu či objednání 

služeb u externích dodavatelů. 

Abych byl úplně přesný, musíme k  tomu při-

počíst tržby (vstupné na  sportoviště, drobné 

nájmy, služby odpadového hospodářství pro 

fi rmy a některé okolní obce apod.), které v loň-

ském roce činily cca 9 mil. Kč.

A  tak bych rád na  závěr konstatoval, že paní 

zastupitelka je minimálně dobrou vizionářkou. 

Protože pokud moje ruka „netrčí na  fi nance“ 

nyní, bude jistě trčet při sestavování rozpočtu 

na  příští rok. A  to hned vedle rukou ostatních 

ředitelů příspěvkových organizací a  vedoucích 

odborů městského úřadu. Navýšení cen energií, 

materiálů, či kompenzace dopadů infl ace nás 

bude v příštím roce hodně trápit.

Přeji všem občanům města Dvůr Králové nad 

Labem, aby TSm mohly fungovat v  rozsahu, 

který nyní považujeme za  standard. Doufám, 

že fi nanční situace města nepostaví budoucí 

zastupitele před volbu, na  čem budou šetřit. 

Přestaneme v noci svítit? Nebo nebudeme sekat 

trávu? Zametat ulice?

Ing. Vítězslav Šturma, ředitel

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

zastupitel (Východočeši)

Reakce na článek „Poezie v našem městě“
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roků

Realitní kancelářeRealitní kanceláře

klíč k vaší
spokojenosti

PRODÁVÁTE S NÁMI
už od roku 1992 rozumíme nemovitostem

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

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

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

www.tana.cz
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Vítání občánků
Rodiče, kteří mají zájem se s dětmi zúčastnit slavnostního cere-

moniálu vítání občánků, se pro bližší informace mohou obracet 

na Lenku Havlovou z Komise pro občanské záležitosti:

• osobně (MěÚ, nám. T. G. Masaryka 38, kancelář č. 119);
• na tel.: 499 318 255;
• e-mailem: havlova.lenka@mudk.cz.

Noví občánci města
V dubnu 2022 se narodilo 8 občánků našeho města – 7 chlapců a 1 děvče.

Jana Náhlovská, evidence obyvatel

Úmrtí
V měsíci dubnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 32 lidí, z toho bylo 

10 královédvorských občanů, 5 mužů a 5 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili v  dubnu 35 občanů 

s  gratulací k  životnímu jubileu. V  tomto období oslavily 3 páry stříbrnou 

svatbu, 4 páry zlatou svatbu, 3 diamantovou svatbu a  1 pár platinovou 

svatbu.

Lenka Havlová, Komise pro občanské záležitosti

Vzpomínka
Již 5 let uplynulo 22. května 2022 od  chvíle, 

kdy do  „muzikantského nebe“ odešel bube-

ník legend – orchestru Rudy Messe, kapely 

Wostruha a  dalších – Honza Mann. Vzpomí-

náme stále s láskou a vděčností...

Rodina Mannova

Společenská rubrika Sňatky
V dubnu uzavřeli ve Dvoře Králové nad Labem manželství tito snoubenci:

Zdeněk Nemanský a Michaela Šlechtová   – 4. 4. 2022

Václav Vrána a Kristýna Ježková    – 22. 4. 2022

Zbyněk Skála a Veronika Vítková   – 22. 4. 2022

Milan Dudáš a Lucie Svobodová    – 23. 4. 2022

Jaroslav Chládek a Jiřina Farová    – 23. 4. 2022

Jakub Hrubý a Lucie Ježková    – 30. 4. 2022

Ve Vítězné uzavřeli manželství tito snoubenci:

Michal Blahovský a Kateřina Skalská   – 23. 4. 2022

Ota Černý a Anežka Krejčová    – 23. 4. 2022

V Kuksu uzavřeli manželství tito snoubenci:

Ivan Práznovec a Tereza Řeháková   – 29. 4. 2022

Jakub Prokop a Martina Holečková   – 29. 4. 2022

Údaje jsou zveřejněny na základě souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Zleva: Štěpán Šeba, Ondřej Horníček, Josef Rybák, Nikola Nesvadbová.

Zleva: Ema Pappová, Šimon Šafařík, Evalína Jakubcová, Eliška Havlová, 

Barbora Seitlová.

Zleva: Jakub Antonín, Dominik Flégl, Anna Tomková, Josefína Lhotáková, 

Josef Tichý.

Vítání občánků
Ve druhé polovině dubna a v první polovině května bylo ve Staré radnici slavnostně přivítáno celkem 30 dětí. Fotografi e dětí, které se s rodiči vítání zúčast-

nily ve druhé polovině května, najdete v dalším vydání NKR. 

Zleva: Jiří Mencl, Jakub Albrecht, Vojtěch Chodúr, Dave Dvořák, Ester 

Menclová.

Zleva: Alexandra Šimůnková, Maxim Kulel, Daniel Huťka, Thea Podrazilová.

Zleva: Laura Jirešová, Zora Valentová, Anna Munzarová, Barbora Štefanová, 

Michal Štěpán, Sebastian Veselý.
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Zajímavosti ze SPOŠ Dvůr Králové nad Labem

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem

Za poklady regionu

V  rámci praktických cvičení vyrážíme pravi-

delně s  žáky druhého ročníku oboru cestovní 

ruch do  terénu. Letos na  jaře jsme zamířili 

do  blízkého okolí Dvora Králové nad Labem – 

na  nedaleký hrad Pecka. Zde nám mladý, ale 

již velmi zkušený průvodce nadšeně přiblížil 

radosti i  úskalí svého povolání. Druhou naší 

zastávkou byl zatím před sezonou zavřený, ale 

vyhlášený kemp Pecka. Zde jsme se pokusili zjis-

tit, v čem spočívá jeho věhlas a proč právě tento 

kemp hlásí plnou obsazenost již před začátkem 

sezony. Poslední zastávkou našeho putování 

byla replika větrného mlýna v  Borovnici. Role 

průvodce se zde ujal předseda spolku Větrák, 

který mlýn spravuje. Ačkoliv sezona ve  mlýně 

začne až na  začátku května, věnoval nám svůj 

čas již v  polovině dubna a  popsal historický 

význam mlýnů v  regionu i  jejich reálné fungo-

vání. Malebné údolí potoka Zlatnice, který je 

jen kousek od mlýna a kde se ve 12. a 13. století 

dobývalo zlato a  stříbro, prozkoumáme v  něk-

teré z dalších hodin. 

Jan Hojná

Maskérky ukázaly své umění

Práce našich žákyň v oboru Kosmetické služby – 

hra na maskérnu fi lmových studií.

Nácvik dýchání 
Na  konci dubna měli 

žáci druhého ročníku oboru Masér možnost 

zúčastnit se v  trutnovském bazénu praktic-

kého nácviku dýchání, a  to pod vedením pana 

Bavora – instruktora z Apnea Academy. Nejprve 

dostali základní teoretickou suchou přípravu 

správného dýchání včetně tréninku dechové 

vlny. Poté si otestovali svoji dechovou kapacitu 

na tréninkovém dechovém válci. Nakonec násle-

doval nácvik přímo ve vodě. Zde se studenti učili 

splynutí s vodou, pod vodou pracovat s dechem 

a výdrží. Zbyl i čas na samotné plavání.

V  odborném výcviku žáci pokračovali v  trut-

novské provozovně SAORA, kde si  procvičovali 

vybrané masáže přímo na klientech centra.

Tomáš Hamák

Czechcybertron 2022
Naše aula se změnila na  konci dubna na  velín 

atomové elektrárny. Proběhl u  nás druhý ročník 

kybernetického cvičení, které se stalo meziná-

rodní událostí díky hostům nejen z českých, ale 

i  polských středních škol. Tématem cvičení byla 

letos obrana před počítačovým útokem na ovlá-

dací systémy elektrárny a přenosovou soustavu. 

Loni žáci testovali své schopnosti na  plně auto-

matizovaném stroji na výrobu popcornu, řízeném 

SCADA a PLC systémy. Oba ročníky Czechcyber-

tronu byly úspěšné a  jsou jedinečné i  díky spo-

lupráci s Královéhradeckým krajem a odborníky 

na kybernetickou bezpečnost České republiky.

Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch, ředitel školy

Jak tomu dle tradice našeho gymnázia bývá, 

i letos dorazili nadšení studenti z malého města 

na  severu Německa zvaného Cloppenburg. 

Všichni se sem jistě moc těšili a  myslím, že je 

výlety naplánované našimi učiteli velmi nadchly.

Rozhodli se nás totiž vzít třeba do rušných ulic 

stověžaté Prahy, dechberoucích Prachovských 

skal, liberecké IQLandie či na  Pomezní Boudy 

v  Malé Úpě. Počasí nám vesměs na  všech ces-

tách naštěstí přálo a obě strany – jak česká, tak 

německá – si v programu přišly na své. První den 

jsme své německé kolegy také seznámili s Králo-

védvorskem a přivítali u nás ve škole. Celý týden 

byl završen opékáním buřtů na  zahradě školy 

a zhodnocením všech cest.

Loučení bylo těžké a  dojemné, ale už teď se 

těšíme na červen, kdy i my navštívíme své nové 

přátele v jejich zemi. 

Sofi e Geislerová, 1.C

Cloppenburger sind da
Myšlenka na  basketbalový turnaj, podmíněna 

velkou chutí po vášnivém hraní, se nám naskytla 

hned potom, co skončil Vánoční basketbalový 

turnaj, pořádaný našimi tělocvikáři. Nově ote-

vřené venkovní hřiště na  našem gymnáziu se 

začalo zahřívat paprsky sluníčka a vyzývalo nás, 

abychom se vrhli do  akce. Po  mnoha spekula-

cích, vymýšlení a plánování jsme s pomocí spor-

tovních pedagogů, spolužáků a  paní ředitelky 

došli do zdárného konce… Tedy začátku, který 

se konal 9. května o velké přestávce. 

Náš nápad nebyl prvním studentským turnajem 

na škole, o to náročnější bylo zaujmout ostatní 

žáky. Podařilo se nám dát dohromady osm týmů 

ze sedmi tříd a  roztřídit je do  skupin. Soutěž 

je už v  plném proudu a  klání mezi týmy zatím 

proběhla až na výjimky bez problémů. Při každé 

desetiminutové bitvě mezi jednotlivými týmy 

převládá týmový duch a bojovnost všech hráčů, 

kteří do zápasu dávají celé své srdce.

Kolem hřiště i z oken jednotlivých tříd se ozývají 

hlasy úžasných fanoušků, kteří podporují své 

vyvolené. Je to nepopsatelná atmosféra, která 

se stupňuje s  každým odehraným zápasem. Je 

vidět, že podobné akce dokáží stmelit nás stu-

denty, a  proto bychom chtěli poděkovat naší 

škole, že nám dovolila pořádat tento úžasný 

basketbalový turnaj.

Karel Lukeš a Jiří Štefáček (oba 1.A)

Basketbalový turnaj

Přírodovědná expedice Klubu NATURA Itálie 2022
Dlouho očekávaný začátek cesty do Itálie zapo-

čal ve čtvrtek 28. dubna 2022. Cesta byla daleká, 

ale vše jsme vše zvládli na výbornou. 

V  pátek 29. dubna jsme stihli zastavit v  močá-

lové oblasti v blízkosti Bolzana, kde jsme okusili 

první dávku biologické exkurze. Poté nás čekalo 

ještě přes 700 kilometrů do  místa ubytování 

v Camping Europa. V následujících dnech jsme 

navštívili městečko Cultigliano a okolní serpen-

tiny. Podívali jsme se do  Toskánských Apenin, 

kde jsme se horskou přírodou dostali až k jezeru 

Panano ve výšce kolem 1800 m n. m. Také jsme 

prozkoumávali pobřežní oblast Cinque Terre 

a  bývalé mramorové doly v  Carraře, odkud si 

každý odvezl malý nalezený suvenýr. V  úterý

3. května jsme se vydali podívat na  proslulou 

šikmou věž v  Pise. Nesmíme opomenout naše 

večerní výpravy za  pozorováním mořských 

živočichů, mušlí a  řas. Cestou zpět proběhla 

zastávka v  nedalekém městečku Lukka. Poté 

nás čekal přejezd do  našeho druhého ubyto-

vání, a to u jezera Trasimeno. Při cestě jsme stihli 

nahlédnout do  Volterry, nádherného holubího 

městečka se zajímavou architekturou a  ještě 

zajímavějším výhledem na starý římský amfi te-

átr a lázně. Po třech nocích v blízkosti krásného 

jezera a  po  exkurzích 

do  hor jsme zamířili na  devítihodinovou pro-

cházku do  města Florencie. Noční přejezd Itálií 

jsme zvládli a ráno už pozorovali českou zem. 

Děkujeme paní doktorce Janě Dobrorukové 

za  skvělou organizaci celé expedice, lektorům, 

fotografům, kuchařkám a  řidičům a  také všem 

ostatním, se kterými jsme mohli strávit krásně 

prožitý zájezd. Celá expedice byla uskutečněna 

za  fi nanční podpory Královéhradeckého kraje 

a  města Dvůr Králové nad Labem. Těšíme se 

na další exkurze s NATUROU! 

Karel Lukeš (1. A), Alice Vtípilová a Karolína Jonová (3. C)  
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Čarodějnice
V  pátek 29. dubna 

2022 se u  školy slétli 

čarodějnice a  čarodě-

jové ze školní družiny. 

Po  představení si zasou-

těžili, čarovali a  věš-

tili. Po  hrách přeletěli 

na  školní zahradu, kde 

jim čarodějové ze 4. třídy připravili ohýnek 

na  opékání. Na  zahradě se nasvačili, prolétli 

a z kola štěstí vylosovali pytlíček s překvapením. 

Nakonec se všichni rozloučili a odcházeli spoko-

jeni domů s drobnou odměnou.

vychovatelky školní družiny

Návštěva u městské policie
Dne 10. května 2022 jsme měli domluvenou 

schůzku se strážníky městské policie. Zjistili 

jsme, kde policie sídlí. Po přivítání jsme si mohli 

prohlédnout policejní auto. Potom jsme nav-

štívili služebnu, kde nám 

strážníci ukázali vyba-

vení: neprůstřelné vesty, 

pouta, obušek, paraly-

zér, pepřový sprej, vysí-

lačku, dále kamery, které 

sledují na  monitorech 

počítače. Po  prohlídce 

jsme šli na  procházku 

po  městě, kde jsme se 

učili správně přecházet 

silnici, a  zopakovali jsme si dopravní značky. 

Strážníci nás doprovodili k  mostu, kde jsme se 

s poděkováním rozloučili. 

Děkujeme městské policii za ochotu.

V. Vojtová

Aktuality ze ZŠ 5. května

Zprávy ze ZŠ Schulzovy sady MŠ Drtinova
Na spolupráci zaleží aneb zase 
spolu…

Jak jsme se již zmiňovali v článku v minulém čísle 

Novin královédvoské radnice, spolupráce rodiny 

a mateřské školy je pro nás velmi důležitá. Díky 

hygienickým opatřením, které však panovaly 

předešlé dva roky, mohla být pouze „taková“ 

omezená. 

Proto jsme se velmi těšili na opětovné společné 

setkání a  akci s  tematickým názvem „Čaroděj-

nické odpoledne“ pro všechny rodiče s  dětmi 

z  MŠ Dvořákova. Díky slunečnému počasí pro-

běhly všechny plánované aktivity ve  venkov-

ních prostorech naší krásně jarně rozkvetlé 

zahrady.  Ti, kdo chtěli, mohli dokonce toto slav-

nostní odpoledne zakončit posezením u ohniště 

a něco dobrého si opéct. 

V  dalším týdnu jsme s  dětmi připravili pro 

všechny jejich maminky tvořivé odpoledne. 

Na přivítanou jim děti zazpívaly a předaly vlast-

noručně vyrobené dárečky ke  Dni matek. Spo-

lečně jsme se pak pustili do vyrábění a tvoření 

váziček, zvonkoher nebo ozdobných cedulek 

z keramické hlíny. 

V průběhu obou akcí bylo možné si v přátelské 

a  příjemné atmosféře s  rodiči popovídat nejen 

o záležitostech týkajících se mateřské školy, ale 

i běžných věcech.

Nakonec bych chtěla za  všechny paní učitelky 

všem zúčastněným rodičům poděkovat za  pří-

jemné a společně prožitá odpoledne.  

Tereza Kašparová

MŠ Drtinova – pracoviště MŠ Dvořákova

Soutěž ve fi nanční 
gramotnosti
V  posledních týdnech se 

žáci prvního i druhého 

stupně účastnili soutěže 

ve  fi nanční gramotnosti. 

Celkem se zúčastnilo cca 

350 žáků. Tato soutěž má 

již 11letou tradici a  je zaštítěna celosvětovou 

organizací Global Money Week, Českou národní 

bankou, ministerstvy fi nancí a školství a mnoha 

dalšími organizacemi. Otázky byly mnohdy 

náročné, vytvoření studie a  její obhajoba ještě 

náročnější. Musím pochválit všechny žáky, kteří 

se podíleli na  výsledcích v  této soutěži. Díky 

práci Lukáše Michala, Tomáše Čermáka a Terky 

Sáry Hynkové jsme postoupili až do republiko-

vého fi nále, které se uskutečnilo v ČNB v Praze. 

Sice jsme se neumístili na  prvních místech, ale 

i tak se dá říct, že jsme porazili přes 21 000 žáků 

z celé České republiky.

Mgr. Jana Kuchtová

McDonald‘s Cup
Každý rok se pořádá pro děti 1. stupně základ-

ních škol fotbalový turnaj McDonald´s Cup. 

Na letošní ročník jsme si ale museli všichni 2 roky 

počkat. Okrskové kolo turnaje se konalo v úterý 

12. dubna 2022 a  na  umělém trávníku v  Trut-

nově se ukázaly i děti ZŠ Schulzovy sady. Naše 

mužstvo podávalo skvělé výkony, soupeři nám 

nic nedarovali, ale podařilo se nám získat skvělé 

2. místo (první jsme nebyli pouze kvůli horšímu 

skóre) a  vybojovali jsme tak postup do  okres-

ního kola. To se konalo ve středu 4. května 2022 

na přírodním trávníku v Horním Starém Městě. 

Zde už se odehrály opravdu těžké a vyrovnané 

zápasy, v  některých nám přálo štěstí (postup 

ze semifi nále v  penaltovém rozstřelu), ale 

zaslouženě jsme postoupili do  fi nále, kde jsme 

bohužel podlehli lepšímu soupeři. Myslím, že 

sportovní výsledky v  letošním roce nejsou tak 

důležité jako skutečnost, že po vynucené pauze 

mohly děti opět sportovat. A bylo vidět, že hrály 

s  chutí a  zápalem. Byly k  vidění krásné akce, 

góly, zákroky, ale i gesta fair play na všech stra-

nách. Potěšil mne zájem rodičů a také prarodičů, 

kteří neváhali zařídit vše potřebné v zaměstnání 

a své děti podpořili fanděním přímo v místě tur-

naje. Poděkování patří i  organizátorům turnaje 

a nezbývá, než se těšit na další ročníky.

Mgr. Marian Bugar

Zvítězili jsme!
V  rámci učiva o  řecko-perských válkách si žáci 

6. ročníku zkusili uběhnout, ujít či uplavat mara-

tón! Zvládli jsme to a žáci se přesvědčili, že když 

jsme všichni za jedno, tak prostě zvítězíme! Ještě 

že máme tak velkou partu kamarádů. Díky tomu 

jsme nemuseli uběhnout celých 42,195 km, 

poctivě jsme si to rozdělili, a  tak stačilo uběh-

nout, ujít či uplavat jen 1 406,5 m. Někteří z nás si 

špatně převedli jednotky a děsili se 14 km běhu. 

Pro některé to byla brnkačka, někteří se maličko 

potrápili, ale na rozdíl od prvního maratónského 

běžce jsme všichni přežili a  můžeme vám též 

sdělit poselství ,,Zvítězili jsme!“, stejně jako Fei-

dippidés v Aténách.

Mgr. Jana Kuchtová

Další články školy na: www.zsschsady.cz
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Dění na ZŠ Strž

Informace ze ZŠ Podharť

Pamětnice 
z vlastních řad
V  letošním školním roce 

jsme se zapojili s  partou 

deváťáků (Tereza, Vojta, 

Tomáš, Jirka) do projektu 

Paměti národa Příběhy 

našich sousedů. V  době 

covidové pandemie jsme zjistili, že největší 

oříšek bude sehnat pamětníka, který by se byl 

ochoten s námi setkat tváří v tvář, protože nám 

přišlo nešťastné natáčet vzpomínky a  osobní 

zpovědi kohokoli přes mobil či počítač na dálku.

Nakonec jsme našli pamětnici takřka pod vlastní 

střechou. Velmi ochotně s námi spolupracovala 

paní Alena Čiháková (zástupkyně ředitelky naší 

ZŠ), která se nakonec rozpovídala, dokonce 

v  několika rozhovorech, kdy jsme upřesňovali 

a doplňovali informace, aby výsledná rozhlasová 

reportáž, nyní již zařazená do  archivu Paměti 

národa, byla co nejpřesnější.

S  velkou ochotou nám dodala také rodinné 

fotografi e a  dokumenty, které jsme použili 

do závěrečné prezentace, součásti slavnostního 

odpoledne 26. dubna 2022 v  aule dvorského 

gymnázia, kde se sešly všechny týmy zapojené 

do projektu na Královédvorsku, jejich pamětníci, 

zástupce Paměti národa a  koordinátorka pro-

jektu paní Madževská. Odpoledne se vydařilo. 

Všechny týmy hovořily o  tom, že se rády něco 

nového dozvěděly, ale že je vlastně nejvíc těší, 

že mají své veřejné vystoupení za sebou.

Paní Čihákové děkujeme za trpělivost a ochotu 

se s  námi podělit o  své životní zkušenosti. Pří-

nosem pro zúčastněné žáky byly nové infor-

mace o  době před sametovou revolucí přímo 

z  úst pamětníků. Najednou slyšeli o  bezmoci, 

o promarněných šancích i o vzdoru a osobní sta-

tečnosti, což učebnice příliš nezohledňují.

Mgr. Dana Hlavsová

McDonald‘s Cup
Ve středu 20. dubna jsme se se žáky 1. až 3. roč-

níku zúčastnili kvalifi kačního kola tradičního 

fotbalového turnaje McDonald‘s Cup. Naše 

družstvo odehrálo čtyři zápasy proti soupeřům 

ze základních škol trutnovského okresu. Výsled-

kově i herně se nám dařilo, přálo nám také štěstí, 

proto jsme turnaj odehráli bez ztráty jediného 

bodu a postoupili do okresního fi nále.

Finále se konalo 4. května za účasti čtyř družstev, 

kromě naší školy tu byli fotbalisté z  trutnovské 

ZŠ V  Domcích, Rtyně v  Podkrkonoší a  z  Hos-

tinného. Hrálo se systémem „každý s  každým“ 

a  vítěz postupoval do  krajského kola. V  tomto 

kole jsme odehráli dvě utkání, ve  kterých jsme 

byli lepším týmem a své soupeře jsme porazili. 

Klíčové bylo utkání proti Hostinnému, to byl 

souboj o  postup. Na  minulém turnaji se našim 

podařilo zvítězit 3:2 a  bylo to napínavé utkání. 

Tentokrát to nebylo jednoduché, protože jsme 

zpočátku prohrávali 2:0 a  hráli jsme trochu 

zakřiknutě. Přesto se nám podařilo brankový 

poměr snížit. Soupeř však odpověděl třetím gó-

lem. Do konce utkání se nám podařilo vstřelit už 

pouze jednu branku a  upravit skóre na  koneč-

ných 2:3. Soupeř nám tedy minulou porážku 

vrátil a zaslouženě postoupil do krajského kola. 

Naši kluci hráli moc pěkný fotbal s  řadou zají-

mavých akcí i  gólů a  v  okresním kole skončili 

na krásném druhém místě.  Za tento úspěch jim 

patří veliká pochvala. Doufáme, že v příštích roč-

nících tohoto turnaje na svůj úspěch navážou.

Závěrem bych chtěl poděkovat trenérům 

malých dvorských fotbalistů za jejich práci, která 

přináší sportovní úspěchy i  místním školám. 

Také děkuji rodičům našich reprezentantů, kteří 

přijeli své děti na turnaj podpořit. 

Mgr. Vratislav Kacetl

Les nás baví
V  první polovině dubna jsme odeslali obrázky 

do  výtvarné soutěže „Les nás baví“, vyhlášené 

Lesy Znojmo společně s  Městskou knihovnou. 

Na téma „Příběhy psané lesem“ jsme zaslali práce 

čtyř dětí. K naší veliké radosti se dvě děti umís-

tily na stupních vítězů. V kategorii první a druhá 

třída obsadila Oldřiška Šimková se svým obráz-

kem 2. místo a v kategorii třetí a čtvrté třídy se 

umístil Jakub Kvaček na 1. místě. Oba oceněné 

obrázky měly svého ducha, a to nejspíše oslovilo 

i odbornou porotu. Oldřiščin zajíček vypadal, že 

nikdy neviděl sníh a přemýšlí, co studeného to 

padá z  nebe. Jakubova spící lištička měla tak 

milý výraz, že bylo jasné, jak krásné sny se jí musí 

právě zdát. Oběma dětem gratulujeme a  pře-

jeme jim i nadále radost z malování.

Fotografi e ze soutěže najdete na www.zsstrz.cz/

Skola/Aktuality/Uspechy-ve-vytvarne-soutezi/.

Mgr. Jana Hronešová, Andrea Erbenová 

Den Země 
s Jedničkou 
na jedničku
Podharťští prvňáci 

a druháci s radostí vyra-

zili na  jarní akci, kterou 

připravil kolektiv z  DDM Jednička v  prostorách 

své zahrady. Na  místě nás čekalo několik zají-

mavých stanovišť s výkladem, tvoření a některá 

stanoviště jsme si mohli prohlédnout a vyzkou-

šet sami. Poznávali jsme houby, chytali a  určo-

vali sladkovodní ryby, učili jsme se prakticky 

třídit odpady a  dozvěděli se zajímavosti ze 

života včel. Zajímavý byl také výklad o životech 

stromů i praktické poznávání kůží a paroží lesní 

zvěře. Rádi bychom ocenili všechny trpělivé, 

milé zaměstnance DDM, jejich spolupracovníky 

a studenty, kteří jim pomáhali. Akce byla velice 

povedená a  dobře zorganizovaná, takže Pod-

harťští udělují Jedničce jedničku s hvězdičkou!

Mgr. Lenka Buřvalová, Mgr. Šárka Vodová

 a Mgr. Hana Havlíčková

Institut Paměti národa
Dne 11. května se třídy 8. A a 8. B vydaly v rámci 

výuky dějepisu a za odměnu za  účast na  pro-

jektu Post Bellum na exkurzi do Institutu Paměti 

národa v  Pardubicích. Prohlídka byla rozdělena 

na dvě části. V první jsme si popovídali o druhé 

světové válce, odboji v Pardubicích a okolí, šifro-

vali jsme tajnou zprávu, vyslechli příběh Otmara 

Riedla a Jiřího Potůčka. V druhé části jsme dostali 

do rukou tablety a telefony se sluchátky a vydali 

jsme se poznávat příběhy českých pamětníků 

odboje – Tomáše Sedláčka a  Jaryny Mlchové. 

Po  obědě následovala prohlídka Pardubic, kte-

rou vedla paní učitelka Červinková – zámecký 

park, Zelená brána a Pernštýnské náměstí a další. 

Během samostatného rozchodu jsme si užili 

nakupování v obchodním centru a rychlý oběd.

A. Vyšanská (8. A)

Exkurze do Bozkovských jeskyní
V  úterý 10. května jsme jeli na  exkurzi do  Boz-

kovských jeskyní. Každý rok je tato exkurze při-

pravena pro deváté třídy v  rámci přírodopisu 

a zeměpisu. Odjížděli jsme z vlakového nádraží 

a hned jak se vlak rozjel, všichni se pustili do sva-

čin. Když jsme dorazili do  Jesenného, museli 

jsme zdolat pořádný kopec. Po  odpočinku 

jsme začali vyplňovat pracovní listy s  úkoly 

na téma Bozkovské jeskyně a okolí. V jeskyních 

jsme viděli například podzemní jezero, největší 

v  Čechách, z  krápníků nás zaujala Bílá myška, 

Hlava Lucifera, Perníková chaloupka a  další 

zajímavosti. Po prohlídce jeskyní jsme poděko-

vali a  pěšky jsme se vydali po  žluté turistické 

značce přes Sejkorskou kapli do  Semil. Během 

cesty jsme viděli z Masarykovy vyhlídky krásně 

zasněžené Krkonoše, především oblast Kotle. 

Exkurze byla velice zajímavá a moc se nám líbila.

Tereza Holečková, 9. A

Stříbrná zeměkoule
I v letošním školním roce se naše škola zapojila 

do akce, kterou pořádá DDM Jednička a týká se 

sběru hliníkového odpadu. Dětem i  pedago-

gům se podařilo nasbírat 113 kg hliníku a obsa-

dili jsme krásné 2. místo mezi všemi školami 

a školkami v našem městě. 

Všem, kteří poctivě hliník sbírali, patří velká 

pochvala, poděkování i našemu panu školníkovi 

Martinu Jahelkovi, který nám pomáhal. Nejvíce 

hliníku nasbírali: Lea Pohlová, Tomáš Landa, 

Dominik Landa, Josef Šubrt, Alžběta Šecová, 

Lída Šecová, Filip Kratochvíl, Melisa Kubelková, 

Jan Vaněček, Robin Erban, Bastien Falta. Čeho si 

hodně vážíme, je, že jsme se umístili na 1. místě 

Nejlepší třídič odpadového materiálu. Určitě nám 

k  tomu pomohla i  krásná a  přehledná tabulka, 

kterou připravila hlavní organizátorka této akce 

paní Mgr. Alena Hušková. Děkujeme za odměny 

a těšíme se, že i v příštím roce budeme pomáhat 

naší zemičce, třídit odpad a sbírat hliník.

Mgr. Ivana Pešťáková, koordinátor EVVO
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Anežka Holanová po roce opět 
mezi nejlepšími v republice

Královédvoračka Anežka Holanová vybo-

jovala bronzovou medaili na  Mistrovství 

České republiky v OCR a po loňském titulu 

tak obhájila podium. Parádní výkony 

předvedli také další členové sokolské gla-

diátorské party. Startovné si děti odpraco-

valy jako dobrovolníci na  překážkách při 

závodu elity a  mohly tak zblízka sledovat 

ty nejlepší OCR závodníky z Čech i ze světa. 

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

V  těchto dnech si připomínáme 70. výročí 

vzniku fotbalového klubu Tiba Dvůr Králové nad 

Labem. Stalo se tak v roce 1952, kdy se SK Ama-

téři – Sokol Tiba Vorlech spojili se Sokolem Tiba 

Zálabí a ofi ciálně vznikla TJ Jiskra Tiba Dvůr Krá-

lové nad Labem. Začala tím novodobá kapitola 

fotbalu v Podharti. 

Tiba, největší textilní podnik v republice, propůj-

čila své jméno nové Tělovýchovné jednotě, která 

neměla pod svými křídly jen fotbalisty, ale také 

házenkáře, plavce, šachisty a v 50. letech několik 

sezon i hokejisty. Tiba Dvůr Králové nad Labem 

nikdy nehrála 1. ani 2. ligu, ani divizi, přesto se 

významnou měrou zapsala do fotbalové historie 

tejdejšího Východočeského kraje. 

Historie fotbalové Tiby je neodmyslitelně spojena 

s SK Amatéři Dvůr Králové nad Labem, kteří vznikli 

již v  roce 1925, a prvním předsedou byl zvolený 

Emanuel Flégr. Tiba, která vždy byla tak trochu  

ve  stínu svého městského rivala Juty, vychovala 

řadu hráčů i  funkcionářů. Fotbalová Tiba Dvůr 

Králové nad Labem neměla dlouhého trvání, 

neboť v  roce 1974 došlo ke  sloučení s  Jiskrou 

Jutou Dvůr Králové nad Labem v  jednu TJ Dvůr 

Králové nad Labem, jak ji známe z dnešní podoby. 

K  významným osobnostem SK Amatérů a  TJ 

Jiskry Tiby Dvůr Králové nad Labem patřili 

první předseda Emanuel Flégr, Emil Rösel, Josef 

Groh, Adolf Lehraus, Ladislav Lehraus, Zdeněk 

Groh, Jaroslav Groh, Oldřich Prokeš, Jaroslav 

Řehák, Zdeněk Brentner, Miloš Vonka, Bruno 

Káde, František Zoufalý, Jan Netymach, bývalý 

československý reprezentant Jiří Hledík a Karel 

Sedliský, o němž se ve své knize „Trénoval jsem 

mistry“ zmiňuje i  slavný trenér Sparty Praha 

a československé reprezentace Václav Ježek. Je 

připravena k  vydání publikace, která mapuje 

historii fotbalu v Podharti od vzniku SK Amatéři 

v roce 1925 až do konce Tiby Dvůr Králové nad 

Labem v  roce 1974, včetně výsledků, tabulek, 

fotografi í a dalších zajímavostí.

Pavel Lipták 

Před 70 lety vznikl fotbalový oddíl 
Tiba Dvůr Králové nad Labem

V  pátek 22. dubna 2022 bylo na  zahradě Jed-

ničky živo. Sešlo se tu postupně více než

300 dětí z I. stupně nejen královédvorských škol, 

ale také z Kocbeře, Vítězné a Žirče, aby si připo-

mněly Den Země. Malým návštěvníkům jsme se 

snažili zábavnou formou přiblížit, jak důležitá 

pro život je naše příroda, jak je rozmanitá a co 

všechno člověku přináší, že to nejsou jen zdroje, 

ale také bohatá fauna, o kterou je potřeba pečo-

vat. Ke spolupráci jsme přizvali Lesy ČR – Lesní 

správu Dvůr Králové, Městské lesy Dvůr Králové, 

odbor životního prostředí města, Českou lesnic-

kou akademii Trutnov, Klub Natura. 

Zahrada Jedničky se tak zaplnila mnoha stano-

višti. Dětem bylo názorně vysvětleno, jak naklá-

dat s  odpady a  k  čemu se dají využít. Dozvě-

děly se mnoho zajímavostí o  dřevinách a  lese 

vůbec, významné zastoupení tu měla mysli-

vost a  lesní hospodaření. Děti si mnohé mohly 

samy vyzkoušet. Zajímavé bylo stanoviště při-

bližující včelařství. Zastavení věnované neživé 

přírodě připomnělo význam královédvorského 

pískovce, představilo zajímavé zkameněliny 

a  podkrkonošské drahé kameny. Na  své si při-

šli i  kutilové, kteří si mohli vyrobit z  dřevěných 

„koláčků“ třeba legrační obličeje. Program dopl-

ňovala stanoviště „bez obsluhy“. Mohli jste tu 

např. poznávat naše houby nebo si prohlédnout 

různé druhy ptačích budek. Kabinet kuriózních 

zvířat nabídl zvláštní faunu světa, v  Pohádko-

vém koutku byl k vidění vodník, čertík a  trpas-

líci. Některá zastavení doplňovaly otázky. Akci 

podpořilo hezké slunečné počasí, které vydrželo 

po  celé dopoledne. Věřím, že děti odcházely 

spokojené a páteční dopoledne si opravdu užily 

a ještě se mnohé dozvěděly a vyzkoušely si.

Děkujeme všem, kteří se na Dni Země v  Jed-

ničce podíleli – panu Lokvencovi, zastupují-

címu Lesní správu Dvůr Králové, za  poutavý 

výklad a  zapůjčení mnohých předmětů, panu 

Kupskému a  jeho kolegům z  Lesů města Dvůr 

Králové nad Labem za velmi názorné stanoviště 

s  pomůckami i  přípravu materiálu do  rukoděl-

ného koutku, členům Včelařského kroužku při 

ČLA Trutnov za  zvládnutou prezentaci včelař-

ství, paní Šírkové z  odboru životního prostředí 

za inspirativní příspěvek k odpadnímu hospoda-

ření a všem studentům královédvorského gym-

názia za všestrannou pomoc při zajištění i úklidu 

akce. Moc děkujeme a těšíme se, že na tuto spo-

lupráci navážeme i v příštím roce.

Bc. Vladimír Jiřička

Foto: archiv DDM Jednička

Den Země v Jedničce

V jarních měsících mají sokolové napilno. 

Na  přeboru župy Podkrkonošské Jiráskovy 

ve  sportovní gymnastice ženských složek nás 

reprezentovalo pět děvčat z  oddílu starších 

žákyň pod vedením A. Šedivé. 

Výsledky, gymnastika – žákyně: 5. Kateřina 

Schreiberová, 8. Anežka Holanová a 10. Karolína 

Lukášová, 8. Kristýna Orlíková. Ženy: 3. Eva Špa-

tenková. Šplh – žákyně: 1. A. Holanová (přebor-

nice župy), 5. K. Schreiberová a  9. K. Lukášová,

9. K. Orlíková. Ženy: 3. E. Špatenková.

Žáci si zasoutěžili na přeboru Libereckého kraje 

v gymnastickém víceboji a poprvé závodili také 

na koni na šíř. Medaile si sice neodvezli, zato veli-

kou gymnastickou zkušenost.

V  dubnu se rozběhly také atletické soutěže. 

Postupně proběhla první dvě kola přípravek, 

mladšího i  staršího žactva, kde nastupují naše 

družstva. Dorostenky nastupují za  Sokol Jaro-

měř a  juniorka za  SK Dobruška. V  1. kole star-

šího žactva se stal přeborníkem kraje ve skoku 

vysokém Martin Palan výkonem 156 cm a stříbro 

získal Michal Lukáš za  150 cm. V  1. kole mlad-

šího žactva obsadil bronzovou příčku František 

Šturm za  vrh koulí 8,35 m. Ve  2. kole obsadila 

Markéta Síbrová 2. místo v hodu oštěpem výko-

nem 25,94 m. Osobním rekordem 30,17 m drží 

prvenství v  krajském žebříčku. Družstva pří-

pravky jsou ve  své soutěži – hoši na  2. a  dívky 

na 5. místě.

Přeboru župy Podkrkonošské Jiráskovy v  atle-

tice se zúčastnilo 203 závodníků ze šesti jednot. 

Naše jednota postavila na  start 65 závodníků, 

kteří vybojovali třináct medailí za  víceboje 

a  mnoho čtvrtých míst. Do  Dvora Králové nad 

Labem putovalo celkem pět titulů přeborníka 

župy: Dorota Hulíková, Eva Špatenková, Miro-

slav Čuboň, Jan Seifrt a Michal Lukáš, tři stříbra: 

Andrea Šedivá, Dan Voborník a František Šturm 

a  pětkrát bronz: Markéta Síbrová, Filip Mitiska, 

Hynek David, Dan Báča a Tom Erban.

Byla ukončena soutěž ve sportovní všestrannosti 

a  slavnostně vyhlášeny výsledky. Naši borci 

získali čtyři tituly přeborníka župy: Jan Seifrt, 

Matěj Holan, Michal Lukáš a  Ondřej Schreiber, 

pět stříbrných medailí: Hynek David, František 

Šturm, Tomáš Erban, Anežka Holanová a  Eva 

Špatenková a dva bronzy: Ondřej Seifrt a Anto-

nín David.

Začátkem dubna jsme uspořádali pro naše cvi-

čence šibřinky na téma „Z pohádky do pohádky!“ 

Přišlo přes sedmdesát dětí v maskách a k tomu 

pětadvacítka organizátorů. Karneval jsme si 

moc užili. Už se těšíme, až zase příští rok připra-

víme šibřinky pro širokou veřejnost!

Vydařila se také oslava, kterou jsme připra-

vili našim jubilujícím cvičitelkám Jitce, Radce 

a Karolíně, které oslavily dohromady 170 let.

Ženy se pod vedením Jitky Karešové připra-

vovaly na  Sokolgym. S  hromadnou skladbou 

nazvanou Optimistky vystoupí v  Plzni, Brně 

a Pardubicích.

Pavlína Špatenková, TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Zprávy ze sokolského sportování
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V  naší škole probíhá 

během celého školního 

roku řada zajímavých pro-

jektů, které se prolínají 

do  různých předmětů. 

V měsíci dubnu se zamě-

řujeme s  žáky na  šetrné 

zacházení s přírodou. 

Jednu z  akcí jsme pro žáky připravili v  úzké 

spolupráci s  Lesy ČR a  domluvili jsme se na  ní 

s  panem Ing.  Draštíkem z  Lesů ČR. V  samot-

ném lesním terénu na nás čekal 11. dubna 2022 

odborník z praxe pan Václav Lokvenc, který nás 

zasvětil do  lesní práce. Žáci si vyzkoušeli odklí-

zení klestí po těžbě dřeva. Do úklidu větví se děti 

zapojily s nasazením. Motivací pro nás bylo, že 

na  lesním prostranství budou časem vysázeny 

nové stromky.  Někteří z nás se na podzim v roce 

2020 zúčastnili stejné akce a nyní jsme viděli již 

vysázené nové stromky na pasece, kterou jsme 

před rokem a půl pomáhali uklízet. Jsme rádi, že 

nám lesní správa Lesů ČR ve Dvoře Králové nad 

Labem umožnila blíže se zapojit do práce v lese, 

která je pro naši přírodu velice důležitá.

Těšíme se, až se příště zase vydáme do lesa, že 

uvidíme nové stromky na místě, které jsme čistili 

od větví. Je důležité, aby si každý z nás uvědo-

mil, že i malá pomoc přírodě může být užitečná 

pro život na  naší planetě. Děkujeme pracov-

níkům lesní správy Lesů ČR ve  Dvoře Králové 

nad Labem, že nám věnovali svůj čas, abychom 

mohli dětem reálně přiblížit život v lesní krajině.

V  rámci dubnového projektu Zachraňme pla-

netu jsme se zapojili do  celorepublikové akce 

Ukliďme Česko. Úklidový den jsme naplánovali 

na  Den Země 22. dubna, abychom podpořili 

život v čisté přírodě. 

Ve  spolupráci s  odborem životního prostředí 

Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem jsme 

s  paní Ing.  Šírkovou naplánovali místa úklidu 

v našem městě. 

Žáci se vydali vyčistit například turistickou cestu 

K. J. Erbena směrem do  Lipnice, místa ve  Strži, 

uličku kolem vlečky až ke  koupališti, oblast 

na  Sylvárově, část Verdeku či les nad nemoc-

nicí. Naše snaha uklidit tato místa byla opravdu 

potřebná. Pytle na odpad se plnily a na některé 

nálezy, například pneumatiky, ani nestačily. 

Každý z nás by si měl uvědomit, jak je důležité 

dávat věci (odpadky) na  místa, kam patří, 

a  nepohazovat vše ledabyle kolem sebe. Dou-

fáme, že naše snažení nebylo marné a uklizená 

místa nám dlouho vydrží čistá.

Mgr. Dana Nosková,  učitelka

Základní škola a Praktická škola, 

Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479

Skokané na trampolíně Sokola 
Dvůr Králové nad Labem 
zahájili novou sezonu
Prvním závodem před začátkem poháro-

vých závodů je každoročně Liberecký sko-

kan, kterého se z královédvorského oddílu 

zúčastnilo 5 závodnic. V  kategorii ženy B 

obsadila Adéla Hermanová 2. a Anna Svo-

bodová 3. místo. V  kategorii žákyň roč-

ník 2005–2009 obsadila 5. místo Sabina 

Aubrechtová a v kategorii 2010–2013 Vero-

nika Josková 8. a Tereza Vávrová 9. místo.

První závod Českého poháru na  rok 2022 

se konal také v  Liberecké hale Orionka

23. dubna. Za  královédvorský oddíl se 

zúčastnily dvě závodnice v  kategorii ženy 

B. Letos se v  této kategorii závodí podle 

nových mezinárodních pravidel, v  kva-

lifi kaci se skáčí dvě volné sestavy, lepší 

se počítá a  osm nejlepších postupuje 

do  fi nále. Celkové pořadí určí fi nálové 

sestavy. V  kvalifi kaci zaskákala naše děv-

čata výborně a  obě postoupila do  fi nále. 

Adéla Hermanová na 2. a Anna Svobodová 

na  3. místě. I  fi nálové sestavy zaskákaly 

naše závodnice výborně, a  tak nakonec 

zvítězila Anna Svobodová, na 2. příčce byla 

Adéla Čápová (Rožnov pod Radhoštěm) 

a 3. místo patřilo naší Adéle Hermanové. 

Druhý závod Českého poháru ve  skocích 

na  trampolíně se konal 14. května v Odo-

leně Vodě a  zúčastnily se ho dvě králo-

védvorské závodnice v  kategorii ženy B. 

Postup do  fi nále si vybojovala jen Anna 

Svobodová, která obsadila celkové 4. místo. 

Adéla Hermanová obsadila 12. místo.

Druhý den se ve  stejné hale konal závod 

Skokan Vodolky. Tohoto závodu se zúčast-

nilo 6 našich skokanů. V kategorii L1 obsa-

dila Julie Řehořová 14. místo a v kategorii  

R1 Alexandra Řehořová 5. místo. Výborný 

výkon předvedly tři naše závodnice v kate-

gorii R2, kterou vyhrála Tereza Vávrová, 

pátá byla Veronika Josková a sedmá Sabina 

Aubrechtová. V  kategorii ženy B obsadila 

Anna Svobodová 2. místo. Gratulujeme.

Jaromír Bek

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem, 

oddíl skoků na trampolíně

Projekt Zachraňme planetu v ZŠ a PrŠ

Juniorfi lm v plné parádě
Během druhého květno-

vého týdne pořádal DDM 

Jednička opět Královédvor-

ský fi lmový festival, v jehož 

rámci proběhla řada 

doprovodných programů 

a  zejména 28. ročník sou-

těže pro amatérské fi lmaře Juniorfi lm – Memo-

riál Jiřího Beneše. 

Celý festival vypukl již v  úterý a  ve  středu

3. a 4. května, kdy v kině Svět proběhly tři před-

projekce – tedy „ochutnávka“ toho nejlepšího 

ze soutěžních snímků. Do kina dorazilo více než 

150 dětí ze ZŠ Schulzovy sady a ZŠ Strž. 

V pátek poté následovalo pohádkové dopoledne 

pro nejmenší a  kromě čarodějnice Elvíry, která 

v dubnu zaspala návrat do pohádkové říše, dora-

zilo do  kina také přes 200 dětí. Pomohly Elvíře 

splnit čarodějnické úkoly a  za  odměnu kromě 

bonbónu dostaly i pásmo krásných pohádek. 

Ve  stejný čas probíhaly v  DDM odborné 

workshopy vedené lektory youtuberské školy 

U2B z  Buštěhradu a  SŠ aplikované kybernetiky 

Hradec Králové. V  celkem osmi sekcích se více 

než 80 žáků ze SPOŠ a ZŠ Schulzovy sady dozvě-

dělo více o tom, jak se stát youtuberem, ponořit 

se do virtuální reality, pracovat s roboty a naučit 

se základy práce s fi lmovou kamerou. 

V  odpoledních hodinách pak již začali do  kina 

proudit autoři se svými doprovody, hosté, 

odborná i  dětská porota a  samozřejmě diváci. 

Letošní účast byla bohatá, a  tak v  jednom 

momentě se počet obsazených míst blížil stovce. 

Do soutěže se letos přihlásilo 65 fi lmů, přičemž 

pouze jediný nesplňoval kritéria propozic a byl 

vyřazen. V pěti blocích se tedy promítaly snímky 

pěti soutěžních kategorií a  nutno podotknout, 

že poroty to letos opravdu neměly snadné: oce-

ňovaly snímky na 1.–3. místě a udělit mohly také 

čestná uznání. 

Do  celostátního kola soutěže Malé vize také 

odborná porota nominovala 18 snímků, z nichž 

hned 6 fi lmů pochází z  dílny fi lmařů ze Dvora 

Králové nad Labem, a  to zejména z  animač-

ního kroužku Filipa Pýchy při DDM Jednička 

a z tábora Letní animace. 

Nejvíce ocenění, a to hned sedm, posbírala krá-

lovédvorská žákyně Sofi e Geislerová za  fi lmy 

Kočky a  slavnostní chvíle a  Jsem v  pořádku. Ta 

rovněž získala cenu Davida Baldy – Nejlepší 

kamera. Udělena byla také Cena města Dvůr 

Králové nad Labem za  fi lm O  drakovi v  Kolíně, 

Cena Jaroslava Nykla za nejlepší animovaný fi lm 

za  snímek Dárek, cena Jiřího Beneše za  nejhu-

mornější snímek za fi lm Inspektor Koníček zasa-

huje, Cena hlavního organizátora za  fi lm Uto-

penci a jejich kamarádi a Cena Českého rozhlasu 

Hradec Králové za pohádku O veliké řepě.  

Velkým zpestřením byla také páteční večerní 

beseda s  hercem Ladislavem Ondřejem 

(původně avizovaný Miroslav Šimůnek z důvodu 

nemoci nemohl přijet), Tomášem Magnuskem 

a fi lmařem Davidem Baldou. 

Letošní ročník se velmi vydařil a  je na  místě 

poděkovat odborné i  dětské porotě, autorům 

a jejich pedagogickému i rodičovskému vedení 

i  všem hostům a  divákům. Veliké díky patří 

Ministerstvu kultury ČR a  Královéhradeckému 

kraji za  fi nanční podporu, městu Dvůr Králové 

nad Labem za dárkové tašky pro poroty a také 

všem ostatním, kteří se na akci podíleli. Zejména 

děkuji svým kolegům z  DDM Jednička, bez 

jejichž  účasti a  pomoci by nebylo možné pro-

jekt realizovat. A co vy? Přidáte se příští rok?

Mgr. Iveta Hanušová

Foto: archiv DDM Jednička 
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Skautské středisko hlásí Dvanáctiletý Jindřich Roškota 
je hokejovým mistrem světa

Dvůr Králové nad Labem má hokejového 

mistra světa. Český výběrový tým STASA 

HOCKEY TRAINING, ve  kterém hraje také 

dvanáctiletý Královédvorák Jindřich 

Roškota, totiž zvítězil na světovém hokejo-

vém šampionátu kategorie U12.

Turnaj se hrál od 11. do 14. května v rakous-

kém Innsbrucku. Český tým prošel bez pro-

hry až do semifi nále, které sehrál s celkem 

Finska Kiekko-Espoo. Přestože po  první 

třetině mladí Češi prohrávali 1:3, nakonec 

zápas otočili a  s  výsledkem 8:4 postoupili 

do  fi nále. V  něm pak porazili kanadsko-

americký tým Coast2Coast 7:4 a mohli sla-

vit zisk zlatých medailí a putovního poháru, 

na který budou vyryta jejich jména. 

Jindřich Roškota začal s  hokejem v  nece-

lých pěti letech právě ve  Dvoře Králové 

nad Labem pod vedením trenéra Tomáše 

Lagutina. V  současnosti však již nejde 

pouze o bruslení na ledu jako na počátku, 

součástí jeho komplexní přípravy je i suchá 

příprava včetně skatemillu pod vedením 

Jindřichova současného trenéra Jakuba 

Čutty z  Liberce. Neméně důležité je také 

zdravé stravování, kompenzační cvičení 

a spánek.

Takto naplno se svému milovanému sportu 

může věnovat především díky podpoře 

rodiny a učitelů ZŠ Schulzovy sady, kterou 

mladý hráč navštěvuje. Podmínkou vzá-

jemné spolupráce je hokejistův výborný 

školní prospěch, kdy s  pomocí spolužáků 

a  vyučujících si pak samostatně dopl-

ňuje vše zameškané. Za  jejich vstřícnost 

a ochotu jim patří velké poděkování. 

Bez skvělého zázemí rodiny, školy a  své 

vlastní píle by Jindřich takového úspěchu 

těžko dosáhl. Gratulujeme.

(red), foto: archiv rodiny Roškotových

V sobotu 23. dubna se konaly po čtyřech letech, 

proti obvyklým dvěma, tradiční skautské závody 

pro světlušky a  vlčata. Celkem se zúčastnilo

19 hlídek z  celého okresu Trutnov. Naše skaut-

ské středisko postavilo hlídku světlušek Volavek 

a hlídku Sluníček. 

Závod byl připraven v duchu pohádek s názvem 

Z  pohádky do  pohádky. Všechny zúčastněné 

hlídky čekalo na  trati 8 stanovišť zaměřených 

např. na  zdravovědu s  praktickými úkoly, ori-

entaci v  mapě, poznávání rostlin a  živočichů, 

kuchařské dovednosti apod. Naše hlídka Vola-

vek okresní kolo s  velkým náskokem vyhrála 

a budou naše skautské středisko reprezentovat 

společně s  druhou hlídkou ze Svobody nad 

Úpou v  polovině června na  krajském závodě 

v Potštejně. 

Hlídka Volavek byla složena z  těchto děvčat: 

T. Kremličková, B. Kličková, T. Hanušová, Klára 

a  Kristýna Štěpová a  V. Mikešová. První roj 

světlušek letos vyhrál již pošesté a je nejúspěš-

nějším oddílem v  celé své historii. Druhá naše 

hlídka s názvem Sluníčka se umístila na pěkném

5. místě. Výbornému výsledku obou hlídek také 

přispěla víkendová akce 

světlušek s  přespáním 

na  vile, kde se děvčata 

připravovala na  závody. 

Sama si připravila snídani 

jako trénink na  kuchař-

ské dovednosti, učila se 

poznávat rostliny, stromy i živočichy a díky hez-

kému počasí si zahrála na zahradě i několik her.

Ing. Martin Stránský

Ekologická soutěž „Stří-

brná zeměkoule“ měsícem 

duben skončila. O  co se 

jedná? Do  této soutěže 

se v  letošním roce zapo-

jilo celkem 12 kolektivů, 

jejichž hlavním úkolem 

bylo nasbírat co nejvíce hliníkového odpadu 

a také ho správně vytřídit. S hliníkem se setká-

váme každý den – víčka od jogurtů či plechovky 

od nápojů a potravin. Naše děti ví, že vše, co se 

třpytí, rozhodně hliník není! A  jejich třídičské 

dovednosti jsou čím dál lepší. Právě tento školní 

rok 2021/2022 se stal tím rekordním. 

Celkem 12 kolektivů, které se zapojily do  sou-

těže, nasbíraly 567 kg hliníku, což je od  roku 

2008 zatím nejvíce. Všem dětem, žákům či stu-

dentům děkujeme za účast a gratulujeme! Pro-

tože u  nás nikdo neodchází s  prázdnou. Velké 

poděkování patří také učitelům a vychovatelům, 

kteří děti vedou k  třídění odpadu a musí orga-

nizačně zajistit balení a převoz hliníku do DDM 

Jednička. Děkujeme také sběrnému dvoru Lukas 

trade, s. r. o., za trpělivost a ochotu. 

Už nyní sbíráme hliník dále a  jsme zvědaví, jak 

úspěšný bude další, a  to 16. ročník Stříbrné 

zeměkoule! Pokoříme letošní ročník alespoň 

o kilo? 

Výsledky: 

1. MŠ Juta Dvůr Králové nad Labem 141 kg; 

2. ZŠ Podharť Dvůr Králové nad Labem 113 kg; 

3. MŠ Srdíčko Trutnov 69 kg; 4. MŠ Drtinova Dvůr 

Králové nad Labem 63,5 kg; 5. ZŠ Schulzovy 

sady Dvůr Králové nad Labem – 7. D  45 kg; 

6. MŠ Dubenec 41 kg; 7. MŠ Radost Třebihošť 

32 kg; 8. ZŠ a  PrŠ Dvůr Králové nad Labem  

22 kg; 9. Dům dětí a  mládeže Jednička 15,5 kg; 

10. Gymnázium Dvůr Králové nad Labem – Klub 

Natura 14 kg; 11. Střelka – nízkoprahové zařízení 

pro děti a  mládež 6 kg; 12. ZŠ Schulzovy sady 

Dvůr Králové nad Labem – 8. B 5 kg.

V poměru nasbíraného hliníku a jiného odpado-

vého materiálu je NEJLEPŠÍ TŘÍDIČ ZŠ Podharť.

Mgr. Alena Hušková 

Foto: archiv DDM Jednička

Nejvíce hliníku nasbíraly děti z MŠ Juta


