
Ilustrace na měsíc červen – Pavla Körnerová, základní škola Strž
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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI
Městská policie a zajištění bezpečnosti ve městě

Jednou ze zajímavostí je, že kromě známých krizových telefonních čí-
sel jako je 150, 155, 158, nebo evropské tísňové volání 112 je také volba
156, která je vyblokována pro městskou policii. Městská policie ve Dvo-
ře Králové nad Labem však má vlastní číslo 603 237 858. Jak k tomu do-

šlo? 

Když se přidělovala telefonní čísla 156 pro městskou policii, bylo číslo 156 přiděleno měs-
tu Trutnov a protože operátor neměl vytvořený spádový uzel, který by zajistil dovolání z okol-
ních katastrů na městskou polici ve Dvoře Králové nad Labem, bylo našemu městu přiděleno
výše uvedené telefonní číslo. S postupným mizením sítě pevných telefonních linek se potřeba
speciálního čísla vytratila a ukázalo se, že platné telefonní číslo funguje spolehlivě a lidé ze
spádové oblasti jej využívají téměř beze zbytku. Samozřejmě, že když se dovolají občané na
156 do Trutnova, tak strážníci zprávu předají do Dvora Králové nad Labem. Přečíslování tele-
fonní linky královédvorské městské policie se tak v budoucnu ani nechystá. 

Málokdo z obyvatel ví, že na jejich bezpečnost, pořádek a klid ve městě městští strážníci
dohlížejí již více než dvacet let. Městské strážníky totiž radnice zřídila obecně závaznou vy-
hláškou platnou k 1. březnu 1992. 

V červnu 2015 královédvorská radnice zaměstnávala šestnáct strážníků, někteří jsou od-
borníky na odchyt zvířat včetně plazů a včel, další mají certifikát pracovníka v sociálních
službách,  jsou  instruktory  sebeobrany a  jeden  je  specialistou  na  opravy a  údržbu  zbraní.
Strážníci se významnou měrou podílejí na ochraně veřejného pořádku, mimo jiné mohou poři-
zovat audio, foto a videozáznamy, požadovat prokázání totožnosti, předvést osobu, odebrat
zbraň, zakázat vstup na určená místa, otevřít byt, rozhodnout o odstranění vozidla, které tvoří
překážku silničního provozu nebo neoprávněně parkuje na vyhrazeném parkovišti, zastavovat
vozidla, usměrňovat provoz na pozemních komunikacích, měřit rychlost, zjišťovat, zda není
osoba pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, ale také použít donucovací prostředky
včetně služební zbraně.

Bezpečnost ve městě pomáhá monitorovat také kamerový systém. Kromě kamer, které hlí-
dají centrum města, budovu městského úřadu a městské policie, sem patří také kamery úse-
kového měření rychlosti a kamery takzvaného mobilního kamerového systému. Ten se využí-
vá na přechodnou dobu na místech bez pevných kamerových bodů, například v městských
částech Žireč nebo Zboží, kde zatím jiné kamery nejsou. 

Důležité jsou i osobní kamery, které strážníci nosí při sobě, nebo je mají ve služebních vo-
zidlech. Kamerový systém pomáhá při řešení přestupků v dopravě, hlídá přechody pro chodce
i rušné křižovatky či dohlíží na správné parkování na placených parkovištích. Působí i jako
prevence, což dokazuje, že v lokalitách, kde jsou kamery umístěny, došlo k poklesu počtu
trestných činů a přestupků proti veřejnému pořádku a také k poklesu přestupků v dopravě.
Městští strážníci spolupracují s řadou organizací a subjektů nejen ve městě, ale i v jeho okolí. 

Svou činnost dělí  strážníci  na preventivní,  pomáhající  a represivní.  Z tohoto důvodu je
spolupráce s městskými organizacemi a jinými subjekty na partnerské úrovni naprosto ne-
zbytná. Kromě toho strážníci spolupracují i se státní policií, například v zajišťování veřejného
pořádku  na  velkých  kulturních,  společenských  a  sportovních  akcích,  nebo  při  organizaci
společných akcí, zaměřených na kontrolu podávání alkoholu nebo gamblerství.

Tento  zápis  do  kroniky vychází  z  rozhovoru  redaktora  Petra  Vaňouse  z  Krkonošského
deníku s vrchním strážmistrem Mgr. Jindřichem Hauke.

Krkonošský deník, 3. června (upraveno kronikářem)
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Pokuta za špatné stanovení cen vodného a stočného
Za špatné stanovení ceny vodného a stočného dostalo město Dvůr Králové nad Labem od

finančního úřadu patnáctitisícovou pokutu. Podle něj Městské vodovody a kanalizace Dvůr
Králové nad Labem, s. r. o., (dále MěVaK) chybně sestavily kalkulaci cen vodného a stočné-
ho. A to v kontrolovaném období od 1. července 2012 do 31. prosince 2014. „Jednalo se
o standardní kontrolu dodržování závazného postupu při kalkulaci ceny vodného a stočného,
kterou provedl Specializovaný finanční úřad Oddělení cenové kontroly v Hradci Králové,“
uvedla vedoucí ekonomického úseku MěVaK Ing. Veronika Stárková. 

Podle zjištění finančního úřadu společnost porušila zákon o cenách tím, že při sestavování
kalkulací  cen vodného a stočného pro roky 2013 a 2014 rozdělila  v nesprávném poměru
hodnotu nákladů za pronájem infrastrukturního majetku mezi vodné a stočné. „Nesprávný po-
měr nákladů za pronájem infrastrukturního majetku mezi jednotlivé ceny byl stanoven proto,
abychom podle požadavků vedení města zachovali pro zmíněná období stejné ceny a nedošlo
k jejich nárůstu,“ vysvětlila Ing. Veronika Stárková. 

Firma se z pokuty poučila a naopak se pro roky příští snažila sjednat pořádek. Navíc poku-
ta nebyla likvidační a pohybovala se na spodní hranici možných sankcí. Náprava se však do-
tkla všech obyvatel Dvora Králové nad Labem. Za vodu si totiž v letech příštích připlatí.

„Vzhledem k tomu, že se jednalo o první kontrolu společnosti, finanční úřad nám udělil
nízkou pokutu s tím, že pokud by společnost nesjednala nápravu při další kontrole, která se
bude určitě v budoucnu opakovat, tak by musela zaplatit daleko vyšší částku. I z toho důvodu
budeme kalkulaci cen vodného a stočného pro rok 2016 sestavovat tak, aby došlo ke správné-
mu poměru rozdělení nákladů za nájemné infrastrukturního majetku. Proto dojde k nárůstu
ceny za pitnou vodu,“ podotkla Ing. Veronika Stárková. 

Starosta města Ing. Jan Jarolím k celé věci uvedl: „Uložená pokuta je na spodní hranici
částky, kterou mohl MěVaK obdržet. Měla by mít spíše výchovný charakter a město přimět
k tomu, aby stanovilo cenu vodného a stočného na základě platné legislativy tak, jak je uve-
deno v kontrolním zápise.“ Aby se tato situace již neopakovala, sešli se zástupci města s ve-
dením MěVaK a vytvořili kalkulaci ceny vodného a stočného, která by platila od 1. ledna
2016. 

Krkonošský deník, 10. června, Petr Vaňous

Město musí zaplatit přes 3 miliony za porušení rozpočtové kázně
u projektu z roku 2008

Rada města na své schůzi v úterý 30. června vzala na vědomí rozhodnutí odvolacího fi-
nančního ředitelství v Brně, které městu uložilo zaplatit 3.067.500 Kč za porušení rozpočtové
kázně. Navíc by město mělo zaplatit také penále za prodlení, a to ve stejné výši. Radní zá-
roveň odsouhlasili  podání  žádosti  o  prominutí  daně a  podání  odvolání  proti  vyměřenému
penále.

Uvedené sankce souvisejí s projektem „Město Dvůr Králové nad Labem – rekonstrukce at-
letického stadionu“, na který radnice v roce 2008 získala dotaci od Ministerstva financí ve
výši 12.270.000 Kč. V roce 2014 však město na základě kontroly obdrželo od finančního úřa-
du pro Královéhradecký kraj platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši
dotace. „Při kontrole podmínek čerpání finančních prostředků finanční úřad usoudil, že město
nepostupovalo v rámci veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných za-
kázkách, a došlo k neoprávněnému použití dotace, tedy k porušení rozpočtové kázně. K poru-
šení rozpočtové kázně mělo dojít na základě změn smlouvy o dílo po jejím uzavření v rozporu
s nabídkou vzešlou z výběrového řízení. Tím byly porušeny hlavní zásady uvedené v zákoně
o veřejných zakázkách. Dvěma dodatky ke smlouvě, kterou město uzavřelo s vysoutěženou fir-
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mou, se změnil rozsah prací a prodloužil se termín jejich dokončení,“ podotkla Mgr. Alena Pe-
tirová, vedoucí právního oddělení městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem.

Vedení města se proti výši platebního výměru odvolalo a 19. června 2015 odvolací finanční
ředitelství v Brně vydalo rozhodnutí, kterým upravilo platební výměr na 3.067.500 Kč, což je
čtvrtina původní částky. Zároveň konstatovalo, že původní částka byla nepřiměřená. Odvolací
orgán zohlednil charakter pochybení, který považoval za méně závažný. Podle vydaného roz-
hodnutí byl účel dotace splněn.

Proti  rozhodnutí  o výši odvodu za porušení rozpočtové kázně se dále již nelze odvolat
a město částku uhradilo ze svého rozpočtu. V případě penále podá příslušné odvolání proti to-
muto platebnímu výměru.

www.mudk.cz, červen 2015, Miroslava Kameníková

„Protihluková“ vyhláška nebude, rozhodli královédvorští zastupi-
telé

Zastupitelé města Dvůr Králové nad Labem na svém zasedání ve čtvrtek 11. června ne-
schválili návrh na vydání obecně závazné vyhlášky, která by o nedělích a o státních svátcích
omezovala používání  hlučných zařízení,  jako jsou travní  sekačky,  křovinořezy,  cirkulárky,
brusky či motorové pily.

Návrh podal v lednu tohoto roku Jaroslav Heřman ze Dvora Králové nad Labem, jehož
svými podpisy podpořilo více než 130 obyvatel města. Návrh projednala rada města, která za-
stupitelstvu doporučila vyhlášku neschválit. „Kvůli projednání návrhu se sešlo také ´pracovní
zastupitelstvo´,  které se jednoznačně shodlo na tom, že než vydávat vyhlášku, tak zkusíme
oslovit občany, aby se ve zmíněných dnech zdrželi hlučné činnosti,“ uvedl starosta města Ing.
Jan Jarolím.

I proto vyšla na titulní straně Novin královédvorské radnice č. 4/2015 výzva, v níž starosta
žádal občany města o respektování neděle jako dne pracovního klidu.  „Za dobu existence
e-mailové schránky, kam mohli občané psát, že se klid v neděli nedodržuje, přišly pouze dva
konkrétní podněty, což je zanedbatelné množství. I z tohoto důvodu rada města navrhla zastu-
pitelům vyhlášku opět nepřijmout,“ zdůvodnil rozhodnutí starosta Ing. Jan Jarolím a dodal:
„Jsem spíše pro výchovu občanů než pro restrikce.  Výzva v  novinách byla tedy i  jakousi
zkouškou toho, jak to ve městě funguje, a myslím si, že občané obstáli na výbornou. Důležité
jsou pro mě i názory lidí, které potkávám, a oni říkají, že chtěli v neděli sekat, ale vzpomněli
si na výzvu a pracovní klid respektovali.“

Návrh na vydání protihlukové vyhlášky se projednával již v roce 2011. Tehdy rada města
nedoporučila vyhlášku přijmout a následně ji nepřijali ani zastupitelé.

www.mudk.cz, 12. června, Miroslava Kameníková

Čistý Dvůr
Město Dvůr Králové nad Labem získalo prestižní ocenění Křišťálová popelnice za nejlepší

třídění v České republice. Město totiž opanovalo jedenáctý ročník soutěže „O křišťálovou po-
pelnici“, v níž se hodnotí zajištění a efektivita systému sběru a třídění komunálního odpadu
včetně ekologické výchovy a osvěty. 

Za to město dostalo i finanční odměnu 150 tisíc korun.

Soutěž vyhlašuje společnost EKO-KOM, a. s., která zajišťuje celorepublikový systém tří-
dění,  recyklace  a  využití  obalového odpadu.  Hodnocení  se  provádí  především na  základě
údajů poskytovaných obcemi v rámci pravidelného výkaznictví a do soutěže jsou automaticky
zařazeny všechny obce, které jsou do tohoto systému zapojeny.

„Vítězství bylo příjemným překvapením. Je to potvrzení toho, že odvádíme dobrou práci.
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Získané finanční prostředky použijeme na ekologickou výchovu dětí a mládeže a na nákup za-
řízení potřebného ke třídění odpadu,“ řekl královédvorský místostarosta Ing. Dušan Sedláček.

Na  slavnostním  vyhlášení  si  pro
cenu přišla i vedoucí dvorského odbo-
ru  životního  prostředí  Ing.  Eva  Šír-
ková a uvedla, že tříděním odpadů se
město zabývá dlouhodobě, a to již od
roku 1998.  Snaží  se  třídění  neustále
zlepšovat,  věnuje  se  ekologické  vý-
chově od dětí až po dospělé a učí je,
jak správně s odpady nakládat. Nejdů-
ležitější je prevence.

Obyvatelé  města  například  do
svých domácností pravidelně dostáva-
jí odpadový kalendář, který je zamě-
řen  na  třídění  odpadů,  a  ke  třídění
jsou motivováni i  ekonomicky. Výše
poplatku za komunální odpad se odví-
jí  od  množství  skutečně  vyprodu-

kovaného odpadu a lidé si mohou vybrat, zda chtějí týdenní, čtrnáctidenní nebo měsíční svoz.
Krkonošský deník, 12. června (upraveno kronikářem)

Tyršovo koupaliště zahájilo provoz začátkem června
V roce 2016 zahájilo Tyršovo koupaliště oficiální provoz 3. června, ale již od 1. června

bylo dopoledne koupaliště přístupné pravidelným zájemcům o kondiční plavání. Teplota vody
byla sice v prvních dnech kolem 18 °C, ale první téměř tropické červnové dny ohřály vodu na
příjemných 22 °C. Ranní kondiční plavání využívá minimálně 15 až 20 lidí. Osobně jsem
jedním z jeho pravidelných účastníků.

Tyršovo koupaliště  však nejsou jen bazény,  ale  i  sportovně-rekreační areál.  Sportoviště
jsou letos  zdarma včetně  minigolfu,  kde  se  platí  jen  za  zapůjčení  holí  a  míčků.  Letošní
vstupné a permanentky zůstaly na cenách loňského roku. Kdo si chce jen zaplavat, pro toho je
příznivá cena 10 Kč poslední hodinu provozu koupaliště (od 19. do 20. hodiny).

Alzheimerova nemoc – Demence v obrazech
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem uspořádala v sobotu 6. června v DPS

Sadová osmihodinové vzdělávání od Asociace poskytovatelů sociálních služeb České repub-
liky s názvem Alzheimerova nemoc – Demence v obrazech. V současné době se počet osob
s Alzheimerovou nemocí odhaduje v České republice na 150 000 a toto číslo neustále roste.
Komunikace s těmito lidmi a přístup k osobám s Alzheimerovou nemocí si však vyžadují spe-
cifické znalosti a dovednosti, kterými je třeba pracovníky vybavit, aby mohli i nadále účinně
pomáhat osobám s demencí a jejich rodinám. 

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem získala 35.166 Kč z prostředků Ope-
račního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci Národního individuálního projektu
„Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ na pokrytí nejenom samotné vzdělávací aktivi-
ty, ale i mzdových nákladů pro účastníky semináře.

Noviny královédvorské radnice 8/2015, Mgr. Marcela Hauke, ředitelka pečovatelské služby města
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Společenská rubrika
Vítání občánků

Na Staré radnici bylo během května a června slavnostně přivítáno 20 novorozených občán-
ků našeho města.

Noví občánci města
V červnu se narodilo ve Dvoře Králové nad Labem městě 8 občánků – 3 chlapci a 5 děv-

čat.

Úmrtí
V měsíci červnu zemřelo ve správním obvodu města Dvůr Králové nad Labem 27 lidí,

z toho bylo 15 dvorských občanů, 5 mužů a 10 žen.

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

Jaroslav Koudelka a Jitka Benešová – 6. 6., Miroslav Bělský a Lenka Mannová – 6. 6., Mi-
roslav Donát a Šárka Hrozová – 12. 6., Ondřej Kareš a Lenka Němcová – 19. 6., Pavel Balcar
a Martina Mulačová – 20. 6., Zdeněk Kašpar a Zuzana Jarkovská – 20. 6., Jiří Drábek a Jana
Tomková – 26. 6.

V obci Kuks uzavřeli v měsíci červnu manželství tito snoubenci:

Ondřej Malý a Alena Řezníčková – 6. 6., Petr Skala a Alena Voltrová – 13. 6., Martin
Hampl a Lenka Texlová – 13. 6., Petr Hrubý a Pavlína Veselá – 13. 6., Jiří Matuška a Kateřina
Osičková – 27. 6.

V obci Vítězná uzavřeli manželství tito snoubenci:

Vlastimil Vacek a Zdeňka Stöhrová – 6. 6., Tomáš Tomeš a Klára Grindlerová – 19. 6.
Údaje byly zveřejněny na základě poskytnutého souhlasu snoubenců.

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích v červnu 28 ob-

čanů s gratulací a kytičkou. V tomto období oslavilo 10 manželských párů stříbrnou svatbu
a 5 párů zlatou svatbu. V červenci navštívili členové komise pro občanské záležitosti také
28 občanů s gratulací a kytičkou. V tomto období oslavily 4 manželské páry stříbrnou svatbu
a 6 párů zlatou svatbu.

KULTURA
Hankův dům – městské kulturní zařízení
Divadlo Žena za pultem 2

Ve středu 3. června uvedlo divadlo Kalich z Prahy vizio-
nářskou komedii Žena za pultem 2. V hlavních rolích Jiří Lábus a Oldřich Kaiser.

Dítě na talíři
Ve středu 10. června pořádalo Občanské sdružení Žen-Sen přednášku Margit Slimákové

o zdravotní prevenci a výživě.

Dvořákův festival
V neděli 14. června se uskutečnil 425. koncert Kruhu přátel hudby v kostele sv. Jana Křti-

tele. Zasněné tóny trubky a varhan předvedli Miroslav Kejmar a Aleš Bárta klasicky i jazzově.
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Divadlo Jeptišky
Ve středu 17. června uvedlo

Východočeské divadlo z Pardu-
bic divadelní představení Jeptiš-
ky. Divadelní hra je netradičním
pohledem  do  života  řádových
sester a je zárukou kvalitní zá-
bavy  a  velkou  hereckou,  pě-
veckou a komediální příležitostí
pro pět hereček.

Zahájení Královédvorského
hudebního léta

V úterý  23.  června  bylo  na
náměstí  T.  G.  Masaryka  zahá-
jeno  Královédvorské  hudební

léto. Součástí programu bylo odhalení šachového stolku na náměstí. Pak následoval koncert
žáků a učitelů hudebního oboru ZUŠ R. A. Dvorského a výstava výtvarných prací ZUŠ. Celý
program ukončil navečer koncert swingového orchestru Big Band Dvorský. I když počasí ne-
bylo příznivé, přeháňky se střídaly s chladnějším počasím, večerní koncert se vydařil a ti, kte-
ří i přes mírnou nepřízeň počasí přišli, byli odměněni swingovými skladbami v podání Big
Bandu Dvorského.

Městská knihovna Slavoj
Bazar knih

Od 1. do 30.  června probíhal  ve skladu na dvorku knihovny bazar
knih. Knihy bylo možno zakoupit za symbolickou cenu 5 Kč.

Besedy Jak se žilo za války
Během měsíce června probíhaly v knihovně besedy Jak se žilo za války. Součástí programu

byly ukázky beletristických knih, které dětským čtenářům přiblížily 40. léta minulého století.

Pohádkoterapie
V pátek 5. června se uskutečnil další díl pohádkoterapie, tentokrát věnovaný Robinsonu

Crusoe. 

Škola naruby aneb ani jeden den bez čtení
Vyhodnocení celoroční soutěže. Odměnou pro děti, které si ve svém volném čase vezmou

společně s rodiči do rukou knihu, byla v tomto ročníku kniha Jiřího Žáčka Odemyky zamyky.
V roce 2015 se projektu Škola naruby aneb ani den bez čtení zúčastnilo 13 tříd základních
škol (celkem 230 dětí) a 4 mateřské školy (celkem 72 dětí) se svým pedagogickým dozorem. 

Městské muzeum
Absolventský koncert žáků základní umělecké školy
R. A. Dvorského

V úterý 2. června se konal v sále budovy Špýcharu absolventský koncert žáků ZUŠ. Na
koncertě vystoupili absolventi učitelů Vlasty Siřišťové, DiS., Nikoly Holcové, DiS., Vladimí-
ry Matuškové, DiS., a Jana Prouzy, DiS. Na koncertu posluchači vyslechli nejen sólová vy-
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stoupení, ale absolventi zahráli i v různých seskupeních (např. duo příčných fléten, kvartet
lesních rohů atd.). Žáci školy zahráli také společně s Crazy Bandem ze ZUŠ.

Výstava TIBA – vrchol a pád
Ve čtvrtek 18. června se v budově Špýcharu městského muzea uskutečnila vernisáž výstavy

s názvem TIBA – vrchol a pád. Výstava mapovala historii národního podniku TIBA od jejího
začátku až po ukončení provozu v roce 2008. Výstava probíhala od 19. června do 27. září 2015.

První část vernisáže začala v sále Špýcharu městského muzea, kam se sešlo značné množ-
ství bývalých pracovníků i sympatizantů s národním podnikem TIBA, který ve Dvoře Králové
nad Labem zaměstnával tisíce lidí z města i z okolí. 

Zahájení  provedla  za-
stupující  ředitelka  Bc.
Dana  Humlová.  Pak  se
slova ujal hlavní iniciátor
této výstavy, bývalý ředi-
tel  n.  p.  TIBA Ing.  Josef
Jiránek. Ve svém příspěv-
ku osvětlil,  proč se pustil
do  sbírání  materiálů
o TIBĚ v době, kdy ode-
šel jako podnikový ředitel
dva roky před konkurzem.
Hlavním  důvodem  byla
snaha  zajistit  podklady
pro  uchování  dlouholeté
tradice textilního tisku ve
Dvoře  Králové  nad  La-

bem. Začal shromažďovat materiály vlastními silami, ale také psal do novin výzvy všem, kteří
by mohli mít nějaké materiály a artefakty z TIBY.

Ing. Josef Jiránek navštívil všechny fabriky TIBY, viděl, jak některé skončily, a snažil se
získat co nejvíce z historie jednotlivých závodů. Se svojí prací začal v roce 2010 a spolu
s několika tibáky zahájili sběr dat. V této akci však nakonec zůstal sám. Chtěl ve městě získat
nějaké prostory pro historické materiály a artefakty. Bohužel, neuspěl a místo pro tibácké mu-
zeum se mu nepodařilo sehnat. Průlom nastal v roce 2013, kdy ředitelka městského muzea
Mgr. Alexandra Jiřičková oznámila, že muzeum bude mít svoji vlastní expozici věnovanou
textilu ve Dvoře Králové nad Labem, a tak se události kolem výstavy o TIBĚ daly do pohybu.
Byl stanoven termín a začaly se shánět podklady a utvářet scénář výstavy, který byl dílem ce-
lého kolektivu muzea. Po prostudování velkého množství materiálů o TIBĚ, hlavně Tibáckého
zpravodaje, které poskytly mnoho podkladů, začaly práce na sestavování jednotlivých panelů
expozice. Na výstavě bylo celkem 16 panelů (8 oboustranných) věnovaných jednotlivým zá-
vodům TIBY a dalších 25 panelů s mnoha fotografiemi. Součástí výstavy byly vitríny s ukáz-
kami tiskařských technik a pracovních nástrojů, které byly potřeba pro výrobu tiskařských
válců a forem. Celkové aranžmá výstavy zpracovala paní Fiedlerová.

Další částí vernisáže byla improvizovaná módní přehlídka modelů šatů vytvořených z ma-
teriálů, které se vyráběly v národním podniku TIBA. Modní přehlídku konferoval bývalý za-
městnanec TIBY Viktor Schrabal. Čtyři modelky předvedly zajímavé komplety a samostatné
šaty z potištěných tkanin n. p. TIBA. Je s podivem, jak návrháři TIBY vytvořili vzory látek,
které i dnes mají svoje uplatnění a použití. Přehlídka se setkala s velkým ohlasem u publika,
a dokonce jedna z modelek předváděla tibácké výrobky již jako pětiletá dívenka.
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Závěr této části vernisáže provedla místostarostka Mgr. Alexandra Jiřičková, která označila
výstavu za velmi zdařilou a poděkovala všem, kteří se na realizaci podíleli. 

Po této úvodní části vernisáže se všichni účastníci přesunuli do horního patra městského
muzea, kde si důkladně výstavu prohlédli, a začala diskuze pamětníků mezi sebou, když se
poznávali  na  historických  fotografiích  jak  na  pracovištích,  tak  na  společenských  akcích.
Všichni si tak zavzpomínali na léta strávená v národním podniku TIBA, a i to byl účel této
výstavy. 

Historie  města  Dvora Králové  nad Labem a textilního  průmyslu  na  Králové-
dvorsku

V červnu byla otevřena další stálá expozice, která nabízí návštěvníkům muzea pohled do
bohaté historie Dvora Králové nad Labem. Území města bylo osídleno již ve 12. století, jak
dokazuje archeologický nález pozůstatků románské apsidy. Průřez historií v expozici ale začí-
ná daleko staršími archeologickými nálezy a mapou řeckého zeměpisce Claudia Ptolemaia
z 2. století našeho letopočtu, která dokládá znalost zemí okolo řeky Labe. Ze středověkých ná-
lezů jsou zde vystaveny mimo jiné železné předměty ze 14. a 15. století a neméně zajímavé
jsou vystavené husitské zbraně a deník Petra Žateckého, který dokládá účast královédvorské-
ho rychtáře Řehoře na koncilu v Basileji v roce 1432. Ani Dvoru Králové se nevyhnuly války.
Zejména  válka  třicetiletá  (1618–1648)  a  válka  rakousko-pruská  (1866)  ovlivnily život  ve
městě, a proto i těmto historickým událostem je v expozici věnovaný prostor. Návštěvníci se
rovněž seznámí s rozvojem řemeslné výroby a vznikem cechů, které byly důležité pro budou-
cí rozvoj textilního průmyslu v „českém Manchesteru“, jak se městu v době největšího rozma-
chu textilnictví říkalo. Za zmínku stojí také plastický model středověkého města, dva poklady
pocházející  z  první  poloviny 17.  století,  restaurovaný originál  městského praporu z  druhé
poloviny 18. století,  a také kopie Rukopisu královédvorského ve skutečné velikosti,  který
ještě dnes vyvolává diskuze jeho obhájců i odpůrců. Textilní průmysl hrál v historii našeho
města velmi podstatnou roli, proto se mu ve stálé expozici věnuje hned několik místností. Od
začátku textilní výroby v čele s modrotiskem se návštěvník přesune k Josefu Sochorovi, který
výrazně podpořil nejen rozvoj průmyslu ve městě, ale stal se významným mecenášem v ob-
lasti kultury, umění, vzdělání a společenského života. Své místo v expozici má i dříve velmi
známý a rozsáhlý textilní podnik TIBA. Exponáty věnující se firmě JUTA, a. s., jsou jasnou
připomínkou, že i v současné době existuje v našem městě prosperující textilní závod. V po-
slední části expozice, která je pojmenovaná „Tak šel čas…“, si návštěvníci můžou prohléd-
nout ukázky vývoje platidel, hraček, skleněných výrobků a fotoaparátu. Jsou zde i filmové
ukázky z historie Dvora Králové nad Labem a celou atmosféru doplňují na stěnách zvěčněné
důležité  historické mezníky naší  země, které  se pochopitelně dotkly i  Dvora Králové nad
Labem.

Výroční zpráva městského muzea 2015

Vyšlo Vlastivědné čtení
Ve středu 10. června vyšla V. řada – číslo 4 Vlastivědného čtení o našem městě a jeho oko-

lí. Ve vydaném čísle jsou následující články:
Úvodní slovo starosty města Jana Jarolíma – 745 let od první písemné zmínky o našem

městě – Události před sedmdesáti lety – Karel Jaromír Erben, právník a právní historik – Čes-
ké menšinové hasičské sbory na Královédvorsku – Vrchnostenský den v Žirči v roce 1648 –
Nová dominanta Královédvorska.
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ZOO Dvůr Králové, a. s.
Křtiny paterčat gepardů

První odchovaná paterčata gepardů v zoo se narodila v říjnu 2014. Je-
dinečný úspěch chovatelů oslavila zoo 13. června netradičním ceremoni-

álem s hosty z nejrůznějších kontinentů. Americké indiány při slavnosti reprezentovala pe-
ruánsko-česká rodina Goldise Perryho s ženou Jitkou, která pro první mládě vybrala jméno
Inti,  jež v kečuánštině znamená slunce.  Druhé mládě dostalo jméno Zee od Agnes Laury
Peniškové, která je z Kamerunu a přijela se svým mužem Petrem. Zee znamená v africkém
jazyce Ewondo gepard. Arabsko-česká rodina Abdally Gamala s ženou Kateřinou pak poj-
menovala třetí mládě Fahd, což v překladu z arabštiny rovněž znamená gepard. Mongolská
rodina Shagdara Purevjava se ženou Selenge si pro mládě připravila jméno Altai podle nej-
vyšší a posvátné hory Mongolska. Pětici uzavíral český žid Jaroslav Achab Haidler, jenž páté
mládě pojmenoval Nameri, což je jméno geparda v hebrejštině. 

Na zdraví paterčatům připila rovněž Eva Novotná, zástupkyně firmy Bioanalytika CZ, kte-
rá se stala adoptivním rodičem hned dvou z pěti geparďat. K mimořádné příležitosti firma Bi-
oanalytika CZ vyrobila speciální sadu sklenic z dílny designéra Bořka Šípka.

Výroční zpráva ZOO Dvůr Králové, a. s, 2015, str. 24

Výstava kreseb Joy Adamsonové
V galerii Tengenenge byla od 13. června do 4. prosince výstava reprodukcí kreseb Joy

Adamsonové „Portréty keňských kmenů“. Ta je u nás díky příběhu lvice Elsy známá pře-
devším jako ochránkyně přírody. Ve světě je však považována i za vynikající malířku. Proslu-
lé jsou jak její botanické kresby, kterých nakreslila přes 600, tak zejména zdařilé portréty pří-
slušníků 22 keňských kmenů (přes 700 děl). Právě výstavou The Peoples of Kenya, která keň-
ské kmeny představuje, si zoo slavnou ochranářku připomenula i jako významnou malířku.

Výroční zpráva ZOO Dvůr Králové, a. s., 2015, str. 24

ŠKOLY
On-line stezky a šachový stolek

Dvůr Králové nad Labem úspěšně pokračuje v projektu „Města vzdělávání“, který pro něj
připravuje nezisková organizace EDUin.  V současné době připravovali  Královédvorští  tzv.
„Street teaching“, tedy zapojení lidí do vzdělávání přímo na ulici. Konkrétně se jednalo o na-
učné on-line stezky a umístění šachového stolku na náměstí T. G. Masaryka.

V  úterý  23.  června  v  rámci  zahájení  Královédvorského  hudebního  léta  představila
Mgr. Sylvie Pýchová z neziskové organizace EDUin on-line stezky, které je možno najít na
aplikaci Triphood, určené pro chytré telefony. Za město zajišťovala tuto akci místostarostka
města Mgr. Alexandra Jiřičková.

První on-line stezka nese název „Se Zábojem po stopách rukopisu“, měří 2,4 km a na dese-
ti zastaveních provede zájemce místy, která jsou ve městě turisty opomíjena, a seznámí je s je-
jich historií. Jedná se o krátký procházkový okruh centrem.

On-line stezka „Safari ve městě“ je určena pro rodiny s dětmi, které se chtějí kromě zoo
vypravit i do krásného centra města a prohlédnout si nejen náměstí. Trasa je plně sjízdná ko-
čárky, měří 2,3 km a má 11 zastavení.

Autory stezek jsou studenti SŠIS a gymnázia Matěj Pavelka, Michal Hruška, Jakub Dušek,
Jan Mostecký, Tomáš Hlavatý, Michaela Švábová, Bára Bezrová, Karolína Feixová, Lucie
Ötwösová, Patrik Pátek, Lukáš Pícha, Ondřej Rausa, Pavlína Vágnerová a Kristýna Voňková.
Projekt vznikl pod hlavičkou neziskové organizace EDUin a s lektory firmy Gameleon.
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Autor šachového stolku Petr Vaněk

Další akcí bylo odhalení šachového stolku na náměstí T. G. Masaryka. Jedná se o projekt
Street teachingu (vzdělávání na ulici). Jednotlivé návrhy vytvořili žáci výtvarného oboru zá-
kladní umělecké školy R. A. Dvorského ve Dvoře Králové nad Labem. Odborná komise ve
složení Mgr. Alexandra Jiřičková, Mgr. Ivana Černá, Mgr. Jiří Holan, Ing. arch. Pavel Tomek
a Petr Vaněk vybrala tři práce jako volnou inspiraci pro sochaře Petra Vaňka, jenž vytváří ori-
ginální kovové plastiky a který šachový stolek na náměstí vytvořil.  Na realizaci stolku fi-
nančně přispěli místní podnikatelé: Robex DK, s. r. o., Stavební společnost Žižka, spol. s r. o.,
FV Plast, a. s., Rodos J + V Teodoridis, s. r. o., Altec, a. s., a dotaci poskytla také J & T
Banka. 

Pro využití šachového stolku nemuseli mít zájemci vlastní figurky. Informační centrum za-
půjčovalo kompletní hru.

www.mudk.cz, červen 2015, Miroslava Kameníková

Starosta města přijal pedagogy ze sedmi zemí Evropské unie
Základní škola ZŠ Strž, jež je příspěvkovou organizací města Dvůr Králové nad Labem,

v červnu zakončovala program v rámci projektu Comenius – partnerství škol pod názvem Art
Snapshots of the Past and Present. Od 29. června do 3. července se v základní škole konalo
poslední mezinárodní setkání tohoto dvouletého programu, kterého se účastnily partnerské
školy z dalších devíti zemí Evropské unie. ZŠ Strž tak přivítala celkem 64 pedagogů a žáků
základních škol z Portugalska, Řecka, Polska, Maďarska, Rumunska, Španělska, Estonska,
Turecka a Itálie.

Zahraniční hosté zavítali v pondělí 29. června na královédvorský městský úřad, kde se se-
tkali se starostou města Ing. Janem Jarolímem. Ten představil město a jeho historii a odpoví-
dal na otázky na téma vzdělávání.

www.mudk.cz, červen 2015
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Děti malovaly, jak vypadá šťastné dítě v rodině
Jak vypadá šťastné dítě v rodině? Tak přesně na to měli  obrázkem odpovědět žáci zá-

kladních škol ZŠ Schulzovy sady a ZŠ Podharť, kteří se zúčastnili výtvarné soutěže s názvem
Šťastné dítě v rodině.  Projekt uspořádala Pedagogicko-psychologická poradna Královéhra-
deckého kraje v Trutnově (PPP) ve spolupráci s Městským úřadem Dvůr Králové nad Labem.
„Nápad vznikl již před dvěma lety, kdy jsme se rozhodli v rámci prevence uspořádat akci za-
měřenou nikoliv na drogy, alkohol nebo závislosti na počítačích či mobilních telefonech. Vy-
brali jsme tehdy téma domácího násilí a na místní SŠIS se na toto téma uskutečnila přednáška
doprovázená filmem,“ uvedla Mgr. Lenka Mikesková z PPP a pokračovala: „Chtěli jsme ale
ukázat i tu druhou stranu, tedy jak mohou být děti v rodině šťastné, což se stalo tématem této
výtvarné soutěže. A přišly krásné výkresy, např. jak rodina hraje hry, jezdí na výlety a na řadě
obrázků jsou součástí rodiny také domácí zvířata.“

Do soutěže přišlo
77 výtvorů, které si
mohli  zájemci  pro-
hlédnout na výstavě
v  prostorách  měst-
ského  úřadu.  Zde
bylo  možné  také
hlasovat  o  nejhezčí
výkres.  Vyhodnoce-
ní  soutěže  se  usku-
tečnilo  ve  středu
24. června.  Starosta
města  Jan  Jarolím
spolu s Lenkou Mi-
keskovou  z  PPP
a  Kateřinou  Pišto-
rovou,  vedoucí  od-
boru školství, kultu-

ry a sociálních věcí, předali dárkové tašky autorům nejlepších obrázků.
Divácké ocenění: Matyáš Kursa, Eliška Durstová, Marin Hak a Barbora Veselá (všichni ZŠ

Schulzovy  sady).  Hodnocení  poroty:  Aneta  Skutová  (ZŠ  Podharť),  Barbora  Veselá  (ZŠ
Schulzovy sady),  Anna Tauchmanová,  Veronika  Zemková,  Lucie Fléglová (ZŠ Schulzovy
sady), Eliška Pecnová (ZŠ Schulzovy sady), Eliška Durstová (ZŠ Schulzovy sady) a Tereza
Gottwaldová (ZŠ Podharť).

„Soutěž byla výborný nápad, děti mají přímočařejší pohled na svět a musím říci, že jeden
obrázek mnohdy řekl víc než spousta vět. Překvapilo mě ztvárnění těch nejjednodušších před-
stav šťastného dítěte v rodině – jak sedí celá rodina na gauči nebo spolu utírá nádobí. Děkuji
všem zúčastněným, že se do projektu pustili. Jen víc takových nápadů,“ dodal starosta Ing. Jan
Jarolím. Výstavu výkresů bylo možné zhlédnout v 1. patře hlavní budovy městského úřadu na
náměstí T. G. Masaryka do poloviny července.

www.mudk.cz, Miroslava Kameníková

Find your way – najdi svou cestu
V rámci oslav dne dětí se 3. června ve Dvoře Králové nad Labem konala akce pod názvem

Find your way ve spolupráci Informačního střediska Europe Direct, JF Show Agency a města
Dvůr Králové nad Labem.
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Programu se účastnili žáci 2. stupně základních škol ze Dvora Králové nad Labem. Dětem
byly pod vedením JF Show Agency, Janem Jílkem, bývalým profesionálním jezdcem Free-
style BMX, představeny různé místní volnočasové aktivity, ukázky různých sportů, tanců, jíz-
da na koloběžce, skate, kola BMX. V neposlední řadě také Freestyle, hudebníci a taneční sku-
piny Attitude a Angeles Dance Group.

Hlavním cílem celé akce bylo děti nejen pobavit, ale také pod odborným dohledem si vy-
zkoušet a diskutovat s lektory o aktivních možnostech, jak využít svůj volný čas. Přidanou
hodnotu celé akce spatřovali  pořadatelé ve zvýšení zájmu mládeže o aktivní začlenění do
moderních volnočasových aktivit a tím snížení tzv. netolismu (chorobná závislost na virtu-
álních drogách, kam se řadí sociální sítě, počítačové hry, mobilní telefony a internet obecně).

ww.mudk.cz, tým Europe Direct, 19. června

Atletické závody královédvorských škol o Pohár radnice
Ve středu 24. června se na atletickém stadionu pod Hankovým domem uskutečnily každo-

roční závody škol v atletice o Pohár radnice. V letošním roce se závodů zúčastnily pouze tři
školy: ZŠ Schulzovy sady, ZŠ Podharť a ZŠ 5. května. Nezúčastnila se ZŠ Strž ani žáci gym-
názia. Počasí ze začátku závodů nebylo nijak příznivé, ale později vysvitlo i sluníčko. 

V celkovém součtu  bodů  ve  starších  žácích  vyhrála  ZŠ  Schulzovy  sady  115,5  bodu,
v mladších žácích ZŠ Podharť 103 bodů. ZŠ Schulzovy sady vyhrály v žákyních 107 bodů
a v mladších žákyních 103 bodů. 

Velmi dobrého výkonu dosáhla žákyně Jana Holubcová (ZŠ Schulzovy sady) v běhu na
60 m časem 8,3 s. Ve skoku dalekém žáků překonal Daniel Potocký (ZŠ Schulzovy sady) pěti-
metrovou hranici výkonem 5,22 cm a v dálce žákyň překonala pět metrů i Aneta Bednářová
(ZŠ 5. května) výkonem 5,12 cm. Dalším dobrým výkonem byl vrh 2kg koulí mladší žákyně
Barbory Malé (ZŠ Schulzovy sady) výkonem 12,17 m. V hodů 4kg koulí žáků vyhrál Lukáš
Jarolímek výkonem 11,57 m (ZŠ Podharť).

Závody se konaly v době, kdy již asi žáci více mysleli na prázdniny než na atletické závo-
dy, přesto se podařilo několik hodnotných výkonů.

Text: Mgr. Pavlína Špatenková

ZŠ Podharť
Krajské kolo dopravní soutěže 

Družstvo mladších žáků vyhrálo okresní kolo dopravní soutěže a postoupilo do krajského
kola, které se konalo v Náchodě. V silné konkurenci, kde vlastně žáci z Podhartě byli nováč-
kové a získávali zkušenosti, skončili na pěkném 5. místě. 

www.zspodhart.cz (upraveno kronikářem)

Úspěchy žáků ve výtvarné soutěži ART-FLORAL-DESIGN
Každým rokem vyhlašuje Střední škola vizuální tvorby v Hradci Králové výtvarnou soutěž

pro žáky 6.–9. ročníků ZŠ a žáky ZUŠ. Naše škola se jí pravidelně účastní. Letošní téma
znělo „Cizí země a kultury?“. Soutěž má tři kategorie: malba a kresba, fotografie a 3D model.
V kategorii  3D model  obsadila  Bára  Hošková ze  7.  B  za  loutku  „Černoška“  a  Karolína
Hošková z 6. A za loutku „Havajka“ 1. místo. V kategorii malba a kresba obsadili naši žáci
3. místo za společnou práci „Japonský kobereček“ (Michaela Smíšková, Klára Pešková, Zuza-
na Kejzlarová z 6. A). Všichni výherci a účastníci této soutěže obdrželi diplom a medaili a ví-
tězové navíc ještě pohár!

www.zspodhart.cz, Markéta Hošková
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ZŠ 5. května
Sluníčkový den ve školní družině

Bonbónový strom, nalezený poklad, hry a opékání špekáčků – to vše
čekalo žáky školy na sluníčkovém dnu 24. června. Děti se oblékly a při-
zdobily do žlutého a ti nejlepší si pochutnali na sluníčkové bábovce. Slu-
níčko na ně sice jen zamrkalo, trochu i zapršelo, ale odpoledne si všichni
stejně užili. 

www.zs5kvdk.cz

Vydařené červnové akce na ZŠ 5. května
Dětský den 1. června byl tentokrát v režii žáků posledního ročníku. Nápady nešetřili, proto

i název byl vskutku originální – „Cesta kolem světa“, která žáky zavedla do amerického Colo-
rada, amazonských pralesů, na španělské býčí zápasy, do Ruska, kde si bystří zapamatovali
něco málo z azbuky a šikovní se od domorodců naučili rozdělávat oheň, byla opravdovým zá-
žitkem pro malé i velké, plnící různé úkoly na čas. Trasu organizátoři navedli do Čertových
hradů,  které  byly  příjemným útočištěm ve  slunném a  teplém pondělním dopoledni.  Děti
z I. stupně chodily společně jako třída, starší žáci plnili úkoly ve skupinkách celkem na osmi
stanovištích, jež měla pod záštitou právě devátá třída. Na konci putování ty nejzdatnější čeka-
la sladká odměna, ti ostatní si pochutnali na špekáčku.

V pondělí 8. června čekalo na žáky školy překvapení. Druhou vyučovací hodinu je poctili
návštěvou příslušníci Policie České republiky. Jednalo se o zástupce pořádkové jednotky, jež
má za úkol pomáhat a chránit. Před budovou školy se shromáždily nejprve děti z I. stupně
a netrpělivě vyčkávaly, co se bude dít. Žáci měli možnost zhlédnout ukázku výcviku služeb-
ních  psů,  výstroj,  výzbroj  a  předstírané  situace,  při  nichž  byl  dopaden  pachatel  trestné
činnosti. V závěru celé akce si mohli všichni zblízka prohlédnout a osahat některé předměty
pomáhající policistům při výkonu jejich služby. Malé obecenstvo poté vystřídali starší žáci
II. stupně, aby nebyli ani oni ochuzeni o dojmy z dobrodružného dopoledne.

Noviny královédvorské radnice 6/2015, Mgr. Markéta Haasová

Základní umělecká škola R. A. Dvorského
Absolventský koncert ve Špýcharu městského muzea

Na koncertě 2. června ve Špýcharu městského muzea vystoupili absol-
venti  hudebního oboru I.  stupně (hra na lesní roh a bicí)  a absolventi

II. stupně (hra na příčnou flétnu a lesní roh). Vedle samostatných vystoupení, za klavírního
doprovodu, si absolventi zahráli i v různých seskupeních. Vystoupilo duo příčných fléten, žes-
ťový soubor  PlechBand,  kvartet  lesních  rohů,  hudební  uskupení  Crazy Band,  ale  zazněla
i společná skladba absolventů.

Absolventské koncerty v ZUŠ
Na koncertu 4. června vystoupili absolventi „keyboardisté“ I. a II. stupně základního studia

se svými hosty – kolegy z jiných hudebních oddělení.

Ve čtvrtek 11. června se na koncertě představili absolventi hudebního a tanečního oboru
I. a II. stupně základního studia.

Taneční obor
V sobotu 6. června vystoupili žáci z tanečního oboru pod vedením učitelky Jaroslavy Be-

kové na oslavách Dne dětí v Libotově. Na téže akci se představily také mažoretky Anabel Ja-
roslavy Bekové a odpoledne vystoupila skupina Silmaril Jana Prouzy.

141

http://www.zs5kvdk.cz/


Ve středu 17. června vystoupili žáci tanečního oboru učitelky Jaroslavy Bekové na „Velké
taneční show“ v hale základní školy Strž.

Skupina mažoretek se zúčastnila 20. června soutěže v mažoretkovém sportu v Chotěboři.

Vystoupení v Hotelu pod Zvičinou
V neděli 7. června zahrálo kytarové oddělení na koncertu na kolonádě Hotelu pod Zviči-

nou. Hrálo se na klasické kytary, ale i na elektrické, a zazněly skladby různých stylů, např.
renesance, blues, rock a další.

V neděli 28. června vystoupili na kolonádě Hotelu pod Zvičinou „dechaři“, kteří zahráli
skladby různých žánrů a stylu a v různých hudebních seskupeních, jaké má ZUŠ.

Vernisáž výstavy „U nás“
V galerii  Otto  Gutfreunda  se

uskutečnila 22. června vernisáž vý-
stavy prací žáků výtvarného oboru
školy s názvem „U nás“. Vernisáž
zahájili  žáci  violoncellové  třídy
Pavla Veselého.

Výstava „Zátiší“
Od  19.  května  do  19.  června

probíhala v galerii Otto Gutfreunda
výstava pod názvem „Zátiší“. Byl
to výběr prací studentů keramické
dílny Jindry Vikové ze studia Jar-
mily Tyrnerové z Kohoutova.

Den obce v Horní Brusnici
Akordeonový  soubor  Komořin-

ka, který vede Markéta Mikulková,
zahrál  20.  června  na  Dni  obce
v Horní  Brusnici.  Na  téže  akci  za-
hrál Silmaril a Elbereth Jana Prouzy.

Koncert žáků z přípravky

Koncert  nejmladších  muzikantů  školy z přípravné  hudební  výchovy Lenky Jiranové  se
uskutečnil 22. června. Žáci vystoupili s připravenými písničkami a říkadly, ale každý něco za-
hrál, většina úplně poprvé, i sólově na svůj nástroj či zazpívali.

Text: Mgr. Ivana Černá, ředitelka ZUŠ R. A. Dvorského

ZÁJMOVÁ ČINNOST
Dům dětí a mládeže Jednička
Pohádkové putování

V sobotu 6. června uspořádala Jednička další Pohádkové putování –
tradiční turistický pochod pro rodiče s dětmi. Letos bylo počasí příznivě
nakloněno – den byl krásný a slunečný. Na účastníky čekala trasa, kterou
jsme  oproti  loňské  opět  změnili.  Zůstal  populární  mlýn  s vodníkem

a mlynářem, na jiných místech byly další postavičky – Karkulka s hajným, duch, bába kořená-
řka, poprvé mnich s jeptiškou… Všichni měli pro „pochodníky“ drobné úkoly a testíky. Ne-
chybělo  samozřejmě  občerstvení,  v cíli  byl  připraven  oheň pro  zájemce  o  opékání  buřtů.
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Vzhledem k vydařenému počasí byla možná očekávána trochu větší účast, než bylo přícho-
zích 96 lidí. Příčinou mohlo být několik dětských dnů ve Dvoře Králové nad Labem i v okolí
a možná až příliš velké vedro. 

Text: Bc. Vladimír Jiřička

Poznávání přírodnin
Ve středu 3. června se na ZŠ Schulzovy sady sešli žáci víceletých gymnázií, základních

a středních škol z celého okresu, aby poměřili své dovednosti v okresním kole poznávání pří-
rodnin, které organizuje DDM Jednička ve spolupráci se ZŠ Schulzovy sady a gymnáziem.

Text: Sylvie Černotová, DiS.

Enkaustika a scrapbooking
Další  z interaktivních vzdělávacích programů, který se konal 9.  června,  zasvětil  děti  ze

školní  družiny  do  netradičních  výtvarných  technik  –  enkaustiky  a  scrapbookingu.  První
z technik děti seznámila s malbou horkým voskem, kde pomocí staré žehličky rozžehlovaly
voskovky do abstraktních obrazů. Při scrapbookingu se děti naučily kombinovat různé druhy
papíru, výstřižky, fotografie, samolepky a razítka tak, aby si vytvořily vlastní originální obraz,
kalendář či leporelo.

Text: Bc. Lucie Pospíšilová 

Baby olympiáda
Pro děti z mateřských školek připravila Jednička ve čtvrtek 11. června olympiádu v nejrůz-

nějších disciplínách.  Vítězné družstvo získalo pro svou školku putovní  pohár.  Děti  mohly
ukázat své dovednosti a sportovní nadání ve skoku dalekém, běhu na 20 m, překážkovém
běhu, hodu na cíl a hodu do dálky.

Text: Bc. Lucie Pospíšilová

Cyklovýlet
Účelem  již  druhé  zkušební  společné  jízdy  v  neděli  14.  června,  bylo  ověřit  fyzickou

zdatnost účastníků, technický stav jejich kol, jejich schopnosti komunikace při jízdě ve skupi-
ně a znalost dopravních předpisů. Z 99 % všichni účastníci i jejich kola obstáli. Trasa vedla
lesním terénem, cyklostezkami i po pozemních komunikacích směrem na Hájemství, Svatou
Kateřinu, Hostinné, Arnultovice a Rudník. Po dobrém obědě v restauraci u Soudku se skupina
přesunula do Rudníka, kde na ně čekalo překvapení v podobě návštěvy na Rudnické rokli, což
je Cross country open mistrovství ČR. Pro většinu z nich byl velký zážitek vidět závodníky
motokrosu tak zblízka. Zpáteční cesta vedla kolem Labe a přehrady Les Království. Výlet
zvládli všichni na výbornou.  

Text: Dana Kudrnovská

Kuličkiáda
Letošnímu 7. ročníku této méně tradiční sportovní disciplíny počasí nepřálo. První termín

na  soutěž  o  Putovní  zlatou  kuličku  byl  vyhlášen  již  v květnu.  Bohužel  pršelo.  Ani  další
červnový termín opět nevyšel tak, jak jsme si naplánovali. Po večerním vydatném dešti byl te-
rén rozmáčený, a tak hra v parku Schulzových sadů nepřicházela v úvahu. Proto se letošní
Kuličkiáda stala  na návrh ZŠ Schulzovy sady jednou ze stanovišť jejich sportovního dne
v pondělí 22. června. Hrálo se na umělý důlek v budově školy a zúčastnit se tak mohli pouze
žáci této školy. Protože byla pravidla upravena a účast v soutěži nebyla otevřena všem zájem-
cům, byla letošní Kuličkiáda bez soutěže o Zlatou putovní kuličku.

Text: Dana Kudrnovská

Ostrostřelci v Jedničce
Jednička připravila 23. června pro žáky 5. tříd sportovní dopoledne. Na programu byla

střelba ze vzduchovek, lukostřelba a šipky. Soutěžní klání probíhalo za přímo aprílového po-
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časí, kdy se střídaly vítr, déšť i sluníčko. Střelba ze vzduchovek musela být přesunuta do bu-
dovy, ostatní stanoviště zůstala venku. Sportovcům to však nevzalo chuť do soutěžení a zdár-
ně dokončili  všechny disciplíny.  Na závěr  sportovního klání  se dokonce podařilo  roztopit
oheň. I přes deštivé počasí, které způsobilo menší zdržení, se program vydařil. 

Text: Dana Kudrnovská

Procházky časem
Další ze vzdělávacích akcí – Procházky časem, byla připravena 24. června na žádost uči-

telky Mgr. Šárky Ruprichové ze ZŠ Podharť. Zúčastnilo se celkem 38 žáků ze tříd 4. A a B.
Na společném setkání u Mariánského sousoší na náměstí T. G. Masaryka se děti dozvěděly

základní informace o historii našeho města a jeho památek, o zakládání měst, městské samo-
správě, obraně měst ve středověku a podobně. V druhé části čekala na žáky malá soutěž. Čtyř-
členná družstva dostala pracovní listy. Cílem bylo odpovědět na otázky z historie a některé
věci také osobně vypátrat na náměstí. Soutěž pak byla vyhodnocena. Dalšími místy na trase
exkurze městem pak byly kostel,  městský pranýř,  zbytky městského opevnění  s cimbuřím
a nejstarší památka města – apsida.

Text: Bc. Vladimír Jiřička

Další zájmová činnost
Jak dojít ke spokojenosti, lásce a klidu v životě

Pracovníci areálu Nový svět (známý spíše jako psí útulek) uspořádali v klubovně areálu
v sobotu 13. června besedu se zajímavými lidmi na téma spíše tak trochu filozofické „Jak do-
jít ke spokojenosti, lásce a klidu v životě“. Přednášku měli Michaela Procházková a Ladislav
Nykl a zabývali se otázkami: Jak a proč vznikají v našem životě problémy? Proč se nám dějí
věci, které ani trochu nechceme? Proč se nám nedaří ve vztazích? Vstupné bylo dobrovolné.

Zdroj: plakát Nového světa Dvůr Králové nad Labem, červen 2015

Rozchodíme civilky
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., základní organizace ve Dvoře Krá-

lové nad Labem, uspořádal 19. června dopoledne pro své členy a širokou veřejnost 2. ročník
akce Rozchodíme civilky. Sraz účastníků byl před městským úřadem. Na programu byla in-
struktáž správné chůze, možnost vypůjčení holí na místě za poplatek 50 Kč. Akce byla zamě-
řena na tzv. severskou chůzi s holemi neboli nordic walking, ideální prostředek v boji s civi-
lizačními chorobami a prevence jejich vzniku.   

 Zdroj: plakát Svazu postižených civilizačními chorobami, ZO Dvůr Králové nad Labem

Královédvorská ženská posádka dračí lodě přivezla dva poháry
Devátý ročník závodů dračích lodí se uskutečnil v sobotu 6. června v pardubické loděnici

Arosa. Akce se zúčastnila i ženská posádka ze Dvora Králové nad Labem s názvem „Dračí
žrádlo“. Vyhrála jak finálovou rozjížďku na 200 metrů, tak závod na kilometrové trati.

Noviny královédvorské radnice 6/2015, Mgr. Alexandra Jiřičková

Mölkky oživily podharťské kurty a na podzim se vrátí
Kurty u podharťské „Tramvaje“ obsadili hráči mölekk. Mölkky pocházejí z Finska a nejlé-

pe by se daly přirovnat ke hrám, jako jsou kuželky nebo pétanque. Dvou či tříčlenné týmy se
snaží dřevěným kolíkem trefovat kuželky, označené čísly. Cílem je dosáhnout přesně padesáti
bodů. Podharťský turnaj byl skvěle obsazený, zúčastnilo se 14 týmů, přestože počasí hráče
střídavě propékalo a promáčelo. V napínavém finále, hraném na tři vítězné zápasy, nakonec
podlehly Dvě panenky týmu Chaloupky B. Jeho členové si,  podobně jako další  účastníci,
odnesli ceny, které poskytl distributor hry a sponzor turnaje, firma Albi. Účastníci hojně vy-
užili možnost osvěžit se v občerstvení U Tramvaje.

Noviny královédvorské radnice 8/2015, David Rozsíval (upraveno kronikářem)
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SPORT
Fotbalový klub TJ Dvůr Králové nad Labem
Finále první ligy mladších žákyň ve Dvoře Králové nad
Labem

Stadion pod Hankovým domem se 6. června stal dějištěm finá-
lového turnaje první ligy mladších žákyň. Talentované fotbalistky
z Čech  i Moravy  desítkám  diváků  předvedly,  kam  až  se  v po-

sledních  letech  posunula  dívčí  kopaná.  Z měření  sil  čtyř  nejlepších  kolektivů  sezony
2014/2015 vyšly nejlépe „domácí“ fotbalistky Hradce Králové.

Bitva o titul byla skutečným vyvrcholením celého dne. Ve skvělé atmosféře, kterou zápasu
vytvořily oba fanouškovské tábory,  ale  i  hráčky Sparty a Zbrojovky,  zahájil  lépe Hradec.
Trefami Vejrové a Neradové šel do vedení 2:0, v nastavení prvního poločasu však dění na hři-
šti zdramatizovala hlavička Sitterové. Po pauze už ale další gól nepadl, a mohlo tak začít stří-
kat připravené šampaňské. V dresu vítězek se radovaly i dvě vskutku domácí hráčky, Dvorač-
ky Aneta a Nela Sovákovy, jež vedle barev „votroků“ zároveň nastupují i za starší žáky svého
mateřského oddílu. 

Závěrečného ceremoniálu se zúčastnil také starosta města, který předal družstvům medaile
a poháry. 

Krkonošký deník, 8. června, Tomáš Otradovský (upraveno kronikářem)

Děvčata na Sardinii dělala reklamu dvorskému softballu
Ve dnech 29. června až 4. července se konalo mistrovství Evropy kadetek v softballu ve

městě Nuoro na Sardinii. Český národní tým měly tu čest reprezentovat i dvě dvorské hráčky
Adéla Linková a Anežka Bartoňová.

Bohužel na ostrově splněných přání nevyšlo vše podle českých představ a slzičky zklamání
tak stékaly na stříbrné medaile, které jsou skvělým výsledkem. Důležité je, že dvorské hráčky
byly opět při tom, a jsou tak motivací pro své mladší spoluhráčky, které budou jistě dobrým
příslibem pro udržení tohoto sportu v našem městě.

Noviny královédvorské radnice 8/2015, Pavel Link (upraveno kronikářem)

ZAJÍMAVOSTI
Královédvorský okruh 2015 tak trochu jinak

Letošní Královédvorský okruh se konal mimořádně pouze jeden den a měl i zcela jiný
program než v minulých letech. Změnu zapříčinila stavba nového mostu v Nedbalově ulici,
která Královédvorský okruh pro závod uzavřela.

Letošní již 19. ročník Ceny Františka Šťastného se tak jel v sobotu 20. června jako soutěž
po okolí Dvora Králové nad Labem pro všechny kategorie historických aut a motocyklů. Start
i cíl závodu byl na cílové rovince v Nerudově ulici. Po startu se kolona vozidel a motocyklů
vydala na cestu směrem na Krkonoše po normálních komunikacích. Délka trati byla odstup-
ňována podle stáří vozidel. Nejstarší automobily a motocykly jely 60 km, vozidla vyrobená do
roku 1970 jela 80 km a sportovní motocykly a automobily jely 180 km. Zajímavostí byly tzv.
„šťastné body“. Jeden člen posádky se posadil na Jawu Františka Šťastného a vytočil si na
kole štěstí body, se kterými vyjížděl na trať závodu. Další body získali účastníci při dojezdu
do cíle. Před startem závodu si mohli diváci prohlédnout veterány zaplněný park starého hřbi-
tova a proběhla i soutěž elegance posádek před odjezdem na trať.
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Doplněním  le-
tošního  ročníku  byl
jako  vložený  závod
sprint motocyklů do
50 cm3. Trať závodu
vedla  od  startovní
rovinky  směrem
k  prodejně  COOP.
Do  závodu  se  při-
hlásilo  asi  30  zá-

vodníků, kteří jeli na speciálně upravených motocyklech. Závod byl otevřený, a tak se objevili
i závodníci na sériových motocyklech. Na jednom takovém jel i pan Miroslav Sobotka, které-
mu bylo 86 let.

Letošní netradiční ročník tak vyplnil me-
zeru, která byla zapříčiněna stavbou mostu.
V  příštím  roce  se  bude  konat  Krá-
lovédvorský okruh již s tradičním závodem
motocyklových veteránů.

Byl jsem se podívat pouze na odpolední
sprint, ze kterého je ilustrační snímek. Popis
dopoledního  programu  jízdy  veteránu  je
upraven z Krkonošského deníku, 22. červ-
na, autor Bedřich Machek.

Akce  Sportem  pro  charitu  –
Srdce dětem

V sobotu 20. června před polednem se u Klubu Relax ve Vorlechu začali scházet účastníci
pochodu, který organizoval pan Michal Karadzos. Pochod se uskutečnil pod názvem Sportem
pro charitu – Srdce dětem. Záštitu nad akcí měl starosta města Ing. Jan Jarolím a výtěžek byl
určen pro Nadační fond Kapka naděje Venduly Svobodové.

Trasa pochodu byla na-
plánována po polních ces-
tách  do  Bílé  Třemešné
a  dále  pokračovala  do
Lázní  pod  Zvičinou,  kde
byl  cíl.  Na trasu  v  délce
8 km přišlo více než dvě
stě účastníků a i když po-
časí bylo střídavě oblačné
i s deštěm, přesto všichni
dorazili  do cíle,  kde byla
připravena kasička určená
pro pomoc dětem s onko-
logickým  onemocněním.
I když doba na příspěvek
byla jen čtyři hodiny, po-
dařilo  se  vybrat  úcty-
hodných 130 tisíc korun, částku kterou ani ve snu neočekával pořadatel Michal Karadzos.
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Miroslav Sobotka

Vendula Svobodová a Michal Karadzos s dárcovským šekem



Organizátor akce Michal Karadzos, nejenže pracuje ve zdravotnictví a má tak blízko k ob-
lastem,  které  se  týkají  velmi  závažných  onemocnění  dětí,  ale  má  také  přímou  zkušenost
z  vlastní  rodiny,  jaké  to  je  mít  v  těsné  blízkosti  život  ohrožující  onemocnění.  Finanční
prostředky jsou jednou z možností,  jak přispět na zlepšení kvality péče o onkologicky ne-
mocné  děti  a  zčásti  i  jejich  rodičů,  kteří  s  nimi  musí  trávit  mnohdy měsíce  v  jedné  ne-
mocniční místnosti.

Michal Karadzos byl úspěchem této akce příznivě naladěn a ihned začal uvažovat o příštím
ročníku této charitativní akce, která by měla směřovat vybranou částku na onkologické oddě-
lení hradecké fakultní nemocnice.

Studenti postavili přehradu Les Království z vlnité lepenky. 
Co  všechno  se  dá  postavit

z vlnité lepenky? Studenti střed-
ních  škol  stavebních  v  rámci
celorepublikové  soutěže  doka-
zují, že prakticky cokoliv. Mezi
zvolenými  náměty  se  dvakrát
objevila  přehrada  Les  Králov-
ství  nedaleko  Dvora  Králové
nad  Labem.  Jeden  model
(vlevo) z ekologického obalové-
ho  materiálu  vyrobili  studenti
Střední  průmyslové  školy  sta-
vební  z  Náchoda,  David  Zíma
a Jakub Prouza. Druhou přehra-
du vyrobil student SPŠS Lipník
nad Bečvou Karel  Mayer.  Stu-
denti  měli  za  úkol  zpracovat
model  technické stavby,  kterou
sami  považují  za  nejvýznam-

nější. Jediným omezením bylo, že k výrobě museli autoři využít pouze vlnitou lepenku, tedy
ekologický materiál používaný k výrobě obalů.

Krkonošský deník, 24. června (upraveno kronikářem)

Kronika obrazem
Obchody ve městě
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Foto: Krkonošský deník

Ke konci června ukončila v Palackého ulici svoji činnost provozovna PRO–FOTO, která zajiš-
ťovala fotografické práce.



Na další stránce je fotoreportáž o mostu v Nedbalově ulici. Zaznamenal jsem jeho havarijní
stav a je s podivem, že nedošlo k nějaké vážnější nehodě. 
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Na Benešově nábřeží byla otevřena nová prodejna DONAP, spol. s r. o. Od roku 1993 je to rodinná firma za-
bývající se dodávkou a montáží okenních a dveřních systémů od předních, především českých výrobců.

Pokračovala rekonstrukce prodejny Jednota COOP v Podharti (u busty T. G. Masaryka).



Havarijní stav mostu v Nedbalově ulici

Několik detailů silně zkorodované mostní konstrukce, která již byla za hranicí své životnosti.
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Vlakové nádraží po rekonstrukci kolejiště a nové nástupiště

Vlakové nádraží má nové kolejiště a nové bezbariérové nástupiště 1 a 2. Provoz začal již v první polovině
června 2015.

150



151

Rychlíkové soupravy u nástupiště, vlak vpředu jede směrem na Liberec, vlak na druhé koleji jede do Pardubic.
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