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Pozvánka na zastupitelstvo
Zveme veřejnost na  12. zasedání Zastu-

pitelstva města Dvůr Králové nad Labem, 

které se uskuteční ve čtvrtek 17. září 2020 

od 16:00 hod. v sále Hankova domu. 

Žádáme občany, kteří se chtějí zasedání 

zúčastnit, aby respektovali aktuálně platná 

opatření kvůli koronaviru a měli s sebou 

k dispozici z preventivních důvodů roušku. 

Jde především o ochranu vašeho zdraví 

a zdraví vašich nejbližších. 

Pokud se nemůžete zúčastnit, audiozáznam 

ze zasedání bude s odstupem několika dní 

k dispozici na stránkách města www.mudk.

cz v  sekci Město/Orgány města/Zastupitel-

stvo města. Zde jsou zároveň zveřejňovány 

anonymizované zápisy ze zasedání včetně 

hlasovací matice.                                            (mik)

Výběrové řízení na pozici 
právnička/právník
Město Dvůr Králové nad Labem vyhlásilo 

výběrové řízení na  pozici  právničky/práv-

níka městského úřadu. Pracovní poměr 

bude sjednán na dobu neurčitou s předpo-

kládaným termínem nástupu v  listopadu 

2020, případně podle dohody. K  náplni 

práce bude patřit např. právní poradenství 

odborům úřadu a  příspěvkovým organi-

zacím zřízeným městem. Bližší informace 

podá vedoucí právního oddělení Zdeněk 

Lokvenc, tel.: 499 318 291. Hlásit se mohou 

i absolventi s požadovaným vzděláním bez 

praxe. V  případě úspěšného zapracování 

nabízíme možnost přidělení bytu. Zájemci 

mohou zasílat své přihlášky do  středy 

30. září 2020, 12:00 hod. Podrobnosti 

na elektronické úřední desce, typ oznámení 

– výběrové řízení personální.                        (mik)

Zemřel Ing. Radomil 
Kačerovský, bývalý starosta 
Dvora Králové nad Labem
Ve čtvrtek 20. srpna 2020 zemřel ve věku 

86 let Ing. Radomil Kačerovský, který od 

11. prosince 1990 do 10. března 1993 půso-

bil jako první polistopadový demokraticky 

zvolený starosta města. Čest jeho památce, 

upřímnou soustrast rodině. 

Paní Věra Holičová, která je již několik let nejstarší občankou Dvora Králové nad Labem, oslavila v závěru července 2020 

své 103. narozeniny. K řadě gratulantů se připojil také starosta města Jan Jarolím spolu s Lenkou Prajzlerovou z Komise 

pro občanské záležitosti. Oba paní Holičové popřáli především pevné zdraví a přetrvávající dobrou náladu. Své jubileum 

tato velmi vitální a čilá paní oslavila již několik dní předtím spolu se svou širokou rodinou doma, kde žije spolu se synem 

a snachou.  Text a foto: Jan Skalický

Paní Věra Holičová, nejstarší občanka 
města, oslavila 103. narozeniny

Na úřad, do kina nebo do MHD opět s rouškou
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Vláda rozhodla, že od  září budou muset občané 

na  ochranu před koronavirem, resp. nemocí 

covid-19, ve vybraných veřejných vnitřních prosto-

rách nosit roušky nebo jiné zakrytí dýchacích cest. 

Opatření se vztahuje na  zdravotnická a  sociální 

zařízení, úřady, říjnové volby, pošty, hromadnou 

dopravu a také vnitřní akce s více než 100 účast-

níky (platí např. pro divadla či kina). 

Opatření se dotknou i obyvatel Dvora Králové 

nad Labem. Od 1. září tak bude vstup do prostor 

městského úřadu povolen se zakrytými ústy 

a nosem, s nasazenou rouškou budou muset 

také cestující do městské dopravy.

Stejné opatření bude platit od září pro Han-

kův dům, kino Svět, městskou knihovnu Slavoj 

a  městské muzeum. K  žádným dalším výraz-

ným omezením však zatím nedojde a  neplá-

nuje se ani rušení zářijových akcí. „Potřebujeme 

jen vyřešit, jaký bude průběh plesové sezony 

a tanečních kurzů, které se mají v  Hankově 

domě konat od září,“ říká Jana Kubcová, ředi-

telka Hankova domu.

Situace se příliš nezmění ani v domech s pečova-

telskou službou. „Naše pracovnice stále dodržují 

zpřísněná hygienická pravidla a  o  dalších opa-

řeních rozhodneme podle aktuálního vývoje,“ 

potvrzuje Marcela Hauke, ředitelka Pečovatelské 

služby Města Dvůr Králové nad Labem. 

Nošení roušek naopak nebude povinné 

ve školách (platí i pro základní umělecké školy). 

Ty by se od  září měly řídit pravidly z  manu-

álu, který vydalo MŠMT. Ve  Dvoře Králové nad 

Labem by měl být bez omezení provoz mateř-

ských škol. Také DDM Jednička kroužky otevře 

podle plánu a nechystá se rušit ani připravené 

akce, bude se řídit manuálem MŠMT a reagovat 

na aktuální epidemiologickou situaci.

„Pro každý případ má město od  jara dostateč-

nou zásobu roušek a dezinfekce, pokud budou 

tyto prostředky organizace potřebovat, jsme 

připraveni je poskytnout, popřípadě obstarat 

další,“ podotýká starosta Jan Jarolím.

Roušky nebudou povinné v komerčních prosto-

rách (obchody, nákupní centra), v provozovnách 

služeb (kadeřnictví, pedikúra), v kancelářích atd. 

Výjimka by měla platit i pro malé děti, osoby 

s poruchou intelektu, moderátory, sportovce při 

soutěži nebo lidi při tréninku, herce, tanečníky 

či hudebníky, návštěvníky sauny nebo krytého 

bazénu atd. Speciální pravidla platí pro konání 

svateb. Opatření se budou řídit podle epidemi-

ologické situace prezentované na tzv. semaforu.

Uvedené informace jsou platné k  24. srpnu 

2020. „Vzhledem k vývoji doporučujeme obča-

nům, aby sledovali sdělovací prostředky a  také 

web města www.mudk.cz, kde je budeme 

o případných opatřeních ve Dvoře Králové nad 

Labem včas informovat,“ dodává Jan Jarolím.

Miroslava Kameníková
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Pokračuje rekonstrukce sousoší 
sv. Floriána v Žirči

Již několik měsíců trvá rekonstrukce barok-

ního sousoší sv. Floriána z  let 1725–1730, 

které stojí u silnice na okraji Žirče ve Dvoře 

Králové nad Labem.

Restaurátorské práce provádí restaurá-

torka Nina Jindřichová. Ta již očistila povrch 

od  dlouholetých nánosů prachu, různých 

mechů, hub a jiných nečistot, takže sousoší 

má nyní přírodní šedavou barvu. Podesta 

před sousoším, která se již nacházela pod 

úrovní terénu, byla vyzvednuta, zpevněna 

a  zafi xována, aby nadále nedocházelo 

k  jejímu zvětrávání. Postupně jsou dopl-

ňovány chybějící části sousoší, např. kon-

četiny andělů nebo různé ozdobné prvky. 

Na závěr pak bude třeba barevně sjednotit 

původní a doplněné části.

Restaurátorské práce přijdou na téměř 

313 tisíc Kč včetně DPH a město Dvůr Krá-

lové nad Labem na ně získalo od Králové-

hradeckého kraje dotaci 179.000 Kč z pro-

gramu „Ochrana a  podpora kulturního 

a přírodního dědictví regionu“.

Restaurování probíhá v  součinnosti 

s Národním památkovým ústavem v Jose-

fově. Sousoší, jehož autorem je nejspíš 

sochař J. F. Pacák, je totiž od roku 1964 

vedeno na seznamu nemovitých kultur-

ních památek.

 (red)

Technické služby města informují
Provoz koupaliště
Areál Tyršova koupaliště bude pro veřejnost 

otevřen minimálně do 6. září 2020. Pokud však 

bude příznivé počasí, zůstane koupaliště v pro-

vozu déle.

Zimní stadion
Výroba ledu na  zimním stadionu pod Han-

kovým domem již začala a  od  15. srpna mají 

zimní stadion k dispozici pro svou přípravu jak 

královédvorští hokejisté, tak členové místního 

krasobruslařského klubu. Na začátku září budou 

zveřejněny také termíny veřejného bruslení 

a veřejného bruslení s hokejkami. 

Vánoční strom
Město Dvůr Králové nad 

Labem a  TSm  poptávají 

u  občanů Dvora Králové 

nad Labem a  přilehlých obcí vánoční strom. 

Mělo by se jednat o  jehličnan výšky 13 až 

15 metrů s průměrem kmene do 45 cm. Na strom 

musí být vydané povolení ke kácení. Technické 

služby strom zdarma pokácí a odvezou.

Vše důležité najdete na  našich stránkách 

www.tsdvur.cz.

Lucie Štemberková

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

Po  dvou měsících práce stavbaři o prázdninách 

dokončili rekonstrukci podlahové krytiny králo-

védvorské sportovní haly při ZŠ Strž. 

Původní krytinu, která již byla léty používání 

zdeformována a  objevovaly se na  ní trhliny 

a další vady, nahradila nová z polyuretanového 

materiálu. Nechyběly ani další úpravy podkladu 

k  zajištění správné funkčnosti nášlapné vrstvy 

a namontována byla také pouzdra pro umístění 

volejbalových sloupů. Uzavření haly bylo využito 

také pro úpravu horolezecké stěny, aby odpoví-

dala současným normám. Pracovníci odborné 

fi rmy u ní po statickém posouzení doplnili něko-

lik kotvících bodů konstrukce a také nové jistící 

body pro horolezecká lana.

Šárka Šantrochová, ředitelka ZŠ Strž, ke  které 

sportovní hala patří, ocenila, že se pro rekon-

strukci kromě prázdnin podařilo využít i termín, 

kdy byla hala pro výuku uzavřena kvůli koro-

naviru. „Je dobře, že se všechny práce stihly 

dokončit do  24. července, tedy včas pro letní 

soustředění fl orbalistů. Od  září počítáme, že 

začne běžný provoz jak pro naše žáky, tak pro 

sportovce. Doufám také, že si všichni sportující 

budou nového prostředí vážit a  že nám nový 

povrch i dlouho vydrží,“ dodala.

Hala ve  Strži je široce využívána nejen žáky 

základní školy, ale poskytuje zázemí i dalším 

sportovcům, zejména prvoligovým házenkářům 

a  druholigovým volejbalistům, pro které bylo 

nyní hřiště upraveno.

„Jsem rád, že se podařilo vyslyšet podněty spor-

tovců a  zajistit jim lepší prostředí pro tréninky 

i zápasy. Projekt jsme upravili tak, aby podlaha 

a její značení byly variabilní a vhodné pro různé 

míčové sporty. Značení hřiště je barevně rozli-

šeno, lze jej využít pro velkou či malou házenou, 

fl orbal, basketbal či malý fotbal. U  volejbalu je 

možné hřiště používat ve  formě tří příčných 

tréninkových kurtů nebo jediného centrálního 

pro ligové zápasy,“ popsal rekonstruované hřiště 

místostarosta Jan Helbich.

Stavební práce realizovala fi rma Profi l Plus, s. r. o., 

Dlouhý Most, která zvítězila ve veřejné zakázce. 

Náklady na  rekonstrukci podlahy ve výši nece-

lých 2,1 mil. Kč včetně DPH uhradilo město Dvůr 

Králové nad Labem jako vlastník sportovní haly.

Text a foto: Jan Skalický

Povedená rekonstrukce podlahy sportovní haly ve Strži

V podkroví ZŠ Podharť vznikají 
moderní jazykové učebny
V  listopadu tohoto roku by žákům ZŠ Podharť 

měly začít sloužit dvě nové jazykové učebny, které 

od  června vznikají v  půdních prostorách. Učebny 

jsou, stejně jako celá škola, vyprojektovány jako 

plně bezbariérové a  budou vybaveny moderní 

multimediální technikou pro výuku cizích jazyků.

Stavbaři po vyklizení půdních prostor nahradili 

původní podlahu novou nosnou železobetono-

vou konstrukcí a  instalovali střešní okna. Není 

bez zajímavosti, že kvůli jejich umístění bude 

polovina oken ovládána na  dálku elektronicky. 

V  závěru srpna probíhala instalace sádrokar-

tonových příček s  příslušenstvím, přičemž 

do konce září ještě pracovníci stavby provedou 

instalaci elektrorozvodů, položení podlaho-

vých krytin, výmalbu a další dokončovací práce. 

V průběhu října pak odborná fi rma nově vybu-

dované prostory osadí novým nábytkem a mul-

timediální technikou včetně počítačů.

Stavební část zakázky, jejíž náklady činí cca 

4,5 mil. Kč, provádí královédvorská fi rma STAV-

HAUS, s. r. o., instalaci nábytku a dalšího vybavení 

v ceně více než 1,5 mil. Kč zajistí společnost KNX 

CZ, s. r. o., Hradec Králové. Město Dvůr Králové 

nad Labem na  fi nancování projektu s  názvem 

„Vybudování a  vybavení dvou jazykových uče-

ben v  ZŠ Podharť“ (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/

0012145) získalo z  Integrovaného regionálního 

operačního programu prostřednictvím MAS Krá-

lovédvorsko dotaci více než 3 mil. Kč, které by 

měly být proplaceny po realizaci projektu. Zbýva-

jící částku město uhradí ze svého rozpočtu.

Práce v  ZŠ Podharť doprovází také dopravní 

omezení v souvislosti s pohybem stavební tech-

niky, kdy je pro dopravu uzavřen jeden jízdní 

pruh Máchovy ulice, která je proto zjednosměr-

něna. Usměrněna je proto doprava i  v  soused-

ních ulicích Štítného a Puchmajerova. Omezení 

pro řidiče potrvají podle předpokladu nejdéle 

do poloviny listopadu 2020.

Text a foto: Jan Skalický



K dostání je další číslo 
Vlastivědného čtení 
o Královédvorsku
Během let-

ních prázd-

nin vyšlo již 

sedmé číslo 

Vlastivěd-

ného čtení 

o  Králo-

védvorsku. 

N a j d e t e 

v  něm zají-

mavé texty 

n a p ř í k l a d 

o  první 

p í s e m n é 

zmínce o Dvoře Králové nad Labem, připo-

mínku výročí 100 let místního skautingu, 

vyprávění o  královédvorských katovnách 

nebo další díl článku o kapličkách a křížcích 

na Zvičině. 

Vlastivědné čtení zakoupíte v  městské 

knihovně Slavoj, v  městském muzeu 

a v městském informačním centru na jeho 

nové adrese ve  Švehlově ulici čp. 400 

(v budově městských lázní). Cena je 50 Kč.

(ska)

Kvůli koronaviru upravila 
komise pro občanské záležitosti 
svou činnost
Komise pro občanské záležitosti Rady 

města Dvůr Králové nad Labem (KPOZ) 

omezila v uplynulých měsících svou čin-

nost, a to kvůli pandemii koronaviru. Čle-

nové KPOZ by velice rádi s občany oslavili 

jejich životní jubilea, ale zdraví je to nejcen-

nější a není možné jubilanty neohlášenou 

návštěvou vystavovat možnému riziku. 

Mnoho z oslavenců má ale o návštěvu 

zájem. „Proto budeme jubilantům 

80, 85, 90 let a více zasílat dotaz, zda si přejí 

osobní návštěvu člena KPOZ, v opačném 

případě jim zašleme písemnou gratulaci, 

jako jsme to zavedli v uplynulých měsí-

cích,“ říká Lenka Havlová, členka KPOZ,

a dodává: „Nesmíme zapomínat ani na 

naše nejmenší občánky. Pokud situace 

dovolí, začaly by se obřady konat v září. 

Rodičům dětí bude rovněž zaslán dotaz, 

zda mají o vítání občánků zájem. Všechny 

však prosíme, aby při svém rozhodování 

zvážili aktuální situaci.“

(red)

Stomatologická pohotovost
září 2020
5. a  6. 9.: DentMode, s. r. o., Poděbra-

dova 1959, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

491 616 464;

12. a  13. 9.: MUDr.  Miroslava Landová, 

Spojených národů 743, Dvůr Králové nad 

Labem, tel.: 499 321 931;

19. a  20. 9.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 

1105, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 321 028;

26.–28. 9.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 1105, 

Dvůr Králové nad Labem, tel.: 499 321 028;

3. a  4. 10. října: MDDr.  Petra Andrlová, 

Zubní ordinace č. p. 31, Bílá Třemešná, tel.: 

732 580 139.

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

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

V letošním roce si město Dvůr Králové nad Labem 

připomíná 750 let od  první písemné zmínky 

o  městě a  zároveň 620 let od  ustavení věnným 

městem. Při té příležitosti je na třetí zářijový víkend 

připravena řada kulturních akcí.

PÁTEK 18. ZÁŘÍ
Vše odstartuje od 17:00 hod. v přednáško-

vém sále Špýcharu městského muzea vernisáž 

výstavy Příběh jednoho města, na  které bude 

pokřtěna kniha „Pokus o  Stručné dějiny Dvora 

Králové“ od C. J. Bienenberga, kterou v českém 

překladu prof. JUDr. Ignáce Antonína Hrdiny, 

DrSc., vydala městská knihovna Slavoj.

Svou účast na vernisáži, prosím, předem potvrďte 

na e-mailu: info@muzeumdk.cz nebo na tel.:

499 623 800. Vzhledem k současné epidemiolo-

gické situaci bude kapacita sálu omezena. 

Samotná výstava potrvá do 22. listopadu.

Ve  stejný čas jako vernisáž, tedy od

17:00 hod., bude na  náměstí T. G. Masaryka 

připraveno pomítání fi lmu Hodinářův učeň, 

na které ve 20:00 hod. naváže fi lm Po čem muži 

touží. Vstup na tato představení je zdarma.

SOBOTA 19. ZÁŘÍ
Na  náměstí T. G. Masaryka se od 14:00 hod.  

uskuteční městské slavnosti „Den královny 

Žofi e“. Program bude mít svou historickou část, 

v  níž nebude chybět příjezd královny Žofi e 

s  doprovodem, šermířské vystoupení v  podání 

členů skupiny Legenda Aurea, akrobacie na šá-

lách nebo hudební vystoupení skupiny Arcus 

a Flauti Dolci ze ZUŠ R. A. Dvorského. 

Návštěvníci budou moci také zhlédnout doku-

ment o  městě s  názvem V  běhu dějin a  video-

mapping Královédvorská odysea speciálně 

připravený pro tuto příležitost. V hudební části 

programu vystoupí BigBand Dvorský, Laura 

a  její tygři a  o  závěr večera se postará zpěvák 

Marek Ztracený.

Sobotní slavnost obohatí také historický jarmark 

s ukázkami řemesel a prodejem stylového zboží, 

od  15:00 do  17:00 hod. se na  pěti stanovištích 

v centru města budou konat historická zastavení 

s královédvorskými ochotníky a těšit se můžete 

na hry a soutěže pro děti, které připravili pracov-

níci Domu dětí a mládeže Jednička.

Během slavnosti si budou moci návštěvníci 

přímo na místě zakoupit novou pamětní minci, 

kterou město u příležitosti výročí vydává ve spo-

lupráci s historickou mincovnou v Jablonci nad 

Nisou. Minci je možné si předem také objednat 

na mincovna@volny.cz, a to v různém provedení. 

Zájemci se podrobnosti dozvědí na  stránkách 

www.historickamincovna.cz. Součástí programu 

bude i křest nové knihy Dvůr Králové nad Labem 

ve fotografi i a závěrečné losování výherců turis-

tické hry Toulky nejen Královédvorskem.

„Snažili jsme se program poskládat tak, aby si 

v něm každý něco našel. Novinkou je místo tra-

dičního ohňostroje moderní videomapping, tak 

doufáme, že se bude návštěvníkům akce líbit,“ 

říká místostarostka města Alexandra Jiřičková 

a dodává: „Vzhledem k aktuálně příznivé epide-

miologické situaci v regionu předpokládáme, že 

se akce bude konat tak, jak jsme ji připravili.“ 

Miroslava Kameníková

Dvůr Králové nad Labem si připomíná 
750 let od první písemné zmínky o městě

Vydařené Královédvorské hudební 
léto nabídlo koncerty i divadlo
Během července a  srpna 

ožilo náměstí Václava Hanky 

ve  Dvoře Králové nad Labem 

koncerty tradičního Králo-

védvorského hudebního léta, 

které pořádá městské kulturní 

zařízení Hankův dům. Netra-

diční tečku za  letošním roč-

níkem však udělalo divadelní 

představení pod širým nebem.

Během tří žánrově tematických 

večerů se představily nejen 

místní kapely, ale také hudební 

legendy. Během revivalo-

vého večera zahrály skupiny Creedence Revival 

Czech, dále Vaťák, královédvorský revival kapely 

Kabát, a The Last Revolution – Green Day Revi-

val ze Dvora Králové nad Labem, která nabídla 

i svou vlastní tvorbu.

V rámci bluegrassového večera na podiu zahráli 

Jakub Racek a Radek Vaňkát, harmonikář Matěj 

Ptaszek & Screaming Blues Trio a česká bluegras-

sová skupina COP. 

Hudební část festivalu zakončil večer rockový, 

během něhož vystoupily skupiny On The Roof, 

dále mladá kapela z  Velichovek Unikátní Pop-

corn – Petira trio a nakonec známé Vítkovo kvar-

teto & Veteráni studené války (na snímku). 

Netradiční tečku za letošním ročníkem však udě-

lalo divadelní představení pod širým nebem. 

Na náměstí Václava Hanky se publiku představil 

spolek Geisslers Hofcomoedianten s představe-

ním Malé příběhy velkého hraběte, které bylo 

zároveň pozvánkou na festival Theatrum Kuks.

Miroslava Kameníková

Foto:  Jan Skalický
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Také přes prázdniny pokračovaly kompletní rekon-

strukce Krkonošské a Heydukovy ulice, na kterých 

město Dvůr Králové nad Labem spolupracuje 

s Královéhradeckým krajem.

V Krkonošské ulici jsou to práce v  rámci další 

etapy kompletní rekonstrukce silnice č. II/300 

Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře, tentokrát 

v úseku od čerpací stanice po odbočku na Vítěz-

nou, a trvat by měly do listopadu. V  současné 

době pracovníci MěVaKu dokončili rekonstrukci 

vodovodu a prodloužení kanalizace. Co se týká 

komunikace, hotové jsou konstrukční vrstvy, 

v úseku od čerpací stanice po křižovatku k „Cha-

loupkám“ jsou položeny dvě asfaltobetonové 

směsi, pracuje se na  stavbě chodníku, který je 

dokončen po  odbočku k  městskému hřbitovu, 

a dále pokračuje pokládka betonových obrub. 

V  lese v  úseku od  křižovatky k „Chaloupkám“ 

po  křižovatku na  Komárov pokračují práce 

na  stavbě odvodňovacího systému kaskád, 

dokončena je zhruba polovina. 

Rekonstrukce v Heydukově ulici začala v závěru 

června a potrvá do konce října. V  tuto chvíli je 

kompletně dokončena část stavby od křižovatky 

s  Všehrdovou ulicí po  areál společnosti Nova-

chem, zbývá dokončit pouze veřejné osvětlení. 

Ve  zbývajícím úseku stavby probíhají práce 

na  vodohospodářské infrastruktuře a  umís-

tění nové polohy sloupů veřejného osvětlení. 

Při zemních pracích stavbaři odhalili zhruba 

40 metrů zborcené kanalizace, kterou bude 

potřeba také opravit. 

Kromě toho se ještě ve městě realizuje kom-

pletní rekonstrukce ulice Pod Safari.

Více k akcím na www.mudk.cz.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Vybrané zásahy strážníků 
za červen a červenec 2020 

Druh zásahu červen 2020 

BESIP přestupky  44

Dopravní nehoda 1

Překročení nejvyšší povolené rychlosti 33 

Veřejný pořádek (přestupek) 5

OZV o volném pohybu psů 2

Majetek (přestupek) 19

Občanské soužití (přestupek) 3

Ztráty a nálezy 8

Odchyt zvířete (opatření) 5

Doručení písemnosti (šetření) 6

Prevence (opatření a úkony) 1

Převoz na PAZS („záchytka“) 3

Trestný čin 1

Celkem:  133

Pokuty v blokovém řízení 62

Na místě nezaplacených bl. pokut 22

Domluva 18

Předáno Policii ČR 1

Předáno na správní odbor MěÚ 7

Druh zásahu červenec 2020 

BESIP přestupky  41

Ostatní přestupky na úseku dopravy 1

Překročení nejvyšší povolené rychlosti 10 

Veřejný pořádek (přestupek) 12

Obecně závazná vyhláška (přestupek) 3

Občanské soužití (přestupek) 4

Majetek (přestupek)                   5

Životní prostředí 4

Ztráty a nálezy 2

Odchyt zvířete (opatření) 15

Doručení písemnosti (šetření) 5

Prevence (opatření a úkony) 3

Převoz na PAZS („záchytka“) 1

Trestný čin 3

Celkem:  110

Pokuty v blokovém řízení 23

Na místě nezaplacených bl. pokut 8

Domluva 34

Předáno Policii ČR 2

Předáno na správní odbor MěÚ 6

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Děti malují seniorům k svátku
V průběhu léta 2020 se školy a školská 

zařízení na Královédvorsku zapojily do ini-

ciativy Ministerstva práce a sociálních věcí 

s názvem „Děti malují seniorům k svátku“. 

Ve Dvoře Králové nad Labem se připo-

jili žáci základních škol Podharť, Strž, 

5. května, děti z MŠ Drtinova a MŠ Elišky 

Krásnohorské, z regionu dále ZŠ a MŠ Bílá 

Třemešná, případně další školy a školská 

zařízení ve správním obvodu města. 

Děti malují různá přáníčka podle své fanta-

zie, která budou předána seniorům, např. 

u příležitosti Mezinárodního dne seniorů, 

který připadá na 1. října. Iniciativa má 

podpořit vzájemnou soudržnost, vykouzlit 

úsměv na tváři dříve narozených, zpříjem-

nit jim pobyt v pobytových zařízeních nebo 

vnést trochu radosti do domácností osamě-

lých seniorů. Připomeneme tak babičkám

a dědečkům, že na ně stále myslíme. 

odbor školství, kultury a sociálních věcí

Tělocvična na nábřeží Jiřího Wolkera bude 
mít nejen nová okna, ale také zateplení
V  tělocvičně na  nábřeží Jiřího Wolkera budou 

v  následujících měsících pracovat stavbaři. Do-

jde totiž k  zateplení střechy a  obvodových stěn, 

k výměně oken, dveří, žlabů, svodů a hromosvodů 

a také k dílčím stavebním úpravám kolem vchodo-

vých dveří. Důvodem je především snížení energe-

tické náročnosti budovy. 

Tělocvična je v majetku města Dvůr Králové nad 

Labem, dlouhodobě ji však využívá Střední škola 

informatiky a  služeb Dvůr Králové nad Labem 

(nově SPOŠ), která ji má bezplatně zapůjčenou. 

Budova byla postavena zhruba před čtyřiceti 

lety a  některé její parametry již neodpovídají 

současným obecným požadavkům. 

Stavební práce provede královédvorská sta-

vební společnost Žižka, spol. s  r. o., vybraná 

na  základě veřejné zakázky, a  přijdou na

6,2 mil. Kč včetně DPH. Částečně je zaplatí město 

Dvůr Králové nad Labem ze svého rozpočtu, část 

ve výši 1,5 mil. Kč pokryje dotace z Královéhra-

deckého kraje, jenž je zřizovatelem střední školy. 

Žádost o dotaci připravili pracovníci odboru roz-

voje, investic a správy majetku Městského úřadu 

Dvůr Králové nad Labem. 

Miroslava Kameníková

Během letních prázdnin pracovali v budovách 

škol a školek, které vlastní město Dvůr Králové nad 

Labem, stavbaři.

Rušno bylo na jednotlivých pracovištích 

MŠ Elišky Krásnohorské: v MŠ Verdek proběhla 

první etapa výměny oken, v MŠ Slunečné došlo 

k rekonstrukci koupelny. K rozsáhlejším sta-

vebním úpravám došlo zejména na pracovišti 

MŠ Elišky Krásnohorské ve Strži, kde stavbaři 

rekonstruovali výdejní kuchyňku, opravili šatny 

a sociální zařízení pro kuchařky a v hospodářské 

budově vyměnili rozvody vody.

Práce probíhaly také na pracovištích MŠ Drti-

nova: v MŠ Lipnice došlo k opravě vchodu na 

zahradu, v MŠ Dvořákova k výměně části oplo-

cení zahrady a k opravě zahradních chodníků, 

v MŠ Žireč byla rekonstruována kuchyň a v MŠ 

Drtinova opravena kamenná podezdívka plotu. 

Stavbaři pracovali také v ZŠ Schulzovy sady, kde 

vyměnili vchodové dveře školní jídelny a opra-

vili parketové podlahy. Na přelomu srpna a září 

by měla ještě proběhnout výměna oken na jižní 

fasádě budovy A.

Do tělocvičny v ZŠ Podharť byla namonto-

vána vzduchotechnická jednotka. V areálu 

ZŠ 5. května byly upraveny zpevněné plochy 

pro parkování zaměstnanců. V ZŠ Strž došlo 

k výměně vchodových dveří, proběhla rekon-

strukce počítačové učebny a sborovny a byla 

vyměněna zářivková svítidla na chodbách.

V budově Základní a Praktické školy v Přemys-

lově ulici čp. 479 proběhla 2. etapa výměny oken 

a investovalo se také do budovy gymnázia, kde 

byl letos zahájen dlouhodobý projekt obměny 

parket v jednotlivých třídách a učebna č. 105 

získala přes prázdniny novou podlahu.

 Miroslava Kameníková

Ve školách a školkách bylo v létě rušno

Pokračují práce v Krkonošské a Heydukově ulici
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Profesionální hasiči budou na 
náměstí T. G. Masaryka soutěžit 
ve vyprošťování zraněných

První zářijový čtvrtek se stane náměstí

T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem 

dějištěm hned několika vážných doprav-

ních nehod, naštěstí se bude jednat o pře-

dem připravené fi ktivní scénáře. Profesio-

nální hasiči z HZS Královéhradeckého kraje 

a HZS Pardubického kraje tu změří své síly 

v disciplíně „vyprošťování zraněných osob 

z havarovaných vozidel“.

Vyprošťování u  dopravních nehod je 

vysoce specifi ckou činností. Jedinými, kdo 

tyto speciální záchranné činnosti vykoná-

vají, jsou právě hasiči. Zároveň se jedná 

o jednu z nejsložitějších činností jednotek 

požární ochrany vůbec.

Vítězná družstva z  obou sborů z  krajské 

soutěže se kvalifi kují na mistrovství České 

republiky v  této disciplíně. Přijďte hasiče 

podpořit 3. září 2020, soutěž se koná 

od 9:00 do 15:00 hod. 

Pořadatelem akce je HZS Královéhradec-

kého kraje, soutěž se koná pod záštitou 

starosty města Dvůr Králové nad Labem 

a hejtmana Královéhradeckého kraje.

Mgr. Martina Götzová

tisková mluvčí

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

Mateřská škola JUTA funguje již 10 let
V září 2020 oslavíme deset let od otevření Mateř-

ské školy JUTA. Prvním krokem jsme odstartovali 

dlouhou cestu, na kterou jsme vyrazili v krásné 

budově, jež byla citlivě zařízena moderními pro-

středky, vybavením a zahradou, které poskytují 

nepřeberné možnosti dětem i  vedení pro další 

rozvoj. Jsou za námi roky plné dětských radostí 

i  starostí, roky plné práce, která nám přinesla 

mnoho příjemných dnů. 

Naše školka si tak jako manželství v  prvních 

deseti letech prošla svými úskalími. Celý tým 

(učitelky, provozní personál) si k  sobě musel 

najít cestu. Někteří byli nahrazeni, jiní se stali 

již neodmyslitelnou součástí perfektně fungují-

cího týmu. Personál se zajel do stabilních kolejí, 

vzájemně se podporují, a tím plní prostředí dob-

rou náladou. Nadále na sobě pracují, vzdělávají 

se a  přináší nové nápady a  podněty. V  těžších 

i lehčích časech se tento tým držel a vždy šel tím 

správným směrem a za svou dobře odvedenou 

práci si zaslouží velký dík.

Postupem let školka přinášela dětem stále více 

nových možností a  podnětů v  podobě rozši-

řující se výchovně-vzdělávací nabídky (výuka 

anglického jazyka, sportovní aktivity, projekty, 

tematické dny atd.), k  čemuž perfektně přispěl 

i  projekt venkovního altánu pro polytechnické 

vzdělávání, který dotvořil ráz již tak krásně vyba-

vené školní zahrady.  

Po deseti letech naší práce se setkáváme s pří-

jemnou zpětnou vazbou od  rodičů dětí, které 

naši školku navštěvovaly, i  od  dětí samotných, 

které se k  nám vrací a  s  úsměvem vzpomínají 

na  své první osamostatnění, první krůčky bez 

maminek. Je prima slyšet, že se jim u nás líbilo.

Všech našich cílů jsme byli schopni dosáh-

nout díky fi nančnímu přispění Královéhradec-

kého kraje a  z  největší části samozřejmě díky 

Ing.  Jiřímu Hlavatému, „otci myšlenky založit 

fi remní školku“. Naší práci podporuje fi nančně 

i osobně a dává nám prostor k dalšímu růstu.

Za  sebe bych popřála naší školce spoustu dal-

ších příjemných let a  spokojených dětských 

tváří.

Mgr. Dita Pacáková

ředitelka MŠ Juta

Poděkování MŠ JUTA
Zřízení podnikové mateřské školy ve  vile 

považujeme za jedno z nejlepších rozhod-

nutí a hřeje nás spokojenost dětí i  rodičů. 

Není problém opravit budovu, továrnu, 

to dokáže každý, ale vybudovat špičkový 

kolektiv pedagogů, kteří pracují srdcem 

a  jsou nakloněni novým metodám výuky, 

to je úspěch vzbuzující respekt. Největší 

zásluha patří ředitelce paní Ditě Pacákové, 

které se to podařilo svým osobním pří-

kladem, nadšením a  cílevědomou prací 

v  hledání nejvhodnější cesty, která není 

nikdy lehká. Juta má velké štěstí, že může 

poskytovat dětem zaměstnanců kvalitní 

předškolní výchovu v  pěkném prostředí, 

a jménem celé společnosti Vám, paní ředi-

telko, touto veřejnou cestou děkujeme.

Ing. Jiří Hlavatý a Ing. Marie Čermáková

Zapojte se do ankety týkající se nového mobiliáře na pěší zóně, 
hlasovat můžete do poloviny září na webu i papírovým kuponem

   Líbí se vám nové lavičky s květináči na pěší zóně v Revoluční ulici?        □ Ano              □ Ne

    

   
Přesunuli byste tyto lavičky s květináči do jiné lokality ve městě?        □ Ano               □ Ne

   Navrhněte, do jaké lokality byste nový mobiliář umístili:

     Anketní lístek prosím vystřihněte a vyplněný odevzdejte do schránky ve vestibulu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem do úterý 15. září 2020.

Během letošního srpna nainstalovali pracovníci 

Technických služeb města Dvora Králové nad 

Labem na  tři místa pěší zóny v  Revoluční ulici 

nový mobiliář – lavičky s osazenými barevnými 

květináči.

Tento krok vyvolal u  veřejnosti velké diskuze, 

zejména na sociálních sítích, týkající se jed-

nak umístění laviček a  květináčů, jednak jejich 

podoby.

Vzhledem k četným reakcím se tak nyní obra-

címe na občany města, aby se k celé věci pro-

střednictvím ankety vyjádřili: zda se jim nový 

mobiliář líbí, či ne, zda by ho přemístili na  jiné 

místo a kam konkrétně by to mělo být. 

Hlasovat bude možné do  úterý 15. září 2020 

jak na  webu města www.mudk.cz/anketa, tak 

papírovým kuponem, který můžete vystřihnout 

z  tohoto vydání Novin královédvorské radnice 

(NKR) a  vyplněný ho odevzdat do  schránky, 

jež bude umístěna ve  vestibulu hlavní budovy 

městského úřadu na nám. T. G. Masaryka čp. 38. 

Výsledky této ankety budou následně prezento-

vány jak v dalším vydání NKR, tak také na zase-

dání zastupitelstva města, které se koná ve čtvr-

tek 17. září od 16:00 hod. v sále Hankova domu.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický 

ANKETA: Co si myslíte o novém mobiliáři v Revoluční ulici?
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Město si neví rady s veřejnou zelení ani s veřejným prostranstvím
Na začátku srpna se na pěší zóně ve Dvoře Králové 

nad Labem objevil nový prvek: plastové lavičky 

s  barevnými květináči. Chtěli jsme více laviček 

v centru a rozkvetlou zeleň. A tak je máme. I když 

zpočátku to tak rozhodně nevypadalo. 

Na  začátku druhého srpnového týdne měli 

návštěvníci pěší zóny pocit, že technické služby 

na  pěší zónu umístily další nádoby na  tříděný 

odpad. Plastové nádoby však brzy vyplnila letní 

květinová výsadba a radost místních nad ekolo-

gickým přístupem města tak opadla. 

Černá, sedací část laviček by však mohla sloužit 

jako parádní klikatá dráha pro autíčka. A to hned 

třikrát, což v  centru města uvítá každý rodič 

malých dětí. Jistě i vy jste již vyzkoušeli, že černá 

sedací plocha svoji teplotou za horkých letních 

dnů připomíná nejvíce pánvičku.

Věřím, že vtipů místní vymyslí dost a společně se 

při osobních setkáních zasmějeme. 

Situace je však vážná: už dlouho mám pocit, 

že nejen vedení naší země, ale i vedení našeho 

města (se stejným Čau lidi šéfem) prostě zkouší, 

co vydržíme. Jistě i  vás zarazilo, jak tuhle plas-

tovou nádheru mohli na  pěší zónu v  centru 

města schválit nejen námi volení zástupci, ale 

i  památkáři. Zatím mi není známo, kdo tuto 

parádu na pěší zóně prosadil, umístění nového 

inventáře však nebylo konzultováno ani s  jed-

nou komisí rady města, které se týkalo: s komisí 

životního prostředí a  stavebně-architektonic-

kou. Vybraní radní tak evidentně sami rozhodují 

o tom, jak nekoncepčně se mění podoba (nejen) 

veřejného prostoru ve městě. 

Jedním z  řešení, jak tento způsob fungování 

zastavit, je pozice městského architekta. Mluví 

se o jeho potřebě ve Dvoře Králové nad Labem 

již delší dobu, a  na  posledním zastupitelstvu 

dokonce bylo navrženo a  bohužel neschvá-

leno usnesení, které by zřízení tolik diskuto-

vaného městského architekta podpořilo. Proti 

byli dva zástupci hutí ANO (Gluz a Kříž), zbytek 

zastupitelů z  tohoto hnutí se hlasování zdržel, 

stejně jako 2 zastupitelé za ODS (Šrámek, Bém). 

Pro zřízení městského architekta bylo pouze 

9 přítomných zastupitelů.

Díky novému plastovému kýči za  téměř 

200 tisíc Kč začíná být však nyní snad většině 

zastupitelů zřejmé, že samotné vedení města 

skutečně není schopné se koncepčně a odborně 

postarat o  veřejná prostranství a  zeleň. Osobně 

doufám, že rekonstrukce na  Tyršově koupališti 

dopadne lépe než tamní nové sociálního zázemí 

nebo zmíněné květináče na  pěší zóně. Vedení 

města bohužel opakovaně dokazuje místním 

občanům, že jim na  prostředí, ve  kterém žijí, 

nezáleží. Pro turisty je návštěva samotného 

města důkazem, že nejdůležitější ve městě je sku-

tečně zoo. Energie a peníze věnované do turistic-

kých her se nenásobí unešeným dojmem turistů 

z procházky po upraveném a rozkvetlém městě, 

do kterého by se chtěli vrátit i bez hry. 

Dvoru Králové nad Labem se městský architekt 

rozhodně vyplatí. Tedy pokud jakékoliv vedení 

města bude ochotné názory skutečných odbor-

níků respektovat. 

Romana Bašová

Vážení zastupitelé,

stejně jako opravené chodníky, silnice nebo 

vodovodní infrastruktura patří k základní vybave-

nosti každého města i dětská a sportovní hřiště. 

Na  první pohled je jasné, že Dvůr Králové nad 

Labem také v  tomto směru zaspal dobu. Mini-

málně v centru města je zoufale málo hřišť. Jsou 

rozlohou nevelká, nemoderní a především určená 

hlavně pro předškolní děti. Téměř chybí plácky 

s adrenalinovými prvky pro starší děti a mládež. 

Netřeba zdůrazňovat, že právě volnočasové akti-

vity fungují jako skvělá prevence při předcházení 

vzniku patologických jevů ve společnosti. 

Je smutné, že i  Choustníkovo Hradiště, Krabčice 

a další vesnice mají hřiště, která jim můžeme jen 

závidět. V centru Dvora je několik míst, kde v minu-

losti bývala hřiště a  dnes po  nich zbyly asfaltové 

plochy s rezavějícími sloupy bez jakéhokoli využití. 

Dvě jsou u paneláků mezi Macharovou ulicí a ná-

břežím Benešovým, další na sídlišti Strž. Opravdu 

je takový problém je oplotit a umístit tam basket-

balové koše nebo pár herních prvků? 

Ještě mnohem horší to je s  volně přístupnými 

sportovišti. Letní stadion s  atletickým oválem 

je určený hlavně pro výkonnostní sport, pak 

už tu je pouze miniaturní skatepark a jednodu-

ché hřiště ve  Slunečné ulici. To je na  šestnác-

titisícové město ostudně málo. Žádný lanový 

park, lezecká stěna, trampolína, pumptracková 

dráha. Nic z toho tady není. Například travnatý 

pás podél Labe na nábřeží Jiřího Wolkera přímo 

vybízí k umístění moderní opičí dráhy. 

Vybudovat každý rok nové, nebo alespoň zmo-

dernizovat stávající hřiště by mělo být takřka 

samozřejmostí. Úplně ideální by bylo navázat 

dialog s  veřejností, oslovit školy, děti i  jejich 

rodiče a zeptat se, jaká hřiště a sportoviště jim 

ve  Dvoře Králové nad Labem chybí a  kde by 

měla vzniknout. 

Mgr. Tomáš Plecháč 

Dvorské děti? (Ne)mají si kde hrát

Při letních večerních procházkách naším městem 

jste si mohli všimnout, že polovina zemních svíti-

del na náměstí T. G. Masaryka již nesvítí. Vyměnit 

ani opravit (po  osmi letech fungování!) nejdou. 

Důvodem je nedostatečná péče o ně. Při převzetí 

zrekonstruovaného náměstí dostaly technické 

služby manuál, jak se o  světla starat. Nikdo se 

jim nevěnoval, a tak nezbývá, než celé osvětlení 

vykopat a  nahradit novým. Jaký to bude zásah 

do  našeho rozpočtu, je asi jasné. Stejné je to 

i u patek stojacích lamp, které se musí pravidelně 

ošetřovat po  častých návštěvách našich pejsků. 

Tato údržba je v jiných městech zcela běžná.

Naprosto mě šokovalo, když jsem za  horkého 

letního dne viděla sedět dva seniory na  scho-

dech jednoho z  krámků na  náměstí, přestože 

lavičky byly prázdné! Ano, seděli tam proto, že 

na  celém náměstí není ani kousek stinné plo-

chy. To, že se nám rozrostou koruny stromů zde 

vysazených, ale nemůžeme očekávat. Jenom 

vloni jich pro nedostatečnou péči osm uschlo, 

takže se musely vyměnit za  nové. Chtěla bych 

prosadit alespoň část náměstí zastínit vhodnou 

markýzou. Náměstí by mělo sloužit k odpočinku 

a setkávání. Pokud zde k tomu nejsou podmínky, 

nikdo se na něm nebude zbytečně zdržovat.

Vhodných prostor k  posezení na  lavičce je 

ve městě pomálu. Cesta k nemocnici je dlouhá, 

táhne se do  kopce. Před dvěma lety jsem 

na panu starostovi chtěla, aby byla na křižovatce 

Nedbalova („u traktorky“) umístěna lavička. Bylo 

mi sděleno, že jakmile projde křižovatka rekon-

strukcí, lavičky se tam dají. Křižovatka se kolau-

dovala vloni v listopadu, lavička dodnes žádná!

Na koupališti máme nové sociální zařízení. Výše 

ceny této budovy se stala velkým terčem kritiky, 

další výdaje nás čekají za  teplou vodu ve  spr-

chách. Tu ohřívají dva elektrické bojlery. Bylo 

navrhováno, aby byly sprchy opatřeny spořícími 

bateriemi, jak je dnes už zcela běžné. Protože je 

ale jejich případná oprava náročná, tak si provo-

zovatel, kterým jsou technické služby, prosadil 

obyčejné pákové baterie. Myslím, že na fakturu 

za elektřinu se můžeme všichni těšit. Chuť a vůle 

vedení města něco změnit či zlepšit není žádná.

Dana Bohutínská, zastupitelka (ODS)

O náměstí a jiných věcech

Poděkování 
městské knihovně
Proč děkovat knihovně, když půjčuje „jenom“ 

knihy občanům a pro zaměstnance to je „jenom“ 

práce? Trendem dnešní doby je, že vše má 

nějakou hodnotu a  za  vše se platí. V  knihovně 

se občan ocitne v  prostředí, kde v  podstatě 

platit nemusí a získává duševní nebo duchovní 

hodnoty. Vždyť kolik knížek nebo časopisů by 

si kulturní člověk zakoupil, kdyby neměl mož-

nost si je vypůjčit? Toto poděkování ale nepíšu 

kvůli této možnosti. Mám spíše na mysli oddě-

lení internetu. Jsem již starší člověk, chtěl bych 

si udržet technologickou úroveň, která se stále 

zvyšuje. Kam člověk má zajít, neví-li si rady s fun-

gováním internetu? Stalo se mi vícekrát, že jsem 

nevěděl, jak „domluvit“ svému počítači, aby mi 

sloužil. Do školy již nechodím a možnost zeptat 

se paní učitelky již nemám. Nepomohli mi ani 

opraváři. Ne že by odmítali přístroj opravit, ale 

nebyli ochotni dávat potřebné rady.

Ne tak v městské knihovně. Kdykoliv jsem potře-

boval nějakou radu, vždy jsem ji dostal. To již 

tak samozřejmé není. Městskou knihovnu vidím 

jako oázu pozitivní energie v okolním, mnohdy 

se zdá že až nepřátelském, světě.

Děkuji, Pavel Vatuňa

Upozornění redakční rady
Redakce Novin královédvorské radnice 

(NKR) obdržela názorový příspěvek o délce 

téměř 6 000 znaků. To však výrazně překra-

čuje doporučenou délku těchto textů max. 

2 500 znaků včetně mezer, kterou stano-

vuje vnitřní předpis města č. 3/2017 Zásady 

zpracování a vydávání NKR (k dispozici na 

www.mudk.cz). Autor byl na tuto skutečnost 

upozoněn a požádán o zkrácení či rozdělení 

textu, s čímž však nesouhlasil. Redakční rada 

tak kvůli přílišné délce rozhodla nezařadit 

příspěvek do NKR. Žádáme přispěvatele, 

aby respektovali doporučenou délku textu. 

Počet stran v NKR je pevně stanoven a není 

možné ho měnit. Děkujeme za pochopení.

Redakční rada NKR



VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE A DO SENÁTU

Volby do  zastupitelstev krajů a  první kolo voleb 

do  Senátu se uskuteční v  pátek 2. října od 

14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 3. října od 8:00 do

14:00 hod. Případné druhé kolo voleb do  Senátu 

je naplánováno na  pátek 9. října od  14:00 do 

22:00 hod. a  na  sobotu 10. října 2020 od 8:00 

do 14:00 hod. Ve Dvoře Králové nad Labem bude 

opět sedmnáct volebních okrsků. 

Upozorňujeme, že v případě tří volebních okrsků 

dochází ke změnám sídel volebních místností: 

• okrsek č. 2.: nové sídlo – Městské vodovody 

a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., 

náměstí Denisovo čp. 766 (dosud Východo-

česká plynárenská, a. s., Heydukova 707);

• okrsek č. 7: nové sídlo – budova SŠIS, nábřeží 

Jiřího Wolkera čp. 132 (dosud nábřeží Jiřího 

Wolkera čp. 131);

• okrsek č. 12: nové sídlo – ZŠ Schulzovy sady, 

Školní 1235 (dosud ZŠ Schulzovy sady – 

budova B, Legionářská čp. 407). 

Seznam volebních okrsků a sídel 
jejich volebních místností:
okrsek č. 1: budova bývalé ZŠ Komenského čp. 

795; okrsek č. 2: Městské vodovody a kanali-

zace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., náměstí 

Denisovo čp. 766; okrsek č. 3: JUTA, a. s., závod 

3, Eklova čp. 3033; okrsek č. 4: JASS, a. s., Jaro-

měřská čp. 2353; okrsek č. 5: ZŠ 5. května, ul.

5. května čp. 1181; okrsek č. 6: Diakonie ČCE, ná-

břeží Benešovo čp. 1067; okrsek č. 7: SŠIS (nově 

SPOŠ), nábřeží Jiřího Wolkera čp. 132; okrsek 

č. 8: SŠIS (nově SPOŠ), Elišky Krásnohorské čp. 

2069; okrsek č. 9: Dům dětí a mládeže Jed-

nička, Spojených národů čp. 1620; okrsek č. 10: 

ZŠ Podharť, Máchova čp. 884; okrsek č. 11: Měst-

ské muzeum, Sladkovského čp. 530; okrsek č. 12: 

ZŠ Schulzovy sady, Školní čp. 1235; okrsek č. 13: 

ZŠ Žireč, Žireč čp. 11; okrsek č. 14: MŠ Lipnice, 

Lipnice čp. 64; okrsek č. 15: Ekotern, Zboží čp. 60; 

okrsek č. 16: MŠ Verdek, Verdek čp. 72; okrsek 

č. 17: ZŠ Strž, Elišky Krásnohorské čp. 2919.

Voliči se z oznámení o době a místě konání voleb 

dozvědí, do kterých volebních okrsků přináleží.

Ve městě bude sedmnáct volebních okrsků, u tří z nich pozor na změny

Do voleb jde v kraji dvanáct 
subjektů, do Senátu budeme 
vybírat ze čtyř kandidátů
V případě voleb do zastupitelstva Králové-

hradeckého kraje (volí se 45 členů) budou 

voliči vybírat z  12 volebních stran, 1. kolo 

voleb do  Senátu, kde post obhajuje Jan 

Sobotka, proti sobě svede čtyři kandidáty. 

Do případného 2. kola pak postoupí dva 

nejúspěšnější kandidáti.

Seznam volebních stran, které podaly 

kandidátní listinu do krajských voleb:

• Česká pirátská strana;

• Demokratická strana zelených – Za 

práva zvířat;

• Komunistická strana Čech a Moravy;

• Rozumní;

• Volte Pravý Blok www.cibulka.net;

• ANO 2011;

• Svoboda a přímá demokracie (SPD);

• Trikolóra hnutí občanů;

• Koalice pro Královéhradecký kraj – 

KDU-ČSL – VPM – Nestraníci; 

• koalice ODS + Starostové a nezávislí 

a Východočeši; 

• koalice Spojenci pro Královéhradecký 

kraj (TOP 09 + Hradecký demokratický 

klub + Liberálně ekologická strana);

• SPOLU PRO KRAJ – osobnosti kraje, 

ČSSD + Zelení.

Seznam kandidátů do  senátních voleb 

(podle vylosovaných volebních čísel):

1. Jan Sobotka (za STAN);

2. Michal Slavka (za SPD);

3. Klára Sovová (za ODS);

4. Jan Jarolím (za ANO 2011).                (red)

Informace pro členy okrskové volební komise
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Politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž 

kandidátní listiny byly zaregistrovány pro volby 

do zastupitelstva kraje, mohou delegovat 

1 člena a 1 náhradníka do okrskových voleb-

ních komisí (OVK) v každém volebním okrsku, 

ve kterém se do příslušného zastupitelstva kraje 

volí. Totéž platí pro volby do Senátu. Delegace 

se provede doručením seznamu, který volební 

subjekt buď zašle v listinné nebo elektronické 

podobě (datová schránka), nebo jej doručí 

osobně. Není-li takto dosaženo nejnižšího sta-

noveného počtu členů OVK, jmenuje starosta 

města členy na neobsazená místa. 

Delegace musí být městskému úřadu doručena 

nejpozději do 2. září 2020 do 16:00 hod.

Zájemci o členství v OVK ve Dvoře Králové nad 

Labem mohou kontaktovat Lenku Jarolím-

kovou (odbor KTÚ, tel.: 499 318 221, e-mail: 

jarolimkova.lenka@mudk.cz, datová schránka: 

mu5b26c). Vzhledem k důležitosti účasti na 

prvním zasedání OVK doporučujeme v písemné 

žádosti (e-mail, datová schránka) uvést e-mailo-

vou adresu pro operativní zaslání pozvánky, a to 

ihned po sestavení komisí (3. září 2020). Dele-

govaní členové OVK jsou povinni zúčastnit se 

všech zasedání.

Kdo se může stát členem OVK: státní občan 

ČR, který v den složení slibu dosáhl věku nej-

méně 18 let (slib se skládá na 1. zasedání OVK 

– 10. září 2020), u něhož nenastala překážka 

k výkonu volebního práva a není kandidátem 

pro volby do zastupitelstva kraje, pro který je 

okrsková volební komise vytvořena.

1. zasedání OVK: čtvrtek 10. září 2020 na 

Městském úřadě Dvůr Králové nad Labem, 

náměstí T. G. Masaryka čp. 38,  zasedací místnost 

starosty, dveře č. 223. Upozorňujeme, že účast 

je povinná a nezastupitelná.

Časový harmonogram 1. zasedání OVK:

• 14:00–14:15 hod. – OVK č. 1, OVK č. 2;

• 14:15–14:30 hod. – OVK č. 3 a OVK č. 4;

• 14:30–14:45 hod. – OVK č. 5 a OVK č. 6;

• 14:45–15:00 hod. – OVK č. 7 a OVK č. 8;

• 15:00–15:15 hod. – OVK č. 9 a OVK č. 10;

• 15:15–15:30 hod. – OVK č. 11 a OVK č. 12;

• 15:30–15:45 hod. – OVK č. 13 a OVK č. 14;

• 15:45–16:00 hod. – OVK č. 15 a OVK č. 16; 

• 16:00–16:15 hod. – OVK č. 17. 

Za výkon funkce člena OVK náleží odměna:

• předseda OVK – 2.200 Kč;

• místopředseda, zapisovatel OVK – 2.100 Kč;

• člen OVK – 1.800 Kč.

Zapisovatel, předseda a místopředseda OVK 

jsou povinni se zúčastnit školení k zásadám 

hlasování a k systému zjišťování a zpracování 

výsledků hlasování, které se koná ve středu 

16. září 2020 od 15:00 hod. v Hankově domě. 

V případě, že se člen OVK některého z jednání 

komise nezúčastní (bez ohledu na omluvu), cel-

ková výše odměny bude poměrně krácena, a to 

podle evidence o účasti na jednáních OVK.

Upozorňujeme, že konají-li se volby do zastupi-

telstev krajů společně v tytéž dny s volbami do 

Senátu Parlamentu ČR, plní OVK i úkoly OVK pro 

tyto další volby. Delegovaní členové a zájemci 

o členství v OVK pro volby do zastupitelstev 

krajů budou tedy též členy OVK ve 2. kole voleb 

do Senátu.

(red)

Volit budou moci i občané v karanténě nebo v izolaci kvůli covidu-19 
Vláda schválila návrh zákona o zvláštních způso-

bech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů 

a do Senátu v roce 2020. Je určen pro osoby, jimž 

krajská hygienická stanice (KHS) nebo praktický 

lékař nařídili karanténu nebo izolaci z důvodu 

onemocnění covid-19. Zákon umožní hlasování 

také voličům umístěným v zařízeních, která byla 

rozhodnutím KHS uzavřena. 

3 možnosti zvláštního způsobu hlasování:

• z motorového vozidla u volebního stanoviště, 

tzv. drive-in hlasování – stanoviště budou zří-

zena pro každý okres a budou uzpůsobena pro 

průjezd motorového vozidla, jejich vybavení 

zajistí armáda. Volič může hlasovat ve středu 

ve volebním týdnu od 7:00 do 15:00 hod.

• v pobytovém zařízení sociálních služeb, 

které bylo uzavřeno – pokud KHS nahlásí 

uzavřená zařízení na svém území krajskému 

úřadu, ten vyšle speciální komisi pro hlaso-

vání. Takto hlasovat bude možné od čtvrtka 

volebního týdne od 7:00 hod. do pátku 

volebního týdne do 18:00 hod.

• do zvláštní přenosné volební schránky 

– pokud občan v nařízené karanténě či izo-

laci nemůže využít drive-in hlasování, může 

do čtvrtka volebního týdne do 20:00 hod. 

oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd 

speciální volební komise. Tuto komisi budou 

tvořit členové drive-in týmu a přijedou 

s přenosnou volební schránkou za občanem 

domů. Toto hlasování bude probíhat od 

pátku volebního týdne od 7:00 hod. do 

soboty volebního týdne do 14:00 hod.

Zvláštní způsoby hlasování zajistí speciální hla-

sovací komise složené ze tří vojáků a zapiso-

vatele jmenovaného krajským úřadem; sčítání 

těchto hlasů provede zvláštní sčítací komise 

u krajského úřadu.

Zdroj: www.mvcr.cz



VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE A DO SENÁTU
Hlasování 
Hlasování probíhá pouze na  území ČR a  volič 

může hlasovat pouze v  tom volebním okrsku, 

kde je přihlášen k  trvalému pobytu. Výjimkou 

jsou voliči hlasující na voličský průkaz. 

Volič musí ve  volební místnosti prokázat svou 

totožnost a  státní občanství ČR, jinak mu 

nebude hlasování umožněno.

Do volební místnosti budou moci voliči vstoupit 

pouze se zakrytými ústy a nosem, např. rouškou.

Volby do zastupitelstva kraje 
Volič obdrží od  okrskové volební komise (OVK) 

prázdnou úřední obálku ŠEDÉ barvy  opatřenou 

úředním razítkem. V prostoru určeném k úpravě 

hlasovacích lístků do  obálky vloží 1 hlasovací 

lístek pro volební stranu, pro kterou se rozhodl 

hlasovat. Na  hlasovacím lístku může zakroužko-

váním pořadového čísla nejvýše u  4 kandidátů 

uvedených na témže hlasovacím lístku udělit tzv. 

preferenční hlas. Obálku s vybraným hlasovacím 

lístkem pak vloží před OVK do volební schránky.

Volby do Senátu
Volič obdrží od  OVK prázdnou úřední obálku 

ŽLUTÉ barvy opatřenou úředním razítkem. 

V prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků 

do obálky vloží 1 hlasovací lístek pro kandidáta, 

pro kterého se rozhodl. Hlasovací lístek se nijak 

neupravuje. Obálku s vybraným hlasovacím líst-

kem pak vloží před OVK do  volební schránky. 

Pokud žádný z kandidátů nezíská v 1. kole voleb 

nadpoloviční většinu hlasů, bude se konat 

2. kolo, v  němž kandidují pouze dva nejúspěš-

nější kandidáti z  1. kola. Hlasovací lístky pro

2. kolo a šedou úřední obálku voliči obdrží přímo 

ve volební místnosti ve dnech 2. kola voleb.

Hlasování na voličský průkaz
Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede 

dnem voleb (17. září 2020). Předá jej osobně 

voliči nebo tomu, kdo má plnou moc s  ověře-

ným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle. 

Na voličský průkaz může volič hlasovat i v jiném 

volebním okrsku, než do  kterého náleží podle 

místa trvalého pobytu. Volič, který hlasuje 

na voličský průkaz, ho musí odevzdat OVK, která 

mu vydá prázdnou úřední obálku a  sadu hla-

sovacích lístků. Pokud se volič s voličským prů-

kazem rozhodne hlasovat ve „svém“ volebním 

okrsku, musí průkaz rovněž odevzdat OVK, jinak 

nebude moci hlasovat.

Volby do zastupitelstva kraje
Volič může na  voličský průkaz hlasovat jen 

ve  volebním okrsku spadajícím do  územ-

ního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny 

a v  jehož územním obvodu je přihlášen k trva-

lému pobytu. Není možné hlasovat na zastupi-

telských úřadech ČR v zahraničí. O voličský prů-

kaz je možné žádat u městského úřadu v místě 

trvalého pobytu voliče, a  to písemně nebo 

elektronicky s doručením úřadu do 25. září 2020 

na listině opatřené úředně ověřeným podpisem 

voliče, nebo v elektronické podobě prostřednic-

tvím datové schránky voliče. Osobně lze žádat 

do 30. září 2020 do 16:00 hod.

Volby do Senátu
Volič může na  voličský průkaz hlasovat jen 

v  obcích ve  svém volebním obvodu. Volič 

zapsaný v zahraničí ve zvláštním seznamu voličů 

může na  voličský průkaz hlasovat v  kterémkoli 

z  27 senátních volebních obvodů, ve  kterých 

probíhají volby. Vydat lze pouze jeden voličský 

Podrobné informace k  nadcházejícím 

volbám naleznete na  stránkách Minister-

stva vnitra ČR www.mvcr.cz/volby a  dále 

na  webu města Dvůr Králové nad Labem 

www.mudk.cz v sekci Volby – říjen 2020.

průkaz pro příslušné kolo voleb. O voličský prů-

kaz je možné žádat u městského úřadu v místě 

trvalého pobytu voliče. Volič zapsaný v zahraničí 

do  zvláštního seznamu voličů může požádat 

pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární 

úřad. Žádost lze podat v  písemné nebo elek-

tronické podobě s doručením úřadu do 25. září 

2020 na listině opatřené úředně ověřeným pod-

pisem voliče, nebo elektronicky prostřednictvím 

datové schránky voliče. Osobně lze žádat do

30. září 2020 do 16:00 hod.

Požádat o  voličský průkaz mezi 1. a  2. kolem 

voleb lze pouze osobně. Úřad může vydávat 

voličské průkazy do 7. října do 16:00 hod.

Hlasování do přenosné volební 
schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdra-

votních důvodů obecní úřad a  ve  dnech voleb 

OVK o  to, aby mohl hlasovat mimo volební 

místnost do  přenosné volební schránky. OVK 

však může vysílat své členy s přenosnou volební 

schránkou pouze v  rámci svého volebního 

okrsku. Požadavky na  návštěvu s  přenosnou 

volební schránkou volejte na  tel.: 499  318  243 

nebo 499  318  221, případně zasílejte na 

e-mailovou adresu: padevetova.iva@mudk.cz 

a jarolimkova.lenka@mudk.cz (jméno, příjmení, 

adresa trvalého pobytu, číslo telefonu na voliče).

Volby v nemocnici, zdravotnických 
nebo sociálních zařízeních
V  nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče 

nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, kde 

nemá volič trvalý pobyt ve  volebním okrsku 

daného zařízení, může volič hlasovat pouze 

na základě voličského průkazu, nebo je-li zapsán 

do zvláštního seznamu voličů. 
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inzerce:

SPORTOVNÍ HALA SLOVANY
TENIS, PING-PONG, FLORBAL, NOHEJBAL

VHODNÉ TAKÉ PRO POŘÁDÁNÍ SPORTOVNÍCH 
OSLAV DĚTÍ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVIDENCE, MZDY

Objednávky haly a účetnictví – tel.: 605 388 122

PRONÁJEM KANCELÁŘE 26 m2 550 Kč/m2 a rok

Informace k pronájmu – tel.: 603 703 001

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

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

Duhový salon otevřen! Pedikúra – 603 264 432, 

masáže – 777 343 662. Pište! Volejte! Těšíme se! 

Zuzka + Jára 

Koupím chalupu nebo starší dům k  rekreaci. 

Může být i v horším stavu. Hezká lokalita a místo 

výhodou. Tel: 703 890 073

KOVOŠROT SLOVANY
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

Vykupujeme:

Železo, barevné kovy, papír, plasty, sklo

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

Pondělí – Pátek: 7:00–16:00 hod.

Sobota: 7:00–12:00 hod.

www.slovany.cz

Hledám pečovatelku pro pomoc v  osobním 

a domácím provozu. Vzdělání zdravotnické nebo 

v  soc. služ. není podmínkou. Vhodné pro ženy 

na MD, v důchodu, ženy v ID, studující, partnerský 

pár, apod. Možnost bydlení. Nástup, výplata doho-

dou. E-mail: senkino@post.cz, SMS: 603212796

inzerce:

INZERCE

 V NOVINÁCH 

KRÁLOVÉDVORSKÉ 

RADNICE

• Řádková inzerce již 

od 150 Kč.

• Plošná inzerce již 

od 700 Kč.

Více informací na:

www.mudk.cz/nkr

Tel.: 499 318 258
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DK12235    cena: 4.999.000 Kč
Prodej objektu u hlavní komunikace č.1/37 v Kocbeři u DKnL. 

K dispozici skladovací prostory, dílna, kancelář a byt 4+1.

DK13136    cena: 5.499.000 Kč
Prodej zděného rodinného domu 5+1 s bazénem a zahradou

na velmi klidném a žádaném místě, ul. Alešova v DKnL.

DK13043    cena: 1.760.000 Kč
Prodej 1/2 zděného rodinného domu s garáží a vymezenou

bytovou jednotkou 2+1 o obytné ploše 66 m2 v centru DKnL.

DK12470    cena: 4.999.000 Kč
Prodej komerčních prostor využívaných pro drobnou výrobu

a skladování v DKnL, s vlastním parkovištěm. Podlaha 408m2.

Eva JAROŠOVÁ Michal FLÉGR Soňa ZIKEŠOVÁ

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

Realitní kancelářeRealitní kanceláře

klíč k vaší
spokojenosti

let30již téměř prodáváme s Vámi
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Společenská rubrika
Noví občánci města
V červnu 2020 se narodilo 7 občánků našeho města – 1 chlapec a 6 děvčat.

V  červenci 2020 se narodilo 16 občánků našeho města – 10 chlapců 

a 6 děvčat.

Jana Náhlovská, evidence obyvatel

Úmrtí
V červnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 21 lidí, z toho bylo 10 králo-

védvorských občanů, 8 mužů a 2 ženy.

V červenci zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 27 lidí, z toho bylo 13 krá-

lovédvorských občanů, 8 mužů a 5 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti zaslali v  červnu 30 občanům 

gratulaci k  životnímu jubileu. V  tomto období oslavil 1 pár diamantovou 

svatbu, 5 párů zlatou svatbu a 4 páry stříbrnou svatbu. 

V červenci byly zaslány gratulace k životnímu jubileu 24 občanům. V tomto 

období oslavil 1 pár diamantovou svatbu, 7 párů zlatou svatbu a  4 páry 

stříbrnou svatbu.

Lenka Havlová, Komise pro občanské záležitosti

Sňatky
V červnu a červenci uzavřeli ve Dvoře Králové nad Labem manželství tito 

snoubenci:

Tomáš Pauko a Nikola Kirschová    – 6. 6. 2020

Zdeněk Horák a Petra Hurdálková   – 6. 6. 2020

Petr Ulrich a Pavlína Kaplanová    – 13. 6. 2020

Martin Novák a Lucie Perlíková    – 13. 6. 2020

Jaroslav Vaněk a Romana Nováková   – 18. 6. 2020

Pavel Běhal a Tereza Holcová    – 19. 6. 2020

Zdeněk Tichý a Kateřina Šefčíková   – 19. 6. 2020

Tadeáš Vodička a Šárka Kuldová    – 19. 6. 2020

Oskar Rousek a Simona Šolínová   – 26. 6. 2020

Michal Horák a Lenka Kűhnelová   – 26. 6. 2020

Michal Havlásek a Petra Stříbrná    – 27. 6. 2020

Jiří Horák a Zdeňka Beránková    – 7. 7. 2020

Tomáš Halenár a Jolana Vachutková   – 11. 7. 2020

Josef Chmelík a Danuše Maternová   – 14. 7. 2020

Jiří Lešák a Zuzana Mannová    – 18. 7. 2020

Jiří Koudela a Aneta Kleprlíková    – 18. 7. 2020

V Kuksu uzavřeli manželství tito snoubenci:

David Suchý a Marta Sokolová    – 5. 6. 2020

Ondřej Chour a Markéta Škodová   – 6. 6. 2020

David Krejčí a Eva Drtinová    – 20. 6. 2020

Ladislav Vávra a Lucie Kazdová    – 20. 6. 2020

Jan Zmátlík a Gabriela Blodková    – 27. 6. 2020

Jan Krahulec a Michaela Svobodová   – 27. 6. 2020

Jan Zvolánek a Pavlína Nováková   – 27. 6. 2020

Martin Holas a Pavlína Majerová    – 17. 7. 2020

Jiří Stančo a Denisa Fikejzová    – 25. 7. 2020

 

Ve Stanovicích uzavřeli manželství tito snoubenci:

Ondřej Klevcov a Hana Kőnigová   – 14. 6. 2020 

Ve Vítězné uzavřeli manželství tito snoubenci:

Vojtěch Tůma a Šárka Janouchová   – 11. 7. 2020

Vladimír Pavlas-Jirásek a Eliška Malinová   – 18. 7. 2020

Údaje jsou zveřejněny na základě poskytnutého souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Poděkování
Za dobu dvoutýdenního léčení na chirurgickém oddělení královédvorské 

nemocnice jsem poznala, jak náročné je zvládnout organizaci jednoho 

dne. Byly dny klidnější, ale i plné shonu. Děkuji personálu, zdravotním ses-

trám a  lékařům za péči, kterou mi poskytli. Aby byl pacient spokojený, je 

důležité i chutné jídlo. O to se stará kuchař a moc dobře. Novému panu pri-

máři MUDr. Pavlu Křenovskému přeji hodně úspěchu při péči a pracovního 

elánu, aby s kolektivem znovu získali dobré jméno tohoto oddělení.

Jitka Chloupková

Farní charita Dvůr Králové nad Labem již více než rok 

realizuje projekt na  pomoc a  podporu lidem, kteří 

pečují o svého blízkého. 

Pracovnice projektu předávají praktické zkušenosti 

s  péčí na  zřízeném zácvikovém místě nebo přímo 

v domácnosti. Pomáhají se zorientováním v nabídkách pomoci ve státním 

systému. Dále pořádají zajímavé semináře pro pečující a organizují nefor-

mální setkávání pečujících. Pečující též využívají psychoterapeutická setká-

vání, aby načerpali novou energii v tak nelehké životní situaci. 

Službu poskytujeme pro pečující osoby zdarma díky grantu, který jsme zís-

kali prostřednictvím MAS Královédvorsko.

Tuto podporu mohla tedy využít i paní Alena, jejíž maminka byla propuš-

těna domů z nemocnice. Paní Alena se na nás obrátila s dotazem na kom-

penzační pomůcky. Zkontaktovali jsme ji s půjčovnou zdravotních pomů-

cek, kde si pro maminku půjčila polohovací postel a  rolátor. Při návštěvě 

v  jejich domácnosti jsme pomohli umístit polohovací postel tak, aby to 

mamince vyhovovalo a  péče o  ni byla pohodlnější. Pomohli jsme dceři, 

aby s maminkou zažádala o zvýšení příspěvku na péči. Po první návštěvě 

bylo zřejmé, že maminka bude potřebovat pomoc i v čase, kdy dcera a její 

rodina jsou v práci. Předali jsme kontakty na pečovatelské služby v regionu 

a nyní se u maminky pečovatelky zastavují ráno a v poledne, aby jí pomohly 

s ohřátím jídla, dohlédly, že si vzala léky, a popovídaly si s ní. Ještě jsme paní 

Aleně doporučili, aby do péče o maminku zapojila co nejvíce blízkých lidí, 

a to z důvodu udržitelnosti domácí péče. Vzhledem k  tomu, že rodina je 

opravdu široká a soudržná, daří se do péče zapojovat zetě, vnučku, vnuka 

a jeho manželku. Paní Alena je nyní klidnější, když ví, že s péčí o maminku 

má kdo pomoci. Též ví, že se na  nás může obrátit při dalších událostech 

nebo při potřebě sdílení náročných situacích, které během péče přicházejí. 

I vy nás můžete kontaktovat:

• tel.: 731 401 416 nebo 734 792 806;

• e-mailem: asistence@charitadk.cz;

• na adrese: Erbenova 2355, Dvůr Králové nad Labem.

Mgr. Jana Čudejková, Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Farní charita pomáhá 
pečujícím pomáhat



Farma zvířat, kde by 
se líbilo i Orwellovi

Gymnazisté se zapojili do  programu DofE – 

Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. Plní své 

vytyčené úkoly a  vyvrcholením se stává expe-

dice, kterou plánují a absolvují sami účastníci. 

První pětice vyrazila na Broumovsko, kde praco-

vala na kozí a ovčí farmě v Šonově. 

Zážitky se jen hrnuly, jak dokládají jejich slova:  

„Naším prvním úkolem bylo nakrmit jehňátka, 

jež nedostávají potravu od  svých matek. Dále 

jsme měnili zvířatům podestýlku, sekali trávu 

a  zametali ovčín. Měli jsme možnost vidět 

a vyzkoušet si ovládat dojírnu za 100 000 euro 

– nejmodernější v  Evropě. Zažili jsme tu i  pro-

jížďku na  koni při západu slunce. Majitelé, 

manželé Menčíkovi s dcerou Maruškou, jež nás 

měla na  starost, nám přinesli na  ´zlatém´ pod-

nose k ochutnávce své ovčí sýry a paštiku z kozy. 

Dozvěděli jsme se spoustu kulinářských vychy-

távek, např. že nejlepší řízky jsou z  kozy nebo 

že na  Náhorním Karabachu se děti starají o  to, 

aby doma nedošel alkohol či cigarety. Také jsme 

asistovali při očkování ročních jehňat a zkusili si 

ruční dojení. Třešničkou na dortu byla rychloe-

xkurze po  výrobně a  udírně sýrů. Naše dvou-

denní expedice byla plná neobvyklých zážitků, 

poctivé fyzické práce, dobrodružství, radosti 

a  kamarádství. Naučili jsme se také hodně 

o  zodpovědnosti a  potřebnosti dobré spolu-

práce v týmu.“

S  novým školním rokem nás čekají další 

2 expedice. Zážitky budou jistě zase silné 

a nezapomenutelné.

Mgr. Blanka Hofmanová

Přestože byly letošní tábory kvůli pandemii 

v  ohrožení, podařilo se i  letos uspořádat letní 

přírodovědné soustředění polytechnického 

kroužku našeho gymnázia, byť s  pár hygienic-

kými opatřeními navíc než obvykle. Soustře-

dění bylo i letos fi nančně podpořeno z projektu 

Královéhradeckého kraje I-KAP KHK I. Tento-

krát jsme se vydali až do krajiny Karlovarského 

kraje, do  obce Jedlová u  Mariánských Lázní. 

Dopoledne bylo předmětem zájmu pozorovat 

fytobentos v  nedalekém Kosím potoce, vlh-

komilnou vegetaci v  okolí tábora, plže, hmyz 

a  v  neposlední řadě pavouky. Po  dobu trvání 

tábora prováděly jednotlivé skupiny výzkum 

na  jimi zvolené téma. Jejich výzkum poté 

vyústil ve  vypracování a  obhájení odborných 

prací, čímž se děti připravují na  budoucí psaní 

seminárních, bakalářských nebo magisterských 

prací. V  odpoledních hodinách poté probíhaly 

přednášky odborníků z celé ČR na různá témata, 

jako třeba bezobratlí či netopýři, nebo terénní 

zoologické a botanické vycházky. Jako každý rok 

se na  úplném konci tábora odehrávala biolo-

gická olympiáda ve formě poznávání živočichů 

i  rostlin a  především se zde také vyskytovaly 

otázky z  přednášek a  exkurzí. Kromě nabytí 

nových vědomostí jsme si však užívali tábor 

v podobě mnoha příjemných chvil jak ze spor-

tovní olympiády, tak z  příjemného kolektivu 

mladých biologů. Kvůli omezením jsme však 

přišli o celodenní výlet a možnost koupání jinde 

než v potoce. I přesto jsme si všichni tábor užili 

naplno a už teď se nám stýská. Tak zase za rok!

Jáchym Pojezdný, letošní maturant

Letní přírodovědné soustředění 2020

Oslavy 130 let od založení gymnázia
V  září tohoto roku 

uplyne 130 let od zahá-

jení výuky na  králo-

védvorském gymnáziu. 

Naše město zde tehdy 

chtělo podpořit dostupnost vzdělávání a  sílu 

češství a založilo ho za cenu velkých fi nančních 

obětí jako obecní. 

Záměr byl oznámen roku 1888 jako součást 

oslav 40. výročí nástupu císaře Františka Josefa 

I. na  trůn (a  v  souladu s  jeho přáním, aby tyto 

oslavy měly formu podpory veřejně blahodár-

ných institucí). Když byla po pěti letech impro-

vizací výuka přesunuta do  velkorysé nové 

budovy, císař na  žádost obce osobně schválil, 

aby škola nesla jeho jméno. Snad i  díky tomu 

bylo roku 1902 (opět osobním rozhodnutím 

císaře) postátněno, čili náklady na mzdy učitelů 

postupně přejímal stát (budova zůstala obecní), 

což ovšem těsné propojení školy s  životem 

obce nezměnilo, i když změn bylo jinak za těch 

130 let požehnaně: v prvním mezipatře se vystří-

dala busta Františka Josefa I., T. G. Masaryka 

i P. O. Hviezdoslava, hlavním cizím jazykem byla 

tu latina, tu ruština, tu angličtina, kompletní 

středoškolské vzdělání zde trvalo 8, 3, 4 nebo 

6 let... Měnily se politické režimy, administrativní 

podmínky i ředitelé (těch se tu postupně vystří-

dalo dvacet), zůstala ale úctyhodná vzdělávací 

tradice, řada úspěchů (třebas letošní druhé 

místo Renáty Šormové v celostátním kole Stře-

doškolské odborné činnosti) a  široký zástup 

spokojených stávajících i  bývalých studentů, 

kteří na  naši školu v  dobrém vzpomínají, jak 

dokládají každoroční plesy absolventů a  setká-

vání na oslavách výročí gymnázia. 

K tomuto účelu rádi využíváme i to letošní jubi-

leum: v  sobotu 5. září 2020 lze od  9:30 do 

18:00 hod. navštívit průběžně modernizo-

vanou budovu školy, prohlédnout si všechna 

dochovaná tabla, zavzpomínat při setkáních 

s bývalými spolužáky i učiteli na staré i nedávné 

časy, koupit si výroční zpravodaj i  nahlédnout 

do světa stávajících studentů díky jejich kultur-

nímu programu. 

Těšíme se, že společně s  absolventy a  přá-

teli školy příjemně prožijeme další z  více než 

47 tisíc dní, jež již uplynuly od založení gymná-

zia! Na shledanou první zářijovou sobotu!

PhDr. Ivo Rejchrt
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Gymnázium Dvůr Králové nad Labem

Dvorská průmka mění název, nově z ní je SPOŠ
Od  1. září 2020 dochází ke  změně názvu naší 

školy: Střední škola informatiky a  služeb (SŠIS) 

bude mít nový název Střední průmyslová 

škola a Střední odborná škola, Dvůr Králové 

nad Labem (SPOŠ). Dosud používaný název již 

ne zcela odpovídal současné oborové skladbě 

školy a  činnosti jednotlivých škol a  zařízení, 

které jsou její součástí. V  dosavadním názvu 

školy se objevoval název pouze jednoho oboru, 

který sice byl v  době vzniku názvu (rok 2006) 

v krajském školství unikátní a profi lový, ale tento 

význam s  rozšiřováním výuky tohoto oboru 

na celé řadě dalších škol pominul. Ostatní obory 

byly zahrnuty v označení „služby“, což neodpo-

vídá jejich charakteristice ani jejich skutečnému 

významu pro naši školu.

Tradiční průmka
Zkratka SŠIS zcela opomíjela náš tradiční a uni-

kátní „průmyslovkový“ obor: Aplikovanou 

chemii. Nepřetržitá 

výuka odborné che-

mie v naší škole trvá již

131 let. Nový název 

navazuje nejen na  tra-

dici školy, ale zároveň je natolik obecný, že bude 

vyhovovat i v budoucnu, a to včetně případných 

dalších změn v oborové struktuře. 

Označení „průmyslová“ připomíná, že se u  nás 

stále vyučují tradiční „průmyslovkové“ matu-

ritní obory z původní Střední průmyslové školy, 

Dvůr Králové nad Labem, kterými je jak zmíněná 

Aplikovaná chemie (28-44-M/01), tak novodobá 

Informační technologie – Kybernetická bezpeč-

nost (18-20-M/01).

Obory odborné školy
Také slovo „odborná“ navazuje na  původní 

Střední odbornou školu Dvůr Králové nad 

Labem. Ve školním roce 2020/2021 vyučujeme:

Maturitní obory:

• Cestovní ruch (65-42-M/02)

• Bezpečnostně právní činnost (68-42-M/01)

• Kosmetické služby (69-41-L/01)

• Masér sportovní a rekondiční (69-41-L/02) 

Učební obor:

• Kadeřník (69-51-H/01).

S novým názvem souvisí i nové logo naší školy, 

které stále udržuje modrou linii, ale zároveň 

podtrhuje dalšími barvami různorodost naší 

nabídky. 

Změnu názvu odsouhlasilo Zastupitelstvo Krá-

lovéhradeckého kraje dne 22. června 2020.

Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch

ředitel školy



Šestý ročník charitativního pochodu Život Srd-

cem na  podporu onkologicky nemocných dětí 

se uskuteční v neděli 27. září 2020. Zváni jsou 

všichni, kteří si chtějí užít prima den a  zároveň 

udělat dobrou věc.

Letošní ročník se uskuteční s  podtitulem 

Na  stopě pohádkové přírodě. Start bude jako 

tradičně od  10:00 hod. od  DDM Jednička 

ve Dvoře Králové nad Labem. 

„Účastníci dostanou na cestu téměř pětikilome-

trového pochodu svačinku, mapku a  refl exní 

pásku,“ říká organizátor Michal Karadzos. 

Na  trase, která startující zavede do areálu Štěr-

bovy vily u přehrady Les Království, nebude chy-

bět pohádkové stanoviště ani občerstvení pro 

děti a dospělé. 

V cíli se mohou všichni těšit na kulturní program, 

v němž vystoupí např. Václav Vaňura alias Láska 

nebo divadelní soubor Klíček. Pro děti budou 

připraveny ruční dílny, skákací hrad, balonkové 

stanoviště, vědomostní soutěže. Hostem bude 

MUDr.  Erika Ondrušová, Ph.D., z  kliniky dětské 

hematologie a  onkologie Fakultní nemocnice 

Hradec Králové, která se účastnila i předchozích 

ročníků.

V cíli bude také připravena zapečetěná kasička, 

do níž budou moci účastníci přispět, cílovné je 

dobrovolné. „Výtěžek vyhlásíme ještě během 

odpoledního programu. Získané fi nanční pro-

středky využijeme pro dvouapůlletého Marečka, 

který v rámci léčby akutní lymfoblastické leuké-

mie podstoupil chemoterapii,“ podotýká Michal 

Karadzos a  dodává: „I  kdybychom zachránili 

pouhý jediný lidský život, tak to stojí za to.“ 

Akce se koná pod záštitou královédvorského 

starosty Jana Jarolíma a za podpory Domu dětí

a mládeže Jednička.

Text a foto: Život Srdcem, z. s. 

12

NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE       8/2020

www.mudk.cz

Prázdniny v Jedničce
Letošní rok byl pro všechny 

velkou zkouškou. Když jsme 

na přelomu ledna a února 

tvořili nabídku táborů, nikdo 

netušil, jak se situace vyvine 

a zda se vůbec letní tábory 

uskuteční. Nakonec jsme museli zrušit pouze 

oblíbený zájezd do Itálie a všechny ostatní plá-

nované tábory se konaly za zvýšených hygienic-

kých pravidel. Během celých prázdnin tak pro-

běhlo celkem devět příměstských táborů, dvě 

soustředění mažoretek Tweety, čtyři pobytové 

tábory a jeden zahraniční zájezd. 

A na co vše se u nás letos mohly děti těšit? Hned 

první týden prázdnin probíhaly dva příměstské 

tábory současně, jeden výtvarný a druhý spor-

tovní. Na ty navázaly dva příměstské tábory pro 

děti od 4 let, jeden plný cirkusového dovádění, 

při druhém se děti podívaly za „Skřítky a vílami“. 

V duchu pohádek jsme pokračovali i další týden, 

kdy v Jedničce proběhla „Škola čar a kouzel“. 

Z pobytových táborů proběhly

v červenci hned tři. V kempu 

Svatá Kateřina mohly děti strávit 

týden v chatkách na táboře „Meč 

proti meči“, u Jedničky se konal již 

počtvrté stanový tábor, kde jsme 

letos cestovali časem, a nechyběl 

ani tradiční tábor v Jívce, kde děti 

soutěžily, kdo usedne na železný 

trůn ve  „Hře o Jívkozemí“. 

Ani jsme se nenadáli a byl tu srpen, 

který otevřeli „Lovci pokladů“. Na ně navazoval 

sportovní příměstský tábor s názvem „Týden 

plný energie“ a ani v dalším týdnu se děti neza-

stavily, jelikož je čekalo natáčení animovaných 

fi lmů na „Letní animaci V.“. Pro milovníky turistiky 

nemohl chybět „Ráj, zvaný Český IV.“, na kterém 

se děti letos podívaly za krásami Příhrazských 

skal. A kdo si ani tak z naší nabídky nevybral 

nebo se chtěl podívat ještě dál, mohl s námi 

jet do chorvatské vesničky Sv. Filip i Jakov, kde 

se mohl vydovádět na vlnách dobrodružství se 

sněžným klukem. Konec prázdnin nám uzavřely 

dvě mažoretková soustředění a také tábor s pří-

hodným názvem „Než zazvoní“. 

Věříme, že si děti odnesly do nového školního 

roku spousty krásných vzpomínek, nezapome-

nutelných zážitků i nových kamarádů a my se 

budeme s tábory těšit opět za rok.

Bc. Veronika Málková

DDM Jednička

Královédvorský chrámový sbor zpíval na Velehradě, Hostýně i v Litomyšli
Ani letošní školní prázdniny Královédvorský 

chrámový sbor nezahálel. A tak, když současná 

epidemiologická situace způsobila rušení zahra-

ničních akcí, obrátili jsme se do  vnitrozemí. 

Na  svoji čtvrtou akci v  době pokoronavirové 

jsme se vypravili v  neděli 26. července 2020 

do Litomyšle.

Zde jsme v  kostele Povýšení sv. Kříže pod 

vedením sbormistra Víta Havlíčka doprovodili 

sborovým zpěvem slavnostní mši na  svátek 

sv. Jáchyma a Anny, která se konala od 9:00 hod. 

Byli jsme mile přijati a po skončení slavnostních 

bohoslužeb odměněni potleskem. Nebylo by to 

správné prázdninové putování bez prohlídky 

města a  dalších pamětihodností, jimiž je toto 

město zapsané na seznamu kulturního dědictví 

UNESCO proslulé. Všude nám bylo umožněno 

vyzkoušet akustiku přednesem sborových skla-

deb a  přítomným turistům tak neplánovaně 

zpestřit jejich prohlídku, což tito rovněž kvitovali 

potleskem. Putování jsme zakončili na místním 

hřbitově u  kostela sv. Anny u  hrobky proboštů 

litomyšlských, kde je pohřben P. František Beneš, 

známý Královédvorákům jako dlouholetý králo-

védvorský děkan. I jemu jsme zazpívali, rozsvítili 

svíčku a uctili jeho památku. 

Další putování sboru bylo namísto odvolaného 

výletu do  rakouského Klein-Mariazell. Druhý 

srpnový víkend jsme zamířili do kolébky morav-

ského křesťanství – na Velehrad a Svatý Hostýn. 

Po návštěvě poutního kostela v Dubu nad Mora-

vou jsme zamířili do  světového dědictví UNE-

SCO – do  Kroměříže. Zde jsme prohlédli město 

s  jeho pamětihodnostmi a  Arcibiskupským 

zámkem, Podzámeckými zahradami a  kostelem

sv. Mořice, kde jsme si také zazpívali. 

A pak nás již čekal přejezd do Vele-

hradu – dle legendy sídla prvního 

moravského biskupa, sv. Metoděje. 

Ubytovali jsme se v poutním domě 

„Stojanov“ a strávili příjemný večer. 

V neděli 9. srpna ráno nás z postelí 

„vytáhl“ hlahol zvonů baziliky 

Nanebevzetí Panny Marie, kde 

jsme svým zpěvem doprovodili 

mši svatou v 10:00 hod. Nic nepo-

těší tak, jako když nás místní zasta-

vovali po  obci s  tím, že se jim to 

líbilo. Po obědě zase rychlý přejezd 

na sever na vrch Hostýn. V tamější 

„bazilice minor“, rovněž zasvěcené Nanebevzetí 

Panny Marie, nás čekal doprovod odpolední 

mše svaté v  15:15 hod. a  po  ní cesta domů se 

zastávkou v Přerově. Domů jsme se vrátili s krás-

nými zážitky i  s  dárky pro své milé – Hostýn-

skými oplatkami či specialitami z Loštic. Těšíme 

se na další cesty, ale zejména na setkání se svým 

královédvorským publikem. 

Josef Pojezdný

Královédvorský chrámový sbor, z. s.

Život Srdcem 2020 bude a opět pomůže nemocným dětem



8/2020 NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE

13www.mudk.cz

Skončil 11. ročník festivalu Hudební léto Kuks
Poslední tóny 11. ročníku mezinárodního 

festivalu Hudební léto Kuks již dozněly. Od 

20. června do 15. srpna 2020 jsme i letos mohli 

mít to štěstí navštívit pět skvělých koncertů, a to 

i bez roušek proti koronaviru. Všichni zúčastnění 

interpreti jsou opravdu špičkoví ve svém oboru, 

působí i v zahraničí a bylo milé se s nimi setkat 

takto naživo.

První koncert byl orchestrální, z  důvodu pro-

stornějšího místa v husitském kostele ve Dvoře 

Králové nad Labem, kde vystoupila Komorní 

fi lharmonie Pardubice pod vedením Stanislava 

Vavřínka.  Připomněli jsme si 250. výročí naro-

zení Ludwiga van Beethovena a  Antonína Rej-

chy, zazněla zde mimo jiné 1. věta Beethove-

novy Symfonie č. 5 c moll, „Osudové“.

Další koncerty již proběhly v kostele Nejsvětější 

Trojice v Kuksu. Skladby 17. a 19. století zahráli 

trumpetista Jiří Houdek a varhaník Petr Čech – 

ředitel Pražské konzervatoře. Sólistku proslulé 

Semperovy opery v  Drážďanech, mezzosopra-

nistku Štěpánku Pučálkovou, doprovodila var-

hanice Michaela Káčerková.

Při předposledním koncertu navodili skvělou 

atmosféru vynikající hobojista Vilém Veverka, 

který potěšil i  průvodním slovem, s  rovněž 

vynikající harfenistkou Kateřinou Englichovou. 

V  jejich podání jsme vyslechli světovou pre-

miéru současného skladatele Jiřího Gemrota, 

který byl též přítomen, Variace na „Pfuy Lied“ 

pro hoboj a harfu. Na konci jsme byli pro velký 

úspěch obdarováni dvěma přídavky.    

Závěrečný koncert patřil 

česko-švýcarské sopra-

nistce Martině Jankové se 

souborem Musica Florea 

pod uměleckým vedením 

Marka Štryncla. Zazněla 

zde krom jiného novo-

dobá premiéra skladby 

z  kukského archivu 

od  Wernera Hymbra 

„Ave Regina in G“. Tento 

koncert byl překrásným 

zakončením letošního 

ročníku, což ocenili 

posluchači neutuchajícím 

potleskem ve stoje.

Všechny zmiňované koncerty navštívilo mnoho 

posluchačů, kterým klasická hudba učarovala, 

a kukské nádherné prostředí s kvalitními výkony 

interpretů je jistě obohatilo. Poděkování patří 

všem, kdo podpořili realizaci tohoto tradičního 

hudebního festivalu, a  těšíme se na  jeho další, 

12. ročník. 

Jana Friedová

Příměstské tábory zamě-

řené na  sport či deskové 

hry letos poprvé pořádal 

ve  Dvoře Králové nad 

Labem Spolek pro Dvo-

rek. Zúčastnilo se jich 

více než 60 dětí z  celého 

regionu, mnozí z  nich 

opakovaně.

Ve  Dvoře Králové nad Labem dlouho chyběl 

sportovní tábor zaměřený na  cyklistiku a  pla-

vání. „Zcela zde například chybí letní plavecký 

výcvik pro děti i dospělé, a  tak to pro nás byla 

velká výzva. Zároveň jsme si uvědomili, proč 

zde takové akce dosud nikdo nedělal: chybí 

odpovídající zázemí, které by organizaci takové 

akce usnadnilo,” vysvětlil náročné podmínky pro 

plavecký výcvik dětí, ale i trénink technické jízdy 

na kole Jan Holan, který ve Dvoře Králové  nad 

Labem vede cyklokroužek.

„Již delší dobu hledáme ideální místo pro umís-

tění výcvikových překážek pro jízdu na kole tak, 

aby byly dostupné všem a  přitom se nestaly 

fyzickou překážkou ostatním občanům. Děti 

si překážky z  palet oblíbily a  největší devizou 

bylo, že si překážky samy stavěly. Dalším pro-

blémem je stále nedostatečná infrastruktura pro 

cyklisty u areálu koupaliště, kde není spolehlivě 

zabezpečené místo pro 

kola,” upřesnil Jan Holan. 

„Zároveň jsme také 

museli kvůli nízké teplotě 

vody na  koupališti jezdit 

plavat do  sousedních 

měst. To nám ještě více 

zkomplikovalo organizaci 

tábora. Je vidět, že poten-

ciál veřejného prostoru 

ve  městě je v  současné 

době využit minimálně,” 

popsala provozní pro-

blémy související s náplní 

tábora Kateřina Sekyr-

ková, organizátorka sportovního turnusu.

Dva turnusy zaměřené na  venkovní a  moderní 

deskové hry navštěvovaly i děti mladší 6 let. Díky 

zázemí domu s pečovatelskou službou v Sadové 

ulici si hry s dětmi měli možnost zahrát i senioři: 

obyvatelé domu. Rozhodně však na těchto tur-

nusech nehráli táborníci jen moderní deskové 

hry. Cvičení a venkovní hry v nedalekém parku 

jim byly nejen příjemným rozptýlením, ale 

zejména zchlazením během letošních horkých 

letních dnů. 

Tři turnusy příměstských táborů Dvorek byly 

podpořeny z  dotace fi nancované z  prostředků 

ESF EU prostřednictvím Operačního programu 

Zaměstnanost a  státního rozpočtu ČR. Tuto 

dotaci mohl Spolek pro Dvorek získat díky 

vyhlášené výzvě MAS Královédvorsko. Čtvrtý 

z  turnusů byl sportovním soustředěním a  sjeli 

se na  něj nejlepší malí cyklisté z  celého kraje. 

Všechny tábory se budou konat i v příštím roce, 

jeden dokonce i během jarních prázdnin.

Velice děkujeme všem vedoucím, dobrovolníkům 

a  také řadě sponzorů, díky kterým jsme mohli 

dětem poskytnout kvalitnější program a servis.

Milena Matuchová

Spolek pro Dvorek

Příměstské tábory Dvorek mají za sebou svoji premiéru

Klub důchodců v Sadové po pauze opět ožil
Po  nucené pauze způ-

sobené koronavirem 

jsme obnovili pravidelná 

setkání Klubu seniorů 

v  Domě s pečovatel-

skou službou v  Sadové 

ulici a  v  ulici Elišky  

Krásnohorské.

V červnu jsme navštívili hrad Orlík a prohlédli si 

jeho blízké okolí. Výlet jsme zakončili posezením 

v  cukrárně v  Poděbradech u  kafíčka a  dortíku. 

Domu jsme dojeli unavení, ale spokojení a šťastní.

Velkému zájmu členů Klubu důchodců se těší 

rozloučení s  prvním pololetím, které se již tra-

dičně koná na  konci června v  klubu v  Sadové. 

I  letos nechyběla hudba k  poslechu i  tanci 

a malé pohoštění. 

V půlce července jsme absolvovali zájezd, jehož 

původní termín se musel kvůli karanténě zrušit 

a který se podařilo posunout. Jeli jsme do Klad-

rub, kde jsme navštívili koňské stáje s výkladem 

o  historii. Byl to zážitek dostat se tak blízko 

ke  koním ve  stáji. Zdatnější účastníci se vydali 

na  nedalekou rozhlednu, ostatní se prošli par-

kem. Dobrou náladu nám nezkazila ani náhlá 

dešťová přeháňka. 

Po obědě jsme se stavili na zámku Kačina. Počasí 

se umoudřilo, a tak nám nic nebránilo se po pro-

hlídce zámku projít přilehlým parkem. Po cestě 

zpět jsme se opět zastavili na  kávičce a  dor-

tíku a  udělali tak sladkou tečku za  vydařeným 

výletem. 

Všichni se těšíme na další setkání a výlety. Kdo 

máte chuť posedět a  popovídat si v  klubovně, 

případně se zúčastnit akcí, které pořádáme, 

přijďte mezi nás. Budete vítáni.

Další informace najdete na webových stránkách: 

www.klubduchodcudk.webgarden.cz.

R. Pokorná, Klub důchodců v Sadové, z. s.

Nejmenší děti tábora pod vedením cyklistické legendy Dalibora Kvasničky. Foto: Jan Holan
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Safari Park má za sebou 
rekordní návštěvnost
Safari Park Dvůr 

Králové zazna-

menal ve  středu 

5. srpna 2020 

rekordní denní 

návštěvnost.

Do  areálu přišlo 

více než 9 700 návštěvníků, což je bezkon-

kurenčně nejvíce za  posledních deset let. 

Největší červencové a  srpnové návštěv-

nosti se totiž od  roku 2008 pohybovaly 

do maximálně 7 500 návštěvníků za den. 

Červencová návštěvnost letošního roku 

také překonala všechna očekávání, 

do Safari Parku přišlo téměř 152 tisíc náv-

štěvníků. Nejsilnější červencová návštěv-

nost byla za  posledních 10 let do  letoška 

zaznamenána v roce 2016 – tehdy do krá-

lovédvorské zoologické zahrady zavítalo 

144 000 návštěvníků.

Zdroj: Safari Park Dvůr Králové

Cyklokroužek začíná již 
v úterý 8. září

Také ve Dvoře Králové nad Labem jsme se 

už loni zapojili do  projektu legendárního 

cyklokrosaře Radomíra Šimůnka. Celore-

publikový projekt sdružuje cyklokroužky 

z  mnoha měst celé České republiky 

a  společně využíváme mnoha zkušeností 

a  výhod, které si projekt za  8 let své exis-

tence vytvořil.

Ve  Dvoře Králové nad Labem budeme 

jezdit vždy v  úterý od  16:00 do 

17:30 hod., a  to většinou v  parku, někdy 

také na  dopravním hřišti a  na  dalších 

místech města. Letos se v  rámci kroužku 

vytvoří dvě skupiny – mladší a  starší děti. 

Cílem je kolo zvládnout, bavit se a  užít si 

chvíle na čistém vzduchu. 

Ofi ciálně začínáme zkušební hodinou 

v úterý 8. září, ale v parku budeme s dětmi 

i 1. září, protože my jsme vůbec neskončili 

a  jezdíme i  přes prázdniny. Všichni čle-

nové dostanou speciální cyklojmenovku 

na kolo, tričko cyklokroužků, mají možnost 

využít startovné zdarma na  všech závo-

dech seriálu Kolo pro život a  řadu dalších 

výhod.

Zkušenější cyklisté od  zhruba 11 let, kteří 

to myslí s  kolem vážně a  chtějí opravdu 

trénovat, mohou vyzkoušet vyjížďky 

oddílu Carla.kupkolo.cz, které se konají 

v  pondělí od  15:00 do  17:00 hod. Vždy 

se startuje od  cykloservisu pana Voňky 

v  ulici Milady Horákové čp. 162 a  skupina 

se vydá na  vyjížďku dlouhou asi 15 až 

20 kilometrů po  okolí našeho města. Velcí 

i  malí zájemci o  cyklistiku se mohou (ale 

rozhodně nemusí) zúčastnit také cyklistic-

kých závodů, na  některé z  nich vyrazíme 

i společně.

Jan Holan

Cyklokroužek Dvůr Králové nad Labem

Na Zábřezí se konal jubilejní desátý 
ročník Zábřečického triatlonu

První srpnová sobota na Zábřezí tradičně patřila 

triatlonovým nadšencům a tradiční závod se zde 

konal již podesáté.

Do  místní nádrže se pro plaveckou část vejde 

maximálně 20 účastníků a  kapacitně tak byla 

startovní listina do posledního místa obsazena. 

Na startu se potkali jak tradiční dlouholetí účast-

níci, tak řada nováčků, kteří olympijské parame-

try triatlonu vyzkoušeli prvně. 

Již tak náročný závod triatlonistům ještě ztížilo 

počasí, kdy je po  celou dobu závodu doprová-

zelo úmorné vedro. 

Vítězství z  loňského ročníku obhájil v  čase 

2:41:41 hod. Lukáš Fejk, který z  uplynulých 

deseti ročníků na  Zábřezí vyhrál již potřetí.  

Druhé místo bral v  čase 2:42:10 hod. nováček 

závodu Vojtěch Jirák, třetí místo obsadil v čase 

2:43:36 hod. Luděk Novotný.

Všichni startující zdárně dorazili do cíle závodu, 

za což sklidili obdiv nejen z řad početného obe-

censtva, ale také pořadatelů. Těm patří velké 

díky za přípravu sportovního odpoledne. 

Ondřej Samek

Foto: Matouš Vobořil

První polovina sezony v podání cyklistů 
Carla.kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem
Letošní sezona se začala rozjíždět díky známým 

okolnostem až v  červnu, to ale neznamená, že 

by se méně závodilo. Naopak, hlad po závodech 

způsobil, že závodů je více, a  navíc i  kvalitně 

obsazených také profíky, kteří ještě velké závody 

neměli.

Co se týká silničních závodů, jsou to především 

závody Dobrušského poháru, kterých jsme se 

pravidelně zúčastňovali a  získávali pódiová 

umístění. Vítězství zde vybojovali mezi ženami 

Karolína Bergerová, veterán Jiří Voňka a  mezi 

juniory Jan Lukeš a Štěpán Krupka. Teprve 16letý 

Jan Lukeš vyhrál dokonce i  jeden závod mezi 

muži. Jan Lukeš jezdí hlavně závody Českého 

poháru, kde se pravidelně umísťuje v  popředí, 

závodil ale také na  prestižním mezinárodním 

závodě Regionem Orlicka, kde celkově skončil 

jako 4. nejlepší kadet a  dokázal, že jeho forma 

roste.

Ze závodů na horských kolech se dosud jezdily 

hlavně maratony, kterých jsme se také účastnili 

a i tam sbírali úspěchy. Například na posledním 

závodě v  Lomnici jsme měli hned 3 prvenství. 

Mezi ženami opět Karolína Bergerová, za  vete-

rány Jiří Voňka, a  dokonce i  celkově na  kratší 

trati vyhrál Pavel Kubín. Vrcholem bajkové 

sezony bylo Mistrovství republiky v  maratonu 

na  extrémně těžké trase na  Dolní Moravě. 

107 km v  náročném terénu zvládla jako 5. nej-

lepší žena Karolína Bergerová.

Kromě klasických cyklistických závodů jsme se 

pravidelně účastnili i  triatlonů. Lukáš Fejk, Luděk 

Novotný a  Patrik Hroneš pravidelně závodí 

na  závodech Středečního poháru. Patrik Hroneš 

usiluje dokonce o celkové prvenství mezi veterány.

Účastnili jsme se doplňkově i běžeckých závodů. 

Skvělých výsledků tam dosahuje především 

Aneta Khýrová, která např. na  Mistrovství 

republiky na  dráze vybojovala krásné 8. místo. 

Na  menších závodech bere pravidelně přede-

vším vítězství. Doplňkově se několika závodů 

účastnil i  Luděk Novotný, který se pravidelně 

umísťuje v první desítce celkového pořadí, např. 

celkové 9. místo v Týništi nebo 4. místo na běhu 

v Kuksu.

Nesmíme zapomenout ani na  naše nejmladší. 

V letošním roce máme zhruba 10 dětí. Ty se pra-

videlně účastní menších závodů v okolí. Ti starší 

už zkouší i závody na dospěláckých tratích, pro-

tože moc dobře vědí, že jen tak se mohou za čas 

vyrovnat starším úspěšným závodníkům oddílu 

Carla.kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem.

Luděk Novotný

Carla.kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem
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O úklid přehrady Les Království 
se postarali rybáři

Dne 13. června 2020 se Český rybářský 

svaz, z. s., MO Dvůr Králové nad Labem, 

z  vlastní iniciativy, za  materiální pod-

pory místní pobočky Povodí Labe, s. p., 

www.uklidmecesko.cz, dále fi nanční pod-

pory města Dvůr Králové nad Labem, 

za  aktivní pomoci Gymnázia Dvůr Krá-

lové nad Labem, zastoupené profesorkou 

RNDr. Janou Dobrorukovou s jejími 14 stu-

denty, sešel s  několika dalšími dobrovol-

níky k úklidu břehů přehrady Les Království, 

jež se nachází nedaleko Dvora Králové nad 

Labem. Při úklidu bylo nasbíráno celkem 

40 ks pytlů o  objemu 100 litrů, ve  kterých 

se nacházely naplavené, ale i  odhozené 

odpadky. Na  břehu bylo nalezeno i  něko-

lik kusů mrtvých ryb v  pokročilém stádiu 

rozkladu, které nepřežily předchozí nízký 

stav vody. 

Ze sběrného místa zajistilo odvoz odpadu 

právě Povodí Labe a uhynulé ryby byly kafi -

lerně zlikvidovány. 

Poděkování za  pomoc patří v  první řadě 

dobrovolníkům, ať již z řad studentů nebo 

veřejnosti, kteří se na  úklidu podíleli, tak 

i  zejména aktivním organizátorům akce, 

a to pěti členům výboru ČRS MO Dvůr Krá-

lové nad Labem. Za pomoc děkujeme také 

panu Jiřímu Klennerovi, bez využití jeho 

pramice by nebylo možné v  takovém roz-

sahu akci provést.

Filip Tomš

Český rybářský svaz, MO Dvůr Králové nad Labem

Staň se fotbalistou
Fotbalový oddíl ve  Dvoře 

Králové nad Labem pořádá 

nábor nových členů, který 

se uskuteční 3. září 2020 

od  15:00 do  18:00 hod. 

na  stadionu pod Hankovým domem. Ná-

bor je určený pro holky a kluky od čtyř let 

a starší. Případné další informace se dozvíte 

na tel.: 603 768 551.

Stanislav Ježek

oddíl kopané TJ Dvůr Králové nad Labem

Pozvánka na hokejové zápasy 
HC Rodos
Srdečně zveme 

h o k e j o v é 

fanoušky na 

domácí zápasy královédvorského druholi-

gového týmu.

Program zápasů:

Úterý 1. 9., 18:00 hod. – HC Vlci Jablonec n. N.

Čtvrtek 10. 9., 18:00 hod. – SKLH Žďár n. S.

Sobota 19. 9., 17:00 hod. – Mostečtí Lvi

Sobota 26. 9., 17:00 hod. – HC Děčín.

Více na stránkách klubu www.hcrodos.cz.

Nejmladší závodníci atletického oddílu TJ Dvůr 

Králové nad Labem zvládli ještě před prázdni-

nami dvě kola krajského přeboru družstev pří-

pravek Královéhradeckého kraje. 

První kolo pořádal náš oddíl na atletickém stadi-

onu ve Dvoře Králové nad Labem a druhé kolo 

se uskutečnilo v  Trutnově. V  obou kolech se 

nejvíce dařilo Nele Glosové, která mezi dívkami 

obsadila 1. a 3. místo, a mezi chlapci se nejlépe 

umístil Jan Kunc.

Junioři a dorostenci museli čekat na závody až 

do 20. června 2020. První kolo krajského poháru 

družstev a  juniorů a  dorostu se uskutečnilo 

v  Pardubicích za  velmi nepříznivého počasí. 

Celodenní déšť neodradil atlety, aby podali 

dobré výkony. Filip Charvát, který závodí v dresu 

Hradce Králové, vyhrál trojskok výkonem 

12,42 metru a  ve  skoku dalekém výkonem 

6,1 metru obsadil 3. místo. Eliška Doubravová 

v běhu na 100 metrů časem 13,32 vteřiny skon-

čila ve  fi nále pátá a  stejného umístění dosáhla 

v běhu na 200 metrů časem 28,47 vteřiny. Petra 

Sedláčková absolvovala tři vrhačské disciplíny 

(vrh koulí, hod diskem a  kladivem) a  svými 

výkony se probojovala do  fi nále. Dobrého 

výkonu dosáhl i  Dan Jarolímek, který ve  vrhu 

koulí předvedl výkon 10,8 metru.

Poslední kategorií našich atletů je mladší žactvo, 

které se rozjelo dne 25. června 2020 do Trutnova, 

kde se mu opravdu dařilo. V přeboru jednotlivců 

získali naši závodníci 3 medaile. Adriana Davidová 

si doběhla na  šedesátimetrové trati pro stříbr-

nou medaili v čase 8,45 vteřiny a téhož umístění 

dosáhla na  stopadesátimetrové trati. Další stří-

brnou medaili získal Jakub Kňákal ve vrhu koulí 

výkonem 9 metrů. Jakubovi se dařilo i  v  běhu 

na  60 metrů, kde se dostal do  fi nále. Ve  fi nále 

této disciplíny byl i Adam Hulík a Adam Čeřovský. 

Pro bronz si skočil Jakub Lieser ve  skoku vyso-

kém, kde zdolal výšku 1,42 metru. Nepopulární 

4. místo obsadila Zuzana Sedláčková ve  vrhu 

koulí výkonem 10,31 metru a  Adam Čeřovský 

v běhu na 150 metrů v čase 20,74 vteřiny.

Děkujeme atletům za  vzornou reprezentaci 

oddílu.

Dagmar Sedláčková

oddíl atletiky TJ Dvůr Králové nad Labem 

Úspěšní královédvorští atleti

Běluň ožila v indiánském duchu
Pro celosvětově nepříznivé 

situaci nebylo až do poslední 

chvíle jasné, za  jakých okol-

ností se bude tábor konat; 

přesto se indiánský kmen 

Běluňáků 1. běhu i letos sešel 

v  hojném počtu. Pro rodiče 

byl tentokrát vstup na  tábo-

řiště zakázán, ale jejich malí 

táborníci to za pomocí svých 

starších kamarádů perfektně 

zvládli. Desinfekce je poctivě 

rozmístěna po  celém are-

álu, měření teploty probíhá, 

pětihvězdičkové dvojlůžkové 

stany čekají na nově příchozí. 

Téměř stovka táborníků 

dorazila.

Na  území kolem říčky Běluňky bílý muž Bob 

Sendy zabil indiánského náčelníka a ukradl mu 

kouzelný amulet, se kterým nyní utíká k  jes-

kyni. Po  jeho stopách se vydalo šest družinek. 

Nejprve však čekal indiány rituál spálení zemře-

lého náčelníka a  za  pomoci šamana a  nového 

náčelníka kmene dál putovat dlouhé dva týdny 

za dešťů i za veder, lovit bizony pro svou obživu, 

projít nebezpečné peřeje a  rokle, najít čarov-

nou květinu hadí oko, setkat se s jinými kmeny,  

naučit se důležité uzly a ... Po náročných dnech 

jsme se scházeli u  ohňů a  usínali v  teepeech, 

odkud jsme s  ránem opět vycházeli plni ener-

gie k další cestě. Úkol to byl nelehký, přesto se 

nakonec podařilo Boba Sendyho dostihnout. 

Po  nebezpečném pádu do  propasti otevřeli 

indiáni jeskyni tajemným klíčem, který si sami 

museli odlít z olova. V jeskyni se skrývalo zlato, 

jehož valounek získal každý z táborníků. Nechy-

bělo ani tradiční získávání táborového zpěv-

níčku – Řevníku a po nelehké cestě byl z rukou 

náčelníka každý odměněn vlastním amuletem. 

Po  takovém zážitku zůstane bez pochyby kus 

indiánské duše navždy v každém z nás.

Velké díky patří všem, kteří tábor pro děti připra-

vili a  věnovali svoji dovolenou, svůj volný čas. 

Vždyť přece stojí za to vidět v dětských tvářích 

napětí, úsměv a spokojenost. 

Dííííík a ahóóój na dalších setkáních.
za táborníky 

Klára Soukupová a Jana Paulusová Fišerová

Foto: Marcel Paulus
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Začínají pravidelné akce SPCCH
Schůzky Svazu postižených civilizačními 

chorobami, základní organizace Dvůr Krá-

lové nad Labem (SPCCH ZO), se konají pra-

videlně každé úterý od  9:00 hod. v  restau-

raci Stará radnice. Probíráme akce, které se 

konaly nebo budou konat. 

Deset členů využilo nabídku a  absolvo-

valo rekondiční pobyt v krásném prostředí 

a  za  příjemného počasí v  Bělči nad Orlicí 

27. června až 4. července. Ve druhém běhu, 

který se uskuteční na stejném místě, bude 

přítomno našich osm členů. Ve  dnech 

12. až 18. července se deset členů zúčast-

nilo rekondičního pobytu ve Spáleném 

Poříčí. V  prostředí blízko Brd jsme poznali 

zase jiný kout naší vlasti.

Již ve čtvrtek 3. září od 9:00 hod. začínáme 

se cvičením v  knihovně Slavoj. Další pravi-

delnou týdenní akcí je rekondiční plavání. 

První je ve středu 9. září v Hořicích. V pon-

dělí 14. září se uskuteční první vycházka 

po okolí s nordic walking holemi. Sraz bude 

na autobusovém nádraží v 10:00 hod. Akce 

se bude se opakovat vždy jednou za 14 dní.

Okresní výbor pořádá také dva Kurzy 

zdravé výživy v  prostorách rekreačního 

střediska Sola Fide v  Janských Lázních. 

První 19. až 23. října je již obsazen. Přihlá-

šení zaplatí do 20. září účastnický poplatek 

2.700 Kč. Na  druhý běh od  7. do  11. pro-

since jsou ještě volná 3 místa. Bližší infor-

mace na  tel.: 731262876 nebo na  schůz-

kách ve Staré radnici.

Miloslav Tykal, předseda 

SPCCH, ZO Dvůr Králové nad Labem
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Skautské středisko hlásí
Naše letní tábory i přes určité 

komplikace a drobná omezení 

proběhly ve všech oddílech. 

Nejmenší skautíci – rodinný 

skauting strávili týden 

na tábořišti na Kateřině, který 

probíhal v duchu cesty kolem 

světa. Děti si vedly cestovní 

deníky, každý den navštívily 

jeden světadíl a při hrách zís-

kávaly suvenýry ze světadílů. 

Světlušky byly na  táboře 

na  Kateřině jako v  pohádce. 

Ano, celotáborová hra byla 

na  téma cesta do  pohádky. Tři družiny děvčat 

nazvané podle pohádkových bytostí plnily 

úkoly motivované příběhy pohádek: Hrnečku 

vař, Popelka apod. Hra byla zakončena putová-

ním za pokladem. 

Vlčata a  skauti 7. oddílu tábořili 14 dní také 

na  Kateřině. Kniha džunglí byla motivem celo-

táborové hry. Táborníci byli i  na  dvoudenním 

putování s  přespáním na  Zvičině, kde si ráno 

přivstali na východ slunce. 

Skautky z  8. oddílu byly na  našem druhém 

tábořišti v Kalu u Pecky. Jejich týden na táboře 

se proměnil ve  starověké Řecko. Děvčata si 

vyráběla drátěné šperky, řečtí bohové jim zane-

chávali vzkazy a  úkoly, které následně skautky 

plnily. Na tento tábor navazoval 3. oddíl skautů, 

který se na  14 dnů ocitl 

v  pravěku. Skauti – lovci 

si vyráběli pazourkové 

zbraně a  nástroje, rozdě-

lávali oheň bez pomoci 

zápalek, kopali jámy pro 

lovení zvěře a  cvičili se 

i v lukostřelbě.

Skautky 2. oddílu byly letos na putovním táboře.  

Za  týden prošly ze západu na  východ Orlické 

hory. I  přes deštivé a  studené počasí počátku 

července všechna děvčata zvládla za týden bez-

mála 100 km. 

Zveme všechny skautky a  skauty a  příznivce 

skautingu od  12. září do  10. října 2020 

na  výstavu ke  100 letům založení skautingu 

ve  Dvoře Králové nad Labem, která proběhne 

v  prostorách Staré radnice. Zároveň srdečně 

zveme všechny současné i  bývalé skauty 

v  sobotu 12. září od  14:00 hod. do  skautské 

vily Zlatnička.

Ing. Martin Stránský

Útulek Další šance, z. s., fun-

gující nyní z  nedostatku 

kapacitních prostor pouze 

pro katastr obce Dvůr Krá-

lové nad Labem, zaznamenal 

v  posledních dvou měsících 

obrovský příjem bezprizorních koček, zejména  

opuštěných koťat. Je zřejmě zbytečné apelovat 

na  občany, aby se nevymlouvali na  předsudky 

spojené s  kastrací svých koček a  předešli pro-

blémům s nechtěnými koťaty (koťata od soukro-

mých osob nepřijímáme). 

Útulek je dočasný azyl pro zraněné, zatoulané 

a  opuštěné kočky. Není zařízením pro občany, 

kteří se snaží zjednodušit si život tím, že přesu-

nou zodpovědnost na někoho jiného. Díky tomu 

byl dočasně pozastaven příjem zvířat z kapacit-

ních, karanténních a fi nančních důvodů. Město 

sice zamítlo naši žádost o  pronájem dalších 

prostor, ale jednáme s ním o pronájmu prostor 

náhradních. Nutně potřebujeme zázemí proto, 

abychom zajistili spokojenost zvířat a  záro-

veň také neporušovali veterinární předpisy. 

Od konce dubna 2020 přijal tento depozit/útulek

31 nových koček a  umístil jich 16. Z  toho 

vyplývá, že za  každou adoptovanou kočku při-

chází několik dalších. 

Podotýkáme také, že někdy není třeba každou 

kočku „zachraňovat“ tím, že ji necháte dovézt 

do útulku. Dospělé kočky, zejména nekastrovaní 

kocouři, často mají své majitele. Připravíte je tak 

nejen o domov, ale hlavně o svobodu.

Jako zapsaný spolek fungujeme zejména 

na základě sponzorských darů převážně soukro-

mých osob a pracujeme dobrovolně ve svém vol-

ném čase. Děkujeme proto všem, kteří jsou k nám 

vstřícní a podporují nás materiálně či fi nančně. 

V  současné době si můžete vybrat z  bohaté 

nabídky. Všechny kočky i  kocouři jsou od  urči-

tého věku kastrováni a  očkováni. Dnes před-

stavujeme (zleva): Sofi nku, Fionu, Montyho, 

Ozzyho, Fenixe a Jessicu.

Jsme vděčni za  každou i  symbolickou částku. 

Pomáháte nám tím víc, než si myslíte. Získané 

fi nance využíváme zejména na  úhradu nájmu 

a  veterinární péče. Všechny informace nalez-

nete na  www.dalsisance.cz, dále na  Fb profi lu 

www.facebook.com/KockyDvurKralove/, získáte 

je na  e-mailu: dalsisancedknl@seznam.cz nebo 

také na tel.: 605 751 717. Č. ú.: 2400810343/2010 

VS 248 nebo 236897918/0300 VS 248 (do účtu 

lze přes naše stránky nahlédnout.) 

Beatriz Motalová

Další šance, z. s., Dvůr Králové nad Labem

Co nového v útulku Další šance


