
Česká republika se opět potýká s pandemií koro-

naviru, vláda od 5. října vyhlásila na 30 dní nou-

zový stav a postupně zavádí opatření, která mají 

zabránit šíření nemoci covid-19. Na situaci reaguje 

také město Dvůr Králové nad Labem. Pravidelně se 

schází bezpečností rada města a krizový štáb. 

„Hodnotíme aktuální situaci, k dispozici máme 

na rozdíl od jara statistiku Ústavu zdravotnic-

kých informací a statistiky ČR s počty případů 

nemoci v obcích správního obvodu města, data 

se vztahují k trvalému bydlišti pozitivně tes-

tovaných osob. Jsme v kontaktu s jednotkami 

IZS, příslušnými orgány i městskou nemocnicí 

a další opatření přijímáme v souladu s přijatými 

usneseními vlády,“ řekl starosta Jan Jarolím.

Městský úřad od 12. října upravil hodiny pro 

veřejnost (informace na www.mudk.cz). Občané 

by tak měli v následujících týdnech zvážit 

osobní návštěvu úřadu a minimalizovat osobní 

úřední jednání. S úředníky by měli komuniko-

vat zejména telefonicky nebo elektronicky pro-

střednictvím datových schránek či e-mailu. 

Mateřské školy zůstávají zatím v provozu. Kvůli 

výskytu nákazy a následné karanténě byly uza-

vřeny „zelená“ a „žlutá“ budova MŠ Slunečná 

a MŠ Dvořákova. Uzavřená pracoviště jsou 

v současné době dezinfi kována, s jejich opě-

tovným otevřením město počítá po skončení 

karantény. Ostatní pracoviště fungují za zpřís-

něných hygienických podmínek, pedagogům 

bylo doporučeno, aby nosili roušky, děti je mít 

nemusí. Povinnost nosit roušku dále platí pro 

rodiče, kteří děti vodí do školky a ze školky. „Po 

dohodě s ředitelkami přijímáme opatření podle 

situace na jednotlivých pracovištích. Úplné 

uzavření školek zatím nechystáme, přistoupili 

bychom k němu jen v případě dalšího zhoršení 

epidemiologické situace a ohrožení zdraví nebo 

v případě nedostatku personálu. Žádáme však 

rodiče, aby děti do školek nevodili a raději si je  

nechali doma, pokud je to jen trochu možné,“ 

uvedla místostarostka Alexandra Jiřičková, která 

je s ředitelkami v každodenním kontaktu.

Od 14. října přešli na distanční studium i žáci 

1. stupně všech základních škol, které město zři-

zuje, stejně jako žáci ZUŠ R. A. Dvorského.

Město Dvůr Králové nad Labem také opět vyčle-

nilo dvě školská pracoviště, tentokrát ZŠ Schul-

zovy sady a MŠ Drtinova, která zajišťují péči 

o děti od 3 do 10 let, jejichž rodiče jsou v tzv. první 

linii, jedná se tedy o děti policistů, hasičů, zdra-

votníků, pracovníků v sociálních službách atd.

Pro veřejnost jsou uzavřeny DDM Jednička, Han-

kův dům, Kino Svět, městské muzeum, zrušeno 

bylo i veřejné bruslení a bruslení s hokejkami.

Obezřetní by měli být ti, kteří navštěvují své blízké 

Život občanů opět ovlivňuje koronavirus

Obecná opatření k 21. 10. (9:00):
• nošení roušek je povinné ve vnitřních 

prostorách, veřejné dopravě vč. zastávek 

a nástupišť, v autě, pokud nejedete sami 

nebo s rodinou, na veřejně přístupných 

místech (neplatí v případě rozestupů);

• je dočasně omezen provoz stravovacích 

zařízení (mezi 6. a 20. hodinou mohou 

fungovat přes výdejní okénko);

• platí zákaz konzumace alkoholu na 

veřejně přístupných místech;

• platí zákaz hromadných akcí konaných 

v počtu vyšším než 6 osob (výjimku 

mají např. schůze či zasedání ústavních 

orgánů, orgánů veřejné moci, soudů, 

svatby, pohřby apod.);

• výuka na základních, středních a vyso-

kých školách probíhá distančně;

• podzimní prázdniny od 26. do 30. října;

• pro rodiče dětí mladších 10 let 

ošetřovné;

• uzavřena jsou vnitřní i venkovní sporto-

viště, nesmí se konat fi lmová a divadelní 

představení, veletrhy, poutě, kongresy, 

prohlídky muzeí, galerií, zoo;

• návštěvy obchodů v nákupních cent-

rech jsou omezené na skupinky 2 osob;

• zákaz návštěv v nemocnicích a sociál-

ních pobytových zařízeních.

Sloupek starosty města
Vážení spoluobčané,

po několika měsících  

klidu nás naplno 

zasáhla druhá vlna 

pandemie korona-

viru. Nepříznivá epi-

demiologická situace 

se nyní týká i našeho 

města a  jeho okolí. 

Ve  správním obvodu města evidujeme

k 21. říjnu přes 300 pozitivně testovaných 

osob a  stálý nárůst počtu kopíruje vývoj 

v  ČR. Naštěstí nyní máme zásobu ochran-

ných prostředků – roušek, ochranných štítů, 

rukavic a  desinfekce, které distribuujeme 

tam, kde jsou potřeba – do sociálních služeb, 

do organizací města jako školy a školky... 

Od začátku září se pravidelně schází bezpeč-

nostní rada a krizový štáb města. Se zástupci 

IZS sledujeme situaci a jsme v  kontaktu 

s městskou nemocnicí. Řešíme i personální 

zabezpečení důležitých činností a  další 

možná opatření, protože situace se v  nej-

bližších týdnech zřejmě nezlepší. Důležité 

tak je, aby byla zajištěna především čin-

nost složek IZS, prioritně se snažíme zajistit 

ochranu pracovníků v  sociálních službách 

a zdravotnictví. V rámci technických služeb 

města se soustředíme  hlavně na  zajištění 

svozu komunálního odpadu. Do  uzavření 

základních škol jsme pravidelně komuni-

kovali s  jejich řediteli. Ve spojení jsme také 

s ředitelkami mateřských škol. Bohužel něk-

terá jejich pracoviště již musela být kvůli  

koronaviru dočasně uzavřena, k  plošnému 

uzavírání školek se ale zatím nechystáme. 

Ve spolupráci s pracovníky sociálního oddě-

lení komunikujeme s  osamělými seniory 

a snažíme se jim zajistit jejich potřeby.

Děláme maximum pro to, abychom pan-

demii ve  Dvoře Králové nad Labem zvládli. 

Potřebujeme ale i pomoc vás, občanů. 

Buďme tedy zodpovědní, dodržujme 

všechna opatření, i když vím, že to není lehké 

a přináší to řadu komplikací. Ale jde o zdraví 

nás všech, tak vydržme. Je třeba si pomá-

hat a vycházet vstříc. Pokud budete mít 

v důsledku této mimořádné situace jakýkoliv 

problém, zavolejte mi na: 499 318 217 nebo 

napište na: janjarolim@post.cz a  já udělám 

maximum pro to, abych vám pomohl nebo 

vám zajistil pomoc. Jen společně to všechno 

nakonec zvládneme!

Ing. Jan Jarolím, starosta města

v domech s pečovatelskou službou. „Návštěvám 

klientů doporučujeme dodržování hygienických 

pravidel a opatrnost,“ podotkla ředitelka Pečo-

vatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem 

Marcela Hauke. Co se týká noclehárny, její oteví-

rací doba se bude řídit potřebami klientů.

Stále platí zákaz návštěv v městské nemocnici.

Od jara má město Dvůr Králové nad Labem 

dostatečnou zásobu ochranných pomůcek a dez-

infekce a je připraveno je distribuovat pracovní-

kům v městských organizacích nebo v sociálních 

službách. „Například na začátku školního roku 

jsme tyto prostředky poskytli pracovníkům měst-

ského úřadu a také školám a školkám, které o to 

požádaly. Pokud bude potřeba, jsme připraveni 

ochranné pomůcky poskytovat, případě obstarat 

další,“ poznamenal starosta Jan Jarolím.

S ohledem na vývoj epidemiologické situace 

je třeba, aby občané dodržovali nejen hygie-

nická pravidla, jako je nošení roušek, dezinfekce 

rukou, dodržování rozestupů, ale také daná 

opatření. „Všem za to předem děkuji. Naším 

společným cílem je především ochránit zdraví 

a také co nejvíce zamezit případnému šíření 

koronaviru,“ dodal starosta Jan Jarolím.

Miroslava Kameníková
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Přijatá opatření proti šíření koronaviru ve Dvoře Králové nad Labem

V regionu se konaly volby do zastupitelstva kraje a do Senátu

Od pondělí 5. října 2020 hodin platí na území 

ČR nouzový stav z důvodu zhoršení epidemické 

situace v souvislosti s výskytem koronaviru 

SARS-CoV-2, a to na dobu 30 dnů. Zavedena 

byla různá opatření, která  zasáhla i do života 

obyvatel ve Dvoře Králové nad Labem. Uvedené 

informace jsou platné k 21. říjnu (9:00 hod.), 

aktuální dění najdete na www.mudk.cz. Sledujte 

ale také sdělovací prostředky, které o jednotli-

vých opatřeních informují.

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
mateřské, základní a střední školy
MŠ Drtinova a MŠ Elišky Krásnohorské: Jsou 

uzavřeny „zelená“ a „žlutá“ budova MŠ Slunečná 

a dále pracoviště MŠ Dvořákova. Uzavřená pra-

coviště jsou v současné době dezinfi kována, 

s jejich opětovným otevřením město Dvůr Krá-

lové nad Labem počítá po skončení karantény. 

Ostatní pracoviště fungují za zpřísněných hygi-

enických podmínek, pedagogům bylo dopo-

ručeno, aby nosili roušky, děti je mít nemusí. 

Povinnost nosit roušku dále platí pro rodiče, 

kteří děti vodí do školky a ze školky. Nadále je 

třeba dodržovat platná hygienická pravidla.

Více: MŠ Drtinova www.msdrtinova.cz a MŠ 

Elišky Krásnohorské www.mskrasnohorske.cz.

ZŠ Podharť, ZŠ Schulzovy sady, ZŠ 5. května, 

ZŠ Strž: Na základních školách, které město zři-

zuje, je zavedena distanční výuka. 

Více: ZŠ Schulzovy sady – www.zsschsady.cz,

ZŠ Podharť – www.zspodhart.cz, ZŠ Strž – 

www.zsstrz.cz, ZŠ 5. května – www.zs5kvdk.cz.

SPOŠ a gymnázium: Na středních školách zří-

zených Královéhradeckým krajem je zavedena 

distanční výuka. 

Více: gymnázium – www.gym-dk.cz a SPOŠ – 

www.sposdk.cz.

ZUŠ R. A. Dvorského
Výuka na ZUŠ R. A. Dvorského probíhá ve všech 

oborech pouze distančním způsobem.

Více: www.zusdk.cz, Fb profi l www.facebook.com/

ZusRADvorskehoDvurKraloveNadLabem.

Městské muzeum
Městské muzeum bude do odvolání uzavřeno. 

Nekonala se muzejní noc a přerušena byla 

výstava k 750 letům od první písemné zmínky 

o městě, přesouvá se přednáška o legionářích. 

„Opět přejdeme do režimu muzea online, kdy 

budeme v pravidelných intervalech na interne-

tových stránkách muzea a na našem Fb profi lu 

zveřejňovat vybrané exponáty,“ říká zastupující 

ředitelka městského muzea Dana Humlová.

Více: www.muzeumdk.cz, FB profi l

www.facebook.com/mmdknl.

Městská knihovna Slavoj
Provozní doba městské knihovny Slavoj zůstává 

v nezměněné podobě, nadále platí standardní 

otevírací hodiny pro veřejnost, s výjimkou oddě-

lení pro děti, v němž byla upravena provozní 

doba v ranních hodinách. Uzavřena je literární 

čajovna a ostatní aktivity jsou zatím do konce 

nouzového stavu pozastaveny. „Na březen 2021 

byla přesunuta přednáška o Kateřině Zaháňské, 

zrušena byla Pohádkoterapie i naplánované 

kurzy,“ podotýká Marta Pešková Staníková, ředi-

telka městské knihovny Slavoj. 

Více: www.slavoj.cz, Fb profi l www.facebook.com/

MeKSlavoj nebo tel.: 499 318 322.

Hankův dům a Kino Svět
Program Hankova domu byl zatím zrušen do

3. listopadu. „Přesuneme naplánovaná divadelní 

představení, hlavní večer hudebního festivalu 

Dny R. A. Dvorského, zahajovací koncert nové 

sezony KPH i koncert Lucie Bílé. Zakoupené 

vstupenky nadále platí, řešíme náhradní ter-

míny,“ upozorňuje ředitelka Hankova domu 

Jana Kubcová a pokračuje: „V případě promí-

tání Kina Svět se vstupné vrací, neodvysílané 

tituly se pokusíme zařadit v nejbližším možném 

termínu.“ Zkrácena je otevírací doba pro před-

prodej vstupenek na pondělí 12:00–17:00 hod.

a středu 9:00–12:00 hod. a 14:00–16:00 hod.

Více: Hankův dům – www.hankuv-dum.cz

(tel. předprodej: 499 318 355), Fb profi l 

www.facebook.com/hankuvdum, Kino Svět: 

www.kino-svet.cz (tel.: 499 318 351) nebo Fb profi l.

DDM Jednička
Dům dětí a mládeže Jednička bude zatím do 

1. listopadu pro veřejnost uzavřen. Byla také 

zrušena většina akcí pro veřejnost, které se měly 

konat v listopadu. Více: www.ddmdvurkralove.cz 

nebo Fb profi l www.facebook.com/ddmjednicka. 

Městská nemocnice
Platí zákaz návštěv na všech lůžkových odděle-

ních. Odběry na testy na koronavirus probíhají 

ve všední dny od 7:00 hod. v režimu drive-in, 

a to výhradně po předchozím objednání a na 

základě vystavení žádanky praktickým lékařem 

nebo hygienickou stanicí. Více: www.mndk.cz.

Zimní stadion
Je zrušeno veřejné bruslení a bruslení s hokej-

kami pro veřejnost. Více: www.tsdvur.cz.

Safari Park Dvůr Králové
Safari park byl pro veřejnost dočasně uzavřen. 

Více: www.safaripark.cz. 

Miroslava Kameníková

Na  začátku října se v  regionu uskutečnily hned 

dvoje volby. Kromě voleb do Zastupitelstva Králo-

véhradeckého kraje to byly také volby do  Senátu 

v  senátním obvodě č. 39 Trutnov. Krajské volby 

vyhrála koalice ODS, STAN a Východočeši, senáto-

rem se stal vrchlabský starosta Jan Sobotka.

KRAJSKÉ VOLBY: Vyhrála koalice 
ODS, STAN a Východočeši
Volby do  krajského zastupitelstva Královéhra-

deckého kraje vyhrála koalice složená z  ODS, 

STAN a  Východočechů (41 668 hlasů, 23,53 %, 

12 mandátů). Druhé skončilo hnutí ANO 2011 

(39 037 hlasů, 22,04 %, 12 mandátů) a  třetí 

Česká pirátská strana (25 513 hlasů, 14,41 %, 

7 mandátů). V  krajském zastupitelstvu zased-

nou ještě zástupci koalice Spolu pro kraj – 

Osobnosti kraje, ČSSD a  Zelení (15 726 hlasů,

8,88 %, 4 mandáty), Koalice pro Králové-

hradecký kraj – KDU-ČSL, VPM a  Nestraníci 

(14 738 hlasů, 8,32 %, 4 mandáty), Spojenci pro 

Královéhradecký kraj – koalice TOP 09, HDK, 

LES (13 891 hlasů, 7,84 %, 4 mandáty) a  SPD 

(9 657 hlasů, 5,45 %, 2 mandáty).

K  volebním urnám dorazilo v  kraji celkem 

180  081 voličů (41,01 % volební účast), kteří 

odevzdali 177  049 platných hlasů (98,47 % 

z 179 794 odevzdaných obálek). 

Mezi nově zvolenými krajskými zastupiteli jsou 

také dva zástupci Dvora Králové nad Labem, 

a  to zastupitel Jan Kříž a  starosta Jan Jarolím 

(oba ANO 2011). 

Ve  Dvoře Králové nad Labem byla voličská 

účast 38,79 %, od  4  916 voličů, kteří odevzdali 

4 815 platných hlasů (98,29 % z 4 899 odevzda-

ných obálek), dostalo nejvíce hlasů hnutí ANO 

2011 (1 399 hlasů). 

Zvolení zastupitelé Královéhradeckého 

kraje – ODS + STAN + Východočeši: Martin 

Červíček, Rudolf Cogan, Ivan Adamec, Mar-

tina Berdychová, Václav Řehoř, Josef Horáček, 

Jana Drejslová, Dana Kracíková, Milan Brandejs, 

Ladislav Brykner, Aleš Maloch a  Jiří Škop; ANO 

2011: Jaromír Dědeček, Ivana Hantschová, Petr 

Koleta, Zdeněk Praus, Jan Kříž, Monika Štayrová, 

Darina Kricnarová, Jana Berkovcová, Jan Jaro-

lím, Miroslav Kodydek, Klára Dostálová a  Jana 

Šandová; Česká pirátská strana: Pavel Bulíček, 

Adam Valenta, Martina Vágner Dostálová, Aleš 

Dohnal, Arnošt Štěpánek, Petr Poláček a Jana Pat-

ková; Spolu pro kraj – Osobnosti kraje, ČSSD 

a  Zelení: Jiří Štěpán, Jan Birke, Pavel Hečko 

a František Mencl; Koalice pro Královéhradecký 

kraj – KDU-ČSL – VPM– Nestraníci: Pavel Bělo-

brádek, Jan Čáp, Anna Maclová a Miroslav Uchy-

til; Spojenci pro Královéhradecký kraj: Zdeněk 

Fink, Pavlína Springerová, Jan Holásek a Jan Gru-

lich; SPD: Zdeněk Podal a Andrea Pajgerová.

SENÁTNÍ VOLBY: Senátorem je 
vrchlabský starosta Jan Sobotka 
Staronovým senátorem v  senátním obvodě 

č. 39 Trutnov se stal Jan Sobotka (STAN). 

V 1. kole se o přízeň voličů ucházeli čtyři kandidáti: 

Jan Sobotka (STAN), Michal Slavka (SPD), 

Klára Sovová (ODS) a  Jan Jarolím (ANO 2011). 

K  volebním urnám dorazilo celkem 

36 817 voličů (volební účast 37,13 %), kteří ode-

vzdali 35  576 platných hlasů (97,60 % z  ode-

vzdaných obálek). Do 2. kola nakonec postoupili 

vrchlabský starosta Jan Sobotka (14 839 hlasů, 

41,71 %) a  královédvorský starosta Jan Jarolím 

(9 345 hlasů, 26,26 %). Třetí skončila Klára Sovová 

(8 142 hlasů, 22,88 %) a  čtvrtý Michal Slavka 

(3 250 hlasů, 9,13 %).

V  17 volebních okrscích ve  Dvoře Králové 

nad Labem přišlo v  1. kole k  urnám 4  768 

voličů (37,63 % volební účast), kteří odevzdali 

4  628 platných hlasů (97,68 % z  odevzdaných 

obálek). Nejvíce hlasů ve městě dostal Jan Jarolím 

(2 077 hlasů, 44,87 %), druhý byl Sobotka (1 401 

hlasů, 30,27 %), třetí Klára Sovová (871 hlasů, 

18,82 %), čtvrtý Michal Slavka (279 hlasů, 6,02 %).

Ve 2. kole, které se konalo 9. a 10. října, zvítězil 

Jan Sobotka (12 140 hlasů, 74,58 %) nad Janem 

Jarolímem (4 137 hlasů, 25,41 %). K  volebním 

urnám dorazilo celkem 16  331 voličů (volební 

účast 16,49 %), kteří odevzdali 16 277 platných 

hlasů (99,7 % z odevzdaných obálek). 

Ve  Dvoře Králové nad Labem přišlo ve  2. kole 

volit 2  242 voličů (17,72 % volební účast), kteří 

odevzdali 2 233 platných hlasů (99,64 % z ode-

vzdaných obálek). Jan Sobotka dostal ve městě 

1  203 hlasů (53,87 %), Jan Jarolím 1  030 hlasů 

(46,12 %).

Miroslava Kameníková



V knihovně si můžete vypůjčit 
také společenské hry
Do  moderní 

knihovny se dnes 

nechodí jen pro 

knihy a  časopisy. 

V  městské knihovně 

Slavoj si můžete 

v  oddělení Literární čajovny pochutnat 

na výborných čajích i vypůjčit společenské 

hry. Najdete tu na  150 titulů her. Některé 

již jsou prověřené generacemi, ale jsou zde 

i nové, moderní hry. Mezi ně patří například 

dětmi velmi oblíbené Kouzelné čtení – Albi 

pero s  velkým výběrem knih. Od  října tu 

na  vás čeká více než 20 novinek různých 

žánrů, jak zábavných, tak naučných her, 

například New York 1901, Jízdenky, prosím!, 

Logico a Piráti. Vybere si opravdu každý. Hry 

si můžete zapůjčit domů na dobu 1 měsíce 

nebo jen vyzkoušet v  literární čajovně 

každý pracovní den mimo čtvrtek od

12:00 do 19:00 hod.

Každý pátek můžete navštívit Klub des-

kových her pro dospělé, který se schází 

v  pátek od  19:00 hod. v  sálku knihovny. 

Po skončení covidových opatření si na své 

přijdou i děti, pro něž je vyhrazen prostor 

každou sudou neděli od 15:30 hod.

Zdeňka Janouchová, pracovnice Literární čajovny,

Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem

V muzeu se budou prodávat 
květy vlčího máku – symbol 
Dne válečných veteránů
Na stovkách míst po celé 

ČR si lidé budou moci 

pořídit vlčí mák a  vzdát 

tak úctu lidem, kteří 

na  válečných frontách, 

v odboji i v novodobých 

konfl iktech bojovali 

za  svobodu a  demokra-

cii. Veřejnou sbírku u pří-

ležitosti mezinárodního svátku – Dne váleč-

ných veteránů pořádá již 6. rokem nezisková 

organizace Post Bellum. Květ vlčího máku 

bude k dostání od 1. do 14. listopadu také 

v  Městském muzeu ve  Dvoře Králové nad 

Labem. Sbírka vyrazí začátkem listopadu 

díky dobrovolníků i  do  ulic měst a  obcí. 

Do  zapečetěné kasičky se symbolem čer-

veného kvítku je možné přispět libovol-

nou částkou, přispět je možné i on-line na 

denveteranu.cz, či nákupem vlčích máků 

na eshop.pametnaroda.cz. Letos bude velká 

část vybraných fi nancí využita na  přímou 

sociální pomoc hrdinům, kteří ji v  době 

koronavirové krize nejvíce potřebují.

Více informací na  www.denveteranu.cz, 

www.postbellum.cz, www.pametnaroda.cz.

Zdroj: Post Bellum

Krkonošská a Heydukova jsou opět průjezdné,
končí také rekonstrukce ulice Pod Safari
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Krkonošská ulice
Několik měsíců trvající kompletní rekonstrukce 

Krkonošské ulice dospěla do svého závěru. Nyní 

již jen probíhají mimo komunikaci dokončovací 

práce na systému odvodnění a realizována ještě 

bude náhradní výsadba zeleně a s tím související 

terénní úpravy. Silnice, která vede ze Dvora Krá-

lové nad Labem směrem na  Kocbeře, byla pro 

dopravu otevřena 12. října. Změnu zazname-

nali i cestující v autobusové dopravě, opět totiž 

autobusy jezdí podle původních jízdních řádů.

Rekonstrukce Krkonošské ulice se uskutečnila 

v  rámci další etapy kompletní rekonstrukce sil-

nice č. II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře, 

tentokrát v úseku od čerpací stanice po odbočku 

na  Vítěznou. Na  projektu v  součtu za  více než

80 mil. Kč, který realizovali dva zhotovitelé, 

město Dvůr Králové nad Labem spolupracovalo 

s Královéhradeckým krajem.

Celá akce začala letos v únoru pracemi na vodo-

hospodářské infrastruktuře. „Tuto část projektu 

fi nancovalo město a  realizovala ji společnost 

Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad 

Labem. V Krkonošské ulici došlo k obnově vodo-

vodu a k obnově a prodloužení splaškové kanali-

zace,“ upřesnil místostarosta Jan Helbich. Město 

dále hradilo předláždění stávajícího chodníku, 

vybudování nového chodníku až na  křižovatku 

k  „Chaloupkám“, vybudování autobusových 

zastávek a také souvisejícího veřejného osvětlení. 

Za tyto práce včetně prací na vodohospodářské 

infrastruktuře město zaplatilo přes 21 mil. Kč.

Královéhradecký kraj fi nancoval rekonstrukci 

vozovky včetně jejího odvodnění, jehož součástí 

jsou kamenné kaskády v  úseku v  lese, a  dále 

vybudování nové dešťové kanalizace.

Heydukova ulice
V  pondělí 26. října byla pro dopravu opět ote-

vřena také Heydukova ulice, která od  konce 

června prochází kompletní rekonstrukcí. Také 

v  případě této stavby, která přišla v  součtu 

na  necelých 30 mil. Kč, město spolupracovalo 

s  Královéhradeckým krajem, když akce

„III/299 15 Dvůr Králové nad Labem, ul. Heydu-

kova – II. etapa“ navázala na rekonstrukci Jaro-

měřské ulice realizovanou před třemi lety.

V rámci stavebních prací, za něž město zaplatilo 

15,4 mil. Kč, došlo k obnově vodovodu v úseku 

od křižovatky s Luční ulicí po Denisovo náměstí, 

v  části stavby byla vybudována tlaková kanali-

zace a  vybudovány byly také nové chodníky, 

jejichž součástí je i cyklostezka. Právě na cyklo-

stezku se městu Dvůr Králové nad Labem poda-

řilo získat od  Královéhradeckého kraje dotaci 

ve  výši 2 mil. Kč. Žádost připravili pracovníci 

odboru rozvoje, investic a správy majetku.

„Během stavby jsme se museli vypořádat s řadou 

komplikací, například s umístěním stožárů veřej-

ného osvětlení nebo s  havarijním stavem části 

kanalizace, kterou bylo třeba zhruba v  délce

40 metrů opravit,“ uvedl místostarosta

Jan Helbich.

Královéhradecký kraj opět fi nancoval rekon-

strukci komunikace, vyměněny byly silniční 

betonové obruby a položeny byly nové asfalto-

betonové vrstvy.

Do  konce rekonstrukce zbývá ještě realizovat 

výsadbu zeleně a fi nální terénní úpravy.

Ulice Pod Safari
Od  srpna se pracuje také na  kompletní rekon-

strukci ulice Pod Safari, která se blíží ke  konci. 

V  ulici tak budou nové chodníky, rekonstru-

ovaná komunikace, nové veřejně osvětlení

a také nově vybudovaná podélná parkovací 

stání. Město Dvůr Králové nad Labem za rekon-

strukci zaplatí celkem 4,6 mil. Kč.

„Velmi si cením toho, že i  přes veškeré kom-

plikace, které s  sebou každá stavba přináší, se 

všechny projekty podařilo dotáhnout do  zdár-

ného konce. Děkuji všem za nezbytnou součin-

nost, bez níž by to nebylo možné,“ dodal mís-

tostarosta Jan Helbich.

Miroslava Kameníková, foto: Jan Skalický

Fotogalerie z akcí najdete na www.mudk.cz.
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Vybrané zásahy strážníků za
září 2020 

Druh zásahu září 2020 

BESIP přestupky  65

Překročení nejvyšší povolené rychlosti  8

Nařízení města (přestupek) 1

Veřejný pořádek (přestupek) 3

Obecně závazná vyhláška (přestupek) 1

OZV o volném pohybu psů 2

Občanské soužití (přestupek) 1

Majetek (přestupek) 7

Ztráty a nálezy 2

Prevence (opatření a úkony) 1

Podávání alkoholu (kontrola) 1

Odchyt zvířete (opatření) 3

Doručení písemnosti (šetření) 2

Pomoc v nouzi 2

Součinnost (PČR, MěÚ, OS, OVS) 1

Covid-19 (opatření) 2

Převoz na PAZS 6

Celkem:  108

Pokuty v blokovém řízení 36

Na místě nezaplacených bl. pokut 3

Domluva 33

Předáno na správní odbor MěÚ 8

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Na budově městského úřadu 
zavlála sokolská vlajka

Ve čtvrtek 8. října byla na  budově Měst-

ského úřadu Dvůr Králové nad Labem 

vyvěšena vlajka České obce sokolské, a to 

u  příležitosti Památného dne sokolstva, 

který připadl právě na tento den. Vlajku 

na  jeden den vyvěsili v  brzkých ranních 

hodinách zástupci královédvorského 

Sokola, sejmuta byla druhý den ráno. 

Během čtvrtečního odpoledne sokolové 

ve  Dvoře Králové nad Labem za  účasti 

starosty města Jana Jarolíma odhalili také 

další kameny zmizelých, a  to Josefu Šon-

kovi,  dále Eduardu Zbrojovi a  Jiřímu Řez-

níčkovi (viz článek, str. 15). 

Památný den sokolstva, který patří od roku 

2019 mezi významné dny České republiky, 

připomíná nejen osudy pěti tisíců sokolů 

a sokolek, kteří položili své životy v protina-

cistickém odboji, ale také všechny sokoly, 

kteří padli v  řadách československých 

legií během 1. světové války, když bojovali 

za  vznik samostatného státu, stejně tak 

jako sokoly a  sokolky z  řad 3. protikomu-

nistického odboje.

(mik), foto: Jan Holan

Královéhradecký kraj každoročně vyhlašuje 

soutěž s  cílem odměnit nejlepší pracovníky 

a  organizace za  přínos v  sociálních službách. 

Cena je udělována za  mimořádný počin nebo 

dlouhodobou systematickou práci k  rozvoji, 

kvalitě a dostupnosti sociálních služeb v Králo-

véhradeckém kraji a má dále upozornit a ocenit 

výjimečné a  úspěšné projekty a  činnosti osob-

ností v oblasti sociálních služeb. V letošním roce 

získala toto ocenění vedoucí sociální pracovnice 

Jana Čudejková.

Jana Čudejková 

(na snímku) působí 

jako vedoucí 

a  sociální pra-

covník ve  službě 

Osobní asistence – 

Domácí péče Farní 

charita Dvůr Krá-

lové nad Labem 

od  roku 2015. 

Během jejího 

působení došlo k  velkému 

rozvoji služby a změny jsou 

znát na spokojenosti všech 

klientů i  jejich rodin. Díky 

ní a  jejím pracovníkům 

mohou žít klienti co nej-

déle v  domácím prostředí, 

vyjet si na  setkání se spo-

lužáky, setkat se se svými 

blízkými mimo svůj domov. 

V  současné době Jana realizuje projekt „Peču-

jící“, ve  kterém se scházejí rodinní příslušníci 

a vzájemně se podporují. Jana a její tým je učí, 

jak pečovat a jak některé úkony v péči dělat jed-

nodušeji s ohledem na uchování zdraví pečují-

cího, a  v  neposlední řadě jim projekt zajišťuje 

i psychologickou podporu psychoterapeuta.

Velmi nás těší, že máme v  našich řadách soci-

ální pracovníky, kteří svým mimořádným úsilím 

pomáhají zlepšovat práci ve  prospěch občanů 

Královédvorska.

Iva Rejlová, Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Cena Královéhradeckého kraje za činnost
v sociálních službách pro Janu Čudejkovou

„Chci být tam, kde mohu být užitečný,“ říká 
farář Marek Poláčik
Od srpna má Římskokatolická farnost – děkan-

ství ve Dvoře Králové nad Labem nového faráře. 

Je jím Marek Poláčik, pocházející z Trstené na 

středním Slovensku, z kraje, který má hlubokou 

náboženskou tradici. „Pocházím z rodiny, kde 

nás je šest kněží. Moje mamka měla dva bratry 

kněze, jezdili jsme k nim na prázdniny. Viděl jsem, 

že žijí naplno jako lidé, ať už při fotbale nebo při 

práci, a přitom byli stále kněžími. Uměli se smát, 

naštvat se. Jsem vděčný, že jsem se od nich mohl 

učit,“ říká Marek Poláčik, jehož na kněžskou dráhu 

přivedla osobní zkušenost ze studijního pobytu 

v Itálii: „Tam jsem zjistil, že je možné pomáhat 

všem lidem. Úlohou kněze je poznat důstojnost 

člověka pro něho samého, ne proto, zda je dobrý, 

nebo zlý, nebo se ukazuje před druhými jako 

dobrý. A to je těžké. Často nosíme masky, ale 

důstojnost máme všichni stejnou.“

Po ukončení studií v 18 letech vstoupil do kon-

gregace Společnosti Božího slova a jako kněz 

působil v Novém Hrozenkově, na Valašsku, 

v Nitře a ve Zbrojníkach – pohraniční oblasti 

s Maďarskem. „Poté nastal čas posunout se dál, 

a protože vím, že v Čechách je nedostatek kněží, 

oslovil jsem královéhradeckého biskupa, který 

mě přijal a umístil do Dvora Králové nad Labem. 

Chci být tam, kde mohu být užitečný,“ podotýká. 

Nový farář si již stihl prohlédnout město i jeho 

okolí. „Je to pro mě nová výzva, nikdy předtím 

jsem nežil v centru, tady je to navíc uprostřed 

městské památkové zóny, ale zvykl jsem si. 

A lidé jsou tu stejní jako kdekoliv jinde – jak 

ochotní něco s nadšením udělat, tak i naopak,“ 

konstatuje s úsměvem.

K povinnostem Marka Poláčika patří nejen 

duchovní činnost jako bohoslužby, přípravy na 

křty či svatby, vyučování náboženství, ale také 

správa majetku farnosti. „Nemám stanovenou 

pracovní dobu, stále potřebuji něco dělat, takže 

nesedím pořád na faře. Když mě tam tedy lidé 

neseženou, je tam na mě telefonní kontakt, 

mohou mi zavolat a domluvit si schůzku,“ říká. 

V rámci farnosti má Marek Poláčik na starosti 

kostely nejen ve Dvoře Králové nad Labem, ale 

i na dalších místech regionu, např. v Žirči, Koclé-

řově, Choustníkově Hradišti, Dubenci, Lanžově, 

Vřešťově atd. „Kostelů a kaplí, které patří do far-

nosti nebo jsou pod její duchovní správou, je 

třicet dva. Zhruba patnáctka je pod správou far-

nosti a musíme se o ně starat, zbylé přešly pod 

správu obce a my v nich výjimečně sloužíme 

bohoslužby,“ vysvětluje nový farář, který kaž-

dou neděli vyráží po regionu, aby zjistil, v jakém 

stavu jednotlivé kostely jsou.

Co se týká královédvorského kostela sv. Jana 

Křtitele, i ten už si stihl celý projít. „Kostel je vždy 

chloubou města. Tento je stavba stará, krásná, je 

vidět, jak se postupem času vyvíjela,“ podotýká 

Marek Poláčik, který by kostel otevřel všem lidem. 

„Mám rád, když lidé do kostela chodí nejen na 

bohoslužby, ale je také místem, kam mohou zaví-

tat i nevěřící. Dvůr Králové nad Labem je město, 

v němž se pohybuje řada turistů, kteří během 

prohlídky města přijdou i ke kostelu, který je 

ale normálně zavřený. Rád bych ho tedy otevřel 

veřejnosti, aby do něho lidé mohli přijít kdykoliv 

přes den, ať už je zajímá jako umělecké dílo, nebo 

se chtějí modlit. K tomu je ale třeba mít někoho, 

kdo by kostel po dobu otevření hlídal. Rád bych 

tedy, aby se mi zpočátku podařilo otevřít kos-

tel např. o víkendu,“ nastiňuje Marek Poláčik 

a dodává:  „Co se týká konání kulturních akcí 

v kostele, ve městě je řada kvalifi kovaných lidí 

v oblasti duchovní i vážné hudby, a pokud se 

dokážeme domluvit, bude to ku prospěchu věci.“

Miroslava Kameníková, foto: Jan Skalický
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Nový projekt: robotika 
v MŠ Drtinova
V září 2020 byl 

v  MŠ Drtinova 

zahájen pro-

jekt „Bádáme, 

tvoříme a  pro-

gramujeme“, jehož záměrem je u dětí před-

školního věku rozvíjet jejich získané zna-

losti a dovednosti v technickém prostředí. 

U dětí budeme obohacovat věku přimě-

řené znalosti v oborech fyziky, chemie, digi-

tálních technologií, rozvíjet kritické myš-

lení, naučíme je pracovat s elektronikou, 

přiblížíme jim představy uvažování, tvo-

ření jednoduchých algoritmů, krokování

a zadávání příkazů tak, aby vedly k vytyče-

nému cílí s využitím jednoduchých robotů. 

A to vše názorně a jednoduše. 

Projekt má tři aktivity: 

1. Rozšířit materiální podmínky pro 

předškolní vzdělávání nejen v  oblasti 

polytechnické výchovy a  digitalizace 

vzdělávání.

2. Metodická podpora a  profesní roz-

voj učitelek v  oblasti digitálních 

technologií.

3. Spolupráce s  rodiči a  místními vzdělá-

vacími organizacemi.

Projekt „Bádáme, tvoříme a  programu-

jeme“ byl podpořen z  dotačního pro-

gramu Královéhradeckého kraje částkou 

117.000 Kč. 

Bc. Lucie Kubicová

MŠ Drtinova 

MěVaK informuje odběratele

Opravy poruch na vodovodu 
a kanalizaci
• 3. 9.: porucha vodovodu, ul. Ke Skále;

• 4. 9.: porucha vodovodu, Zboží;

• 6. 9.: porucha vodovodu, ul. Spojených 

národů;

• 14. 9.: porucha vodovodu, ul. Zborovská;

• 15. 9.: porucha vodovodu, ul. 5. května;

• 18. 9.: porucha vodovodu, ul. Čechova;

• 21. 9.: porucha vodovodu, Žireč; 

• 30. 9.: porucha kanalizace, ul. Všehrdova;

• 1. 10.: porucha vodovodu, ul. Vančurova;

• 2. 10.: porucha vodovodu, ul. Alešova;

• 5. 10.: porucha vodovodu, ul. Okružní;

• 12. 10.: havárie a  výměna hlubinného 

čerpadla, Žireč.

Ze stavebních a investičních akcí
• srpen/září 2020 – výměna vodovodu 

a přípojek, ul. Heydukova;

• září 2020 – dílčí výměna kanalizace, ul. 

Heydukova DN600 + DN 500;

• září 2020 – vnitřní sanace vejčité stoky, 

ul. Heydukova DN950/650;

• říjen 2020 – výstavba kanalizace, ul. 

Sladkovského DN250/200/150.

Ivo Antonov

MěVaK Dvůr Králové nad Labem, s. r. o. 

Aktuální informace na mevakdknl.cz.

Společnost Městské vodovody 

a kanalizace Dvůr Králové nad Labem 

připravila pro odběratele po několika 

měsících příprav a  testování novou 

službu. 

Jedná se o  novou technologii dálko-

vých odečtů vodoměrů, tzv. Smart-

metering. Zjednodušeně řečeno, 

jedná se o  on-line propojení vašeho 

vodoměru s  informačním systémem 

společnosti s  možností vzájemného 

využívání a  sdílení získaných dat 

z vodoměru.

Předpokladem poskytnutí této služby 

je osazení vodoměru tzv. odečtovou 

hlavou, která přes loT sítě on-line komunikuje 

s  informačním systémem, kam přenáší veškerá 

data získaná z vodoměru.

Co toto řešení přináší? Předně je to soukromí 

každého našeho odběratele, neboť odečty 

vodoměrů probíhají bez nutnosti vstupu 

do nemovitosti. Současně se minimalizuje riziko 

chybných odečtů a  hlavně umožňuje mít spo-

třebu vody pod kontrolou 24 hodin s možností 

zpětného náhledu na  jakékoliv období. Hlav-

ním cílem této služby je sdílení získaných dat 

s odběrateli. 

Příjemci této služby budou mít tato data zpří-

stupněna ve  virtuální kanceláři, která je již 

několik let součástí našich webových stránek. 

Vedle již dostupných údajů, jako je přehled fak-

turace či historie odečtů vodoměrů, získají nově 

informace o  aktuální spotřebě vody v  grafi cké 

podobě i zpětně, porovnání skutečné spotřeby 

vody s jejich aktuálními zálohami a  největší 

přidanou hodnotou je možnost nastavení tzv. 

alarmů. Tedy stavů, kdy dochází na konkrétním 

odběrném místě k  nějakým nechtěným situa-

cím. Základními alarmy budou nulová spotřeba, 

trvalý únik, vyšší než očekávaná spotřeba, nižší 

než očekávaná spotřeba, nízká teplota – hrozící 

zamrznutí vodoměru. O všech těchto alarmech 

budou odběratelé okamžitě informování upo-

zorňujícím e-mailem.

Věřím, že tato možnost bude vítaným krokem 

nejen u fi remních odběratelů či bytových domů, 

ale i  u  běžných odběratelů. Tato služba bude 

poskytnuta pouze tomu, kdo o ni jednak projeví 

zájem za podmínek, za kterých bude nabízena, 

jednak tam, kde bude technicky možné odečto-

vou hlavu instalovat.

Více informací zájemcům rádi sdělíme v sídle spo-

lečnosti, obracejte se na pana Alfréda Pohla, tel.: 

732 300 813, e-mail: alfred.pohl@mevakdknl.cz

Ing. Petr Mrázek

jednatel společnosti 

Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem

MěVaK nabídne odběratelům novou 
službu – dálkový odečet vodoměrů

Tovární komín s vodojemem v bývalém 
areálu TIBA Zálabí je kulturní památkou
Dvůr Králové nad Labem má od konce srpna 

novou kulturní památku – tovární komín s vodní 

nádrží bývalého textilního podniku TIBA. Dokon-

čen tak byl proces, který svým podnětem na Minis-

terstvo kultury odstartoval před šesti lety jeden 

z občanů. Stavba nacházející se v areálu, který 

v současné době vlastní společnost Textil Invest, 

patří k nepřehlédnutelným dominantám pano-

ramatu města a připomíná slavnou průmyslovou 

minulost Dvora Králové nad Labem. 

Komín s vodojemem vybudovala v roce 1941 

specializovaná komínářská rodinná fi rma V. Fis-

cher a spol., Letky a původně sloužil pro textilní 

továrnu Josefa Sochora. Komín je kónického 

tvaru, vyzděný z radiálních cihel, tzv. komíno-

vek, vysoký 83 metrů, průměr v úrovni dvora činí 

7,66 metru, v hlavě (koruně) 3,42 metru. Cihlový 

komínový vodojem má tvar komolého kužele 

postaveného na užší základnu a je umístěn 

na železobetonovém prstenci, který podpírají 

výrazné krakorce. Komín byl z provozu odstaven 

v roce 1969, vodojem byl v provozu do roku 2007.

Tovární komín s vodojemem je technicky i sta-

vebně jedinečnou hodnotnou památkou, která 

patří do specifi cké podskupiny komínových 

staveb. V ČR se jich z původního počtu zhruba 

padesáti dochovalo posledních 21, na území 

Královéhradeckého kraje se takové stavby 

dochovaly dokonce jen dvě. Jak uvádí ve svém 

rozhodnutí Ministerstvo kultury, komín ve Dvoře 

Králové nad Labem je z celorepublikového hle-

diska unikátní. Jedná se totiž o nejvyšší komín 

s vodojemem na území ČR a jeho reservoár 

má největší objem z komínových vodojemů

v ČR, 300 m3. Rezervoár dokonce přispívá k vyšší 

stabilitě komína s ohledem na zatížení větrem, 

přičemž přitížení od vodojemu není proti vlastní 

tíze komína až tak významné.

Miroslava Kameníková, foto: Jan Skalický
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Když zaměstnanci technických služeb v  prů-

běhu října čistili cestu od  nákupního střediska 

kolem panelových domů v Macharově ulici, tak 

jsem si říkala, k jakým změnám tu za padesát let 

došlo. Do  této části města, konkrétně do  jed-

noho panelového domu, jsme se nastěhovali 

v  70. letech minulého století. Nejprve nesl 

název místa Poděbradova ulice, poté Na sídlišti 

a nyní ulice Macharova. Pro děti tu bývalo hřiště, 

pískoviště, skluzavka, houpačka. Auta parko-

vala pouze na  parkovišti a  neblokovala cestu 

na chodníku maminkám s kočárky. 

Všichni byli v té době rádi za příjemné bydlení, 

vážili si ho a  také se zúčastňovali pravidelných 

jarních a podzimních brigád. Okolí kolem domu 

bylo uklizeno, docházelo i k vyčištění zarostlých 

cest. Dnes bohužel, jak se říká, „je jiná doba.“ 

Cesty jsou majetkem města, a  tak ať se město 

stará.

Tímto zaměstnancům technických služeb 

za jejich vykonanou práci děkuji.

Ivana Zoufalá

Omluva panu Petru Rajsovi
Omlouváme se panu Petru Rajsovi 

za  chybně uvedené křestní jméno při 

uvedení autorství jeho snímků, které byly 

vybrány a  zařazeny do  nové knihy Dvůr 

Králové nad Labem ve fotografi i. 

(red)

Zkrácená uzávěrka Novin 
královédvorské radnice č. 11
Upozorňujeme přispěvatele, že uzávěrka 

příštího čísla Novin královédvorské rad-

nice bude 9. listopadu 2020. K číslu bude 

totiž přibalen odpadový kalendář města 

a  brožura pečovatelské služby, což potrvá 

několik dní. Z  důvodu objemnosti celého 

vydání také distribuce potrvá déle. Děku-

jeme za pochopení.

(red)

Proč jsme nesouhlasili s vypsáním architektonické 
soutěže na rekonstrukci objektu bývalé tržnice
Investiční náklady na  revitalizaci objektu 

bývalé tržnice (bývalý Strojtex) jsou ve výši cca 

340 mil. Kč, cena projektových prací cca 

24 mil. Kč, odměny soutěžícím ve  výši cca 

3 mil. Kč. Investice do vybavení objektu ani pro-

vozní náklady zatím nejsou vyčísleny... Jedná se 

o zdaleka nejvyšší investiční akci našeho města. 

Nemyslíme si však, že její přípravě byla věno-

vána dostatečná péče a schází i dostatečný eko-

nomický rozbor (fi nanční výbor tuto investici 

neschválil). Vedení města nikterak nekonzulto-

valo nevýhody a  možná úskalí velkých kultur-

ních sálů v okolí (Aldis, UFFO...).

Víme dobře, že naše město potřebuje kulturně- 

zábavné centrum, že zde chybí kultura pro 

mladé, že naši maturanti mají plesy v  okolních 

městech, jelikož Hankův dům nemůže všechny 

zájemce o  pořádání plesů pokrýt. Je ale nutná 

investice v takové výši?

Mohlo zde vzniknout středně velké kulturní 

zařízení, odpovídající velikosti našeho města,

a příslušný počet parkovacích míst za méně než 

polovinu ceny.

Stavební program toho, co by se mělo v objektu 

nacházet, je: víceúčelový sál pro kulturní a vzdě-

lávací aktivity; zábavně naučné centrum a depo-

zitář; dětský zábavní park, loutkové divadlo.

Zábavně naučné centrum – v loňském roce vzniklo 

textilní muzeum, je tedy nutné mít zde další?

Dětský zábavní park – jak zajistíme dostatečnou 

návštěvnost, když zde pro rodiny s dětmi máme 

ZOO, která dnes nabízí bezpočet vedlejších 

aktivit?

Loutkové divadlo – na  výstavbu stálé dětské 

loutkové scény stačí prostor velikosti středního 

bytu, navíc zde projekt loutkové scény máme 

léta v šuplíku, byl navržen do budovy na náměstí 

T. G. Masaryka čp. 2. Je to domeček mezi Starou 

radnicí a  budovou spořitelny. Vedení města 

v  září souhlasilo se zadáním studie (již třetí!!!) 

na  provozně dispoziční řešení těchto objektů 

za 300 tisíc Kč.

Čeká nás nákladná rekonstrukce autobusového 

nádraží, DDM Jednička provozuje svou činnost 

v  naprosto nevyhovujících podmínkách, nutné 

jsou investice do  Tyršova koupaliště i  ostat-

ních sportovišť. Nemovitosti v  majetku města 

chátrají a  do  jejich oprav jdou zanedbatelné 

prostředky...

Pořídíme vše z dotací? Nejsem si jistá. Město by 

mělo se svými fi nancemi nakládat zodpovědněji.

Zastupitelé za  ODS navrhovali záměr odložit 

a přepracovat, to se ale nepodařilo prosadit. 

Dana Bohutínská, zastupitelka (ODS)

Ohlédnutí za měsícem říjnem
Říjen je za námi, a  tak mi dovolte krátké ohléd-

nutí. Na  začátku měsíce proběhly krajské volby. 

Z  královédvorských kandidátů jsem v  nich zís-

kal čtvrtý nejvyšší počet preferenčních hlasů 

(celkem 458). „Porazila“ mne pouze trojka Janů 

z kandidátky ANO 2011 (Jarolím 1 238, Kříž 565, 

Helbich 462). Za to bych chtěl všem voličům, kteří 

mi preferenční hlas dali, poděkovat. Beru to jako 

projev důvěry a důkaz, že možná na pozici rad-

ního dělám něco dobře. Slibuji, že budu využívat 

nových známostí a kontaktů na lidi ve vedení Krá-

lovéhradeckého kraje ku prospěchu města a jeho 

občanů. A  znovu nabízím občanům, že pokud 

existuje problém, s  kterým bych mohl pomoci, 

nebo mají dotaz, mohou mne kontaktovat.

Na druhý říjnový týden se mi podařilo po dlouhé 

komunikaci s  Českou obcí sokolskou domluvit 

schůzku jejich starostky a starosty našeho města, 

na které jsem měl být přítomen. Tato schůzka byla 

na poslední chvíli zrušena ze strany ČOS a do uzá-

věrky novin nebyl určen náhradní termín. Přesto 

jsem i nadále optimista a doufám, že v dohledné 

době dojde k vyřešení letitého majetkového pro-

blému s hřištěm v místní části Lipnice. Zároveň by 

místní jednota Sokol mohla získat část pozemku 

kolem tábořiště Ježkov u Doubravice.

Po mnoha týdnech uzavírky byl obnoven provoz 

v  ulicích Krkonošská a  Heydukova. Blíží se tak 

ke  konci dvě velké investiční akce. Za  obnovu 

vodovodu, kanalizace, nové chodníky a veřejné 

osvětlení zaplatí město v ulici Heydukova částku 

zhruba 16 mil. Kč a  v  ulici Krkonošská přes 

21 mil. Kč. V  průběhu obou investičních akcí 

došlo ke komplikacím, které vedly k prodloužení 

původní doby realizace. Bohužel se jednalo 

o věci, které město ze své pozice nemohlo ovliv-

nit (neúnosné podloží, nutná změna technolo-

gie stavebních prací či nutná výměna kanalizace 

proti předpokladu z  důvodu jejího havarijního 

stavu).

Jelikož v ulici Krkonošská bydlím, byl jsem příto-

men dění stavby po celou dobu. Pokud to bylo 

možné, účastnil jsem se i  kontrolních dní. Měl 

jsem tak možnost poznat zástupce investora 

komunikace, koordinátora BOZP i zástupce zho-

tovitele či budoucího správce komunikace. I při 

této stavbě se vyskytlo nemálo problémů a  já 

sledoval diskuse všech zúčastněných o „vícepra-

cích“ a „méněpracích“, o tom, kdo je bude hradit 

a kdo to bude řešit. Mohu však konstatovat, že 

vše směřovalo vždy k vyřešení problémů a nale-

zení funkčního řešení vhodného pro všechny 

zúčastněné. Přesto si dovolím poděkovat jedné 

osobě zvláště, a to stavbyvedoucímu panu Mar-

tinu Hajtmanovi. Jeho tolerance a ohleduplnost 

vůči obyvatelům ulice byla skoro tak veliká jako 

bezohlednost lidí, kteří si stavbou pouze zkra-

covali cestu, nerespektovali dopravní značení 

a  v  některých případech svou arogancí a  bez-

ohlednou jízdou přímo ohrožovali stavebníky, 

kterým také patří dík.

Takže, pane Hajtmane, za  sebe a  věřím, že 

i za další residenty ulice Krkonošská – velké díky.

Ing. Vítězslav Šturma, MBA, zastupitel (Východočeši)

Krátká paměť
Před šesti lety, když vyhrálo komunální volby 

v  našem městě hnutí ANO, byla před námi 

realizace nové čistírny odpadních vod, na  kte-

rou byla vyjednaná dotace 157 mil. Kč, která 

zahrnovala také opravy kanalizačního sběrače. 

Nové vedení tuto realizaci strčilo do šuplíku. Já 

vím, je to minulost, ale v  Jablonci nad Jizerou, 

kde byli ve stejné situaci jako my, dotáhli celou 

věc do zdárného konce, novou ČOVku z dotace 

postavili a  staré, jako je ta naše, se její vlastník 

zbavil, a rád, za jednu korunu českou.

Zato my, vlastně naše vedení ANO, se plácá 

po  ramenou, že tu naši, po  celkové opravě 

volající čistírnu koupili za  neuvěřitelných 

120 mil. Kč a ještě nepochopitelně přeplatili sou-

dem vyměřené dorovnání za  čištění odpadních 

vod o 20 mil. Kč. A to ani nechci domyslet, kolik 

nás bude stát její rekonstrukce, abychom vůbec 

splňovali zpřísněné podmínky MŽP pro čištění 

odpadních vod. Hovoří se o  80–100 milionech. 

Úvěr byl elegantně přesunut na  Městské vodo-

vody a  kanalizace, do  jejichž majetku byla ČOV 

převedena. Milion sem, milion tam, co na  tom 

záleží? Ale za tento úvěr ručí město svým majet-

kem, tedy my všichni.  

Libuše Vonková, zastupitelka (ODS)

Poděkování 
technickým 
službám města
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inzerce:

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

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

Koupím chalupu nebo starší dům k  rekreaci. 

Může být i v horším stavu. Hezká lokalita a místo 

výhodou. Tel: 703 890 073

SPORTOVNÍ HALA SLOVANY
TENIS, PING PONG, FLORBAL, NOHEJBAL

VHODNÉ TAKÉ PRO POŘÁDÁNÍ SPORTOVNÍCH 

OSLAV DĚTÍ

Objednávky haly – tel.: 605 388 122

PRONÁJEM PROSTOR od 350–550 Kč/m2 a rok

Informace k pronájmu – tel.: 603 703 001

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

Vydařený závěr jubilejní Zlaté tužky
Středa 16. září 2020 byla 

ve  znamení slunce a  dobrá 

pohoda panovala i v sále Špý-

charu našeho muzea, kde se 

konalo slavnostní vyhodno-

cení XXV. ročníku celostátní 

literární soutěže Zlatá tužka. Akci každoročně 

pořádá DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem 

ve  spolupráci s  Redakcí časopisu Krkonoše 

+ Jizerské hory. Posun akce z  května na  září 

vzhledem ke  koronaviru se naštěstí na  účasti 

neprojevil, ba naopak. S  bezpečnostními roze-

stupy zasedlo v sále 34 účastníků. Potěšilo nás, 

že nechyběli mladí pisatelé z velmi vzdálených 

míst – Brna, Ostravy, Vratimova, Blanska, Leštiny, 

Holubic, Mokrosuk na Sušicku. Mezi 67 letošními 

soutěžícími se neztratili ani ti z našeho regionu. 

V nejmladší kategorii získala čestné uznání krá-

lovédvorská Kristýna Motlová za básničku Kulí-

šek a  kamarádi, v  kategorii 16–20 let se těšila 

z 1. místa Eliška Poledníčková z Chotěvic, bron-

zovou trofej si odnesla Denisa Korotvičková 

z Trutnova. 

Jsme rádi, že akci svou účastí podpořili i zástupci 

města, starosta Jan Jarolím a místostarostka Ale-

xandra Jiřičková. Nechyběla ani Dana Humlová, 

ředitelka městského muzea, které patří velký dík 

za  možnost uspořádat akci v  důstojných histo-

rických prostorách tohoto zařízení. 

Grant Ministerstva kultury ČR umožnil, že jsme 

pro zúčastněné mohli připravit zajímavý pro-

gram. Historickou hudbu včetně dobových 

nástrojů nabídlo vystoupení sourozenců Langfel-

nerových a  Pavla Konráda. Jemnou a  trpělivou 

práci ženských rukou i  pestrou kolekci výrobků 

ocenili účastníci během exkurze do DUV Vánoční 

ozdoby. Zážitkem byla prohlídka Umělecké slé-

várny HVH v  Horní Kalné. Zde odlité bronzové 

sochy byste našli na  mnoha místech Evropy 

i v zámoří. Během návratu do Dvora jsme nemohli 

vynechat naši nejkrásnější přehradu – Les Králov-

ství. Pro oceněné autory jsme tu nachystali malé 

překvapení – do města se svezli auto veterány. 

Potěšilo nás nadšení všech zúčastněných. 

Věříme, že toto příjemné setkání s  literárním 

mládím z  celé naší země bylo i  velmi dobrou 

propagací Královédvorska a Podkrkonoší.

Děkuji Ministerstvu kultury ČR za  grantový pří-

spěvek, bez kterého by se tato akce nemohla 

uskutečnit, městu Dvůr Králové nad Labem, které 

přispělo věcnými cenami, Nakladatelství Pavel 

Mervart za knižní ceny pro vítěze, redakci měsíč-

níku Krkonoše + Jizerské hory za knihy a propa-

gační materiály pro oceněné, panu Rejlovi a jeho 

kolegům z Veteran Car Clubu Dvůr Králové nad 

Labem za zpestření programu. Dík patří i dalším 

účinkujícím a  také mým kolegyním z  Jedničky 

za pomoc při realizaci akce. Nezbývá než si přát, 

aby se stejně vydařil i XXVI. ročník Zlaté tužky. 

Bc. Vladimír Jiřička, DDM Jednička
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Společenská rubrika
Noví občánci města
V září 2020 se narodilo 19 občánků našeho města – 11 chlapců a 8 děvčat.

Jana Náhlovská, evidence obyvatel

Úmrtí
V měsíci září zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 20 lidí, z toho bylo 

6 dvorských občanů, 2 muži a 4 ženy.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti zaslali v září 24 občanům gratulaci 

k životnímu jubileu a 8 jubilantů navštívili osobně. V tomto období oslavil 

1 pár platinovou svatbu, 3 páry zlatou svatbu a 5 párů stříbrnou svatbu.

Lenka Havlová, Komise pro občanské záležitosti

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

Jiří Schreiber a Monika Balounová   – 5. 9. 2020

Pavel Jáchym a Jana Kreibichová   – 11. 9. 2020

Jakub Andrejs a Marija Gogoleva   – 11. 9. 2020

Jaroslav Šturma a Ivana Klígerová   – 11. 9. 2020

Luboš Fridrich a Nikola Táborská   – 12. 9. 2020

Dušan Kováčik a Pavlína Šimečková   – 12. 9. 2020

Zbyněk Šmíd a Iveta Rýdlová    – 18. 9. 2020

V Kuksu uzavřeli manželství tito snoubenci:

Pavel Etrich a Gabriela Vognarová   – 4. 9. 2020

Jiří Herold a Gabriela Köhlerová    – 4. 9. 2020

Jaroslav Ježek a Petra Vasilková    – 6. 9. 2020

Josef Lokvenc a Martina Hudečková   – 15. 9. 2020

Štefan Petráček a Kateřina Vránová   – 19. 9. 2020

Jan Novotný a Denisa Cetényiová   – 19. 9. 2020

Martin Bališ a Veronika Přichystalová   – 19. 9. 2020

Karel Zezula a Jana Bojková    – 19. 9. 2020

Jan Suchomel a Aneta Machová    – 25. 9. 2020

V Zdobíně uzavřeli manželství tito snoubenci:

Milan Nesvadba a Ivana Kollertová   – 18. 9. 2020

Údaje jsou zveřejněny na základě poskytnutého souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Již sedmým rokem nabízí osobám na  Královédvorsku své služby Sociální 

rehabilitace Horizont (Misericordia, o. p. s.).

Povědomí o  službě se od  roku 2018 výrazněji zvýšilo, zájemci využívají 

nově zařízené prostory pro poradenskou činnost, a to zejména díky pod-

poře z  OPZ, projektu Služby sociální prevence v  Královéhradeckém kraji 

V. Nyní tedy služba v terénu i ambulanci obsáhne práci s více než 30 oso-

bami ročně. Podpora každé osoby se pohybuje obvykle mezi 20–50 hodi-

nami, podle individuálních potřeb. Jako preventivní služba se zdarma 

věnuje osobám nacházejícím se v obtížné životní situaci. Zejména se jedná 

o pomoc se zajištěním příjmu pro domácnost, nácvik efektivnějšího hospo-

daření, vyhledávání důstojného bydlení, práce, ale také o psychologickou 

intervenci osobám v krizi (využívané mimo jiné v období krizových období 

posledních měsíců) nebo individuální nácviky práce na počítači. 

Všechny tyto a další činnosti sociální pracovníci nabízejí s cílem napojení 

potřebných osob na  vlastní zdroje (naučit se pečovat o  domácnost, zvý-

šit své kompetence, levněji nakupovat, efektivněji komunikovat) nebo 

na zdroje ve svém okolí (umět využívat dostupné služby, navázat užitečné 

vztahy, umět si říci o pomoc nebo sám být užitečný svému okolí). Dorovná-

ním potřebných dovedností se zvyšují šance na rovné pracovní příležitosti 

a důstojné bydlení. Konzultace je možné využít jak v kanceláři v Legionář-

ské ulici čp. 561, tak v místě bydliště zájemce o službu.  

Misericordia, o. p. s., www.misericordia.kmbm.cz

Rovné šance pro bydlení i práci

Rekondiční pobyt
Přípravy na  rekondiční pobyt byly na  vážkách vzhledem k  situaci, jaká 

nastala zhoršením covid-19. Je září a před námi hlášený krásný týden, plný 

slunce. Ráno se sjíždíme před gymnáziem, podepisujeme bezinfekčnost, 

dostáváme roušky, které nám předsedkyně rozdává jako dárek od časopisu 

Dia styl, kterému tímto i  děkujeme. Hezké počasí a  klidné prostředí nás 

uklidňuje. Po dobrém obědě se ubytujeme v prostorných pokojích hotelu 

Pavla ve Vlachovicích, nedaleko rybníka Sykovec, kam vyrážíme na  první 

procházku. Je tak krásně, že někteří z  nás si okusili teplotu vody pro pří-

padné koupání, které se opravdu během pobytu konalo. Naši otužilci si  

libovali. V hotelu jsme měli kromě krásné terasy i venkovní bazén, kam jsme 

mnozí také naskákali a v září si zaplavali. Bylo to úžasné. Ranní rozcvičky 

venku, pod vedením naší paní doktorky, byly velmi příjemné. Po  snídani 

jsme se denně formou testů zdokonalovali ve vědomostech ohledně cuk-

rovky. Přednášky paní doktorky byly též velmi poučné a  zajímavé. Obva-

zovou technikou jsme si vyzkoušeli správně vyvazovat dolní končetiny. 

Záchranářský kurz s  resuscitací a masáží srdce byl nezapomenutelným 

zážitkem. Při cvičení na židlích si mohl každý doplnit cviky, které bude jistě 

provádět doma. Denní procházky po  okolí byly obohaceny o  sběr hub, 

hlavně hříbků. Kuchaři měli radost.

Vzhledem ke  covid-19 jsme uskutečnili pouze krátký výlet do  Nového 

Města na  Moravě. Zde jsme navštívili muzeum, kostel a  absolvovali pro-

hlídku města. Každý večer jsme společně poseděli a plnili plánované akce 

jako vyrábění panáků a vánočních hvězd, které si pro nás připravily naše 

členky. Nechyběl také předem připravený vědomostní test o našem rodném 

městě a okolí. Karnevalem v pyžamech jsme překvapili celý sál v restauraci. 

Zábava ani útrata nechyběla. Dárkový večírek zářil vtipy a zpěvem.

Pobyt byl hodnocen velmi kladně a  výsledky od  našich zdravotníků nás 

potěšili, ani váhové přírůstky po velmi dobrém a chutném jídle jsme neza-

znamenali. Byl to opravdu jeden z  nejkrásnějších rekondičních pobytů 

a všem patří dík.

Pravidelná cvičení
V  letošním roce jsme opět zahájili rehabilitační cvičení v  tělocvičně 

ZŠ Schulzovy sady, vždy v pondělí od 17:00 hod. Rádi bychom zvýšili náv-

štěvnost a  pozvali mezi nás také  veřejnost. Plavání provozujeme dvakrát 

měsíčně 2 hodiny v aquacentru v Hradci Králové, kam dojíždíme autobu-

sem (fi rma Šormbus). Rozpis plavání dostává každý účastník do ruky. Pla-

vání a cvičení v bazénu se účastní i mnoho nediabetiků a jsou spokojeni.

Od města Dvůr Králové nad Labem jsme opět obdrželi dotaci, kterou využí-

váme na dopravu.

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, kteří se o nás starají a podpo-

rují naši aktivní činnost, která je pro diabetiky velmi potřebná.

Jaroslava Malá, Pobočný spolek Svazu diabetiků ČR, Dvůr Králové nad Labem

Celé léto pokračovali členové Klubu důchodců 

v  Sadové v pravidelných schůzkách v  Sadové 

i ve Strži. Pro malé zpestření horkých dnů navštívili 

členové klubu pivovar Tambor. Pro velký zájem jsme 

museli utvořit dvě skupiny. Pan Bedřich Machek 

podal výborný zasvěcený výklad a množství technického zařízení, které je 

při výrobě piva zapotřebí, mnohé překvapilo. Nakonec jsme si poseděli jak 

jinak než u piva Tambor. I návštěva expozice textilního tisku se těšila vel-

kému zájmu. Mnozí členové zavzpomínali na mladá léta, kdy navštěvovali 

textilní průmyslovku, popřípadě v Tibě pracovali. V září jsme navštívili hrad 

Potštejn a zámek Opočno, kde jsme si díky příjemným průvodcům připo-

mněli, jak se žilo v dávných letech. I když nám moc počasí nepřálo, všichni 

jsme si výlet užili. Světový den seniorů jsme oslavili v  Hankově domě 

na koncertě  skupiny Kamelie. Zpěvačky Hana a Dana nás svými písničkami 

vrátily do doby našeho mládí. Těšíme se na další setkání a akce a doufáme, 

že nepříznivá situace způsobená koronavirem brzy odezní. 

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

Léto v Klubu důchodců

Členové královédvorského svazu diabetiků nezahálejí
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Konec září přinesl studené deštivé počasí. Ale 

kdy jindy splnit naši již dlouho plánovanou zla-

tou expedici a jet proměřit a prozkoumat rašeli-

niště do Orlických hor? Teď, nebo nikdy…

Zabalení v  pláštěnkách zahajujeme stoupání 

k  Vrchmezí. Cestou k  Masarykově chatě jsme 

na  rašeliništi odebrali vzorky a  po  pár dalších 

kilometrech jsme konečně sundali  těžké batohy 

a usadili se v přístřešku. S hrnkem teplého čaje 

už vyhlížíme kontrolní četu z vedení a chystáme 

se na první mokrou noc. 

Ráno prší ještě vydatněji. Plachtu sfoukl vítr, a že 

je něco špatně, nám došlo ve  chvíli, kdy nám 

začalo kapat na  obličej. Nepříznivé počasí nás 

donutilo zůstat celé dopoledne v  přístřešku.  

Po  teplé ovesné kaši a  polévce tedy opět 

vyrážíme v  pláštěnkách a  mokrých botách dál 

po  stopách rašelinišť Trčkovská louka a  Bedři-

chovka. Zmrzlými prsty se nám podařilo odebrat 

vzorky a teď už se rychle aspoň na chvíli schovat! 

Mokří a  promrzlí dorážíme k  večeru do  Orlic-

kého Záhoří, kde jsme po  vydatné večeři uva-

řené na autobusové zástavce byli pozváni mezi 

čtyři stěny na  hrnek teplého čaje. Poté rychle 

mezi kapkami deště do  stanu, kde nás nebudí 

jelení říje, ale zima. 

Ráno míříme k  dalším rašeliništím, pod Pěti-

rozcestím a  U  Kunštátské kaple, kde konečně 

nacházíme rašeliník jako z  učebnice! Měříme 

ještě pH vody a pokračujeme po červené turis-

tické cestě plné bunkrů a  informačních cedulí. 

Mužskou částí naší výpravy jsme byly poučeny, 

že se jedná o československé předválečné opev-

nění Orlických hor. Nevstávaly jsme tedy dnes 

zbytečně a  u  jednoho z  bunkrů dnes strávíme 

poslední noc. 

Už při prvních paprscích světla balíme spa-

cáky a po poslední snídani uvařené na plynové 

bombě vyrážíme na cestu. Na  Rašeliništi pod 

Předním vrchem odebíráme vzorky a za stálého 

deště docházíme se zbytky energie do  Rokyt-

nice v Orlických horách, odkud už nám jede spoj 

do tepla našich domovů. Děláme posledních pár 

fotek a jsme hrdí sami na sebe, co všechno jsme 

dokázali. Vykročili jsme ze své komfortní zóny 

a  podnikli něco, co bychom bez projektu DofE 

určitě v životě nepodnikli. Sáhli jsme si na samé 

dno. Bivakovat 4 dny na přechodu Orlických hor 

v neustálém dešti a při teplotě 0–7°C by nás fakt 

nenapadlo. 

Zlatá expedice je úspěšně ukončena a my neli-

tujeme jediné její vteřiny.

Eva Žižková (6. C), Anna Mokrá (6. C)

a Michal Dohnal (2. A)

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 2020/2021

Změna výuky od 12. října 2020
Gymnázium se na  změny zveřejněné Minis-

terstvem školství, mládeže a  tělovýchovy dne 

8. října 2020 připravilo týž den úpravou rozvrhů 

všech tříd. Žáci i  učitelé byli o  změnách v  sys-

tému výuky informováni v pátek 9. října.

Přechod na  distanční způsob vzdělávání jsme 

vyzkoušeli již na  jaře. Poučeni z  tehdejšího 

výukového režimu i  na  základě dotazníkového 

šetření mezi žáky v  prvním zářijovém týdnu 

tohoto školního roku jsme se rozhodli přikročit 

k povinné on-line výuce v tzv. blocích, abychom 

snížili podíl prodlevy při střídání předmětů 

a  vyučujících. Výuka od  tohoto dne probíhá 

ve  většině případů v  dvouhodinových vyučo-

vacích blocích oddělených dvěma přestávkami 

(25minutovou a hodinovou na oběd), u  třetích 

a  čtvrtých ročníků jsou volitelné předměty 

v jednohodinové dotaci, vesměs v odpoledním 

bloku. Teoreticky tedy mají žáci tři předměty 

denně, většina tříd končí výuku ve  14:05 hod. 

Vytvořením nového rozvrhu jsme se snažili 

eliminovat zbytečně dlouhé přestávky, které 

by v  najetém rozvrhu od  1. září 2020 vznikly 

pouhým vypadnutím výchovných předmětů. 

A též jsme při stanovení rozvrhu zohlednili fakt, 

že vzdálená výuka je časově náročnější na pro-

brání a interakci s žáky.

Žáci víceletého gymnázia (prima a  sekunda) 

měli od 12. října 2020 stále výuku prezenční, roz-

vrh jim byl ale též změněn dle výše uvedeného 

scénáře. Jednak jsme jako gymnázium potřebo-

vali časově sehrát obědovou pauzu s  jídelnou 

SPOŠ, jednak pro sladění výuky se zbývajícími 

osmi třídami školy. Od středy 14. října 2020 pře-

šli i oni na on-line výuku.

Žáci i rodiče byli informováni o možné výpůjčce 

školních notebooků, probíhá již od pátku 9. října 

2020, neplnoletí žáci si musí přijít pro notebook 

v doprovodu rodiče či zákonného zástupce.

Veškeré informace jsou žákům i  rodičům zasí-

lány přes IS Bakaláři, stejně tak i dotazy zodpo-

vídá vedení školy tamtéž.

Jsme připraveni reagovat na další vývoj.

Mgr. Martina Kubíková

ředitelka gymnázia

Ve  dnech 10.–13. září 

jsme se zúčastnili příro-

dovědného soustředění 

žáků našeho gymná-

zia a  patronátní školy

ZŠ a  MŠ Bílá Třemešná. 

Akce byla fi nančně 

podpořena z  projektu 

Implementace Kraj-

ského akčního plánu 

rozvoje vzdělávání 

v  Královéhradeckém 

kraji (I-KAP KHK I). 

Ve  čtvrtek odpoledne 

jsme vyrazili autobu-

sem směr Beskydy, 

večer jsme se ubyto-

vali v  kempu Pod Pus-

tevnami. Následující den nás autobus vyvezl 

na Pustevny, odkud jsme šli se dvěma průvodci 

z  CHKO Beskydy – ředitelem regionálního pra-

coviště Mgr. Františkem Jaskulou a Mgr. Anetou 

Valasovou – asi 8 km dlouhými krásnými lesními 

cestami, které místy připomínaly prales. Vystou-

pali jsme k Čertovu mlýnu, vyfotografovali jsme 

se u Čertova stolu a vrátili se zpět na Pustevny 

k autobusu. 

Odpoledne se většina z nás šla podívat na sochu 

Radegasta. Autobus nás opět vyvezl na  Pus-

tevny a  do  kempu jsme již došli po  svých. Tři 

entomologičtí nadšenci za  doprovodu lektora 

Mgr.  Jiřího Hotového a  za  pomoci dívky, která 

vzhledem k  namoženému kotníku vynechala 

Radegasta, prozkoumávali rozmanitost bezob-

ratlých živočichů na  maloplošném chráněném 

území v  blízkosti kempu, což byla podmáčená 

louka. Badatelé tuto podmáčenost důkladně 

poznali na  stavu svých bot. Výsledky tohoto 

průzkumu budou poskytnuty Správě CHKO Bes-

kydy. Večer nás čekala přednáška Ing. Františka 

Šulgana o CHKO Beskydy a o velkých šelmách, 

které zde žijí (vlk, rys, medvěd). 

V  sobotu nás autobus vyvezl k  turistické 

chatě Kasárna na  Javorníkách. Odtud jsme šli 

po  česko-slovenské hranici, která se nachází 

na  hřebeni Javorníků. Střídavě jsme šli po  slo-

venské a  po  české straně hranice. Hřebenovku 

jsme zakončili u  horské chaty Portáš, kde jsme 

se odměnili výbornými limonádami a  nanuky. 

Po  dvoukilometrovém klesání jsme nastoupili 

do autobusu, který nás opět odvezl do kempu. 

Večer jsme opékali klobásy a hráli hry. 

V neděli jsme navštívili Hranickou propast, nej-

hlubší propast v  České republice, a  poté Zbra-

šovské aragonitové jeskyně, jediné v  České 

republice. Po výstupu z jeskyní jsme se před ces-

tou domů občerstvili vynikající zmrzlinou. Celou 

exkurzi jsme si užili, naši lektoři snad do  nás 

dostali i  nějaké botanické, zoologické a  další 

zajímavé informace a už se těšíme na další!

Za všechny účastníky žáci gymnázia

Vojtěch Hojný (1. C)

Kristýna Žižková, Rút Albrechtová, Tomáš Franc (2.C)

a Štěpánka Horáková (3.C)

Exkurze Gymnázia Dvůr Králové nad Labem 
do Beskyd aneb Snažíme se žít normálně!

Zlato hledej na 
samém dně



10/2020 NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE

13www.mudk.cz

Zprávy ze ZŠ Schulzovy sady

Ve dnech 14. až 16. září se 

5. třída zúčastnila stmelo-

vacího pobytu v  kempu 

Pecka. Počasí přálo, a  tak 

si mohli žáci užít výlety 

po  okolí, zahrát si hry 

v  přírodě, navštívit hrad 

Pecka, a  dokonce se 

i vykoupat v bazénu.

Na  konci září se šesťáci vydali na  zeměpisnou 

exkurzi do planetária v Hradci Králové (viz foto), 

kde se za nastavených hygienických podmínek 

„proletěli“ vesmírem a dostali odpovědi na své 

zvídavé otázky. 

První říjnový pátek odpoledne se naši deváťáci 

sešli, aby si společně zasportovali na  čerstvém 

vzduchu a  opekli buřty na  školní zahradě.  

Nahradili si tak tradiční spaní ve škole, které ze 

známých důvodů není možné. Dobrovolníci 

se v  sobotu ráno sešli a  vydali se na  Štěrbovu 

vilu, kde se konala charitativní akce Život Srd-

cem 2020. Za  krásného počasí zde pomáhali 

s  tvořivými dílnami 

a podpořili tak dob-

rou věc. Děkujeme.

Ani ve školní družině 

nezůstávali žáčci 

pozadu, dne 16. září 

si prohlédli skleník 

a  poslechli povídání 

o pěstování zeleniny 

a o práci na zahradě. 

Děti zjistily, že 

vypěstovat zele-

ninu je zdlouhavý 

a  složitý proces. 

Poté si ve skupinách 

nakypřily záhon 

na  setí ředkviček, 

které zasely, a  nyní 

se o  něj starají. Po  práci na  zahradě společně 

sklidily zeleninu a  ovoce. Ve  školní družině 

poznávaly vše podle čichu, hmatu a  chuti. 

Zahrály si hru „Vaříme polévku“. Nakonec si 

vyrobily zeleninový a  ovocný salát, na  němž si 

pochutnaly.

vedení ZŠ 5. května

Věra Vojtová, vedoucí družiny

Zářijové akce na ZŠ 5. května

Sběr starého 
papíru na
ZŠ Schulzovy sady
Tak jako každý rok se 

i v minulém školním roce 

na  ZŠ Schulzovy sady 

uskutečnila celoroční 

soutěž ve  sběru starého 

papíru. V  rámci ekologické výchovy se do  této 

soutěže zapojilo všech 34 tříd naší školy. Své 

třídě pomáhali sbírat nejen žáci a  učitelé, ale 

i rodiče a příbuzní. 

Do  průběhu soutěže zasáhly dvě komplikace. 

Kvůli situaci na  trhu s  papírovým odpadem 

sběrny během soutěže přestaly odebírat smí-

šený papír i  kartony. Uzavření škol nám pak 

neumožnilo ve druhém pololetí organizovat tra-

diční sběrové dny. Přesto se za školní rok poda-

řilo vybrat přes 49 tun vytříděného papíru. 

Z  vítězství v  soutěži se nakonec radovaly třídy 

4. A a 4. C, ale dobrý pocit mohou mít všichni. 

Vždyť recyklováním nasbíraného papíru se při 

výrobě ušetří významné množství elektrické 

energie. Ušetří se také voda, která se pak nemusí 

složitě čistit.

V  letošním školním roce soutěžíme opět. Dob-

rou zprávou je, že sběrny znovu začaly odebírat 

také karton a smíšený papírový odpad.

Mgr. Jaroslav Samek

Trička ve školním klubu

I  přes koronavirová opatření se počátkem října 

nezastavila činnost našeho školního klubu 

(to bohužel nastalo až 12. října), nasadili jsme 

roušky a  dali se do  práce. Po  turnaji v  desko-

vých hrách, zahájení klubových rekordů – ten-

tokráte ve skoku přes švihadlo, skládání origami 

a mnoho dalšího, jsme se s odhodláním pustili 

do batikování triček. Vybrat barvu nebylo vůbec 

jednoduché, nakonec zvítězila modrá a fi alová. 

A  ten, kdo chtěl mít tričko opravdu nej, musel 

řádně přiložit ruce k dílu a pevně provázky nava-

zovat. Vzájemně jsme si pomáhali, jak jen to šlo. 

Vytvářeli jsme tvary kroužků, proužků i  něco 

neurčitého. Fantazie byla neomezená. A  že se 

nám to opravdu povedlo, můžete posoudit i vy. 

Trička jsou nádherná a všem nám udělala obrov-

skou radost. Vždyť vlastnoručně vyrobené tričko 

každý nemá, ale my teď již ano.

Bc. Jana Paulusová Fišerová

Klíčování 2. C v knihovně Slavoj

Poslední zářijový den nás v  knihovně Slavoj 

čekalo slavnostní Klíčování. Celá slavnost je 

volným pokračováním Pasování prvňáčků 

na čtenáře. 

Než jsme získali symbolický klíč, museli jsme 

porazit zlého skřítka Nečteráda, který nám při-

pravil zapeklité úkoly. Už od  první chvíle víme, 

že skřítek nemá rád písmenka ani knížky. Tento-

krát nám unesl naši princeznu Pohádku, která se 

právě chystala, že nám něco moc pěkného pře-

čte. Naším úkolem byla její záchrana. 

Nemuseli jsme ale s  nikým bojovat. My jsme 

šli na  Nečteráda ,,od lesa“, našimi čtenářskými 

dovednostmi. Uhádli jsme hádanku, četli 

všechna písmenka z abecedy a s pomocí prince 

Komikse jsme rozluštili tajemné zaklínadlo. Díky 

němu se nám podařilo naši Pohádku přivolat 

zpět. Ta nám za odměnu věnovala klíč, protože, 

jak všichni víme, klíčem k  otevírání tajemství 

knih je čtení.  

Děti si celou slavnost velmi užily. Děkujeme 

tímto kolektivu knihovny Slavoj za  zpestření 

výuky a krásné dopoledne. 

žáci 2. C

a Mgr. Markéta Johnová, třídní učitelka

Svět nekončí za vrátky
Všechny tři první třídy se zapojily do  projektu 

„Se Sokolem do  života aneb Svět nekončí 

za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Díky velmi dobře 

zpracované metodice se nabízí program tělesné 

výchovy na celých 10 měsíců. 

Tento projekt je určen oddílům všestrannosti 

nejmladších dětí a dětem z mateřských školek, 

ale je vhodný i pro nejmladší školáky. V letošním 

roce je do projektu zapojeno přes 90 tisíc dětí. 

V projektu se děti učí vnímat pohyb jako přiroze-

nou součást svého života, a to díky kladné moti-

vaci. Děti se učí koordinovat pohyby a zároveň 

zvyšují svoji tělesnou zdatnost. Všechny úkoly 

v  projektu jsou rozděleny do  pěti oblastí: při-

rozená cvičení, obratnost, dovednosti s míčem, 

rozvíjení poznání a netradiční činnosti.

Jakmile se děti naučí danou dovednost a zvlád-

nou tak splnit zadaný úkol, nalepí si do  svého 

sešitu samolepku a  mohou tak pozorovat 

dosažené úspěchy. Děti jednotlivými úkoly pro-

vázejí různá zvířátka, která jim otevírají dveře 

do světa. 

Mgr. Pavlína Špatenková
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Informace ze ZŠ Podharť
Návštěva 
knihovny – 
KLÍČOVÁNÍ
V úterý 29. září se vypra-

vili žáci 2. třídy do měst-

ské knihovny Slavoj 

na Klíčování.

Čekala na ně princezna Pohádka, princ Komiks 

a  strašidelný Nečterád. Princeznu Pohádku 

unesl Nečterád, ale dětem se podařilo společně 

s  princem Komiksem a  úkoly z  Kouzelné knihy 

princeznu vysvobodit.

Děti ukázaly Nečterádovi, že spoustu odpovědí 

najde v knížkách a že je prima číst.

Děti přinesly do  knihovny svoje čtenářské 

deníčky, do  kterých si zapisovaly, kdo jim četl, 

a  hodnotily. Nechyběly ani obrázky, které děti 

k přečtenému namalovaly. 

Za  zápisky dostaly dvě krásné knížky a  kou-

zelný perníkový klíč, který odemkne další pěkné 

knížky.

Komu se čtenářský deníček někam zatou-

lal, dostal ještě šanci přinést zápisky a  obrá-

zek při naší další návštěvě. Ta se uskuteční 

3. listopadu a  už se na  ni všichni moc těšíme. 

Všem hodným lidičkám v  knihovně děkujeme 

za krásný program.

třída U Štafl íka a Špagetky 

a Mgr. Ivana Pešťáková, paní učitelka

Cyklozávod
Ve čtvrtek 17. září 2020 se uskutečnily celoměst-

ské závody v  cyklistice v  Schulzových sadech. 

Naše škola se těchto závodů tradičně účastní, 

a to nejen jako organizátor, ale naši školáci také 

závodí. 

V  letošním podzimním klání byla vidět nej-

více děvčata z  osmých tříd, která díky ďábel-

ské smlouvě s  panem učitelem Novotným 

nastoupila v obrovském počtu. Chlapci je v tom 

nenechali a zabojovali taktéž. 

Ve  vloženém závodě, Mistrovství světa Pod-

hartě, vyhrála Natka Pilařová, stříbro získala 

Anežka Špačková a  bronz vydupala Karolína 

Ježková. Za chlapce byl zlatý Adam Ulvr, stříbrný 

Jan Mádle a  bronzový Šimon Ryba. Natka byla 

v celkovém pořadí třetí a Adam druhý. 

Závod byl opravdu náročný, ale a v konkurenci 

160 závodníků a závodnic ze Dvora Králové nad 

Labem, Bílé Třemešné, Mostku, Hradce Králové, 

Nové Paky, Lánova atd. byli naši borci rovnocen-

nými soupeři.

Cyklistice zdar a těšíme se na další závod, který 

proběhne na jaře. 

Mgr. Petr Novotný, učitel tělesné výchovy

Dění na ZŠ Strž
Projektový den 
ve druhých třídách
V  pátek 18. září se žáci 

2. tříd vypravili vlakem 

do  Jaroměře, kde navští-

vili Záchrannou stanici 

Jaro. Pod vedením zkuše-

ného lektora se seznámili 

s  prostředím záchranné stanice a  zjistili, jaká 

zvířata tu přijímají do své péče a jaká jsou jejich 

nejčastější zranění. Viděli práci dobrovolníků 

na  stanici, dozvěděli se, s  čím se při své práci 

setkávají a  jak pomáhají vyléčeným zvířatům 

vrátit se zpět do volné přírody. I přes veškerou 

snahu se všechna zvířata do přírody vrátit nepo-

vede a zůstávají v péči záchranné stanice. 

Děti se seznámily se všemi zvířaty a  jejich pří-

běhy, které je sem dovedly. Největší pozornosti 

se těšila novorozená mláďata veverek a  plcha. 

Pobavil nás nebojácný krkavec, který se mezi 

námi procházel a  snažil se ochutnat naše sva-

činy. I medvídek mýval byl zvědavý, co ukrývají 

naše batohy. Děti mohly také sledovat ošet-

ření ježka, poraněného zahradní sekačkou. Pro 

mnohé bylo velkým zážitkem první setkání 

s výrem velkým, kulíškem, poštolkou atd.

Na návštěvu jsme nepřišli s „prázdnýma rukama“. 

Děti donesly pro zvířata spoustu dobrot, tvrdé 

pečivo, mrkev nebo vločky. 

Všem se návštěva stanice moc líbila. Odnesli 

jsme si nejen spoustu zážitků, ale i poučení, jak 

se správně chovat k volně žijícím zvířatům a jak 

jim v případě nutnosti pomoci.

Gabriela Šulcová, Mgr. Radka Mazáková, 

Mgr. Gabriela Sacherová a Mgr. Miroslava Richterová 

Mladým spisovatelům 
a výtvarníkům se u nás daří
Potěšily nás zprávy z  vyhodnocení literárních 

a  výtvarných soutěží, které proběhly ještě 

v závěru loňského školního roku. Děti byly sice 

ochuzeny o slavnostní předání cen, i  tak se ale 

měly možnost radovat, protože jim organizátoři 

vždy poslali odměnu do  školy. Kdo je tedy ten 

talentovaný spisovatel či malíř? Nad papírem 

a  s  tužkou v  ruce snad sedí Aneta Erbenová 

každý den, protože se jí velice daří. V celostátní 

soutěži s  tématem ,,O čarovné vodě“, kterou 

pořádala Knihovna V. Čtvrtka Jičín a  Nadační 

fond Jičín – město pohádky, slavila úspěch 

s příspěvkem Ježečkova přání a bylo jí uděleno 

Čestné uznání. Dařilo se jí i v další celorepubli-

kové soutěži Svět očima dětí. Organizátorem 

bylo Ministerstvo vnitra. Anetka psala společně 

s Eliškou Závodnou a obě získaly 3. místo. Eliška 

se pak ještě v  individuální kategorii umístila 

na  2. místě. Dívky zpracovávaly témata, která 

pálí dnešní mladé: ,,Mobilní telefon a nepozor-

nost“ a ,,Ne každý je tvůj kamarád“. 

Úspěšní byli naši žáci i v literární výzvě, jíž vypsalo 

občanské sdružení MAS Královédvorsko. O  tom, 

„Co se děje v ZOO, když uzavře své brány“, psali 

žáci ze všech okolních škol. Potěšilo nás, že si 

porota všimla i několika autorů ze Strže. V mladší 

kategorii to byli A. Pohořelá, D. Šorma, E. Voňková 

a  N. Rapáčová, v  kategorii starších žáků byli 

vybráni P.  Pohořelý, A. Erbenová, S. Geislerová, 

N. Ježková a  A. Hrušková. Někteří z  nich strávili 

za odměnu velmi hezké odpoledne a noc v zoo, 

kde pro ně byl připraven zajímavý program.

Škola se také stihla zapojit do výtvarné soutěže 

,,Požární ochrana očima dětí“. I  tady jsme sklí-

zeli úspěchy. Pod vedením Mgr.  K. Poživilové 

a A. Erbenové získali Čestná uznání dva chlapci: 

Adam Soumar a  Robert Zubaj. I  oni dostali 

od  Okresního sdružení hasičů Trutnov krásné 

věcné ceny a postupují do krajského kola.

Velice všem gratulujeme a  přejeme, ať píší 

a kreslí i nadále.

Mgr. Jana Hronešová

Projektový den – GEODÉZIE
V úterý 29. září se pro 9. třídy uskutečnil projek-

tový den, který jsme si nazvali Den s geodetem. 

Na  celé dopoledne jsme si pozvali pracovníky 

zdejší geodetické kanceláře, kteří nás seznámili 

s náplní své práce, která je velmi zajímavá. Nám 

starším se při slovu geodet vybaví seriál Náv-

štěvníci, a tím to většinou končí, proto je dobré 

rozšířit si společně s žáky i vlastní rozhled.

Projektový den jsme si rozdělili do  dvou částí. 

První část byla teoretická – vysvětlili jsme si, co 

to geodézie je a k čemu je dobrá, kdo je geodet 

a  co dělá. Poté jsme si vysvětlili základní věci 

potřebné k vyměření domu a ukázali si přístroje, 

se kterými geodeti pracují. Druhá část byla prak-

tická. Do katastrální mapy jsme si na daný poze-

mek zakreslili půdorys domu o rozměrech, tvaru 

a vzdáleností od hranice pozemku. A nezbývalo 

nic jiného než vzít zeměměřičské přístroje a vyra-

zit ven. Venku panovalo doslova psí počasí, velmi 

hustý déšť bičoval naše školní hřiště. Proto jsme 

zaimprovizovali a  přesunuli jsme se na  praktic-

kou část do  tělocvičny. Ta nám bohatě posta-

čila k  tomu, abychom si vyměřili dům po  staru, 

pomocí pásma a  hranolu, i  pomocí moderní 

totální stanice a na dalším stanovišti jsme měřili 

výškové rozdíly pomocí nivelačního přístroje.

Projektový den nebyl nudný – užili jsme si ho. 

Navíc jsme zjistili, že práce geodeta je zajímavá, 

ale náročná. O  tom se přesvědčil každý, kdo 

s  námi projektové dopoledne ve  škole aktivně 

strávil. Závěrem bych za nás učitele a žáky 9. B 

chtěl poděkovat pracovníkům Geodézie Dvůr 

Králové nad Labem za vstřícnost a trpělivost při 

našich prvních pokusech stát se geodetem.

Mgr. Vratislav Kacetl, Ing. Jiří Kotmel
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Záboj vzkazuje svým 
posluchačům...
V důsledku vládních opatření, vyhlášených  

v souvislosti s epidemií covid-19, zahrnují-

cích mimo jiné zákaz veškerých pěveckých 

aktivit, včetně zkoušek, se náš pěvecký sbor 

Záboj od  začátku října neschází, zkoušky 

se nekonají. Tato skutečnost nás velmi 

mrzí, protože zpěv je naší velkou radostí. 

Znamená to i  ztížení přípravy programu 

vánočních koncertů, které jsou dlouho-

letou tradicí v  našem městě i  v  okolních 

obcích, kam Záboj pravidelně a rád zajíždí 

za svými příznivci. Vážení a milí posluchači, 

chtěli bychom vás ujistit, že i v případě, že 

by ještě v době vánoční platil zákaz konání 

koncertů ve  vnitřních prostorách, jsme 

připraveni potěšit vás vánočními písněmi 

a  vystoupit případně v  jiných prostorech, 

při respektování aktuálních opatření, aby-

chom potěšili vánoční náladou naše věrné 

posluchače tak, jak se to stalo 26. prosince 

již mnoho let krásnou tradicí. 

Zachovejte nám, prosím, v  této nelehké 

době, svoji přízeň. Velmi se těšíme, až 

budeme moci zase zpívat a potěšit krásnou 

hudbou – nejen tou vánoční – své věrné 

posluchače.

JUDr. Hana Zaplatílková

místopředsedkyně spolku Záboj

Královédvorská pobočka České 
pošty změnila otevírací hodiny
Od  1. října 2020 byly na  pobočce České 

pošty v Legionářské ulici změněny hodiny 

pro veřejnost. Vzhledem k  epidemio-

logické situaci je na  pobočku povolen 

vstup pouze s  rouškou nebo jiným vhod-

ným zakrytím dýchacích cest. Klienti by 

měli dodržovat rozestupy, a  pokud to lze, 

upřednostnit platbu platební kartou.

Otevřeno: pondělí, středa 10:00–12:00 

a 13:00–18:00, úterý, čtvrtek a pátek  8:00–

12:00 a 13:00–16:00, sobota 8:00–12:00.

 Zdroj: Česká pošta, a. s.

Na  konec září připravila Česká obec sokolská 

vyhlášení ankety Sokol roku 2019. V této anketě 

byli vyhlášeni nejlepší sportovci a  sportovní 

kolektivy v kategoriích mládež do 18 let, junioři 

do 23 let a dospělí, dále nejlepší trenéři, cvičitelé, 

sportovní kolektivy, objev roku, Cena fair play 

Aloise Hudce a v neposlední řadě byly vyhlášeny 

i kulturní a vzdělavatelský počin roku. Mezi nomi-

novanými na  cenu vzdělavatelský počin roku 

byly také Helena Rezková a  Pavlína Špatenková 

z naší župy Podkrkonošské-Jiráskovy za připomí-

nání památky sokolů a sokolek padlých v odboji 

během 2. světové války, kterému se dlouho-

době věnují. Autorky knihy Nebylo jim souzeno 

žít v  uplynulém roce na  tuto publikaci navázaly 

sérií přednášek a zasloužily se i o odhalení deseti 

kamenů zmizelých. K naší velké radosti obě jme-

nované cenu Sokol roku v této kategorii vyhrály. 

Již šestým rokem zdravotní komise ČOS vyhla-

šuje korespondenční soutěž Sokolská kapka 

krve. Naše jednota se do této soutěže zapojila již 

po páté. Pravidelně dávají krev či plazmu tři naši 

sokolové. Jsme rádi, že kromě dobrého pocitu, 

že pomáhají zachraňovat lidské životy, byli oce-

něni odznakem Sokolská kapka krve.

Také v  letošním roce si sokolstvo připomnělo 

8. října Památný den sokolstva, již podruhé jako 

významný den ČR. Jsme velmi rádi, že jsme 

mohli v  letošním roce v  tento, pro nás sokoly 

tak výjimečný den, vyvěsit naši sokolskou vlajku. 

Dále jsme odhalili tři kameny zmizelých. Záštitu 

nad touto akcí převzal starosta města Ing.  Jan 

Jarolím, za  což mu ještě jednou děkujeme. 

Kámen zmizelého Josefu Šonkovi odhaloval 

pan starosta společně se synem popraveného 

J. Šonky, panem Josefem Šonkou, kameny zmi-

zelých Jiřímu Řezníčkovi a  Eduardu Zbrojovi 

odhalila společně s  panem starostou starostka 

župy Podkrkonošské Helena Rezková. Po  piet-

ním aktu u  pomníku padlých sokolů na  stadi-

onu odešli přítomní poslat po  Labi osvětlené 

lodičky, které symbolizovaly sokolské duše, 

které položily život za vlast.

Letos bohužel vše proběhlo pouze v komorním 

duchu, abychom dodrželi vládní nařízení. Dou-

fejme, že v příštím roce se nás v tento den sejde 

opět takové množství jako v minulých letech.

Mgr. Pavlína Špatenková

vzdělavatelka TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Sokol vede své členy a veřejnost nejen ke sportu

Oslavy 85. výročí založení školy
V letošním roce si 

Základní škola a Prak-

tická škola Dvůr Králové 

nad Labem, Přemys-

lova 479, připomíná

85. výročí svého vzniku. 

Připravované oslavy se 

z důvodu pandemie virové choroby covid-19 

neuskuteční, a proto bych chtěla touto cestou 

připomenout bohatou historii naší školy. 

První zmínky o naší škole pocházejí ze září 1930, 

kdy byla zřízena pomocná třída při obecné chla-

pecké škole. V červenci 1935 je již ustanovena 

samostatná pomocná škola v čele s řídícím uči-

telem Eduardem Veselým. V listopadu 1948 byla 

škola přejmenována na zvláštní školu. Důležitým 

momentem v historii školy je rekonstrukce 

budovy v letech 1990–1993. V průběhu dalších 

let procházela škola různými vzdělávacími pro-

gramy a názvy. Od 1. ledna 2006 nese škola sou-

časný název – Základní škola a Praktická škola 

Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479.

Rádi bychom se setkali se žáky a učiteli, kteří 

v naší škole zanechali svým působením svoji 

stopu. Vždyť mnoho absolventů naší školy dnes 

působí ve výrobních fi rmách či obchodních spo-

lečnostech. Mnozí jsou úspěšní v soukromém 

podnikání. Myslím, že se nám podařilo vychovat 

jedince přinášející naší společnosti obohacení.

A jak to tedy bude s oslavami v letošním školním 

roce?  Listopadový den otevřených dveří se pře-

sune do internetového prostředí. Prostřednic-

tvím internetových stránek školy www.zs-dk.cz 

budeme podrobněji informovat o naší činnosti 

a pokud se současná situace zlepší, přivítáme 

vás při jarním „Dni otevřených dveří“.

Na závěr bych chtěla poděkovat našim kole-

gům a kolegyním za usilovnou práci nejen

s přípravami oslav výročí, ale i za náročnou práci

v období covid-19.

Mgr. Lenka Podrazilová

ZŠ a PrŠ Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479

Královédvorské putování

Zapojili jsme se do turistické hry našeho města 

s názvem Toulky Královédvorskem. Žáci nav-

štívili nejznámější památky, zajímavá turistická 

místa, pátrali po piktogramech v přírodě, pře-

kreslili obrázky, nakoupili si produkty od míst-

ních podnikatelů a zapojili se tím do regionální 

turistické hry o krásné ceny! Posuďte sami, byla 

by škoda se nezapojit! Při putování toulkami 

Královédvorskem přišel nápad zapojit se do 

republikové hry Malované kamínky. Namalo-

vat obrázek na kamínek, na druhou stranu PSČ 

města a přidali jsme i název naší školy, tedy škola 

Diakonie. Kdoví, kam až kamínky našich žáků 

doputují. Pokud náš kamínek objevíte, podělte 

se s námi, udělá nám to radost. 

Více: www.specialniskoladvurkralove.diakonie.cz 

nebo FCB: Základní škola speciální a PŠ DČCE 

Vrchlabí – Dvůr Králové nad Labem.

Mgr. Tereza Kumprechtová

vedoucí OP Dvůr Králové nad Labem

ZŠ speciální Diakonie Dvůr Králové nad Labem
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Stomatologická pohotovost
listopad 2020
31. 10. a 1. 11.: MUDr. Jiří Záplata, zub. ord. 

čp. 42, Ch. Hradiště, tel.: 499 392 811.

7. a 8. 11.: MUDr. Gustav Hrabý, Fügnerova 

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

14. a 15. 11.: MUDr. Věra Hrabyová, Fügne-

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

17. 11.: DentMode, s. r. o., Poděbradova 

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

21. a 22. 11.: MUDr. Rudolf Dušánek (Stets 

Maksym), Roháčova 2968, Dvůr Králové 

nad Labem, tel.: 733 734 089;

28. a 29. 11.: DentMode, s. r. o., Poděbradova 

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

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

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Život Srdcem opět pomáhal

Kvůli nepříznivému počasí musel být letošní 

6. ročník charitativního pochodu Život Srd-

cem na poslední chvíli přeložen na první 

říjnovou sobotu. Do areálu Štěrbovy vily na 

přehradě Les Království nakonec od DDM 

Jednička dorazilo několik stovek lidí, kteří 

si užili krásné odpoledne plné her, zábavy 

a tvoření. V doprovodném programu 

zahrál například Václav Vaňura alias Láska, 

zatančili i členové taneční skupiny Atti-

tude. Účastníci akce letos přispěli částkou 

62.342 Kč, která bude darována ve pro-

spěch Kliniky dětské onkologie ve Fakultní 

nemocnice v Hradci Králové pro onkolo-

gicky léčené děti a konkrétně na pomoc 

Marečkovi, který je ve fázi udržovací léčby 

akutní lymfoblastické leukémie. Všem dár-

cům, kteří se zapojili, moc děkujeme.

Život Srdcem, z. s.

Skautské středisko hlásí
Během naší měsíční výstavy ve  Staré radnici

k výročí 100 let od založení našeho skautského 

střediska ve Dvoře Králové nad Labem proběhlo 

ještě několik akcí. 

Jednou z nich bylo v neděli dne 27. září vystou-

pení skautů našeho střediska a členů skupiny his-

torického šermu Legenda Aurea k oslavě české 

státnosti. Na  náměstí

T. G. Masaryka sehráli 

krásně připravenou diva-

delní hru o  Svatém Vác-

lavu (viz foto). 

V  pátek 9. října proběhla 

mše se skauty za  skauty 

v  kostele svatého Jana 

Křtitele. Po  jarních 

potížích s  konáním naší 

skautské výstavy se 

nám povedlo realizovat 

nezkrácenou měsíční 

výstavu na  přelomu září 

a  října.  I  přes současné 

problémy byla hojně 

navštěvována (bezmála 

500 návštěvníků) a kladně 

hodnocena za  své prove-

dení. Naše skautské stře-

disko děkuje všem za náv-

štěvu výstavy a podporu.

Ing. Martin Stránský

Útulek Další šance, z. s., fungu-

jící zejména pro Dvůr Králové 

nad Labem, by rád touto ces-

tou poděkoval našim přízniv-

cům za podporu, kterou nám 

poskytují při úhradě nájmu, 

zároveň též za vstřícnost vedení města Dvůr Krá-

lové nad Labem, které nám poskytlo další pro-

story, jež jsme nutně potřebovali. Bez podpory 

lidí a  sbírek není v  možnostech nedotovaných 

útulků uhradit náklady na jeho provoz. O to více 

nás těší každá materiální i fi nanční podpora.

V posledních dnech jsme zaznamenali obrovský 

nárůst nalezených koťat. Z  tohoto důvodu byl 

pozastaven příjem koček z  lokalit, se kterými 

nemá náš útulek žádnou smlouvu, dohodu či 

objednávku. Nalezených koťat a  opuštěných 

zabřezlých koček se jejich majitelé stále vše-

možně zbavují a  přenášejí bezohledně zodpo-

vědnost na ostatní. 

Abychom předešli problémům s  množením 

plachých koček, připomínáme skutečnost, 

že se v  našem městě díky nám a  městu daří 

bezprizorní kočky odchytávat a kastrovat. Pokud  

tedy někde zaznamenáte lokalitu plachých 

nekastrovaných koček, můžete se díky kastrač-

nímu programu obrátit přímo na nás, pokusíme 

se situaci vyřešit.

V  současné době je k  adopci 27 koťat, mlad-

ších i starších kočiček. Ty jsou samozřejmě kas-

trované, očkované a  převážně též čipované. 

Schůzku si domluvíte na tel.: 605 751 717.

Aktuální nabídku najdete na  našich webových 

stránkách a  Fb profi lu, nově přijatá koťata si 

můžete předběžně zamluvit. Dnes představu-

jeme (zleva): Oliver + Fixi, Jessica a Rasty.

Informace naleznete 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


