
Vánoční přání starosty města
Vážení spoluobčané, 

milí Královédvoráci,

dovolte mi, abych 

Vám tradičně popřál 

jménem svým i jmé-

nem celého vedení 

města, jeho rad-

ních a  zastupitelů, 

krásné a  požeh-

nané vánoční svátky. Přát si o  Vánocích 

hlavně zdraví bývá považováno za klišé, ale 

v  souvislosti se situací, která v  roce 2020 

zasáhla nejen naše město a  celou ČR, ale 

prakticky většinu světa, nabývá toto přání 

zcela konkrétních podob a hodnot. V době, 

kdy se přesvědčujeme o  tom, že není nic 

hodnotnějšího a  důležitějšího než zdraví 

naše a našich blízkých, není opravdu frází 

„hodně zdraví“ nikdy dost. Ať je doba jak-

koli vážná, neměli bychom o  vánočních 

svátcích zapomínat na  pomoc těm, kteří 

to potřebují, velkorysost a  ohleduplnost. 

Pokud si k  tomu všemu dokážeme ještě 

navíc zachovávat zdravý rozum, nadhled, 

humor a optimismus, všechno zlé nakonec 

přečkáme.  Ing. Jan Jarolím, starosta města
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Od ledna příštího roku se budou moci 
občané zapojit do projektu Adopce zeleně
Dvůr Králové nad Labem přichází s  projektem 

na zkrášlení města. Aktivním občanům, kteří mají 

zájem starat se o zeleň ve svém okolí, od 1. ledna 

2021 nabídne na  pozemcích města možnost tzv. 

adopce zeleně. Zájemce si tak vybere lokalitu, kte-

rou bude chtít ozelenit, a bude se o ni bez nároku 

na odměnu starat. Radní na své schůzi na začátku 

listopadu odsouhlasili jak podmínky adopce 

zeleně, tak návrh postupu a podobu žádosti. 

„Víme, že se projekt v  jiných městech osvědčil. 

Chceme tak využít toho, že zde máme řadu 

aktivních občanů, kteří se o zeleň zajímají a jsou 

ochotni se ve svém volném čase starat například 

o  záhony s  letničkami nebo trvalkami, které 

budou mít třeba před bytovým domem. I  díky 

jejich činnosti a  zapojení by tak Dvůr Králové 

nad Labem v  příštím roce mohl doslova roz-

kvést,“ říká starosta Jan Jarolím. 

Zájemci (fyzické nebo právnické osoby) budou 

moci po  novém roce podat na  odbor život-

ního prostředí (OŽP) žádost o adopci zeleně. Tu 

posoudí pracovníci OŽP především z  hlediska 

majetkoprávního postavení pozemku, vedení 

podzemních inženýrských sítí, rekonstrukcí či 

jiných plánovaných úprav atd. 

Zájemci spolu s  žádostí předloží také projekt 

vhodných sadových úprav. Pokud si s jeho zpra-

cováním nebudou vědět rady, nebo nebudou 

mít konkrétní představu o  způsobu ozelenění 

pozemku, daný projekt zdarma zajistí OŽP. Jeho 

pracovníci také v  případě potřeby se zájem-

cem vytipované místo navštíví a  dohodnou 

podrobné podmínky. „Na základě dohody bude 

zpočátku projekty ozelenění vypracovávat paní 

Linda Harwot, členka komise rady města pro 

životní prostředí, která je iniciátorkou projektu 

adopce zeleně, za  což jí patří dík,“ podotýká 

radní Vítězslav Šturma, který je zároveň předse-

dou komise pro životní prostředí. „Jsem zvědavý, 

kolik lidí nakonec projeví o adopci zájem, věřím, 

že nezůstane u jednotlivců,“ dodává k tomu. 

Ve městě již došlo k realizaci několika pilotních 

akcí, když dobrovolníci ve vybraných lokalitách 

společně vysázeli záhony trvalek (viz článek 

na str. 14 – pozn. red.).

Jednotlivé žádosti budou posuzovány indivi-

duálně podle zvolené lokality, po  celkovém 

posouzení vydá OŽP buď souhlas s předmětnou 

adopcí zeleně, a  to s  vymezením charakteru 

a rozsahu adopce, nebo žádost zamítne a uvede 

důvody. 

Pokud bude mít žadatel zájem, technické služby 

zvolený pozemek před ozeleněním připraví, 

např. ho posekají, odstraní plevel atd., a to podle 

předem stanoveného časového harmono-

gramu, nejpozději však 15 dnů před samotnou 

výsadbou. Poté už však bude péče o  pozemek 

pouze na žadateli. 

Ukončení adopce nastane vypršením sjednané 

doby nebo v případě, že žadatel nedodrží pod-

mínky adopce zeleně ani přes písemné upozor-

nění. Pokud nebude dohodnuto jinak, po ukon-

čení adopce bude žadatel povinen uvést 

pozemek do původního stavu a předat ho OŽP.

Miroslava Kameníková



Do  života ve  Dvoře Králové nad Labem zasáhla 

druhá vlna pandemie koronaviru a  opatření při-

jatá proti jeho šíření. Po  dobu trvání nouzového 

stavu byla uzavřena kulturní a sportovní zařízení, 

dále základní i  střední školy, jejichž žáci přešli 

na  distanční výuku, městská nemocnice omezila 

operativu jen na  akutní výkony, navýšila počet 

lůžek pro pacienty s covidem-19 a odebírala vzorky 

pro testování na covid-19. Kvůli situaci také zasedal 

v pravidelných intervalech krizový štáb. 

Na  přelomu října a  listopadu se počet případů 

koronaviru začal ve  Dvoře Králové nad Labem 

snižovat, sice stále přibývají nemocní, ale už 

ne tak rychlým tempem, a  především se začali 

uzdravovat dříve nakažení. Město má stále 

dostatečnou zásobu ochranných pomůcek 

a  dezinfekce a  je připraveno je distribuovat 

pracovníkům v  městských organizacích nebo 

v sociálních službách.

Příznivější je situace v mateřských školách. „Opět 

jsou otevřena všechna pracoviště včetně MŠ Slu-

nečná a MŠ Dvořákova, které musely být na dva 

týdny uzavřeny z  epidemiologických důvodů,“ 

říká místostarostka města Alexandra Jiřičková. 

Žáci 1. a  2. tříd základních škol se od  18. listo-

padu vrátili do  lavic, ostatní ročníky ZŠ a  také 

žáci středních škol a  ZUŠ zůstávají nadále 

na  distanční výuce. „Touto cestou bych chtěla 

poděkovat všem rodičům, že jsou trpěliví 

a  pomáhají nám tuto těžkou situaci překonat. 

Zároveň chci poděkovat paním ředitelkám, 

paním učitelkám i  nepedagogickému perso-

nálu z mateřských škol, že se o děti starají, a také 

pedagogům ze základních a středních škol, kteří 

se žákům věnují prostřednictvím online výuky,“ 

podotýká místostarostka Alexandra Jiřičková.

Město Dvůr Králové nad Labem opět vyčlenilo 

ZŠ Schulzovy sady jako určenou školu, která 

zajišťuje péči o děti rodičů v tzv. první linii.

Složitější situace panuje v  sociálních službách. 

Přesto pečovatelská služba města funguje 

nadále bez omezení a  nepřetržitě je otevřená 

noclehárna pro lidi bez domova. A  sociální 

služby se poskytují i  občanům, kteří nemají 

s pečovatelskou službou smlouvu. 

Město má také opět povinnost vyčlenit prostory 

pro lidi vykázané z domova. „Stejně jako na jaře 

jsme se domluvili s městem Trutnov, že tyto pro-

story budou zajištěny pro obě města společně, 

a  jsou připraveny právě v Trutnově,“ konstatuje 

starosta Jan Jarolím.

Město Dvůr Králové nad Labem opětovně 

zavedlo telefonní linky sociálního poraden-

ství 734 763 090 a 737 079 690, kam mohou 

lidé volat s  žádostmi o  radu či pomoc, a to 

od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hod.

Lidem na Královédvorsku, kteří jsou v karanténě 

a  nemají si jak nakoupit, nabídla během trvání 

nouzového stavu pomoc také MAS Královédvor-

sko ve spolupráci s Farní charitou, zástupci krá-

lovédvorského Junáka a  dalšími dobrovolníky 

(viz leták níže – pozn. red.). „Epidemie je náročná 

pro všechny věkové kategorie a stává se, že jsou 

v karanténě celé rodiny. I pro tyto tyto případy 

slouží linka, na  kterou mohou volat občané ži-

jící na území MAS a objednat si nákup potravin 

nebo léků,“ vysvětluje místostarostka Alexandra 

Jiřičková a  pokračuje: „Je třeba poděkovat pra-

covníkům v sociálních službách a zdravotníkům, 

jak to zvládají v této nelehké situaci. Poděkování 

patří také všem dobrovolníkům, kteří pomáhají.“

Městský úřad je pro veřejnost zatím otevřen 

v  upravených úředních hodinách: pondělí–

středa 8:00–10:00 hod. a 14:00–17:00 hod. Přes-

tože jsou opět otevřeny všechny odbory, nadále 

žádáme občany, aby na úřadě osobně vyřizovali 

pouze nezbytné záležitosti a  s  úředníky komu-

nikovali výhradně telefonicky nebo prostřednic-

tvím e-mailu nebo datových schránek. Pokud 

bude nezbytné, aby občané na úřad přišli, měli 

by dodržovat hygienická opatření.

Během nouzového stavu je uzavřeno městské 

informační centrum. Občané se však mohou 

na  pracovnice obrátit telefonicky (730 182  895 

nebo 499  318  287), e-mailem na  info@mudk.cz 

nebo přes facebookový profi l. 

„Chci poděkovat všem občanům za  to, že 

dodržují všechna opatření, a zároveň je popro-

sit, abychom to ještě chvíli vydrželi a tato opat-

ření ještě dál snesli. Je to nepříjemné, ale už 

se blížíme k  cíli. Tak to prosím ještě vydržme,“ 

dodává starosta Jan Jarolím.

Miroslava Kameníková

Uvedené informace jsou platné k 18. listopadu, 

10:00 hod. Sledujte prosím sdělovací prostředky, 

které o  koronavirové pandemii a  o  změnách 

v  jednotlivých opatřeních referují. Informace 

najdete také na stránkách města www.mudk.cz.

NKR bez tradiční přílohy KdeCo
Už podruhé letos zasáhl koronavirus do 

zpracování Novin královédvorské radnice, 

které vycházejí bez tradiční programové 

přílohy KdeCo na prosinec 2020. V čase 

tisku totiž ještě nevíme, jakým způsobem 

a tempem dojde k rozvolnění jednotlivých 

opatření, ani zda vláda znovu prodlouží 

nouzový stav. Doufáme ale, že v čísle 

12/2020 vám přílohu KdeCo s výčtem akcí 

na leden 2021 opět nabídneme.

Zároveň mi dovolte, abych vám jménem 

redakce NKR popřála krásné a klidné 

vánoční svátky v kruhu vašich blízkých

a především hodně zdraví.

Miroslava Kameníková, šéfredaktorka NKR

S radničními novinami obdržíte 
odpadový kalendář na rok 2021
Také letos město Dvůr Králové nad Labem

vydává odpadový kalendář, který je distri-

buován s těmito novinami.

Jedná se o čtrnáctidenní stolní kalendář, ve 

kterém vám chceme poskytnout aktuální 

ucelené informace o možnostech předchá-

zení vzniku a třídění odpadů z domácností. 

V kalendáři jsou vyznačeny „odpadové 

akce“, např. mobilní svozy nebezpečných, 

objemných a zahradních odpadů, elektro-

zařízení a železného šrotu, provozní doby 

sběrného dvora, sběrné dny pytlového 

sběru papíru, plastů, nápojových kar-

tonů, textilu a kovů v pilotní oblasti, svoz 

vánočních stromečků, bioodpadu a týdny, 

ve kterých bude probíhat „měsíční“ svoz 

směsného komunálního odpadu. Dále zde 

naleznete přehled kulturních, sportovních 

a společenských akcí ve městě v roce 2021.

Projekt „Odpadový kalendář – rok 2021“ 

podpořila autorizovaná obalová společ-

nost EKO-KOM, společnosti Transport Trut-

nov, Společnost Horní Labe, Jaroslav Jane-

ček – tiskárna ARPA a sběrny druhotných 

surovin Lukas trade a Bohuslav Žižka.

Ing. Eva Šírková, odbor životního prostředí

Na silvestra bude úřad uzavřen
Upozorňujeme občany města, že 31. pro-

since 2020 budou všechna pracoviště 

Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem 

uzavřena. Děkujeme za pochopení.       (mik)

Již 102. výročí od vzniku samostatného Českoslo-

venska jsme si připomněli ve středu 28. října. Při 

té příležitosti byly položeny květiny u  pomníku 

na  královédvorském náměstí Odboje a  také 

v Nerudově ulici u památníku T. G. Masaryka, prv-

ního československého prezidenta. Letošní akce 

se bohužel musela z epidemiologických důvodů 

obejít bez přítomnosti veřejnosti. 

Za stejných podmínek se ve středu 11. listopadu 

uskutečnila také další pietní akce k  výročí Dne 

válečných veteránů, který se slaví u  příležitosti 

konce 1. světové války. Starosta Jan Jarolím položil 

květy na městském hřbitově u hrobu s památní-

kem obětí 2. světové války. Poté byla památka 

válečných veteránů uctěna květinami také 

u  památníků válečných obětí na  nábřeží Jiřího 

Wolkera a  v  ulici 5. května. Čestnou stráž držel 

novodobý válečný veterán Pavel Lev, pplk. v. v. 

Miroslava Kameníková
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Do konání pietních akcí zasáhl koronavirus

Epidemie koronaviru: situace ve městě je lepší



Pozvánka na zastupitelstvo
Zveme veřejnost na  13. zasedání Zastu-

pitelstva města Dvůr Králové nad Labem, 

které se uskuteční ve čtvrtek 10. prosince 

od  16:00 hod. v  sále Hankova domu. 

Žádáme občany, kteří se chtějí zúčastnit, 

aby respektovali aktuálně platná opatření 

kvůli koronaviru. 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 www.mudk.cz 

v sekci Město/Orgány města/Zastupitelstvo 

města. Zde jsou zároveň zveřejňovány ano-

nymizované zápisy ze zasedání včetně hla-

sovací matice.  (mik)

Novinky z informačního centra

Letošní sezona je jiná, a právě proto se pro 

vás snažíme připravovat stále něco nového. 

Letos naše město oslavilo 750 let od první 

písemné zmínky a při této příležitosti byla 

vydána kniha Dvůr Králové nad Labem 

ve fotografi i (220 Kč) sestavená ze snímků 

z  fotografi cké soutěže. Mapuje jak známá 

místa města a okolí, tak i ta méně známá.

Konec roku je tradičně spojený s pořízením 

nového kalendáře do  vašich domácností, 

kanceláří. I město Dvůr Králové nad Labem 

má svůj nástěnný kalendář. Vznikl také ze 

snímků zaslaných do fotografi cké soutěže, 

které vybrala veřejnost svým hlasováním. 

Pokud byste ho i  vy měli rádi doma, stojí 

100 Kč. Nezapomněli jsme ani na sběratele 

kapesních kalendáříků, které jsou zdarma. 

Na  těch pro rok 2021 najdete pohled 

na náměstí T. G. Masaryka, motiv textilního 

tisku a lemura ze safari parku. 

Je i čas adventních kalendářů. My bychom 

tu pro vás měli jeden s dvorským motivem 

od místní čokoládovny Carla, a to za 23 Kč. 

Bez dezinfekčního gelu v kabelce či batohu 

se dnes obejde málokdo. Pokud byste ho 

ještě přece jen neměli, máme v  nabídce 

50 ml bezoplachový gel s  obsahem heř-

mánku a 70 % alkoholu za 40 Kč.

Až budeme mít otevřeno, zastavte se 

za námi v infocentru (Švehlova 400), třeba 

vás zaujme i něco jiného. Těšíme se na vás!
Jana Lebedinská a Jana Mikysková

Městské informační centrum Dvůr Králové nad Labem

Začnou platit nové jízdní řády
Upozorňujeme, že 13. prosince 2020 do-

jde ke  změně celorepublikových jízdních 

řádů autobusové a vlakové dopravy. Infor-

mace najdete na  stránkách www.idos.cz 

a  také pod barevnou dlaždicí Autobusová 

doprava na  webových stránkách města 

www.mudk.cz. Informace o  případných 

změnách v  dopravě poskytnou i  pracov-

nice městského informačního centra.  (mik)
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Městskou dopravu bude ve Dvoře 
Králové nad Labem do roku 2030 
zajišťovat společnost KAD Vrchlabí
Novým dopravcem, který bude ve  Dvoře Králové 

nad Labem zajišťovat městskou autobusovou 

dopravu, bude od  1. ledna 2021 společnost KAD, 

spol. s  r. o., Vrchlabí, která nahradí dosavadního 

dopravce Arriva Východní Čechy, a. s. Smlouva 

byla uzavřena na  deset let, do  31. prosince 2030, 

a během této doby město Dvůr Králové nad Labem 

zaplatí novému dopravci 40,5 mil. Kč včetně DPH. 

Za rok 2021 se bude jednat o částku 3,4 mil. Kč, což 

je o  zhruba 100 tisíc Kč méně než činí výše kom-

penzace za provozování městské dopravy v letoš-

ním roce.

Před uzavřením smlouvy v  režimu přímého 

zadání město realizovalo poptávkové řízení pro 

výběr dopravce. „Osloveno bylo celkem deset 

dopravců, kteří provozují autobusovou dopravu 

v  Královéhradeckém kraji, ve  stanoveném ter-

mínu podalo své nabídky šest fi rem. Nabídka 

společnosti KAD byla vyhodnocena jako eko-

nomicky nejvýhodnější,“ upřesnil starosta Jan 

Jarolím a  dodal, že forma přímého zadání byla 

zvolena podle zákona s ohledem na malý rozsah 

veřejné služby.

Rozsah dopravní obslužnosti a jízdní řády zůsta-

nou zachovány, cestující se však mohou těšit 

na  komfortní cestování ve  dvou nových auto-

busech. „Bude se jednat o  malý autobus nasa-

zený od ledna 2021 a velký autobus, který bude 

nasazen přibližně od  března 2021. Oba budou 

bezbariérové, vybavené vizuálním i akustickým 

informačním systémem pro signalizaci zastávek, 

USB zásuvkami pro možnost dobíjení mobilních 

zařízení a bezplatným wi-fi  připojením pro ces-

tující. Chybět nebude ani nezávislé topení a kli-

matizace prostoru pro cestující,“ uvedla Eva Jež-

ková, vedoucí dopravního a  správního odboru 

na Městském úřadě Dvůr Králové nad Labem.

V současné době je ve Dvoře Králové nad Labem 

provozována hromadná doprava na  dvou lin-

kách. Linka číslo 1 zajištuje přepravu cestujících 

na trase nemocnice – ZOO – Strž – kostel – auto-

busová stanice – železniční stanice (a  v  opač-

ném směru), linka číslo 2 obsluhuje trasu Strž 

– Žireč – autobusová stanice – nemocnice – 

autobusová stanice – Žireč – Strž. Obě linky jsou 

integrovány do Integrovaného dopravního sys-

tému IREDO. 

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Ve Strži vzniklo nové asfaltové hřiště 
na streetball, stojí zde i tenisová zeď
Veřejnost, sportovní týmy, spolky, 

nebo žáci z  blízké školy. Ti všichni 

budou moci využívat nové asfaltové 

hřiště, které bylo na  přelomu října 

a listopadu vybudováno vedle hřiště 

s umělým povrchem u ZŠ Strž.

„Po  nezbytných zemních pracích 

zde vzniklo hřiště s  asfaltovým 

povrchem o  rozměrech 10,5 krát 

21 metrů s  tenisovou zdí dlouhou 

10,5 metru a vysokou 3 metry. Dále 

zde byl nainstalován basketbalový 

koš na streetball a drobný mobiliář 

jako odpadkový koš, lavičky a sto-

jan na kola. V tuto chvíli práce na hřišti skončily, 

na  jaře ale bude třeba hřiště ještě nalajnovat,“ 

uvedl starosta Jan Jarolím.

Nové hřiště je určeno jak pro veřejnost, spor-

tovní týmy nebo spolky, tak samozřejmě pro 

žáky z blízké školy. „Věřím, že hřiště bude hojně 

využívané jak obyvateli ze Strže, tak sportovci 

z  celého města. Jeho stavba je dalším krokem 

ke zlepšení podmínek pro královédvorské spor-

tovce, protože takové hřiště v  lokalitě sídliště, 

kde je velká koncentrace lidí, zatím chybělo. 

A kromě streetballu nebo tenisu ho bude možné 

využít třeba i pro jízdu na koloběžce, na kolečko-

vých bruslích nebo na skateboardu. Budu velmi 

rád, když se zde budou uživatelé chovat tak, 

aby hřiště co nejdéle vydrželo ke  spokojenosti 

všech,“ podotkl radní Dušan Kubica, který pro-

jekt inicioval.

Stavební práce, které trvaly od  poloviny října 

do  prvního listopadového týdne, realizovala 

stavební fi rma Pavel Bořek a město Dvůr Králové 

nad Labem za  ně zaplatí 650 tisíc Kč bez DPH 

(cca 790 tisíc Kč včetně DPH).

Vybudování nového hřiště je v  souladu s  kon-

cepcí rozvoje sportu ve městě a na projektu se 

shodla i  sportovní komise. „Právě na  budování 

nových hřišť a  sportovišť, případně revitalizaci 

těch stávajících, včetně dopravního hřiště, se 

chceme zaměřit také v  následujících letech,“ 

dodal starosta Jan Jarolím.

Miroslava Kameníková

Foto: Petr Bořek
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Vybrané zásahy strážníků za
říjen 2020 

Druh zásahu říjen 2020 

BESIP přestupky  58

Překročení nejvyšší povolené rychlosti  13

Veřejný pořádek (přestupek) 3

Obecně závazná vyhláška (přestupek) 1

Občanské soužití (přestupek) 3

Majetek (přestupek) 10

Ztráty a nálezy 4

Prevence (opatření a úkony) 1

Místo trvalého pobytu (šetření) 1

Odchyt zvířete (opatření) 11

Doručení písemnosti (šetření) 2

Pomoc v nouzi 2

Součinnost (PČR, MěÚ, OS, OVS) 1

Covid-19 (opatření) 11

Převoz na PAZS 1

Trestný čin 1

Celkem:  123

Pokuty v blokovém řízení 54

Na místě nezaplacených bl. pokut 15

Domluva 33

Předáno na správní odbor MěÚ 8

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Zkrácená uzávěrka NKR č. 12
Upozorňujeme, že uzávěrka Novin krá-

lovédvorské radnice č. 12/2020 bude

11. prosince. Rádi bychom, aby se NKR 

dostaly ke čtenářům ještě před koncem roku, 

při výrobě novin je třeba také počítat s vol-

nem o vánočních svátcích. Uzávěrka čísel

1 až 4/2021 bude zase k  15. dni v  daném 

měsíci. Děkujeme za pochopení.              (red)

MUDr. Juraj Rákay končí s praxí
MUDr. Juraj Rákay (Rooseveltova 2855, tel.: 

499 321 733, e-mail: drrak@tiscali.cz), upo-

zorňuje, že 31. prosince 2020 končí s lékař-

skou praxí. Pacienty žádá o neprodlenou 

registraci u nového praktického lékaře. (red)

Více než kdy jindy jsou pracovníci Pečovatelské 

služby Města Dvůr Králové nad Labem oporou 

našim klientům a často i jejich rodinám ve všech 

třech sociálních službách (pečovatelská služba, 

azylový dům a  noclehárna). Třebaže ani nám 

a našim klientům se nevyhnula nákaza, omezení 

se nedotýká poskytování žádné z našich sociál-

ních služeb.

V  pečovatelské službě zajišťujeme péči denně 

od  6:00 do  22:00 hod. a  naše klienty – seniory 

a  osoby se zdravotním postižením – navštěvu-

jeme dle potřeby až 5–7 krát denně, a  to jak 

ve Dvoře Králové nad Labem, tak ve všech spá-

dových obcích, samozřejmě za  přísných bez-

pečnostních a  hygienických pravidel, abychom 

ochránili jak klienty, tak naše zaměstnance. 

Umožňujeme tak našim klientům zůstat doma 

i  v  době, kdy jsou převážně či zcela závislí 

na pomoci druhé osoby a bez naší péče a péče 

své rodiny by museli odejít do domova pro seni-

ory. Díky nám mohou i  nadále žít své životy, 

na které byli dosud zvyklí. 

Průběžně rozšiřujeme podmínky pro čím dál 

náročnější péči – máme 12 aut, mnohá z  nich 

jsou již upravená pro přepravu osob s  pohy-

bovými potížemi nebo s  invalidním vozíkem, 

máme schodolez, díky kterému se mohou z bytu 

dostat i  lidé, kteří třeba léta byli „uvězněni“ 

ve svých bytech, máme mobilní zvedací zařízení, 

středisko osobní hygieny vybavené stropním 

transportním zařízením. Zaměřujeme se rovněž 

na domácí péči o osoby s demencí způsobenou 

mimo jiné Alzheimerovou nemocí. 

V  domech s  pečovatelskou službou se ujala 

nová činnost – volnočasové aktivity určené oby-

vatelům obou DPS.  Zejména v této těžké době 

jsou takové aktivity nesmírně potřebné. Zame-

zují izolacím a psychickému strádání seniorů. 

V  azylovém Domě Žofi e pomáháme lidem bez 

domova vrátit se zpět do  běžného života spo-

lečnosti. 70% úspěšnost považujeme za  dobrý 

výsledek. Pro azylový dům slouží přízemí tří-

patrové budovy. Velmi si ceníme toho, že náš 

zřizovatel, město Dvůr Králové nad Labem, se 

rozhodl přistoupit k  rekonstrukci zbývajících 

dvou pater a vytvořit tak dostupné bydlení pro 

osoby, které mají znevýhodněný přístup k běž-

nému bydlení.

V době nouzového stavu je noclehárna otevřená 

nepřetržitě, aby lidé, kteří jsou bez domova, 

mohli v  bezpečí a  důstojně přečkat toto těžké 

období a zároveň tím zamezujeme jejich zvýše-

nému pohybu na  ulici a  riziku přenosu nákazy 

covid-19. 

Nejenom lidem bez domova poskytujeme 

potravinovou pomoc a  sociální šatník. Děku-

jeme všem, kdo nám přinášíte do  azylového 

domu trvanlivé potraviny. Vzhledem k  tomu, 

že letos nepořádáme Noc venku, máme velmi 

omezené možnosti, jak získat potraviny pro lidi 

bez domova. Prosím, pomozte i  vy! Za  každou 

pomoc jsme velmi vděční. 

V  tomto čísle vychází pravidelná ročenka 

s aktuálními informacemi o naší organizaci. 

Děkuji svým kolegům a kolegyním za jejich pro-

fesionalitu, kvalitně odváděnou práci, týmovou 

spolupráci, empatický přístup k našim klientům 

a za dostatek odvahy a síly. Bez těchto atributů 

si naši práci nelze představit!

Všem čtenářům přeji hodně spokojenosti, lásky, 

dobrých přátel a pevné zdraví! Děkuji za přízeň 

a  podporu. V  případě potřeby se neváhejte 

na nás obrátit – jsme tu pro vás!  

Mgr. Marcela Hauke, ředitelka 

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem

www.psdvurkralove.cz, tel.: 604 212 697

Pečovatelská služba jako silný partner 
pro osoby v těžkých životních situacích

Víte, co se děje v zoo, když uzavře své brány?
Pod stejnojmen-

ným názvem pro-

bíhala na  jaře lite-

rární soutěž, které 

se mohli zúčastnit 

žáci ve  věku 6–16 

let. Své příběhy tak dle své fantazie tvořili mladí 

spisovatelé až do konce května 2020.

Pracovní skupina Místních akčních plánů vzdělá-

vání (MAP) Rozvoj čtenářské gramotnosti vypsala 

v  lednu letošního roku literární výzvu pro 

všechny žáky, které baví vymýšlet si příběhy 

a tvořit dle své fantazie. Dané bylo pouze téma. 

Psát se mohly příběhy, pohádky, detektivky, 

komiksy. Díla mohla být doplněna i ilustracemi. 

V každé základní škole v ORP Dvůr Králové nad 

Labem a  městském informačním centru byly 

umístěny sběrné krabice, které čekaly na  své 

spisovatele. 

Na  konci školního roku se podařilo všechna 

díla shromáždit v  kanceláři MAS Královédvor-

sko. Členky pracovní skupiny, složené primárně 

z pedagogů místních základních škol, pak měly 

v  průběhu letních prázdnin co číst. Všechny 

zaslané příspěvky zaujaly. Těm autorům, kteří 

zaujali nejvíce, pak přišla pozvánka na společně 

strávený čas právě v zoo. 

Žáci 1. stupně se tak ocitli na jedno odpoledne 

v  Galerii Tengenenge, kde si společně svá díla 

pročetli, a poté navštívili Darwinovu stanici. Noc 

v kempu pak patřila žákům 2. stupně. Ti svá díla 

pročítali v  kruhu u  ohně a  za  dobrodružstvím 

se vypravili na  noční safari. Vše zakončili nocí 

ve stanech a společnou snídaní.

Rádi bychom poděkovali všem 153 žákům, kteří 

odevzdali svá díla. Někteří psali samostatně, jiní 

ve dvojici. Pročítalo se tak dohromady 126 děl! 

Děkujeme také členům pracovní skupiny Rozvoj 

čtenářské gramotnosti, kteří celou výzvu vymys-

leli a  společně s  vybranými autory pak strávili 

čas v zoo, když uzavřela své brány.

kancelář MAS Královédvorsko
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Ve Verdeku je opravený příjezd 
ke hřbitovu 
 

Od  poloviny září do  konce října pro-

běhla ve Verdeku oprava příjezdové cesty 

ke  hřbitovu včetně úpravy provozního 

prostranství. Kromě pokládky asfaltového 

betonu na cestu pracovníci královédvorské 

stavební fi rmy Petr Šeba vydláždili prostor 

pro parkování a pro pěší a zároveň rekon-

struovali stávající zatrubnění silničního 

příkopu. Za  stavební práce město Dvůr 

Králové nad Labem zaplatí zhruba 810 tisíc 

Kč včetně DPH.  (mik)

V Hradební ulici za poliklinikou 
jsou zpevněná parkovací stání

Město Dvůr Králové nad Labem nechalo 

v Hradební ulici za poliklinikou vybudovat 

zpevněná parkovací stání. Podnět vze-

šel z  dopravní komise rady města. Místo 

původní štěrkové plochy, kde parkovala 

auta nahodile, vzniklo sedm parkovacích 

míst včetně jednoho pro imobilní občany 

a nechybí ani prostor pro nástup a výstup 

pacientů, které přiveze nebo odveze 

sanita.  Stavební práce provedla na  konci 

října královédvorská stavební fi rma Petr 

Šeba a  město za  ně zaplatí necelých 

220 tisíc Kč včetně DPH.  (mik)

Lesy města připravují tradiční 
prodej vánočních stromků
Lesy města Dvůr 

Králové nad Labem 

připravují od  pátku 

4. do  pátku 18. 

prosince v  bývalém 

areálu technických 

služeb (vedle sta-

vebnin PRO-DOMA) prodej vánočních 

stromků. Prodejní doba bude pondělí–

pátek 8:00–16:00 hod., sobota 8:00–

12:00 hod. V nabídce budou smrk ztepilý, 

borovice černá, jedle kavkazská (ceny ještě 

nejsou stanoveny). Jako obvykle zákazníci 

budou mít případné zkrácení stromku, fré-

zování a balení zdarma. Letos je pro prodej 

objednáno více stromků než vloni, dodá-

vány budou průběžně každý den. Upozor-

ňujeme, že prodej se uskuteční v  souladu 

s  epidemiologickými opatřeními, která 

budou v té době platit. 

Lesy města Dvůr Králové nad Labem

Technické služby města informují
Sběrný dvůr
Pro veřejnost je otevřen sběrný dvůr v  Seifer-

tově ulici. Provozní doba je zatím pouze v pon-

dělí a v pátek vždy od 13:00 do 17:00 hod. Kromě 

toho je ve  všední dny od  7:00 do  14:00 hod. 

a  také během otevírací doby sběrného dvora 

zpřístupněn i areál na ukládání větví. 

Při ukládání odpadu je třeba dodržovat hygie-

nická opatření: do areálů je povolen vjezd men-

šímu počtu vozidel, platí povinnost mít zakrytá 

ústa a nos rouškou a dodržovat stanovené roze-

stupy. Žádáme občany o trpělivost a ohledupl-

nost k ostatním, aby vozili odpad vytříděný, aby 

se v rámci provozní doby dostalo na každého. 

Zimní stadion
Po dobu trvání nouzového 

stavu a v souvislosti s naří-

zeními vlády je také stále 

pro veřejnost uzavřen zimní stadion pod Hanko-

vým domem a zrušeno veřejné bruslení. 

Pokud se situace změní, občany budeme infor-

movat jak na stránkách města www.mudk.cz, tak 

na stránkách TSm. 

Vše důležité najdete na  našich stránkách 

www.tsdvur.cz.

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

Ve Dvoře Králové nad Labem během 
podzimu přibydou nové stromy a keře 

Město Dvůr Králové nad Labem pokračuje 

v každoroční podzimní výsadbě zeleně. Pracovníci 

technických služeb města během listopadu vysa-

dili celkem 173 stromů a  97 keřů, a  to v  různých 

lokalitách, např. na  Benešově nábřeží, v  parku 

Schulzovy sady, okolo autobusového nádraží, 

v  Nedbalově, Macharově nebo v  Čelakovského 

ulici. 

„Převážně se jedná o  výsadbu javorů, lip, jab-

loní, švestek, jírovců, jerlínů, platanů, smrků 

a jedlí, z keřů to jsou lísky, tavolníky a borovice 

kleč. Stromy i keře byly vybrány jak podle jejich 

odolnosti, tak podle prostorového uspořádání 

daných lokalit,“ řekl starosta Jan Jarolím a pokra-

čoval: „Stále platí, že je více stromů vysazeno, 

než pokáceno. Snažíme se totiž za každý poká-

cený strom vysadit dva až tři nové.“

Většinou se jedná o  zcela novou výsadbu. 

„Například ale v  Čelakovského ulici musejí být 

vloni na  podzim vysazené stromy nahrazeny 

novými. Stromy totiž napadl hmyzí škůdce (sní-

mek vlevo nahoře – pozn. red.) a jsou nenávratně 

poškozené,“ upozornil Milan Šimek, vedoucí 

odboru životního prostředí na Městském úřadě 

Dvůr Králové nad Labem.

Zároveň pracovníci specializované fi rmy pro-

váděli výsadbu také v  nedávno zrekonstruova-

ných ulicích, Krkonošské (snímek vpravo nahoře  

– pozn. red.) a Heydukově. „V Krkonošské ulici již 

bylo vysazeno celkem 480 keřů. Podél chodníků 

jsou to habry, podél silnice pak převážně brsleny, 

růže šípkové a  ptačí zob. V  ulici ještě přibyde

11 dubů a 12 jabloní,“ podotkl Milan Šimek.

Co se týká Heydukovy ulice (snímek vpravo 

dole – pozn. red.), zde bylo vysazeno 11 javorů 

a  452 keřů (tavolníky, mochny a  zlatice). Nová 

výsadba proběhla i v sousední Luční ulici, kde je 

6 nových okrasných třešní.

„V tomto případě se jedná jak o výsadbu zeleně, 

kterou realizuje město, tak také o  náhradní 

výsadbu, kterou realizuje Královéhradecký kraj, 

a  to za  8 lip, které musely být pokáceny kvůli 

rekonstrukci ulice,“ uvedl místostarosta Jan Hel-

bich a dodal: „Do tělesa chodníku v Heydukově 

ulici bohužel nebylo možné kvůli inženýrským 

sítím nic vysadit, poslední volné místo zabraly 

nové lampy veřejného osvětlení. I  proto byla 

zeleň vysazena až za  chodníkem a  nikoliv 

v něm.“

Miroslava Kameníková
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Městská knihovna Slavoj začala 
opět rozvážet čtenářům knihy
Městská knihovna 

Slavoj byla vlád-

ním nařízením pro 

veřejnost uzavřena 

ve  čtvrtek 22. října. 

Všechny výpůjčky 

čtenářů byly od  tohoto data automaticky 

prodlužovány. Plánované akce byly přesu-

nuty na  jaro, studenti VU3V své přednášky 

zhlédli ve svých domovech.

Ve čtvrtek 5. listopadu povolila krajská hygi-

enická stanice po  korespondenci s  MZČR 

knihovně rozvoz knihovních dokumentů 

(knihy, CD, periodika) do domácností. Roz-

voz byl zahájen 9. listopadu. Každé pon-

dělí, středu a  pátek dopoledne rozvážely 

knihovnice vybrané tituly zaregistrovaným 

čtenářům zdarma. Organizace rozvozů 

probíhala podobně jako v jarních měsících. 

Výběr dokumentů z https://katalog.slavoj.cz

čtenáři posílali na e-mail knihovna@slavoj.cz

nebo SMS zprávou na  tel.: 721  390  348. 

Zájem o tuto službu byl značný.

Pevně věřím, že podobná situace již 

v budoucnu nenastane, ale pokud k neplá-

nované uzavírce knihovny přece jen dojde, 

budeme tuto službu čtenářům poskytovat 

automaticky. Za běžného provozu probíhá 

rozvoz dokumentů seniorům, kteří o  něj 

projeví zájem, vždy první středu v měsíci. 

Jakmile vláda uvolní zavedená opatření, 

bude knihovna otevřena v běžném režimu 

do  23. prosince 2020. Pouze literární 

čajovnu, ve  které bude probíhat vracení 

dokumentů, plánujeme otevřít až s přícho-

dem nového roku, tedy od 3. ledna 2021. 

Věříme, že s dobrou knížkou se nám podaří 

zvládnout nedobrovolnou izolaci o  pár 

stránek lépe. Do nového roku vám přejeme 

krásné prožití vánočních svátků, hodně 

štěstí, radosti a hlavně pevné zdraví. 

Mgr. Marta Pešková Staníková, ředitelka

Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem 

názory:

Jak snadno lze informace zjednodušovat
V  NKR č. 10/2020 byl zveřejněn článek „Krátká 

paměť“ zastupitelky L. Vonkové na téma čistírna 

odpadních vod. Jak je vidět, s odstupem času je 

snadné interpretovat celou problematiku zjed-

nodušeně a  bez potřebných souvislostí, které 

unikají někomu, kdo nebyl přítomen rozhodo-

vání ani jednání a  kdo si ani nezjistil potřebné 

informace.

Nákup ČOV za  120 mil. Kč do  majetku společ-

nosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Krá-

lové nad Labem se realizoval z úvěru poskytnu-

tého MěVaKu, který jej již rok bez potíží splácí 

a fi rma nadále vykazuje provozní zisk. 

Město (dnes již bývalému) majiteli ČOV dopla-

tilo 38,35 mil. Kč za provozování ČOV od 1. ledna 

2014 až do  30. září 2019, a  tím byl celý spor, 

který se táhl přes 10 let, defi nitivně uzavřen. Dál 

tak nejsou a nebudou dlouhodobě zatěžovány 

peněžní prostředky města, které můžeme použí-

vat na jiné investice. 

Ohledně podmínek poskytnutí dotace proběhla 

řada jednání na MŽP i SFŽP. Na stavbu nové ČOV 

sice město v roce 2014 obdrželo rozhodnutí 

o poskytnutí dotace ve výši 156,1 mil. Kč, ale 

stavbu podle projektu nebylo možné kvůli 

řadě problémů vůbec realizovat. Konkrétně: 

nebyly vyřešeny požadavky společnosti JUTA 

ohledně vybudování protihlukové zdi podél 

příjezdové cesty k nové ČOV; nemohla být napl-

něna smlouva k  dodávce el. energie na  stavbu 

nové ČOV uzavřená v  červenci 2014 se společ-

ností ČEZ (chyběl souhlas vlastníka pozemku 

k uložení kabelu el. energie do země – vlastník 

prohlásil, že jej nikdy nedá); nová ČOV měla 

být v nevhodných místech – jednalo se o celo-

ročně silně podmáčený terén a  nebyl zde pro-

veden žádný hydrogeologický průzkum; přístup 

na staveniště měl být realizován přes pozemky, 

které nebyly v majetku města. 

Do veřejné zakázky na stavbu nové ČOV tehdy 

přišly 4 nabídky (nabídková cena 155–195 mil. 

Kč). Pouze jeden kandidát ale splnil kvalifi kační 

předpoklady stanovené předchozím vedením 

města (reference podobně rozsáhlých staveb 

na  území ČR), proto musela být soutěž podle 

tehdy platného zákona o  veřejných zakázkách 

zrušena. V době konání veřejné zakázky na doda-

vatele stavby navíc podala společnost Metrostav 

námitku k Úřadu pro ochranu hospodářské sou-

těže, načež bylo vydáno předběžné opatření 

zakazující městu výběr dodavatele.

I  bez výše uvedených komplikací, natož ještě 

s nimi, byl tehdejší termín pro stavbu nové ČOV 

nedostatečný a  hrozilo obrovské riziko, že se 

stavba v daném termínu nestihne, a město tak 

bude mít rozestavěnou novou ČOV, zároveň 

povinnost vrátit přidělenou dotaci a  zaplatit 

k tomu i příslušnou sankci. 

Jsem přesvědčen, že odkup stávající ČOV s vyře-

šením všech potenciálních soudních sporů 

(mohly trvat další roky) s  vlastníkem i  prona-

jímatelem čistírny představoval to nejlepší 

řešení, na  kterém se mělo intenzivně pracovat 

od začátku. Jsem rád, že jsme ho dosáhli a tuto 

kapitolu města defi nitivně uzavřeli. 

Nyní MěVaK řeší rekonstrukci ČOV, o  jejím roz-

sahu a ceně se nyní jedná.

Ing. Jan Jarolím

starosta (ANO 2011)

Během nouzového stavu bylo 

pro veřejnost uzavřeno Měst-

ské muzeum ve  Dvoře Krá-

lové nad Labem. Vzhledem 

k tomu, že nevíme, kdy bude 

opět možné po  případném 

uvolnění vládních nařízení 

otevřít pro návštěvníky ani 

v jakém režimu a zda bude možné pořádat akce 

pro veřejnost, musíme pro letošní rok odvolat 

tradiční akce, které jsme pořádali v  minulých 

letech. Neproběhne tak vánoční dílna ani kon-

cert Jamese Harriese. To byly ty špatné zprávy.

Ty lepší jsou, že jsme prodloužili výstavu k výročí 

750 let od  první písemné zmínky o  Dvoře Krá-

lové nad Labem s  názvem „Příběh jednoho 

města“ až do  konce února 2021. Co se odvola-

ných přednášek týká, jsme domluveni se všemi 

přednášejícími, že jakmile to půjde, připravíme 

náhradní termíny. 

Snažíme se o to, abychom s návštěvníky zůstali 

i  nadále ve  spojení, a  proto na  facebookových 

stránkách muzea probíhá online výstava, kam 

v  pravidelných intervalech přidáváme fotogra-

fi e exponátů z  našich stálých expozic, probíha-

jící výstavy a  těch nejzajímavějších předmětů 

našich sbírek. 

Sledujte tedy stránky www.muzeumdk.cz

nebo muzejní Facebook, kde naleznete aktuální 

informace o otevření muzea a zároveň i otevírací 

dobu o  vánočních svátcích. Pro vaše badatel-

ské dotazy a  náměty toho, co byste rádi viděli 

na  online výstavě, jsme k  dispozici na  e-mailu, 

telefonech, popřípadě Messengeru.

Věřím, že prožijeme klidné vánoční svátky, 

i  kdyby to bylo pouze v  kruhu rodinném, a  že 

ten nadcházející rok 2021 bude co nejlepší 

a všechno společně zvládneme. Těším se, až se 

sejdeme v  muzeu, neboť to, co nám momen-

tálně opravdu chybí, jste vy, naši návštěvníci.

Bc. Dana Humlová, zastupující ředitelka

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem 

Městské muzeum nabízí výstavy online

ZUŠ připravuje online vánoční koncerty
Prosinec je pro učitele 

a žáky ZUŠ R. A. Dvor-

ského ve  znamení 

mnoha adventních, 

vánočních vystou-

pení a  koncertů. Naši 

žáci vystupují u  pří-

ležitosti rozsvícení vánočních stromů ve  Dvoře 

Králové nad Labem a  jeho okolí, pořádáme 

koncerty pro klienty v  domech s  pečovatel-

skou službou, vystupujeme v  kapli Srdce Páně 

ve Starobuckém Debrném, na akci Královédvor-

ské Vánoce v Hankově domě. Vedle toho pořá-

dáme koncerty pro rodiče, společná vystoupení 

pěveckých sborů dvorských škol v kostele. To je 

jen výběr několika pravidelných vánočních akcí. 

Pravidelně zní celou školou vánoční písně 

a koledy již od října. Žáci pilně trénují na všechna 

vystoupení nebo alespoň pro rodiče k  vánoč-

nímu stromečku. Ve škole je vánoční atmosféra. 

Takto probíhal adventní čas v  naší ZUŠ mnoho 

let až do  letoška. Jsme ale v  době, kdy nám 

koledy od  našich žáků zní z  počítačů, ve  škole 

je prázdno. Jelikož netušíme, zda bude možnost 

vystoupení a koncerty v tomto čase uskutečnit, 

jsme připraveni uspořádat několik vánočních 

vystoupení online. 

Pokud nám bude dovoleno se s  našimi žáky 

opět vídat při pravidelné výuce a  ještě k  tomu 

uspořádat vánoční akce, moc rádi vás všechny 

přivítáme v naší ZUŠce a rádi vám zpříjemníme 

předvánoční atmosféru.

O  všech našich akcích vás budeme včas infor-

movat na  našich stránkách školy www.zusdk.cz 

a na facebookovém profi lu.

Krásný adventní čas, pohodové prožití vánoč-

ních svátků a hodně zdraví vám přeje ZUŠka.

Vladimíra Matušková, DiS.

ředitelka školy

ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem
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Se zpožděním, ale přece. Dvůr se konečně rozvíjí
Při čtení názorové rubriky radničních novin člo-

věk snadno nabyde dojmu, že Dvůr Králové není 

příliš dobré místo pro život. A to nemluvě o soci-

álních sítích, kde se to kritiky jen hemží. Z kvě-

tináčů na pěší zóně se málem stala kauza roku, 

volání po  městském architektovi u  některých 

lidí hraničí s  posedlostí, nit suchou kverulanti 

nenechali na plánované opravě bazénu na Tyr-

šově koupališti. Jako by pro samé detaily nebyli 

schopni vidět celek. 

Při srovnání dnešního stavu města s  tím, jak 

vypadalo před pěti nebo deseti lety, se dá říct 

jediné: Dvůr Králové se po  letech nečinnosti 

konečně rozvíjí, a dokonce se dá mluvit i o jisté 

koncepčnosti. 

Úspěchů z  poslední doby není málo: 

rekonstrukce Benešova nábřeží, Krkonošské, 

Jaroměřské, Hradecké a  Heydukovy ulice. 

Kromě Jiráskovy ulice a  Spojených národů 

jsou zánovní všechny příjezdové komunikace 

do města. Povedla se oprava Valové uličky i Han-

kova domu, máme moderní Pasáž 80. Nadregi-

onální význam mají expozice vánočních ozdob 

a  textilního tisku. Díky sanatoriu v  ulici Spoje-

ných národů se ve Dvoře Králové nachází jedno 

z  nejmodernějších zařízení svého druhu u  nás. 

Ve  městě je spousta schopných podnikatelů 

a  fi rem, nebýt zákopové války proti Karsitu už 

v  průmyslové zóně dávno stála supermoderní 

továrna na autodíly a přibyly tři stovky pracov-

ních míst. Čistička konečně patří městu, daří se 

zoologické zahradě. A tak by se dalo pokračovat. 

Ne všechno je samozřejmě tak povzbudivé. 

Dluh z  minulosti je značný. Tempo investic 

by mohlo být ještě větší, v  době konjunktury 

i za cenu zadlužení, tak jako to udělal třeba Trut-

nov. Ve městě zoufale chybí kvalitní sportoviště, 

dětská hřiště a současným nárokům odpovída-

jící zázemí pro volnočasové aktivity, stejně jako 

plochy pro výstavbu rodinných domů. Dům dětí 

a  mládeže potřebuje mnohem větší prostory, 

některá sídliště se od socialismu takřka nezmě-

nila, autobusové nádraží je otřesné. 

Přesto jsem rád, že žiju právě ve Dvoře Králové, 

ze kterého se pomalu, ale jistě stává moderní 

město 21. století. Kritici květináčů a  poroucha-

ných žárovek na náměstí ať prominou.

Mgr. Tomáš Plecháč

Proč tu ještě nemáme ten krytý bazén?
Kamarádi se mě často ptají, proč tu ještě 

nemáme ten krytý bazén. Vždy jim smutně odpo-

vím, že město na  něj nemá peníze a  bohužel 

v  brzké době ani mít nebude kvůli předražené 

čistírně odpadních vod, kterou město koupilo. 

Už to bude skoro rok, co zastupitelstvo města 

defi nitivně vyřešilo situaci kolem ČOV. Odkou-

pilo ji za  částku 127 milionů korun + 38 mili-

onů jako vyrovnání a ukončení všech soudních 

sporů. Skutečná hodnota ČOV se pohybuje 

kolem 60 milionů. Firma Evorado Import udělala 

takový obchod, který se jen tak nevidí. Prodala 

městu 30 let starou ruinu, do  které investovala 

jen na nejnutnější opravy, aby ji udržela v chodu. 

Nové odhady na  rekonstrukci ČOV se pohybují 

kolem 110 milionů korun. Takže celkové náklady 

na ČOV se budou pohybovat okolo 127+38+110 

tedy cca 275 milionů korun. Stavba nové ČOV by 

město vyšla do 200 milionů (minulé vedení mělo 

vyjednanou dotaci ve výši 156 milionů).

V krátkosti vás seznámím s mojí představou, jak 

změnit odváděnou práci Technických služeb 

města Dvora Králové nad Labem (Tsm), která je 

nyní žalostná.

Po  vyhodnocení stávajícího stavu struktury 

zaměstnanců a  technického vybavení bych se 

vrátil do  doby před šesti lety. Tehdy jsme měli 

s tehdejším ředitelem nastavený funkční systém 

řízení. Jeho podstatou byla „objednávka“ města, 

která spočívala v  objednání činností specifi ko-

vaných ve  zřizovací listině Tsm. Prioritou bylo 

množství a kvalita odvedené práce. Samozřejmě 

s  tím souviselo fi nancování Tsm. To bylo v sou-

ladu s objemem práce požadovaným městem. 

Ředitel musí Tsm řídit. Nastavil bych pravidla 

jednotlivým podřízeným, kteří řídí svěřené stře-

disko služeb, spočívající v  odpovědném plnění 

svěřených úkolů, a  důsledně bych kontroloval 

jejich splnění. Zavedl bych denní a  týdenní 

plánování prací včetně kontroly, což se právě 

v  minulosti velmi osvědčilo. Od  svých přímých 

podřízených bych vyžadoval kvalitní řízení pra-

covníků s řádným a efektivním využíváním pra-

covní doby. Dále musí tito vedoucí pracovníci se 

svými podřízenými společně odpovídat za tech-

nický stav svěřené techniky. Musí se ke  svěře-

ným prostředkům chovat stejně, jako by byly 

jejich vlastní. Byli by fi nančně zainteresováni 

na  dodržování výše plánovaných nákladů, 

za  svěřené sklady, fakturaci atp. Ze středis-

kového hospodaření musí být jasné výnosy 

a náklady. Při překročení nákladů musí být přijí-

mána nápravná opatření. 

Za  dobře odvedenou práci jsem zvyklý dobře 

zaplatit. Nevím, na  jakém principu jsou nyní 

zaměstnanci odměňováni, ale já jsem vždy 

preferoval zásluhovost, ne rovnostářství. Tzn. 

vytvořil bych model k odměňování dle skutečně 

odvedeného množství a kvality práce. Nesmí se 

samozřejmě zapomenout na nastavení optimál-

ních podmínek pro práci a zázemí pro přestávky 

v práci.  

V oblasti údržby komunikací a zeleně musí mít 

někdo odpovědnost za přehled nutných zásahů 

do  oprav komunikací, resp. úprav zeleně. Tím 

myslím operativní opatření mimo dlouhodobě 

plánované úkoly a  nastavené priority. Tsm 

nemohou čekat, až občan nahlásí problém, ony 

Co udělat pro zlepšení práce technických služeb města?

Tak jsme tady měli čas dušiček a  podzimního 

úklidu zahrádek. Moc mě potěšila rekonstrukce 

příjezdu a  parkovacích míst u  hřbitova ve Ver-

deku, kde máme hrobové místo s  našimi blíz-

kými. Jaké však bylo moje překvapení, když 

28. 10., kdy jsem tam přijela uklidit hrob, mi zne-

možnila parkování červenobílá páska a mecha-

nizace ve  vjezdu. Tak auto na  frekventované 

silnici na blikačky, hrábě a tašku do ruky a kytici 

do  zubů. Přeskákala jsem překážky a  uklidila. 

Ještě 2. 11., kdy jsme jeli na hrob rozsvítit svíčky, 

jsme nezaparkovali, dokončovala se kanalizace 

ve vjezdu. V této době už je příjezd hotový, ale 

na dušičky jsme tam raději pětaosmdesátiletou 

babičku nebrali. Ale i tak děkujeme. 

A  sběr zahradního odpadu pro fyzicky zdatné. 

Na  určené místo přijede vůz pro svoz odpadu 

plastových kontejnerů pouze s  řidičem. Občané 

v určené lokalitě přivážejí a přinášejí svůj zahradní 

odpad, lezou s  obtížemi na  vůz, aby ho vhodili 

dovnitř. Mnohdy se jedná o  seniory v  pokro-

čilém věku, kterým toto kaskadérské počínání 

může činit značné problémy. Obsluha vozu se 

ani nenamáhá vystrčit z  kabiny nos a  případně 

pomoci. Po určeném limitu vůz odjíždí od nesku-

tečného nepořádku, který na místě zůstává. Toto 

je zpracováno na  podnět občana z  jedné ulice 

v našem městě. Chápu, že je doba covidová, ale 

pod širým nebem a s ochrannými prostředky by 

snad šlo lidem pomoci, ne? V přeplněných mar-

ketech je nebezpečí nákazy určitě větší.

Přesto děkuji všem, kteří v  této nelehké době 

pomáhají našim seniorům a všem, co to potře-

bují. Doufám, že vánoční svátky už prožijeme 

ve větším klidu a hlavně ve zdraví. 

Libuše Vonková, zastupitelka (ODS)

Přelez, přeskoč, nepodlez

Smutné, že? Bohužel takhle nezodpovědně 

současné vedení města hospodaří s  penězi nás 

všech Dvoráků a určitě dobře víte, že se to netýká 

jenom dvorské čističky (nákup nepotřebných 

nemovitostí, květináče atd). 

Možná proto pan starosta neuspěl ve  druhém 

kole senátních voleb ve  svém městě. Jak to 

tedy bude s tím bazénem? Místo stavby krytého 

bazénu budeme několik let splácet předraženou 

starou čističku. 

Mgr. Daniel Petřík, místopředseda MS ODS

jsou odpovědny za správu majetku města, který 

je jim svěřený. 

Město musí být čisté a upravené. Sportovci musí 

mít k dispozici všechna sportoviště v naprostém 

pořádku. Svoz komunálního odpadu má být 

bezproblémový. Funkční veřejné osvětlení dává 

lidem pocit jistoty při návratu domů. To vše, plus 

další činnosti popsané ve  zřizovací listině, musí 

garantovat Tsm svoji bezvadně odvedenou 

prací. Tsm musí občany a  návštěvníky našeho 

města přesvědčit, že se řádně starají o  svěřený 

majetek, který svojí činností dokáží i zvelebovat. 

Tsm musí pracovat hospodárně, i když jsou pří-

spěvkovou organizací města. 

Dle mých zkušeností získaných nejen v manažer-

ských funkcích, ale i v dělnických, jsem přesvěd-

čen, že to, co jsem výše napsal, by radikálně 

změnilo odváděnou práci k  lepšímu. Dostanete 

noty, k  tomu fi nanční obnos a  svůj orchestr. Je 

na  vás, jak dokážete přidělené hráče motivovat 

k co nejlepšímu výkonu. Tak jsem byl vždy zvyklý 

pracovat. Firma se musí řídit a musí se vyžadovat 

od spolupracovníků co nejlepší výsledky.  

Jan Bém, zastupitel (ODS)
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Koroavirová pandemie v  letošním roce zasáhla 

do konání a příprav řady akcí. Jednou z nich je 

i slavnostní předání Cen města Dvůr Králové nad 

Labem laureátům za  rok 2019, které se mělo 

konat v Hankově domě 20. října 2020. Bohužel 

akce byla zatím odložena, a  proto nemůžeme 

přinést plánovanou reportáž. Namísto toho 

vám, čtenářům NKR, laureáty cen předsta-

vujeme v  medailonech, které naleznete také 

na stránkách města www.mudk.cz.

Nové držitele Ceny města Dvůr Králové nad 

Labem, která byla udělena buď za mimořádnou 

aktivitu v  roce 2019, nebo za  celoživotní dílo 

v konkrétní oblasti, schválili zastupitelé na svém 

červnovém zasedání. 

Mgr. Vasil Biben za celoživotní dílo

Od  70. let 20. století pracoval jako pedagog 

na  královédvorském gymnáziu. Během same-

tové revoluce v listopadu 1989 i v dalších měsí-

cích byl aktivním hybatelem dění ve  Dvoře 

Králové nad Labem. Dne 24. listopadu 1989 

byl jedním z  těch, kteří ve  městě ustanovili 

výbor Koordinačního centra Občanského fóra. 

Během tehdejších demonstrací dělal moderá-

tora, řídil diskuze, upravoval program, půso-

bil jako mluvčí královédvorského OF. Od  roku 

1990 do roku 2006 a pak od roku 2008 do roku 

2010 působil jako zastupitel města. V  letech 

1994–1998, 2002–2006 a  2008–2010 byl mís-

tostarostou města. Kromě těchto politicko-

veřejných aktivit se celoživotně zabýval spor-

tem. Do konce 70. let 20. století aktivně závodil 

v atletice za místní oddíl, kde zároveň trénoval 

mládež. V letech 1974–1991 v zimní sezoně tré-

noval lední hokej – žáky a dorostence. Od roku 

1984 se také aktivně věnoval horolezectví 

a pomáhal začínajícím lezcům. V roce 2019 osla-

vil významné životní jubileum 75 let.

Navrhovatel: Jan Jarolím

Marta Čermáková (sestra Marta) 
za celoživotní dílo

Řeholní sestra, která pracovala ve  Dvoře Krá-

lové nad Labem 65 let jako kostelnice v kostele

sv. Jana Křtitele, učitelka náboženství, pečova-

telka, vrátná, pracovnice na  poště. Devatenáct 

let také působila jako externí spolupracov-

nice Farní charity Dvůr Králové nad Labem při 

Tříkrálové sbírce. 

Narodila se v  roce 1930 v  Bystré nad Jize-

rou. Během druhé světové války absolvovala 

střední školu a poté se přihlásila ke studiu teo-

logie. Po jeho ukončení začala učit náboženství. 

V  50. letech 20. století vstoupila v Martínko-

vicích u Broumova do  institutu Schönstatt-

ských sester Mariiných (ISSM). Následně byla 

přeložena do  Dvora Králové nad Labem. Na 

Broumovsku ještě zažila zrušení všech klášterů. 

Členky ISSM pracovaly v civilu a tajně pokračo-

valy ve svém řádovém životě. Když ale i ony byly 

vyslíděny, byly některé z  nich uvězněny. Sestra 

Marta byla u výslechu na StB. Následoval pro ni 

zákaz výuky náboženství, proto byla předvolána 

na KNV v Hradci Králové. Měla podepsat doku-

ment, že odchází sama ze zdravotních důvodů. 

Přes všechno naléhání, které trvalo celý den – 

nepodepsala. V činnosti učení náboženství pak 

pokračovala tajně a  docházela do  rodin svých 

četných známých. I  přes nepřízeň politické 

situace – časté výslechy na StB, riziko ohrožení 

vlastní existence – vyučovala náboženství a sta-

rala se o mládež, která u ní měla vždy své přední 

místo. Jako kostelnice se vzorně starala o  kos-

tel sv. Jana Křtitele, v  roce 1968 dokonce sama 

vymalovala zašlé stěny kostela a po vymalování 

celý kostel uklidila. Se svými pomocníky opravila 

i kapličku na Podharti.

Za dobu svého působení ve Dvoře Králové nad 

Labem si svým milým přístupem a  vystupo-

váním získala sympatie mnoha občanů města, 

protože pomáhala každému, kdo hledal pomoc, 

nerozlišovala lidi na věřící a nevěřící. V listopadu 

2019 se ze zdravotních důvodů odstěhovala 

do  provinčního domu Schönstattských sester 

Mariiných v Rokoli u Nového Města nad Metují. 

Navrhovatelé: Josef Langfelner a  P.  Andrzej 

Deniziak

Zuzana Čermáková za celoživotní dílo 

Od roku 1984 pracuje v Hankově domě, kultuře 

tak věnovala téměř celý svůj profesní život. V té 

době patřil Hankův dům Tibě a na jeho provozu 

se podílely všechny podniky ve  Dvoře Králové 

nad Labem. V  roce 1990 přešel do  vlastnictví 

města jako Hankův dům, městské kulturní zaří-

zení. V  letech 1991–2019 byla jeho ředitelkou 

a aktivně se podílela na realizaci mnoha kultur-

ních a společenských akcí a projektů, řadu z nich 

iniciovala. Je spoluzakladatelkou tradičního 

hudebního festivalu jazzové a swingové hudby 

Dny R. A. Dvorského a  mezinárodní výtvarné 

soutěže Zvíře není věc. Stála také u  zrodu 

Občanského sdružení pro spolupráci se zahrani-

čím, které bylo formálně založeno v  roce 2001 

a  díky němuž město Dvůr Králové nad Labem 

spolupracuje s  francouzským Verneuil-en-

Halatte a italským Piegaro. 

Navrhovatel: Jan Jarolím

Dominika Jansová za mimořádné 
sportovní úspěchy v roce 2019

Vysokoškolská studentka, absolventka Gymná-

zia Dvůr Králové nad Labem, která se ve  svém 

volném čase věnuje klasickému benčpresu 

a  silovému trojboji v  kategorii dorostenky 

do 63 kg. Startuje za Sportovní klub Powerlifting 

DK, z. s. Je držitelkou několika národních rekordů 

včetně národního rekordu žen v  mrtvém tahu. 

V  roce 2019 dosáhla sportovních úspěchů, 

např.: 1. místo na  Mistrovství Evropy v  klasic-

kém benchpressu (RAW), Hamm, Lucembursko; 

3. místo na  Mistrovství světa dorostu a  juniorů 

v silovém trojboji (Equip), Regina, Kanada; 6. místo 

na Mistrovství světa (RAW), Helsinborg, Švédsko; 

2. místo na  Mistrovství Evropy v  klasickém 

silovém trojboji (RAW), Kaunas, Litva; 4. místo 

na  Mistrovství Evropy v  silovém trojboji, Plzeň 

(Equip); mistryně ČR v silovém trojboji (v obou 

divizích RAW i Equip) – Zastávka a Sedlčany.

Navrhovatel: Jakub Veselý

Ing. Josef Jiránek, Ex. MBA, 
za aktivní spolupráci na realizaci 
vzniku expozice textilního tisku

Královédvorák tělem i  duší. Podstatnou část 

života zasvětil textilnímu průmyslu, věnuje se 

mu šest desítek let. V  roce 1959 začal navště-

vovat královédvorskou střední textilní školu, 

následovala textilní fakulta na  vysoké škole 

v Liberci. V roce 1968 začal pracovat v národním 

podniku TIBA Dvůr Králové nad Labem, kterou 

opustil v roce 2005, ne dlouho před penzí. V roce 

1990 se podílel na  založení Asociace textilních 

a  oděvních podniků. Absolvoval postgraduální 

studium při vysoké škole v  St. Gallenu. Spo-

lupracuje s  Městským muzeem ve  Dvoře Krá-

lové nad Labem, podílel se na  třech výstavách 

a  stálé expozici. Léta je sběratelem artefaktů, 

dokumentů a  fotografi í týkajících se textilního 

průmyslu. Od  roku 2016 aktivně spolupracoval 

na přestěhování části Textilního muzea a na rea-

lizaci expozice textilního tisku v prostorách prak-

tických dílen v bývalé střední textilní školy, dnes 

Střední odborné škole, na  nábřeží Jiřího Wol-

kera. O textilním průmyslu a jeho historii napsal 

řadu pojednání a realizoval několik přednášek.

Navrhovatel: Jan Jarolím

Pokračování na str. 9

Představujeme: laureáti Ceny města Dvůr Králové nad Labem za rok 2019
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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

DK12955    cena: 25.000.000 Kč
Prodej zavedeného, celoročně provozovaného rodinného

penzionu s restaurací v podhůří Krkonoš, včetně vybavení.

DK13165    cena: 980.000 Kč
Prodej bytu 1+1 v 3. patře zděného bytového domu. Byt je

v původním udržovaném stavu, se zděným jádrem.

TU13179    cena: 1.490.000 Kč
Prodej bytu 3+kk, osobní vlastnictví, k rekonstrukci, v 1.patře 

zděného bytového domu v DKnL. Obytná plocha 65,5 m2.

TU13121    cena: 490 Kč/m2

Prodej pozemku v mírném jižním svahu v DKnL, část Vorlech.

Na hranici pozemku je el.energie. Celková výměra: 2361 m2.

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

Člověk sám se sebou není v  dobré společnosti. 

Chtěl bych poznat ženu 50++, která je nezá-

vislá, vzdělaná, kreativní a  spíše subtilní. Ale 

byl by zázrak, kdyby taková někde sama žila. 

Tel.: 723 625 000

Představujeme: laureáti Ceny města Dvůr Králové nad Labem za rok 2019
Milena Skácelíková za celoživotní 
přínos v oblasti sportu

Narodila se v  Lublani, ale brzy se celá rodina 

přestěhovala do  Dvora Králové nad Labem 

(maminka je místní rodačka). Prosadila se jako 

úspěšná šachistka, je trenérkou II. třídy a v minu-

losti vychovala řadu šachistů z řad mládeže. 

Šachy začala Milena Skácelíková hrát v  šacho-

vém klubu TIBA, základy měla mj. od svého otce 

Karla Dernovšky, rovněž výborného šachisty. 

Ještě pod dívčím jménem Dernovšková dosáhla 

v  dresu TIBY Dvůr Králové nad Labem řady 

výborných výsledků na  krajské i  celostátní 

úrovni. Je také držitelkou titulu „mistr sportu“ 

a  mezinárodní mistryní v  korespondenčním 

šachu. V 80. letech 20. století patřila k nejlepším 

šachistkám v tehdejší ČSSR. 

K  jejím úspěchům patří např.: mistryně ČSSR 

dorostenek v roce 1961; přebornice ČSR v roce 

1981 a  1982; desetinásobná účastnice fi nále 

přeboru ČSSR žen, v roce 1979 a 1980 – 2. místo, 

v  roce 1976 a  1984 – 3. místo; v  80. letech 20. 

století získala 1. místo v šachovém turnaji „Zno-

jemská královna“; v  80. a  90. letech 20. století 

získala dvakrát 2. místo jako členka reprezentač-

ního družstva ČSSR v  korespondenční šachové 

olympiádě žen.

Navrhovatel: Vasil Biben

Pavel Vágner a Jan Brož za realizaci 
sochy Sudána
Umělecký kovář Pavel Vágner a  kamenosochař 

Jan Brož jsou autory sochy nosorožce Sudána, 

která byla 15. července 2019 instalována ve stře-

dovém ostrůvku okružní křižovatky u oční školy 

ve Dvoře Králové nad Labem. Socha z pískovce 

a  kovu ztvárňuje v  životní velikosti posledního 

samce severního bílého nosorožce na  světě. 

Vysoká je bezmála 180 centimetrů a váží téměř 

5 tun. V  soše je ukryt tubus, ve  kterém jsou 

kromě vzkazu pro budoucí generace uloženy 

také dobové noviny a další drobnosti.

Autorem původního návrhu a  pískovcových 

částí sochy je kamenosochař Jan Brož, železné 

části vyrobil umělecký kovář Pavel Vágner. 

Výroba plastiky trvala oběma přes čtvrt roku. 

Kamenické práce probíhaly v  kamenolomu 

v Dubenci, odkud pískovcové kvádry pocházejí, 

kovové části vznikaly v kovářské dílně Pavla Vág-

nera, kde na nich pracovalo více kovářů a práce 

jim v součtu zabrala přes 4 tisíce hodin. 

Socha nejenom odkazuje na  královédvorský 

safari park, ale především symbolizuje vyhy-

nutí jednoho druhu vlivem chování a  jednání 

člověka, protože na světě už zbývají pouze dvě 

samice nosorožce tuponosého severního bílého.

Navrhovatel: Jan Jarolím

Připravila: Miroslava Kameníková

Medailony najdete také na www.mudk.cz.

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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Společenská rubrika
Noví občánci města
V  říjnu 2020 se narodilo v našem městě 10 občánků – 5 chlapců a 5 děvčat.

Jana Náhlovská, evidence obyvatel

Úmrtí
V říjnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 37 lidí, z toho bylo 19 králo-

védvorských občanů, 9 mužů a 10 žen.

Radka Pryšingerová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti zaslali v říjnu 25 občanům gratu-

laci k životnímu jubileu. V  tomto období oslavily 4 páry stříbrnou svatbu 

a 9 párů zlatou svatbu.

Lenka Havlová, Komise pro občanské záležitosti

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

Tomáš Novák a Petra Lapšanská    – 4. 10. 2020

Jiří Pokorný a Jana Smitová    – 9. 10. 2020

Jan Pěchoč a Zdeňka Lipertová    – 10. 10. 2020

Ondřej Jokl a Aneta Stránská    – 10. 10. 2020

František Kalenský a Alena Kafková   – 17. 10. 2020

Petr Portig a Jarmila Dymešová    – 20. 10. 2020

Jakub Macek a Jana Koukolová    – 24. 10. 2020

V Kuksu uzavřeli manželství tito snoubenci:

Jakub Dohnal a Pavlína Junková   – 10. 10. 2020

V obci Vítězná uzavřeli manželství tito snoubenci:

Jan Dostál a Aneta Grofová    – 3. 10. 2020

Lukáš Oliva a Aneta Hrušková    – 17. 10. 2020

Údaje jsou zveřejněny na základě poskytnutého souhlasu snoubenců.

Radka Pryšingerová, matrika

Poděkování
Děkujeme všem za  projevenou účast s  úmr-

tím pana Vlastimila Kejzara, který zemřel náhle 

v červenci letošního roku. 

zarmoucená rodina

jekt Domova

sv. Josefa má 

za  cíl dostat 

p o m o c 

k lidem s roz-

t r o u š e n o u 

s k l e r ó z o u 

přímo domů a pomoci jim tak k větší soběstačnosti. Pilotní kampaň DOMO-

VENKA je cílena na podporu telefonického a online odborného poraden-

ství. Za  podpory dárců může Domov sv. Josefa poskytnout nemocným 

terapeutické poradenství z oblasti fyzioterapie, zdravotní péče, logopedie, 

psychoterapie, právní, fi nanční a další poradenství. Následným krokem je 

propojení pacientů s odborníky a dobrovolníky, kteří se jim budou věnovat 

přímo v místě bydliště. 

Potřeba zřizovat služby tohoto typu trvá už delší 

dobu, nicméně díky současné koronavirové situaci 

dostávají takové projekty mnohem zásadnější roz-

měr. Všichni si potřebujeme pomáhat, ale někteří to 

prostě potřebují víc. Pomáhejte s  námi. Více infor-

mací na www.domovenka.cz.

Kateřina Fürbacherová, Domov sv. Josefa

Domov sv. Josefa má nový projekt
Když „žít doma“ znamená samotu a bezmoc, nejen v době koronavirové 
Žít doma je pro každého z nás normální. Pro člověka s roztroušenou skle-

rózou je to však často neřešitelný problém. V České republice žije 20 000 

lidí s  roztroušenou sklerózou, 5  000 z  nich je v  pokročilém stádiu této 

nemoci a je odkázáno na invalidní vozík a pečující osobu. Na léčbu se čeká 

týdny i měsíce a zdravotní pojišťovny nepodporují terapeutické služby. To 

je bludný kruh pro pacienty i  jejich pečující, kteří jsou na  to doma sami 

a potřebují podporu zvláště v této náročné době. 

Domov sv. Josefa v Žirči je jediné lůžkové zařízení v ČR s komplexní tera-

peutickou péčí pro nemocné roztroušenou sklerózou. Díky podpoře míst-

ních lidí, města i kraje poskytuje péči už téměř 20 let. Na krátkodobý pobyt 

se zde čeká několik měsíců. Pořadník na  dlouhodobé pobyty čítá přes 

120 zájemců, 95 % z nich však nebude z důvodu kapacity vyslyšeno. Mezi 

čekajícími jsou i  starší lidé, jejichž např. 80letí rodiče už o  ně nedokážou 

pečovat. Nebo zamilované páry, lidé, kteří by se chtěli vzít, ale hendikep 

jim neumožňuje, aby spolu žili. V domácí péči zoufale chybí terénní pracov-

níci. Chybí podpora pečujícím osobám, které jsou často na pokraji fyzických 

i psychických sil. 

Domovenka je řešení

Nový pro-

Poděkování městskému úřadu
Děkujeme pracovníkům Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem 

za přání k naší zlaté svatbě, tedy padesáti společným letům v manželství. 

Ilona a Jindřich Krausovi, Borovičky

Od roku 2018 je občanům města Dvůr Králové 

nad Labem a  jeho blízkého okolí dostupná 

terénní sociální služba „Tísňová péče“, kterou 

poskytuje organizace Život Hradec Králové, 

o. p. s., a která je registrovanou sociální službou

na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje. 

Cílem této sociální služby je zajistit nebo zpro-

středkovat neodkladnou pomoc všem obča-

nům, kteří se ocitli v  tísňové situaci, ve  které

si nedokáží sami poradit, a  potřebují pomoc

druhé osoby. Služba je určena občanům, kteří

jsou částečně nebo převážně závislí na pomoci

jiné osoby, o  které se nemohou dostatečně

postarat příbuzní nebo jiné blízké osoby a kteří

zatím ještě nepotřebují nepřetržitou ústavní

péči. Okruhem osob jsou osoby se zdravotním

postižením ve věku 27–64 let a senioři od 65 let. 

Princip poskytování pomoci: 

Uživatel tísňové péče nosí stále při sobě tísňové 

tlačítko (na  ruce či zavěšené na  krku), které

mu po stisknutí zprostředkuje (z kterékoli části

bytu) hlasový kontakt s operátorem dispečinku. 

Instalované zařízení v  bytě uživatele zapíná

hlasitý reproduktor a hlas operátora je tak slyšet 

do  celého prostoru bytu, takže uživatel služby 

může hovořit s  operátorem dispečinku i  v  pří-

padě, že leží na  zemi a  má telefon zcela mimo 

dosah. Tato hlasitá komunikace je nesmírně 

důležitá pro uklidnění uživatele. Uživatel jedno-

duše sdělí operátorovi dispečinku, do jaké tísně 

se dostal, a operátor dispečinku poté podle jeho 

potřeby zorganizuje pomoc (tj. přivolá pohoto-

vostního pracovníka, příbuzné, sousedy, popří-

padě zdravotní záchrannou službu, hasiče či 

policii).

Výhodou této služby oproti jiným tísňovým 

péčím je, že tato služba dokáže zajistit či zpro-

středkovat pomoc skrze své vlastní „pohoto-

vostní pracovníky“, a  to 24 hodin denně. Tito 

pohotovostní pracovníci se na výzvu operátora 

co nejrychleji dostaví do  bytu uživatele (max. 

do  40 minut), kde pomáhají uživateli po  pádu 

vstát, poskytují mu laickou první pomoc či 

v  případě náhlého zhoršení zdravotního stavu 

a  ohrožení života zprostředkovávají pomoc 

přes složky IZS (např. zavolají záchranku, hasiče, 

policii). Dále pohotovostní pracovník umožní 

těmto složkám vstup do obydlí uživatele, aniž by 

došlo k poškození zámků, a poskytuje jim sou-

činnost a informace o průběhu události.

Služba je poskytována na  základě uzavřené 

smlouvy, které předchází sociální šetření 

v domácnosti zájemce o službu (v době nouzo-

vého stavu je prováděno distančně, tj. telefonicky 

či přes e-mail). Při zavedení služby (v den insta-

lace tísňové péče) uživatel hradí jednorázový 

instalační poplatek ve  výši 1.500 Kč a  dále hradí 

každý měsíc paušální poplatek ve výši 600 Kč. 

Zaujala vás tato nabídka, máte obavy o  své 

zdraví a  bezpečí? Nebo máte obavy o  zdraví 

a  bezpečí svých blízkých? Obraťte se na  naši 

službu a řešení vzniklých krizových či tísňových 

situací nechejte na nás! 

V  případě zájmu kontaktujte vedoucí tísňové 

péče, tel.: 733 735 734, nebo sociální pracovnici, 

tel.: 601 529 244. 

Další informace na webu: www.zivothk.cz. 

Bc. Renata Šarounová, vedoucí projektu 

Tísňová péče, Život Hradec Králové, o. p. s. 

Již tři roky pomáhá občanům sociální služba „Terénní péče“
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Za zavřenými dveřmi Jedničky...

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 2020/2021

S  blížícím se koncem roku bývá pravidlem 

zhodnocení uplynulého období, co se povedlo, 

kdo a  kde byl úspěšný, jaké akce škola konala 

či jakých se žáci zúčastnili. Letošní bilance je 

strohá, i když na pár úspěchů došlo (informovali 

jsme vás), možností být úspěšnými v soutěžích 

však vzhledem k  situaci bylo podstatně méně, 

zejména v podzimních měsících. 

Distanční výuka na  gymnáziu má řád a  sys-

tém, přesto nelze hovořit o stejné úrovni práce 

a  interakce jako v době prezenční formy, dá se 

spíš mluvit o náhražce, instantní hrnečkové verzi 

dobrého vývaru. Nechci kritizovat práci žáků či 

učitelů, od  března jsme se viditelně posunuli 

v online světě o pár stupňů výš, výuku jsme oko-

řenili rozličnými formami v  dostupných webo-

vých aplikacích, sdílíme navzájem zkušenosti 

s  tou kterou aplikací, ale nebudu nikomu nic 

nalhávat: pořád to není ono. A  nebude, dokud 

se nevrátí systém klasické výuky. Úspěšně lze 

distančně vzdělávat individuálně, ve  skupině 

několika žáků, nikoli dvou desítek žáků, to se 

můžete rozkrájet, ale nezaručíte v  hodině akti-

vitu všech přítomných. A to nemluvím o situaci 

posledních dvou týdnů (článek píši 9. listopadu), 

kdy několikrát denně padají Teamsy (v nichž se 

výuka „vysílá“) i aplikace. 

Oslovili jsme žáky, aby sami napsali, jak se jim 

„chodí“ do  školy v  covidové době. Jak vidno, 

škola většině žáků chybí. Nám učitelům chybí 

tváře žáků, jejich fyzická přítomnost i ten denní 

ruch v budově školy.

Vánoce obvykle pobyt ve  škole přeruší. Letos 

snad naopak ukončí rok plný nepřítomnosti 

ve škole. Každopádně je prožijme co nejšťastněji! 

Do nového roku si přejme a priori pevné zdraví, 

pevné nervy, optimismus a víru. Já věřím, že se 

začátkem nového roku budeme moci my učitelé 

konečně opět pracovat tak, jak jsme byli zvyklí, 

protože to je funkční i osvědčené. Instantní jídlo 

dobrou kuchyni nenahradí…

Mgr. Martina Kubíková, ředitelka školy

Rok 2020 na naší škole

Do bytu vtrhnu v 7:58. Vidím, že má ranní pro-

cházka se nechtěně prodloužila. Rychle si dám 

vařit vodu na  čaj a  z  lednice si vyndám jogurt 

ke snídani. Podívám se na hodiny, a ty mě nemi-

losrdně upozorní, že výuka již začala. Čapnu 

notebook a připojím se. Uleví se mi, když zjistím, 

že skoro polovina mé třídy se stále ještě nepři-

pojila. Učitel, jehož obličej je až zbytečně blízko 

ke kameře, již nevrle čeká a počítá každého nově 

připojeného jedince. Jakmile už chybí jen pár 

studentů, učitel si zapíše prezenční listinu a bez 

dalšího otálení se pustí do výkladu.

S  nohama na  stole spokojeně usrkávám horký 

čaj a poslouchám učitelova slova. Náhle mi za-

čne na telefon chodit snad milion zpráv. Ani tro-

chu mě to nepřekvapuje. Mou kamarádku uči-

telův výklad evidentně moc nezaujal, a  tak mě 

zasypává hromadou odkazů na  videa a  citáty, 

které ji zaujaly na Instagramu. No nebudu vám 

tvrdit, že mě nynější výuka nějak přitahuje. Za-

čnu si to tedy všechno pročítat. 

V  tu chvíli se mi zasekne zvuk. Zvednu pohled 

na  obrazovku mého počítače a  ta se mně 

vyloženě vysmívá. „Někdo vás odpojil z hodiny.“ 

Podrážděně si vzdechnu a znovu se připojím. 

Výuka pokračuje, ale po  pár minutách na  mě 

znovu obrazovka vykřikne „Někdo vás odpojil 

z  hodiny!“ Dobře, připojím se znovu. Uběhne 

necelá minuta a jev se opakuje! Doufala jsem, že 

se tento incident stal již naposledy, ale během 

následující hodiny se to opakovalo ještě několi-

krát. Na druhou polovinu výuky si naštěstí pacha-

tel buď vybral jiného chudáka, nebo ho to zcela 

přestalo bavit. Po ukončení prvního, hodinu a půl 

dlouhého bloku máme půl hodiny do další výuky. 

Okamžitě si pustím písničky a odhodlaná ucho-

vat si svou dobrou náladu, kráčím do  kuchyně 

uvařit si kafe a novou konvici čaje.

Když odbije desátá, už trpělivě čekám na začá-

tek další hodiny, s hrnkem kafe na jedné straně 

sešitu a  s  hrnkem čaje na  té druhé. Začátek 

hodiny probíhá bez jakýchkoli překvapení. Uči-

tel nám nasdílel obrazovku, na které nám pouští 

prezentaci k  probíranému tématu. Asi po  půl 

hodině se však objeví další problém; celé se to 

seklo. Nevím, co s  tím, a  tak jen čekám a  ner-

vózně hypnotizuji obrazovku. Po docela dlouhé 

době čekání se dozvíme, že panu učiteli přestal 

fungovat počítač, a tudíž nám hodina odpadá. 

Třetí a  dnes poslední blok výuky naštěstí pro-

běhl bezproblémově. 

Systém distanční výuky mi celkem vyhovuje. 

I přes to doufám v brzký návrat do školy. Je zají-

mavé, jak i něco každodenního a zdánlivě otrav-

ného vám může časem začít chybět.

Annie Hanalei Veselá (2. A)

Nepovedený den

Studentský průzkum 
o online výuce
A  nyní krátká reportáž z  online vyučování. 

Po takzvaném „covidovém jaru“, které trvalo až 

do  konce června, se mnoho věcí změnilo. Uči-

telé, vyzbrojeni novými vědomostmi v oboru IT, 

vyrazili do boje proti nevědomosti žáků s méně 

či více novým, vylepšeným stylem výuky. Tu 

okořenili interaktivními aplikacemi, a tak už žáci 

nemají problém jen s připojením se na aplikaci 

Teams, ale i na Nearpod, Kahoot, Quizlet… Nyní 

v  „covidovém podzimu“ již studenti dokonce 

navštěvují online vyučování ve  správný čas 

a zdržují se na něm po správnou dobu. Alespoň 

většina z nich. 

Na  online vyučování jsou gymnazisté už velmi 

zhruba 6 měsíců (samozřejmě s menší přestáv-

kou, přesnou dobu se nikomu nechtělo počítat), 

a tak se tzv. corona life stává normou. Vzhledem 

k  tomuto faktu se samozvaný výzkumný tým 

gymnázia rozhodl provést průzkum student-

ského mínění a  života v  nouzovém stavu, sklá-

dající se z několika dotazníků.

Na otázku, zda by žáci chtěli být raději ve škole, 

nebo doma, odpověděli dotázaní jednomyslně: 

ve  škole. Požadavek naplnění vzdělávacích 

plánů totiž nikdo neodvolal, vládnímu trendu 

navzdory. Zdá se ale, že nouzový stav většinu 

ze žáků příliš netíží – na otázku, jak se jim daří, 

z  27 dotázaných 26 odpovědělo, že pozitivně, 

tedy vlastně dobře, a  1 prohlásil, že má hlad. 

4 studenti považovali současnou (vylepše-

nou) formu učiva za  (cituji) „lepší než na  jaře“. 

V  poprázdninovém dotazníku se žáci vyjádřili 

i k svému způsobu trávení podzimních prázdnin 

v  nouzovém stavu. Tento dotazník byl málem 

shledán vadným, neboť vedoucímu výzkumu se 

zdály odpovědi až podezřele podobné odpově-

dím z dotazníku Život gymnazisty v nouzovém 

stavu, a  domníval se, že si někdo chtěl ulehčit 

práci kopírováním. Možná ho zmátl enormí 

výskyt slova odpočinek. Dotazník byl ale nako-

nec uznán nezávadným. 

Na otázku, zda chodí na houby, žáci odpověděli, 

že ne. Dva z  nich však potvrdili, že nadzemní 

části příslušníků říše fungi skutečně spatřili.

Je nutné podotknout, že celý výzkum byl pro-

veden značně neodborně. Snad vám ale i  tak 

poskytl jakýsi obrázek o  současné situaci stu-

dentstva našeho gymnázia.

Eliška Pecnová (4. C)

…se pilně pracuje. A  byť by se mohlo zdát, že 

když nejsou kroužky a akce ani povinná distanční 

výuka, nic se u nás neděje, opak je pravdou. 

Covid sice „zavřel“ dveře i k nám, a dokud nebu-

dou vládou vydaná mimořádná opatření zru-

šena nebo zmírněna, osobně se asi ještě chvíli 

nepotkáme. Avšak online a  prostřednictvím 

sociálních sítí se mnozí vedoucí kroužků pro-

pojují se svými účastníky, provázejí je zájmovou 

výukou, zprostředkovávají jim nové poznatky 

a vymýšlejí pro ně zajímavé aktivity. Takto vzni-

kají různé výtvarné a kuchařské výzvy a soutěže, 

probíhá výuka na  některé hudební nástroje, 

sportovní aktivity a podobně. Pro všechny děti 

napříč republikou pak také umisťujeme akti-

vity na portál www.mitkamjit.cz, který vznikl již 

na  jaře a  těší se velké návštěvnosti. Nově je tu 

také sekce KAZ, kde se pracovníci domu dětí 

snaží pomáhat dětem s doučováním a nesnad-

nými úkoly. Budeme moc rádi, pokud na strán-

kách najdete i  vy a  vaše děti inspiraci, zábavu 

a  otázky na  své odpovědi. Aktuality rovněž 

najdete na stránkách DDM, na Facebooku nebo 

Instagramu. V  nich se například dozvíte, že 

nemusíte zasílat platby za kroužky, na které jsou 

vaše děti přihlášené. 

Jakmile budeme znát termín 

spuštění provozu a  budeme 

moci spočítat, kolik schůzek 

do  konce školního roku bude zrealizováno, 

budou upraveny ceny jednotlivých kroužků. Při-

hlášky zůstávají v platnosti. 

Závěrem bych ráda popřála nám všem pevné 

zdraví, spoustu energie a  optimismu. Věřím, 

že do Vánoc se ještě budeme v  Jedničce vídat 

a potkávat během aktivit, které máte rádi a které 

vás baví. Šťastné, veselé a pokojné Vánoce přeje 

za celý kolektiv DDM Jednička 

Mgr. Iveta Hanušová, ředitelka
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Zprávy ze ZŠ Schulzovy sady
Podpora distanční 
výuky
Od  jara vynaložila naše 

škola značné úsilí a  pro-

středky na  podporu 

distančního vzdělávání. 

Díky fi nanční dotaci 

MŠMT, ale i díky podpoře zřizovatele jsme mohli 

žákům poskytnout do zápůjčky již na 80 IT zaří-

zení, notebooků, stolních počítačů a  tabletů. 

Díky podpoře společnosti T-Mobile jsme nabídli 

i  20 SIM karet pro datové připojení. Všechny 

pedagogy jsme vybavili notebooky, aby mohli 

zajišťovat výuku a  vést on-line hodiny. Mnozí 

tak činili bez ohledu na své problémy, péči o své 

malé děti, zdravotní problémy, karanténu, sta-

rost o své rodiny. Přesto to na naší škole nikdo 

nevzdal. Dálkové vzdělávání, byť je situace 

v  mnoha ohledech příznivější než na  jaře, ale 

nemůže nahradit přímou práci s učitelem, vzá-

jemnou bezprostřední komunikaci a hlavně lid-

ské setkávání ve  škole. Proto jsme s  nadšením 

přivítali zprávu o  návratu žáků prvního a  dru-

hého ročníku od 18. listopadu do školy. A dou-

fáme, že než se čtenářům dostanou tyto noviny 

do ruky, budeme zase kompletní.

Mgr. Ivan Jugl

Péče o děti v době koronaviru
Naše škola byla vybrána jako spádová škola pro 

děti zaměstnanců kritické infrastruktury. Umož-

ňujeme dětem distanční výuku, kterou posky-

tují jejich kmenové školy. Děti, o  které pečují 

vychovatelky školní družiny, si mohou dopo-

ledne vypracovat zadané úkoly. Mají zde přístup 

k  internetu, aby se mohly plně účastnit online 

výuky společně se svojí třídou a  paní učitelkou. 

Provoz družiny nabízíme od 6:00 až do 22:00 hod. 

dle zájmu rodičů. Po  obědě ve  školní jídelně se 

snažíme dětem co nejvíc zpříjemnit odpoledne 

zájmovými aktivitami v podobě stolních her, sta-

vebnic, tvoření, vycházek, čtení či poslechu pohá-

dek. Děti si brzy přivykly na téměř permanentní 

nošení roušek, neopomíjíme striktní dodržování 

základních hygienických pravidel. Pomáháme 

tak rodičům, kteří v  této nelehké době obětavě 

zajišťují chod služeb v našem městě a okolí.

Hana Karlovská, vedoucí vychovatelka

Logická olympiáda
I  letos se žáci 6.–9. ročníku zúčastnili školního 

kola matematické soutěže Logická olympiáda, 

čímž se zařadili mezi 981 účastníků katego-

rie B v  rámci kraje. Pět z  nich svým výsledkem 

postoupilo mezi 58 účastníků krajského semifi -

nále, které se konalo 6. listopadu on-line. Vyni-

kající výkon podala Eva Šotolová, která vyhrála, 

na krásném 4. místě se umístil Jakub Moc a mezi 

semifi nalisty se neztratil ani Filip Růžička, který 

skončil 10. V  kategorii 3.–5. ročníku nás v  kraj-

ském semifi nále reprezentoval Michal Josef 

Budina, který se svým pěkným výkonem zařadil 

do druhé desítky, a Tina Vovsová do desítky třetí. 

Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy.

Ing. Iva Tlamichová

Překvapení pro školáky v budově B

Pšt! Tohle má být překvapení, až se děti vrátí. 

A je toho na budově B víc.  Mgr. Ivan Jugl

Všechno jde, když se chce

A  nám se chtělo. A  co? Učit se prvouku v  lese, 

i když zrovna nemůžeme chodit do školy. 

Byly jsme s  mamkou a  mou mladší sestřičkou 

na  procházce u  přehrady a  jak si tak běháme 

po  lese, najednou mě zaujal polštář mechu. 

Říkám mamce: „Hele, mami, ten mech má tvar 

České republiky.“ Hned jsem si vzpomněla, 

že jsme nedávno ve  škole lepili do  sešitu při 

prvouce mapku naší země a její sousední státy. 

Mamka povídá: „Tak si to zkusíme sestavit, aspoň 

si zopakuješ naše sousedy!“  Moje sestra i já jsme 

přinesly další mechové polštářky a  za  pomoci 

maminky se nám povedla složit mapa soused-

ních států i  s  počátečními písmeny hlavních 

měst. Mamka ještě lesní dílo vyfotila a  poslala 

naší paní učitelce. Odměny jsem dostala 

hned dvě. První odměnou byla velká jednička 

do  prvouky. Druhou, že byly fotografi e využity 

při online výuce k  procvičení našich znalostí 

a  ani jsme nepotřebovali opravdovou mapu. 

Nebyla to zbytečná práce. Však se na mechovou 

mapku taky podívejte. A  kdo nezná naše sou-

sední státy a jejich hlavní města, ať se zeptá nás, 

třeťáků, protože my už to umíme.

Anička Červená, 3. A

Pracovní činnosti na dálku a jinak
Pro děti je výuka přes počítač náročná, a  proto 

pro zpestření zadáváme také dobrovolné úkoly 

žákům, které baví vyrábět a tvořit. Pro mnohé je 

to výborný způsob, jak zahánět nudu, jak spojit 

poznání, zábavu a rozvoj pracovních dovedností 

s  životem rodiny. Proto mnozí jdou do  dobro-

volných úkolů. Děti se snaží, rodiče je všemožně 

podporují, což i nám učitelům dodává pocit, že to 

za to stojí. Při „domácích“ pracovních činnostech 

si tak např. žáci vyrobili píšťalku ze dřeva, pomohli 

doma s úklidem a na zahradě s podzimními pra-

cemi, vytvořili podzimní dekoraci, v kuchyni uva-

řili večeři apod. Ne, nedonesli nám ochutnat (platí 

přece omezení pohybu) ani nepočítali, kolik listí 

shrabali. Milé je ale vidět žáky na zaslaných foto-

grafi ích „v akci“ nebo číst jejich komentáře.  

Chtěla bych poděkovat všem za to, jak spolu toto 

období zvládáme. Děti se nastalé situaci velmi 

rychle přizpůsobily, díky učitelům a  rodičům 

si osvojují nejen nové učivo, i  když to mnohdy 

není jednoduché. Celkové množství podpory, 

kterou mnozí rodiče svým dětem poskytují, je 

opravdu úžasné. Chtěla bych poděkovat žá-

kům za jejich snahu a rodičům za to, jak své děti 

podporují a pomáhají jim. Bez toho by to nešlo. 

Věřím, že společně to zvládneme.

Mgr. Sabina Kindlová

Nové oplocení školní zahrady
Osiřelá školní zahrada v  Schulzových sadech 

získala nové oplocení. Těší se na děti, jejich hry, 

křik a  radostný smích. Je připravena. Tak snad 

na jaře! Mgr. Ivan Jugl

Letošní rok Královédvorského chrámového sboru
Každý podzim jsme vás zvali na  adventní kon-

certy našeho sboru. Letošní rok je ale odlišný 

kvůli epidemii koronaviru. I  v  této nelehké 

době jsme v  čase rozvolnění absolvovali 

několik putování. Zazpívali jsme v  chrámu

sv. Mikuláše v  Praze, v  Litomyšli, na  Velehradě

a  ve Svatém Hostýně. Nezapomněli jsme ani 

na náš region a vystoupili v Hostinném, v Borov-

nici a  v  Čermné. Vrcholem letošní sezony 

byl pro nás koncert se světovou premiérou 

od  německého autora Holmera Beckera, který 

se uskutečnil v září ve Dvoře Králové nad Labem. 

Na všech těchto akcích se také mohli posluchači 

seznámit s  knihou Varhany na  Královédvorsku 

od našeho sbormistra Víta Havlíčka. Kniha popi-

suje 24 varhan v  nejbližším okolí a  obsahuje 

250 barevných fotografi í. Tuto zajímavou knihu 

je možné objednat na info@kchs.cz.

Každý rok jsme v  době adventní uvedli něko-

lik koncertů i  s  Královédvorským chrámovým 

orchestrem. Letos pevně věříme, že také v této 

nelehké době si zazpíváme alespoň u  vánoč-

ního stromu na  královédvorském náměstí 

T. G. Masaryka při již třetím ročníku Štědrovečer-

ního zpívání koled od 23:00 hod. 

Aktuální informace o  našich vystoupeních 

najdete na  www.kchs.cz. Pokud to tedy situ-

ace dovolí, těšíme se na  shledání na  našich 

vystoupeních.

Andrea Zaorálková, Královédvorský chrámový sbor, z. s
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Informace ze ZŠ Podharť Učitelské verše 
ze ZŠ Strž
Za normální situace

by tu byly informace

ze života naší školy,

co ji těší, co ji bolí.

O čem psát, když zavřela se?

My zůstali doma – zase.

Tak jsme pro vás, milí žáci,

splnili domácí práci:

básničkou vás povzbudíme,

a možná i pobavíme.

Ráno vždy se brzy vzbuď!

Zkontroluj si čich i chuť.

Přesto, že se on-line učíš,

do koupelny stejně musíš.

Pořádně se nasnídej,

hodiny si pohlídej.

Potom vaši wi-fi  popros,

ať tě dnes nevodí za nos.

Začni myslet na školu,

schovej křupky, kofolu.

Nastartuj si počítač –

teď je z tebe žák, ne hráč.

Školní věci měj po ruce,

sešity i učebnice.

Mamku pošli do kuchyně

a věnuj se angličtině.

Jestliže si nevíš rady,

učitel je přece tady!

Odhlašuj se, když je konec,

nedělej v rozvrhu binec.

Máš teď volnou chviličku?

Dej si malou rozcvičku.

Kočičí hřbet, dřep a klik,

hned se budeš cítit líp.

(Pokud bydlíš v paneláku, 

tak, prosím tě, bez žabáků!)

A po této fi tness chvilce

pokračuj zas ve výuce.

Snad se brzy uvidíme,

optimismus neztrácíme.

Třeba se na tyto stránky

vrátí zase školní články…

Klidný advent, Vánoce v  kruhu rodiny a  hlavně 

hodně zdraví do  nového roku přejí všichni ze

ZŠ Strž.

pedagogové ZŠ Strž

Poklady Kuksu a Josefova 
s budoucími průvodci
Kuks není jenom barokní hospitál 

a jeho turistický potenciál je obrov-

ský. O  tom se mohli přesvědčit 

i žáci druhého ročníku SPOŠ oboru 

cestovní ruch, kde se praktická cvi-

čení zaměřují i  na  průvodcovskou 

činnost.

Na  Kuks jako destinaci jsme se 

snažili dívat z pohledu jednotlivých 

cílových skupin, abychom pro ně 

připravili ideální program. Setkali 

jsme se s mnoha zajímavými lidmi, 

kteří mají na podobě Kuksu, jak ho 

známe dnes, velký podíl.

O  své práci nám vyprávěl pan kas-

telán Libor Švec, úskalí i  vtipné 

momenty práce průvodce nám 

ve  farmaceutickém muzeu přiblížili tamní prů-

vodci. Do problematiky marketingu cestovního 

ruchu nás zasvětil zástupce organizace Revita-

lizace Kuks pan Filip Košťál, který nás zároveň 

zavedl do již neexistujícího zámku. 

Díky moderním technologiím jsme si vyzkou-

šeli rozšířenou realitu, která nám ukázala Kuks 

a  jeho památky tak, jak vypadaly v dobách své 

největší slávy. 

A stále to nebylo všechno: vyprávění v budově 

Rentzova muzeu barokního tisku nám osvět-

lilo logiku uspořádání Kuksu ve Šporkově době 

i  díky vytištěné zvětšenině původní rytiny. 

V  muzeu veteránů jsme zhlédli nejen sbírku 

veteránů a šicích strojů, ale zároveň se dozvěděli 

další střípky z novodobé historie Kuksu, která je 

velkým dílem součástí rozvoje cestovního ruchu 

v regionu. 

Pevnost Josefov byla pro většinu zatím neznámá 

destinace. Milým překvapením byl nejen nový 

terminál a  železniční nástupiště v  Jaroměři, 

ale také probíhající natáčení amerického sci-fi  

fi lmu přímo v  jednom z  pevnostních bastionů. 

Objednaná prohlídka josefovského podzemí 

nás vtáhla do  josefovské doby se vším všudy: 

milá průvodkyně, zajímavý program vybraného 

okruhu a  využití nových technologií – to vše 

bylo nezapomenutelnou směsí zážitků a  záro-

veň skvělým příkladem pro všechny budoucí 

průvodce. 

Ve  stálé historické expozici v  Josefově jsme 

viděli obrovskou pec původní pekárny, která 

sice již neplní svoji původní roli, ale zahrála si fi l-

movou roli ve snímku Wilsonov. V tamní expozici 

jsme se dále seznámili s historií Josefova, který 

ještě v podobě vesnice Ples na návrší nad řekou 

Metují patřil… ano, hraběti Šporkovi! 

V  opravené budově, kde je expozice umístěna, 

nás mile překvapila otevřená kavárna i s venkov-

ním posezením. Takové propojení je v  cestov-

ním ruchu velice vítané a pro Josefov ve všední 

zářijový den nevídané. 

Vedoucí pevnostního města Josefov Zuzana 

Stádníková nám věnovala čas představením 

fungování celé pevnosti po  stránce fi nanční 

i cestovního ruchu a nastínila spolupráci s míst-

ními spolky, které jsou důležitou součástí boha-

tého komunitního života v pevnosti. 

Na závěr jsme měli štěstí a v jedné části pevnosti 

zastihli zástupce pevnostní kovárny, který se 

s  námi podělil o  radosti i  strasti provozu malé 

historické expozice a o  zkušenosti s  různými 

typy návštěvníků.

Obě destinace jsme zdaleka nestihli prozkoumat 

celé: již nyní jsou však pro nás více než názvem 

nebo bodem na mapě.

Mgr. Jana Hojná, Ing. Kateřina Sekyrková

SPOŠ Dvůr Králové nad Labem

Distanční výuka 
opět na prvním 
místě
Počátkem školního roku 

se děti a  zejména jejich 

učitelé snažili rychle 

v dlouho očekávané prezenční výuce vypořádat 

s  mezerami ve  vědomostech z  jarního období. 

A zatímco se žáci radovali především ze setkání 

se spolužáky a  jejich povídání nebralo konce, 

vyučující se připravovali na nechtěný, ale možný 

opakovaný scénář. 

Návrat 2. vlny nákazy koronavirem se nad nimi 

vznášel jako Damoklův meč již od prvních dnů.  

Rychle sebe i  děti vyškolit v  používání Micro-

soft Teams, objednat pro učitele PC, zmapovat 

rodiny dětí, jimž je třeba nabídnout technickou 

pomoc a  zapůjčit tablety, které naše paní uči-

telka – informatička připraví pro konkrétní žáky, 

zorganizovat plynulý přechod výuky a nenechat 

se zaskočit. 

Ani rodiče nezaháleli a  situaci nepodcenili. 

Urychleně vybavovali domovy připojením 

k internetu či modernějšími mobilními telefony 

pro své děti, aby je povinná distanční výuka 

v  tomto směru nezaskočila. Touto cestou jim 

patří velké poděkování, neboť ihned v  prvních 

dnech po  uzavření škol se naprostá většina 

domácností připojila k výuce na dálku. 

Rozvrh byl zredukován, výchovy vypuštěny 

a  výuka základních předmětů se rozdělila 

na  samostudium a  vzdělávání distanční. Na

1. stupni nejvýše na  2 vyučovací hodiny, na

2. stupni v průměru na 3 hodiny denně. Děti si 

opět uvědomují, že zodpovědnost za  vzdělání 

mají zejména ve  svých rukou, a  překonat pře-

kážky, namáhat se a  nepodvádět sám sebe se 

v budoucnu jistě zúročí. Učitelé jim na této cestě 

rádi pomohou.

vedení školy ZŠ Podharť

Poděkování z psího útulku
Ráda bych poděkovala všem dobrovolní-

kům, kteří za psy do útulku docházejí a tráví 

s  nimi čas na  procházkách, dárcům, kteří 

vynaloží svůj čas, energii a fi nance, aby při-

nesli psům krmení a pamlsky, a všem, kteří 

dali opuštěným psům nový domov a  jsou 

s námi v kontaktu.

Daniela Hoblová, Psí útulek Nový svět
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Bazar knih a her v náhradním 
jarním termínu
V  sobotu 7. listopadu se 

měl konat další ročník 

Bazaru knih, který měl 

nejen u čtenářů knih před 

rokem velký ohlas. Letos 

měl být doplněný baza-

rem komiksů a deskových 

her.

Z vašich reakcí víme, že v rámci koronavirových 

čistek většina z  vás uvolnila police knihoven 

novým knížkám i hrám a čekala na tento bazar 

s  tím, že těm starým dá šanci na  nového maji-

tele. Ptáte se nás na  možnosti využít k  těmto 

účelům police První dvorské knihobudky, která 

je umístěna nad schody lehkoatletického sta-

dionu (bývalá pokladna stadionu). Bohužel její 

kapacita je vhodná pro umístění jednotek pub-

likací. Pro krabice plné knih je skutečně ideální 

bazar knih.

Vzhledem k  současné situaci jsme se domlu-

vili s  paní ředitelkou královédvorského gym-

názia, že se pokusíme akci přesunout na  jarní 

termín. Budeme doufat, že v  novém termínu – 

20. března 2021 – se sejdeme v  obležení 

knih a  her v  prostorách dvorského gymnázia. 

Těšit se můžete opět i  na  zajímavé přednášky 

a deskohraní.

Bazar knih je součástí našeho projektu Čtení 

u  knihobudky, který byl podpořen městem 

v  rámci veřejně prospěšných aktivit. Tímto při-

pomínáme samotnou akci Čtení u knihobudky, 

která probíhala u  výše zmíněné knihobudky 

v  pondělí odpoledne – pokud to dovolila situ-

ace. Díky fi nanční podpoře města jsme pořídili 

sezení na  tomto krásném místě i  pro náhodné 

kolemjdoucí, kteří tak objevili nové místo pro 

čtení i  relaxaci přímo v centru města. V příštím 

roce plánujeme i v této aktivitě pokračovat. 

Pokud byste rádi pomocí této akce poukázali 

na další veřejný venkovní prostor, který by mohl 

sloužit pro odpočinek či setkávání, ozvěte se 

na spolekprodvorek@gmail.com.

Ing. Kateřina Sekyrková

Spolek pro Dvorek – inkubátor komunit

Rozkvetlé Královédvorsko? Víme, jak na to!
Také při svých cestách mimo Dvůr Králové nad 

Labem obdivujete rozkvetlé záhony zkrášlu-

jící různé obce? Není žádný důvod pro to, aby 

podobné záhony nemohly být i v našem městě. 

Dokonce se zde už první „vlaštovky“ objevují. 

Jednou z nich jsou letničkové záhony z výsevu, 

které loni a  letos technické služby zrealizovaly 

a  udržovaly na  několika plochách ve  městě. 

Pokud chcete jejich práci ocenit a  vyjá-

dřit přání, aby byly příští rok obnoveny, 

napište do  technických služeb panu řediteli 

Ing.  Horsákovi (horsak@tsdvur.cz) nebo panu 

Ing.  Meissnerovi, vedoucímu údržby veřejné 

zeleně (meissner@tsdvur.cz). Můžete připojit 

i svůj návrh na další plochy, kde byste podobnou 

výsadbu uvítali. Z reakcí veřejnosti je zřejmé, že 

květinové záhony zlepšují náladu většině z nás, 

což v současné době obzvláště potřebujeme.

Další dobrou zprávou je, že rada města schvá-

lila program a  podmínky adopce zeleně. Opět 

je to myšlenka, která v  mnohých městech 

funguje už dlouhé roky. Jedná se o  vytvoření 

okrasného záhonu na  pozemku města, o  který 

se ale stará občan ve  snaze zkrášlit např. okolí 

svého bydliště. Podrobnosti město bude zve-

řejňovat postupně, ale už teď můžete přemýš-

let, jestli byste si taky chtěli kousek kvetoucího 

ráje někde vytvořit. Jak to probíhá jinde, se pro 

inspiraci můžete podívat na internetu po zadání 

„Adoptujte si kousek zeleně v Brně-střed“.

A  zatím poslední letošní vlaštovkou je něko-

lik trvalkových záhonů, které vznikly v  rámci 

našeho projektu Rozkvetlé Královédvorsko 

ve spolupráci s veřejností nebo školami. Nabídli 

jsme zájemcům konzultace týkající se vhodné 

výsadby, případně z  peněz získaných z  grantu 

města na  veřejně prospěšné aktivity na  ni při-

spěli. První výsadba byla umístěna podél chod-

níku na  konci ulice Krkonošská, kousek před 

autobusovou zastávkou „kaplička“, realizoval ji 

a fi nancoval pan Šturma. Další je před vchodem 

do Domova mládeže SPOŠ ve Strži, kde se v této 

době místo plánovaných studentů na  výsadbě 

podíleli vychovatelé. Třetí výsadbu se podařilo 

dokončit před vchodem do  budovy Základní 

školy a  Praktické školy v  Přemyslově ulici díky 

pomoci asistentů pedagogů. 

Kvetoucích záhonů chceme vytvořit více, něk-

teré ještě letos, některé z  důvodů koronaviru 

přesouváme na  příští rok. Pokud se chcete 

do výsadeb zapojit, nebo víte o ploše ve veřej-

ném prostoru Dvora Králové nad Labem, která 

by si zasloužila osadit květinami, neváhejte mi 

napsat. Naším heslem je „Imunita a komunita se 

nejlépe posilují na čerstvém vzduchu!“

Linda Harwot

Spolek pro Dvorek

linda21@centrum.cz

Nová kniha: Lyžování – zvláště 
pak na Královédvorsku
L y ž o v á n í 

na  Králo-

védvorsku 

mělo vždy 

dobrý zvuk. 

Parta nad-

šenců se 

zaslouži la 

o  vybu-

d o v á n í 

lyžařského 

a r e á l u 

na  Zvičině. 

B o h u ž e l 

měnící se klimatické podmínky nejsou 

v současnosti příznivé pro lyžování v pod-

horských oblastech. Lyžařský klub přestal 

ve Dvoře Králové nad Labem existovat. To 

byl pro mě podnět sepsat historii lyžování 

na Královédvorsku, a to i v širším kontextu.

Útlou knížku se autor rozhodl vydat 

na  základě dobrozdání pana prof.  Karla 

Martinka a  pochopení ředitelky Městské 

knihovny Slavoj ve  Dvoře Králové nad 

Labem paní Mgr. Marty Peškové Staníkové.

Kniha bude k prodeji v městské knihovně 

Slavoj, v  městském informačním centru, 

v  městském muzeu a  také v  knihkupectví 

U Veselých.

Ing. Karel Raich

Tříkrálová koleda zazní

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnic-

kou akcí v  České republice, kterou každo-

ročně pořádá Charita Česká republika. 

Možná koleda tentokrát nebude znít 

ulicemi, ale štěstí, zdraví, dlouhá léta, 

a  především požehnání do  roku 2021 

chtějí koledníci přinést do vašich domovů 

i  navzdory koronavirovým opatřením. 

Nemusíte se bát – zdraví našich příznivců 

i koledníků je pro charitu na prvním místě, 

a  tak se Tři králové pilně připravují 

na koledu s rouškami i na koledu virtuální 

od 1. do 24. ledna 2021, která proběhne 

také ve Dvoře Králové nad Labem a okolí.

Všechny přípravy a  varianty koledy mají 

jedno společné – ani tentokrát se neobe-

jdou bez armády dobrovolníků a štědrosti 

dárců. Cíl i motto sbírky zůstávají stejné – 

hlavní je pomoc lidem v  nouzi a  pomáhá 

každá koruna. Pracovníci charit mají 

s dodržováním hygienických pravidel zku-

šenosti ze sociálních i  zdravotních služeb, 

a  proto věří, že se jim povede je dodržet 

i  při koledování. Úplný zákaz koledování 

by nás velmi mrzel. Vás však mrzet nemusí. 

Radostnou zvěst roznesou Tři králové 

po České republice, děj se, co děj! 

Výtěžek v  našem městě bude použit 

na přímou pomoc občanům v nouzi, dále 

na  vybavení denního stacionáře potřeb-

nými pomůckami a  nábytkem, na  pobyt 

pro děti vyrůstající v náhradní rodinné péči 

a na podporu našich dalších služeb.

Farní charita Dvůr Králové nad Labem
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Sokolské stezky za zdravím
Celá covidová situace, kdy děti ani dospělí 

nemohou společně sportovat uvnitř sokolovny, 

ani venku, nás velmi trápí, a  tak jsme si lámali 

hlavu, jak obohatit život nejen dětem a přitom 

neporušit nařízení vlády. Nakonec nás inspiro-

val Sokol Jihlava, který připravil tajemné cesty 

po  okolí Jihlavy. To nás nakoplo, a  tak jsme se 

vydali hledat cíle Sokolských stezek v nejbližším 

okolí našeho města. 

Po cestě jsme vymýšleli, jakým způsobem dove-

deme případné zájemce k  cíli a  co bude v  cíli 

ukryto. Nakonec vzniklo šest Sokolských stezek 

za  zdravím. Každá stezka měla vlastní indicie, 

které pomohly zájemcům najít úkryt, ve kterém 

byla krabička s bločkem a tužkou. Motivací bylo 

najít všechny stezky a získat tak od Sokola malý 

suvenýr.

Vůbec jsme neměli představu, jestli bude 

o  podobnou hru v  době podzimních prázdnin 

zájem, a  bývali bychom se spokojili i  s  tím, že 

jsme se při přípravách krásně prošli na čerstvém 

vzduchu, a  pokud se zúčastní členové našich 

rodin a pár sokolíků, bude iniciativa považována 

za  úspěšnou. Zájem, který od  počátků proje-

vili Královédvorští, nás mile překvapil a  potě-

šil. Každý den stezkami putovaly dvojice i  celé 

rodiny, projevovaly nám spokojenost na sociál-

ních sítích, dělily se s námi o fotografi e. Po odha-

lení všech šesti úkrytů se objevil i  smutek, že 

je hra u  konce, a  tak vznikla bonusová stezka 

v  oblasti Zátluk, kterou hledali zájemci podle 

veršovaného návodu a samozřejmě opět podle 

indicií. 

A  kam jednotlivé stezky vedly? Na  parkoviště 

ZOO, abychom si připomněli, jak krásně by tam 

bylo, kdyby…, nad nemocnici a do parku, kde je 

na podzim moc krásně, na hřbitově jsme zavedli 

účastníky ke  hrobu letce Eduarda Zbroje, kte-

rému jsme 8. října odhalili Kámen zmizelého, 

samozřejmě nesměla chybět sokolovna a rybní-

ček v Borovičkách.

Po  ukončení hry jsme zjistili, že každé ze 

sedmi stanovišť navštívilo přes sto nadšenců. 

Všech sedm krabiček si zapsalo 65 účastníků, 

celou stezku bez bonusu absolvovalo dalších 

34 osob. Dalších 51 účastníků prošlo čtyři 

a  méně stezek. Takže suma sumárum jsme 

vytáhli k  podzimním procházkám kolem 150 

Královédvoráků, a  dokonce i  přespolní. Čísla 

bohužel nejsou úplná, protože rodiče větši-

nou zapisovali do  notýsků pouze své ratolesti, 

což je škoda, protože je pravděpodobné, že 

návštěvníků stezek bylo ještě více. Na  závěr 

zhodnotila hru krásnou básničkou A. Erbenová.

Děkujeme všem účastníkům za to, že se zapojili 

do naší hry, i za to, že krabičky zůstaly po celou 

hru na  svých místech. Ti, kteří prošli všech 

základních šest stezek, budou informováni 

o  předání slíbeného suvenýru na  našem webu 

a Facebooku.

Sokolím stezkám zdar!

Andrea Erbenová a Mgr. Pavlína Špatenková

za realizační tým TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Na sociálních sítích měl velký ohlas vzkaz, který 

napsala jako reakci na současnou situaci 81letá 

sokolská cvičitelka seniorek Alena Nováková.

Co děláte? 

Jak se máte? 

Na cvičení vzpomínáte? 

U nás v pergole se cvičí, až to na zahradě fi čí! 

Jinak už bych byla jako hruška shnilá. 

Buďte silní SOKOLI, ať vás kovid neskolí! 

Všechny zdraví Alena. NAZDAR! 

Distanční výuka aneb jsme tu 
jeden pro druhého 

Naše škola od  2. listopadu z  důvodu uza-

vření speciálních škol zavedla vzdělá-

vání trochu jinak. Osvědčila se návštěva 

pedagogů v  rodinách, kde jsou našim 

žákům metodicko-pedagogickou podpo-

rou a  rodičům převážně tou psychickou. 

Někteří žáci využívají možnosti pobytu 

v  rodinách pedagogů a  prožívají tento 

náročný čas také v  láskyplném prostředí 

našich pedagogů. Tím se stala distanční 

výuka přínosnější a  prospěšnější… 

a ke spokojenosti nás všech. 

Pokud to situace u  některých našich žáků 

umožní, využíváme on-line výuky. Protože 

jsme škola od srdce a vážíme si jeden dru-

hého, podpořili jsme prosociální vztahy 

a  žáci si vzájemně malují obrázky, píší 

pozdravy a  dopisy. Společnými silami to 

zvládneme. 

Více informací naleznete na  stránkách 

www.specialniskoladvurkralove.diakonie.cz

nebo na  facebookovém profi lu: 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

Vážení a  milí diváci, 

srdečně vás zdra-

víme z  Hankova 

domu i  z kina Svět, 

kde nám moc chy-

bíte! Věříme, že se epidemiologická situace brzy 

zlepší a znovu vás uvítáme v prostorách našeho 

městského kulturního zařízení. 

Mezitím v  listopadu dostali v  divadle prostor 

malíři, kteří dali nový kabát velkému salonku 

i foyer a prostorám u šatem. Snažíme se realizo-

vat práce a  revize, které jindy probíhají během 

divadelních prázdnin. 

Program divadla i  kina je průběžně připravo-

ván a aktualizován, neuskutečněná představení 

přesouváme na  náhradní termíny a  doufáme, 

že je brzy zrealizujeme. Chtěla bych uklidnit 

předplatitele, protože jednotlivé akce postupně 

překládáme a  tudíž o  ně nepřijdete. To se týká 

jak divadelní sezony 2020/2021, tak i koncertní 

řady KPH 2020/2021. I pohádky pro děti v rámci 

Divadelního čtyřlístku uvidíte v  nejbližším 

možném termínu. O  celý rok jsme „překlopili“ 

program pro mateřské, základní a střední školy.

Těšíme se, že znovu poběží i  výtvarný kroužek 

Hankova domu pro předškoláky. Stejně tak 

i  mladí tanečníci nepřijdou zkrátka, v  kurzech 

tance budeme pokračovat, jak jen to bude 

možné. Příští rok se můžete těšit například 

na koncert Anety Langerové, Divadlo Járy Cimr-

mana, kultovní představení Caveman atd. 

Aktuální informace naleznete na  webu divadla  

www.hankuv-dum.cz a  kina www.kino-svet.cz 

i na příslušných facebookových profi lech. 

Přejeme vám pevné zdraví, pohodové svátky 

vánoční a do nového roku jen to nejlepší! Těšíme 

se s vámi na viděnou v divadle nebo kině! 

Mgr. Jana Kubcová, MBA, ředitelka 

za kolektiv Hankova domu, MKZ 

Hankův dům přesouvá termíny představení
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Stomatologická pohotovost
prosinec 2020
5. a  6. 12.: MUDr.  Miroslava Landová, 

Spojených národů 743, Dvůr Králové nad 

Labem, tel.: 499 321 931;

12. a 13. 12., 19. a 20. 12., 24. až 26. 12.:  

Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 1105, Dvůr Krá-

lové nad Labem, tel.: 499 321 028;

27. 12.: MUDr.  Miroslava Landová, Spoje-

ných národů 743, Dvůr Králové nad Labem, 

tel.: 499 321 931;

1. 1. 2021: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 1105, 

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

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

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Úspěch královédvorské 
cyklistky Karolíny Bergerové

Karolína Bergerová z cykloklubu Carla.

kupkolo.cz vybojovala 3. místo v Českém 

poháru a příští rok si prý vyzkouší také Svě-

tový pohár maratonů horských kol (XCM)!

Jan Holan

Sběr rostlinných olejů a tuků 
nejen z vánočního smažení
Nevylévejte použitý kuchyňský olej do 

odpadu, šetřete životní prostředí i život-

nost vaší kanalizace. Město Dvůr Králové 

nad Labem v prosinci loňského roku 

rozmístilo na vybraná stanoviště kontej-

nerů na tříděné odpady černé plastové 

popelnice s oranžovým víkem na rostlinné 

oleje a tuky. Nádoby najdete na stano-

vištích: ulice Macharova, křižovatka ulic 

Mánesova a nábřeží Benešovo, křižovatka 

ulic J. Suka a Rybova, ulice E. Krásnohor-

ské, ulice K. Světlé, křižovatka ulic Slunečná 

a Okružní, ulice Máchova, ulice Alešova, 

ulice Spojených národů, ulice Kollárova, 

Žižkov, křižovatka ulic Libušina a Čechova, 

křižovatka ulic Husova a Slovany, křižovatka 

ulic Raisova a Vančurova, ulice 17. listopadu 

(vedle Billy), Žireč, Zboží, Lipnice a Verdek.

Použité rostlinné oleje a tuky je potřeba 

do nádob vkládat v neporušených uzavíra-

telných plastových obalech, nejlépe v PET 

láhvích. Do černých nádob s oranžovým 

víkem nepatří žádné další obaly ani komu-

nální odpad či použité motorové oleje.

Ing. Eva Šírková, odbor životního prostředí

Skautské středisko hlásí
Pravidelné schůzky našich oddílů se pozastavily, 

ale členové našeho střediska nezahálí. 

Děvčata z  8. oddílu si dávají pomocí interne-

tové skupiny různé úkoly ze skautingu, ale 

jsou mezi úkoly i  různé střelené, při kterých 

se děvčata vyfotí a  pro zasmání fotky rozešlou 

ostatním. Vedoucí vlčat Michal ještě za pomoci 

dvou skautů-roverů připravil pro všechny 

zájemce z  našeho střediska od  nejmenších až 

po  nejstarší kódovací hru, která trvala 

10 dnů. Úkolem hry bylo pomocí 

nápověd v  podobě fotografi í 

z  města a  jeho blízkého okolí najít 

15 kartiček s  QR kódy, které pomohly 

sestavit tajnou zprávu. Postupně byly 

zveřejňovány další podrobnější fotogra-

fi e z  míst, kde byly umístěny kartičky 

s QR kódy. 

Někteří členové našeho střediska se také 

zapojili do  Skautské pomoci Lince seni-

orů. Zájemci se zaregistrovali a  potom 

byli případně kontaktováni, pokud 

někdo požádal na  bezplatné telefonní 

lince o  pomoc. Skauti tak pomáhají při 

nákupu potravin, při 

návštěvě pošty, kde není 

vyžadována přítomnost 

seniora, při návštěvě 

lékárny apod. 

V úterý 17. listopadu také 

skauti uctili položením 

květin 31. výročí sametové revoluce.

Ing. Martin Stránský

Z královédvorského psího útulku
V tomto článku bych vás ráda spíše než slovem 

provedla obrazem života psů v útulku. Často je 

pojem útulek spojen s  opuštěností, smutkem 

a  strádáním... Pokud je však umístěným psům 

poskytnuto vhodné krmení a  zázemí, dostatek 

pohybu, kontakt s lidmi a dalšími psy (a zvířaty) 

a zábava, může se i útulek stát dobrým místem 

pro život. 

Pohyb a hra vybijí energii, posílí svaly, zaměstnají 

hlavu – ve výběhu nebo na procházce (foto vlevo 

nahoře). Vzájemná společnost psy zklidní a dobře 

naladí (vlevo dole). Čas strávený ve  smečce lid-

ské i  psí přispívá k  psychické pohodě (vpravo 

nahoře). Blízký a vřelý kontakt s člověkem prohlu-

buje důvěru k lidem (vpravo dole).

O aktuálně umístěných psech a dění v útulku se 

dozvíte na www.utulek-dknl.estranky.cz.

Na  závěr přeji všem čtenářům do  nadcházejí-

cího vánočního času pevné zdraví, optimismus, 

milé lidi kolem sebe a nadhled a klid v přijíma-

ných informacích.

Daniela Hoblová, Psí útulek Nový svět


