
Novoroční přání starosty města
Vážení spoluobčané, 

milí Královédvoráci,

dovolte mi, abych 

vám na  tomto místě 

v  prosincovém 

vydání Novin Králo-

védvorské radnice 

popřál všechno 

nejlepší do  nového roku 2021 a  podě-

koval každému z  vás za  všechno dobré 

v  končícím roce 2020 – v  roce, který asi 

pro naprostou většinu z  nás byl výjimeč-

ným, zvláštním a  neobvyklým a  podepsal 

se významně na  našich životech, ovliv-

nil naše zdraví, zasáhl do  výkonů našich 

zaměstnání, do školní výuky našich dětí 

a zcela určitě i do vztahů v našich rodinách 

a domovech.

Zároveň události celého roku 2020 také 

prověřily naši trpělivost, soudržnost a sou-

náležitost, hodnoty a  sílu vztahů a  vazeb, 

které mezi sebou máme. Na  všem zlém 

se dá hledat něco pozitivního – i kdyby to 

mělo být pouhé poučení. 

Jsem přesvědčen o  tom, že všechny udá-

losti roku 2020 nám kromě obrovských 

každodenních komplikací také ukázaly 

sílu některých charakterů, náročnost, ale 

i odolnost některých profesí, sílu lidské soli-

darity anebo nám odhalily naši přílišnou 

– a  vždycky spíš krátkozrakou – orientaci 

na materiální statky. Pokud máme ve všem 

zlém hledat i  něco dobrého, potom by to 

mohlo být právě zamyšlení nad tím, co je 

pro nás skutečně důležité, má cenu a hod-

notu. A  takovou inventuru by měl udělat 

každý z nás.

Přeji vám v roce 2021 hlavně pevné zdraví, 

ale kromě něj i  víru ve  skutečné hodnoty 

a dostatek sil, abychom se k nim každý sám, 

ale zároveň i společně začali dobírat.

Ing. Jan Jarolím, starosta města

Svoz vánočních stromků
Také v roce 2021 je pro občany města zajiš-

těn svoz vánočních stromků. Ty je možné 

odložit v  neděli 10. ledna, 24. ledna nebo

7. února na  stanoviště barevných kontej-

nerů na tříděný odpad. Svoz bude probíhat 

vždy následující pondělí. Vánoční stromky 

lze odvézt také do  sběrného dvora. Upo-

zorňujeme, že ze stanovišť popelnic 

a  kontejnerů na  směsný odpad nebudou 

stromky odváženy.                 (mik)

Zastupitelé 
schválili rozpočet 
města na rok 2021

2 Je možné žádat o dotace 
na sport a tělovýchovu, 
vyčleněno je 7 mil. Kč

2 Cena vodného 
a stočného bude 
od ledna 91,30 Kč

3 V ZŠ Podharť mají 
nové multimediální 
jazykové učebny

3 Autobusové 
nádraží monitorují 
kamery
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Na  komfortní cestování se mohou těšit občané ve  Dvoře Králové nad Labem, kteří využijí služeb hromadné dopravy. 

Od ledna bude v ulicích města jezdit nový bezbariérový autobus pro 38 cestujících (15 míst k sezení), vybavený vizuálním 

i akustickým informačním systémem pro signalizaci zastávek, USB zásuvkami pro možnost dobíjení mobilních zařízení 

a bezplatným wi-fi  připojením. Nechybí ani nezávislé topení a klimatizace prostoru pro cestující. Autobus bude snadné 

identifi kovat, zdobí ho výrazná grafi ka, která odkazuje na  turistické zajímavosti a  tradice Dvora Králové nad Labem. 

Autorem grafi ckého návrhu je královédvorský výtvarník Jiří Holan, dodavatelem polepu fi rma Spyron. Na fi nální podobě 

grafi ky, která je inspirována vizuálem turistického portálu města, spolupracovala také pracovní skupina pod vedením mís-

tostarostky města Alexandry Jiřičkové. Druhý nový autobus, tentokrát pro 70 cestujících (34 míst k sezení), bude nasazen 

přibližně od března 2021. 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. Foto: Jan Skalický
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Město opět pomůže podnikatelům, 
promine jim další část nájemného
Stejně jako na  jaře po  první vlně koronavirové 

pandemie i  nyní zastupitelé města Dvůr Králové 

nad Labem souhlasili s pomocí místním podnika-

telům, kteří mají od města pronajaté prostory, ale 

kvůli koronaviru museli omezit či zastavit svůj pro-

voz. Město jim tak opět promine buď celou částku, 

nebo část nájemného za  pronájem městských 

prostor sloužících podnikání, a  to během měsíců, 

ve kterých byl vyhlášen nouzový stav – tj. říjen, lis-

topad a prosinec.

Město Dvůr Králové nad Labem pro tyto účely 

rozdělilo podnikatelské subjekty na  skupiny 

s různým rozsahem pomoci.

1. Podnikatelům z první skupiny, kteří po dobu 

nouzového stavu nemohli vykonávat svoji čin-

nost pro veřejnost (např. restaurace, kadeřnic-

tví, masáže atd., celkem 10 subjektů), bude od

1. října do  31. prosince 2020 prominuto 100 % 

původní nekrácené výše nájemného.

2. Podnikatelům, kteří po  dobu nouzového 

stavu mohli vykonávat svou činnost pro veřej-

nost pouze z  části (např. některé obchody 

a  služby, celkem 30 subjektů), bude od  1. října 

do  31. prosince 2020 prominuto 50 % původní 

nekrácené výše nájemného.

3. Podnikatelských subjektů zařazených do třetí 

skupiny, na jejichž činnost mělo vyhlášení nou-

zového stavu minimální vliv (např. bankovní 

ústavy, celkem 3 subjekty), se pomoc ve formě 

snížení nájmu netýká.

„Již na  jaře zastupitelé schválili pomoc podni-

katelům, kteří mají v  pronájmu městské pro-

story a  na  něž negativně dopadla první vlna 

koronavirové pandemie. Tehdy jsme mimo jiné 

rozhodli, že podnikatelům zařazeným do  první 

a druhé skupiny promineme i 25 % nájemného 

za druhé pololetí letošního roku. Ukázalo se ale, 

že tato pomoc není vzhledem k pokračující krizi 

a  další vlně pandemie dostačující, proto na  ni 

nyní navazujeme. Během měsíců, kdy je vyhlá-

šen nouzový stav, tedy opět podnikatelům, 

kteří mají pronajaté městské nebytové prostory, 

promineme buď celé nájemné, nebo jeho část,“ 

říká starosta Jan Jarolím a dodává: „Samozřejmě 

bych byl rád, aby se situace z letoška v roce 2021 

již neopakovala. Ale pokud se tak stane, navrhnu 

zastupitelům znovu o  další pomoci podnikate-

lům jednat.“

Miroslava Kameníková

Od ledna bude ve Dvoře Králové nad Labem 
jezdit nový autobus hromadné dopravy
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Město snáz z ulic „odstraní“ 
dlouhodobě odstavená auta
Díky novele zákona o  pozemních komu-

nikacích může město Dvůr Králové nad 

Labem nechat snadněji odstranit z komu-

nikací dlouhodobě odstavená vozidla, 

která mají buď propadlou technickou kont-

rolu, nebo vykazují znaky vraků.

V  případě aut s  propadlou technic-

kou kontrolou je nyní možné odstranit 

na  náklady majitele vozu z  komunikací 

vozidlo, které má více než 6 měsíců pro-

padlou pravidelnou technickou prohlídku. 

Údaje o provozovateli odstaveného vozidla 

zapsané v registru silničních vozidel si může 

vyžádat vlastník komunikace, případně 

může dojít na základě jeho žádosti k ohle-

dání vozidla. Ohledání provedou pracovníci 

silničního správního úřadu, kteří mohou 

uzamčené vozidlo otevřít a následně zajistí 

jeho uzamčení. Náklady hradí vlastník 

pozemní komunikace, pokud však bylo 

vozidlo odstaveno v  rozporu se zákonem, 

uhradí tyto náklady jeho provozovatel.  

Ten pak bude mít dva měsíce od doručení 

výzvy, aby vozidlo z  komunikace odstranil, 

případně zajistil provedení technické kont-

roly s  výsledkem, že je vozidlo schopné pro-

vozu na komunikaci. Pokud se tak nestane, 

vlastník pozemní komunikace je oprávněn 

nechat odstavený vůz odtáhnout a odstavit 

jej na vhodném místě. Provozovateli oznámí 

místo, kde a za jakých podmínek je možné 

vozidlo vyzvednout. 

V případě vraků platí, že po uplynutí dvou 

měsíců ode dne, kdy byla uložena provo-

zovateli autovraku povinnost ho z komuni-

kace odstranit, bude vrak na náklady jeho 

provozovatele odstraněn.

Více informací na www.mudk.cz.

(mik)

Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2021
Město Dvůr Králové nad Labem bude v roce 2021 

hospodařit s  defi citním rozpočtem. Zatímco plá-

nované příjmy činí 404,56 mil. Kč, výdaje jsou 

444,78 mil. Kč. Rozpočet do vyrovnanosti doplňuje 

fi nancování ve výši 40,22 mil. Kč, které nemá cha-

rakter ani příjmů, ani výdajů, a pokryje ho zůsta-

tek fi nančních prostředků z  let minulých a  smluv 

o  kontokorentním úvěru v  souhrnné výši úvěro-

vého limitu 55 mil. Kč. Rozpočet schválili zastupi-

telé na svém prosincovém zasedání.

Výdaje
Největší část výdajů rozpočtu tvoří jako každo-

ročně investiční akce, na  rok 2021 jsou pláno-

vány ve  výši 128,2 mil. Kč. K  těm nejvýznam-

nějším patří například další etapa rekonstrukce 

Azylového domu Žofi e (15,5 mil Kč), kde vznik-

nou nové byty a  nové pokoje, modernizace 

technologie a  stavební úpravy zázemí zimního 

stadionu (11 mil. Kč), výstavba komunikace 

včetně zasíťování a veřejného osvětlení v  loka-

litě Sylvárov pod technickými službami (v  sou-

hrnu za  15,5 mil. Kč), I. etapa výstavby ČOV 

v  Žirči (10,7 mil. Kč), rekonstrukce vodovodu 

a  kanalizace v  ulicích Zborovská (10,5 mil. Kč) 

a Karolíny Světlé (5 mil. Kč), rekonstrukce chod-

níku ve  Verdeku (5 mil. Kč) nebo rekonstrukce 

komunikace u MŠ v Lipnici (5 mil. Kč).

Významnou součástí rozpočtu jsou také předpo-

kládané výdaje na opravy a udržování majetku 

města (22,52 mil. Kč), neinvestiční a  investiční 

příspěvek technickým službám (52,17 mil. Kč 

a 1,5 mil. Kč), výdaje na školství (29,46 mil. Kč), 

kulturu (28,63 mil. Kč), které zahrnují i  pro-

středky na podporu a rozvoj sportu a příspěvky 

na vyhlášené okruhy obecně prospěšných akti-

vit, a  na sociální služby (15,25 mil. Kč) včetně 

neinvestičního příspěvku pečovatelské službě 

města. Nezanedbatelné nejsou ani výdaje 

na  životní prostředí (6,85 mil. Kč) nebo výdaje 

na  dopravní obslužnost, provozování MHD, 

činnosti z  oblasti krizového řízení, na  jednotky 

dobrovolných hasičů ve Verdeku a v Žirči či per-

sonální a  mzdové výdaje. Město Dvůr Králové 

nad Labem pamatuje ve  svém rozpočtu také 

na příspěvek na zajištění dětské lékařské poho-

tovosti a  příspěvek nadačnímu fondu městské 

nemocnice.

„Nechtěli jsme investiční akce z rozpočtu na rok 

2021 škrtat, proto jsme některé z  nich rozložili 

v  čase, například výstavbu nových chodníků 

nebo rekonstrukci druhého bazénu na Tyršově 

koupališti. U některých je důvodem velký rozsah 

prací, u  některých jejich fi nancování. Uvidíme 

také, zda a  jak na  nás ekonomicky dopadne 

současná koronavirová pandemie nebo možné 

výpadky daňových příjmů, o  kterých se nyní 

tolik diskutuje. Případné změny v  rozpočtu by-

chom řešili během roku v rámci takzvaných roz-

počtových opatření,“ uvedl starosta Jan Jarolím. 

Příjmy
Na straně příjmů tvoří nejvýznamnější položku 

předpokládané daňové výnosy a  výnosy ze 

správních a místních poplatků a ostatní daňové 

příjmy plánované ve  výši 257,7 mil. Kč. Neda-

ňové příjmy činí 73,23 mil. Kč a tvoří je zejména 

nájmy z  nemovitostí ve  vlastnictví města, 

nájemné od  společností Lesy města, s. r. o., 

a Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové 

nad Labem, s. r. o., apod. Z ostatních příjmů se 

počítá s příjmy z prodejů pozemků, domů, bytů 

a  staveb (37,75 mil. Kč). Podstatnou oblast pří-

jmů tvoří i  předpokládané dotační prostředky, 

které jsou nyní v souhrnné výši 35,88 mil. Kč.

Zastupitelé schválili i střednědobý výhled roz-

počtu města na období 2022–2023, který nahra-

dil dosavadní dokument.

Miroslava Kameníková

Rozpočet města je zveřejněn na www.mudk.cz.

V roce 2021 podpoří město Dvůr Králové nad Labem 
tělovýchovu a sport dotacemi ve výši 7 mil. Kč
Každoročně vyhlašuje město Dvůr Králové nad 

Labem dotační programy na  podporu kulturní, 

sportovní a  sociální oblasti, na  služby související 

se sociální oblastí a  na  veřejně prospěšné akti-

vity. Rada města nyní schválila vyhlášení dotač-

ního programu na podporu tělovýchovy a sportu 

v roce 2021, na což je v rozpočtu vyčleněno celkem

7 mil. Kč. Žádosti je možné podávat od  20. ledna 

do 8. února 2021 do 15:00 hod.

„Cílem je především podpořit sportovní a  tělo-

výchovné organizace, které pravidelně působí 

na  území města nebo svou činností město 

reprezentují, zároveň chceme podpořit organi-

zaci sportovních akcí v našem městě a přípravu 

sportovců,“ říká starosta Jan Jarolím.

Vypsány jsou tři oblasti podpory:
A  – podpora dlouhodobé činnosti spor-

tovních oddílů na  území města: podpora se 

poskytuje např. na  pokrytí části nákladů spo-

jených s úhradou nájemného, energií, cestovní 

příkazy, startovné, rozhodčí, zdravotní zajištění 

zápasů nebo na sportovní vybavení neinvestiční 

povahy.

B – podpora sportovních akcí pořádaných 

ve Dvoře Králové nad Labem: hradit lze např. 

nájemné, rozhodčí, propagaci, věcné ceny pro 

účastníky. Každý sportovní oddíl případně 

pořadatel může podat jen jednu žádost. Pokud 

v daném roce organizuje více sportovních akcí/

sérii turnajů, doplní do žádosti přílohu s rozpoč-

tem na každou akci zvlášť a na formulář žádosti 

uvede souhrnný rozpočet. Jeden sportovní 

oddíl (druh sportu) může získat max. 50.000 Kč 

bez ohledu na počet pořádaných akcí. 

C – podpora sportovních aktivit jednotlivců – 

sportovců (fyzické osoby): na jejich sportovní 

přípravu a reprezentaci města.

Žádosti je možné podávat od  20. ledna do

8. února 2021 do 15:00 hod.

Příjemcem dotace může být právnická osoba, 

která provádí na  území města pravidelnou 

sportovní činnost či ve  městě pořádá jednorá-

zovou akci, nebo fyzická osoba, která se aktivně 

věnuje konkrétnímu sportu. Vyřazeny však 

budou spolky, které mají specifi cké náklady 

nesrovnatelné s  požadavky ostatních sportov-

ních oddílů. „Samozřejmě o  tom budou jejich 

zástupci informováni a zároveň jim sdělíme, jak 

mají dál postupovat, aby mohli získat dotaci 

mimo vyhlášený dotační program,“ vysvětluje 

Jan Jarolím.

Výše dotace na pořádání sportovních akcí a pro 

jednotlivce je stanovena minimálně 3.000 Kč 

a  maximálně 50.000 Kč, maximální výše podílu 

dotace města na  celkových výdajích žadatele 

činí 75 %. 

Žádosti musí být podány na  předepsaném 

formuláři s  povinnými přílohami buď poštou, 

nebo osobně ve stanoveném termínu (na poda-

telnu městského úřadu nejpozději do  8. února 

2021 do  15:00 hod.). Zároveň musí být originál 

žádosti naskenován včetně podpisu opráv-

něné osoby a  zaslán na  e-mailovou adresu 

dotacemesta@mudk.cz. Žádosti je možné podat 

také prostřednictvím datové schránky, žádost 

však musí být elektronicky podepsána kvalifi ko-

vaným certifi kátem statutárního orgánu žadatele.

Vyhlášené dotační programy jsou zveřejněny 

po  dobu 30 dnů před termínem pro podá-

vání žádostí. Pak následuje lhůta pro samotné 

podání žádosti. Využijte tedy tento čas pro kon-

zultaci na  odboru školství, kultury a  sociálních 

věcí (náměstí T. G. Masaryka 38, kancelář č. 300a, 

resp. 314), kde vám poradí, jak s žádostí naložit.

Kompletní vyhlášení dotačních programů 

včetně formulářů najdete na  webových strán-

kách města v  sekci Granty a  dotace/Dotace 

z rozpočtu města.

Miroslava Kameníková
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Vyhlášky stanovují školské 
obvody spádových mateřských 
a základních škol
Zastupitelé města na  svém prosinco-

vém zasedání schválili obecně závaznou 

vyhlášku č. 5/2020, o  stanovení školských 

obvodů spádových mateřských škol zří-

zených městem Dvůr Králové nad Labem, 

a také obecně závaznou vyhlášku č. 6/2020, 

která stanoví školské obvody základních 

škol zřízených městem. Oba předpisy 

nahrazují dosavadní vyhlášky z roku 2017.

„Do vyhlášek jsme zapracovali nově vzniklé 

ulice K  Vodárně, V  Lužánkách a  V  Pod-

lesí, které přibydou od  1. ledna 2021 

na  mapu Dvora Králové nad Labem. Co 

se týká mateřských škol, spádově budou 

tyto ulice patřit do  školského obvodu 

MŠ Elišky Krásnohorské. V případě základ-

ních škol bude ulice V  Podlesí patřit 

do  obvodu ZŠ Podharť, ulice K  Vodárně 

a  V  Lužánkách do  obvodu ZŠ Schulzovy 

sady, “ uvedla Kateřina Pištorová, vedoucí 

odboru školství, kultury a  sociálních věcí 

Městského úřadu Dvůr králové nad Labem, 

a  dodala: „Vzhledem k  tomu, že do  Dvora 

Králové nad Labem dojíždějí žáci z okolních 

obcí, s nimiž má město uzavřené dohody, 

do  školského obvodu ZŠ Schulzovy sady 

patří také obce Vlčkovice v  Podkrkonoší, 

Stanovice, Choustníkovo Hradiště, Kohou-

tov, Kuks, Kocbeře, Nemojov, Doubravice, 

Libotov a Hajnice. 

Obě vyhlášky s  konkretizací jednotli-

vých školských obvodů jsou zveřejněny 

na stránkách www.mudk.cz.

(mik)

Vyšlo osmé číslo Vlastivědného 
čtení o Královédvorsku
Před koncem roku vyšlo nové číslo Vlasti-

vědného čtení o Královédvorsku. Na  úvod 

si připomeneme oslavy 750. výročí první 

písemné zmínky o  městě. Železnici je 

věnován text Vítězslava Valeše. Popisuje 

neuskutečněný projekt dráhy českého seve-

rovýchodu, díky kterému mohla být sta-

nice Dvůr Králové nad Labem křižovatkou 

železničních tratí. Radomír Roup zmapoval 

majitele domů u  Šindelářské věže i  osudy 

kaple sv. Jana Nepomuckého na  Karlově. 

Dnes je to běžný obytný domek. Možná 

znáte příběh o nevinné Doře Žirečské, která 

zmrzla na  pranýři. Radomír Roup odhaluje 

její skutečný příběh. Další dvě zpracování 

příběhu od  Filipa Pýchy a  moje tu najdete 

také. Církevní památky ve  městě popsal 

ve  své knize katolický duchovní Johann 

Carl Rohn v roce 1782. Její význam spočívá 

především v tom, že je vůbec nejstarší prací 

tohoto druhu, z níž ostatní dějepisci čerpali. 

Poprvé do češtiny text nyní přeložil a dopl-

nil poznámkami Ignác Antonín Hrdina. Aleš 

Tauchman přináší druhou část pohledu 

na středověké cesty, a to jak formovaly vznik 

měst a  obcí. Tentokrát se zaměřil přímo 

na Dvůr Králové nad Labem. Karel Martinek 

se zamýšlí nad odsunem německého oby-

vatelstva a  různými pohledy na  tyto udá-

losti. Za základ si vzal historii soužití Čechů 

a Němců na Zvičině. Časopis je k dostání za 

50 Kč v informačním centru, v městském 

muzeu a knihovně Slavoj. 

                Bedřich Machek 

Cena vodného a stočného bude 
od ledna 2021 činit 91,30 Kč
Na  prosincovém zasedání schválili zastupitelé 

města Dvůr Králové nad Labem novou cenu vod-

ného a stočného, která bude od 1. ledna 2021 činit 

91,30 Kč včetně DPH (83 Kč bez DPH). Odběratelé 

tak za  kubík odebrané a  vypuštěné vody zaplatí 

zhruba o  5 % více než dosud. Zatímco cena vod-

ného bude činit 33,97 Kč včetně DPH (30,88 Kč 

bez DPH), cena stočného 57,33 Kč včetně DPH 

(52,12 Kč bez DPH).

„Důvodem zhruba pětiprocentního zdražení je 

zejména nárůst nákladových položek energie 

a především náklady spojené s opravou poruch 

na  vodovodní a  kanalizační síti,“ říká králo-

védvorský starosta Jan Jarolím. 

Nová cena byla stanovena na základě kalkulace 

společnosti Městské vodovody a  kanalizace 

Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., která je vlast-

níkem a  provozovatelem čistírny odpadních 

vod ve  městě a  která zároveň provozuje vodo-

hospodářskou infrastrukturu. „K  navýšení ceny 

vodného a  stočného došlo z  několika důvodů. 

Především dojde od  1. ledna 2021 ke  zvýšení 

ročního nájemného za  vodohospodářskou 

infrastrukturu, které MěVaK platí městu, a  to 

o 1,3 mil. Kč na 13,7 mil. Kč bez DPH. Tyto peníze 

by město mělo využít právě na  obnovu vodo-

vodů a kanalizací, která vychází z plánu obnovy 

této infrastruktury. Dále se zvýšily ceny něk-

terých nákladových položek, zejména energií 

a úhrad za likvidaci čistírenských kalů. Současně 

pokleslo množství fakturované vody odbě-

ratelům v  důsledku větších srážek a  zejména 

v důsledku omezení provozu našich odběratelů 

v souvislosti s koronavirovou pandemií,“ vysvět-

luje Petr Mrázek, jednatel společnosti MěVaK. 

Zastupitelé zároveň schválili Plán fi nancování 

obnovy vodovodů a  kanalizací na  roky 2021–

2030. V  roce 2021 město Dvůr Králové nad 

Labem plánuje například rekonstrukci vodo-

vodu a kanalizace v ulicích Zborovská a Karolíny 

Světlé, na tyto akce je ve schváleném rozpočtu 

města dohromady vyčleněno 15,5 mil. Kč.

Od  května roku 2020 platili občané ve  Dvoře 

Králové nad Labem za vodné a stočné 87,34 Kč 

včetně DPH. Průměrná cena vodného a  stoč-

ného v ČR činila od května 88,99 Kč.

Miroslava Kameníková

V základní škole v Podharti mají nové 
multimediální jazykové učebny 
Školákům v ZŠ Podharť začnou brzy sloužit dvě 

nové bezbariérové odborné učebny s multimedi-

ální technikou, které vznikly vestavbou do půd-

ních prostor. Využívat je budou jak žáci prvního, 

tak druhého stupně, a to pro výuku cizích jazyků. 

Stavební práce, které trvaly od poloviny června 

do konce září, probíhaly částečně za provozu 

školy. „Nejprve bylo třeba půdu vyklidit, roze-

brat původní podlahu a nahradit ji novou nos-

nou železobetonovou konstrukcí. Následně byly 

ze sádrokartonových příček vybudovány nové 

učebny včetně nových elektroinstalací, rozvodů 

vody, podlahových krytin a osvětlení, nainsta-

lována byla nová střešní okna, která mají elek-

tronické dálkové ovládání, jedna z učeben je 

prosvětlena také francouzským oknem,“ popsal 

místostarosta Jan Helbich. Učebny mají prostřed-

nictvím plošiny, která spojuje druhé nadzemní 

podlaží právě s upravenými půdními prostory, 

zajištěný bezbariérový přístup a navazují tak na 

celý bezbariérový areál vnitřních prostor školy.

Po dokončení stavebních prací došlo na vyba-

vení učeben. „Samozřejmostí je nábytek jako 

židle, lavice, katedry, v obou učebnách jsou 

multimediální stoly pro audio/video techniku, 

tabule s ramenem, dataprojektory, ozvučení, 

vizualizéry a další. V obou učebnách je také bez-

drátové připojení k internetu,“ uvedl místosta-

rosta Jan Helbich. 

ZŠ Podharť v posledních letech jazykové učebny 

neměla. „Učebna, která byla vybudována jako 

jazyková, musela ustoupit kmenové třídě. Nyní 

máme dvě nové moderní učebny a těšíme se, 

až je začneme s žáky naplno využívat. Určitě se 

tím zvýší kvalita výuky,“ poznamenala ředitelka 

ZŠ Podharť Edita Vaňková.

Zatímco stavební práce, které realizovala krá-

lovédvorská fi rma STAVHAUS, s. r. o., přišly na 

5,1 mil. Kč, dodávka, doprava a montáž inte-

riérového nábytku a dalšího vybavení, které 

dodala fi rma KXN, s. r. o., Hradec Králové, stály 

1,5 mil. Kč. Město Dvůr Králové nad Labem na 

fi nancování projektu s názvem „Vybudování 

a vybavení dvou jazykových učeben v ZŠ Pod-

harť“ (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012145) zís-

kalo z Integrovaného regionálního operačního 

programu prostřednictvím MAS Královédvorsko 

dotaci více než 3 mil. Kč, které budou na účet 

města převedeny až po realizaci projektu. Zbý-

vající částku město uhradilo ze svého rozpočtu. 

„Do modernizace vybavení základních škol, 

jejichž zřizovatelem je město Dvůr Králové nad 

Labem, investujeme průběžně, a to za přispění 

evropských dotací, bez kterých by to v takovém 

rozsahu nebylo možné. Již v roce 2018 byly 

vybudovány a vybaveny nové odborné učebny 

na ZŠ Strž a ZŠ 5. května, v loňském roce byla 

dokončena sdílená učebna informatiky a robo-

tiky, která vznikla v prostorách SPOŠ a má sloužit 

pro výuku žáků všech základních škol ve městě, 

a letos na jaře skončila rozsáhlá rekonstrukce 

půdních prostor budovy A ZŠ Schulzovy sady, 

kde vznikly 4 nové odborné učebny včetně 

zázemí. Nyní se začneme zabývat přípravami 

modernizace učeben budovy B ZŠ Schulzovy 

sady,“ dodala místostarostka Alexandra Jiřič-

ková, která má v gesci mimo jiné také školství.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický
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V lednu se MC Žirafa otevře rodičům 
s dětmi v upravených prostorách čp. 59
Město Dvůr Králové nad Labem 

nechalo upravit přízemní pro-

story v budově čp. 59 na náměstí 

T. G. Masaryka a  od  ledna 

příštího roku v  nich bude nově 

fungovat Mateřské centrum 

Žirafa. To se muselo v  červenci 

vystěhovat z  městem zapůjče-

ných prostor v  čp. 2 kvůli plá-

nované rekonstrukci střechy domu. V čp. 59 bude 

kromě MC Žirafa nadále působit odbor životního 

prostředí.

„Vzhledem k  tomu, že původně byly prostory, 

které jsme nabídli MC Žirafa, využívané jako sklad, 

bylo třeba je kompletně vystěhovat a  vhodně 

upravit,“ říká Ctirad Pokorný, vedoucí odboru 

rozvoje, investic a  správy majetku na Městském 

úřadě Dvůr Králové nad Labem, a  pokračuje: 

„Během stavebních úprav řemeslníci odvlhčili 

zdi, opravili omítky, vymalovali, na část zdí nale-

pili koberce a  na  podlahu položili nové krytiny. 

Dále bylo třeba opravit elektroinstalaci, zakrýt 

radiátory, provedla se rekonstrukce WC a nainsta-

lovala nová kuchyňská linka.“ Náklady na rekon-

strukci prostor se vyšplhaly na zhruba 300 tisíc Kč 

včetně DPH a město Dvůr Králové nad Labem je 

zaplatilo ze svého rozpočtu.

Mateřské centrum je vybaveno jak nábytkem, 

který byl přestěhován z původních prostor, tak 

také novým nábytkem a koberci, na něž získalo 

MC Žirafa dotaci od společnosti Tesco. „Prostory 

jsou sice zhruba o  polovinu menší než to, co 

jsme měli k  dispozici v  čp. 2, ale jsou krásné, 

světlé, čisté, bezbariérové a s místem na kočárky. 

Odvedl se zde skutečně velký kus práce. Na jaře 

ještě dojde k  rekonstrukci malé zahrady, která 

k domu přiléhá, pozemek se zatravní a my na něj 

umístíme hrací prvky, trampolínu a  pískoviště, 

které máme k  dispozici,“ podotýká jednatelka 

MC Žirafa Olga Civínová. Pokud to dovolí epi-

demiologická situace, pro veřejnost se mateřské 

centrum otevře opět v lednu. Program, v němž 

v příštím roce nově přibude například angličtina 

pro nejmenší, je zveřejňován v příloze KdeCo. 

Miroslava Kameníková

Vybrané zásahy strážníků za
listopad 2020 

Druh zásahu listopad 2020 

BESIP přestupky  49

Veřejný pořádek (přestupek) 5

OZV o volném pohybu psů 1

Občanské soužití (přestupek) 6

Majetek (přestupek) 5

Ztráty a nálezy 6

Prevence (opatření a úkony) 1

Odchyt zvířete (opatření) 10

Doručení písemnosti (šetření) 3

Součinnost (PČR, MěÚ, OS, OVS) 1

Covid-19 (opatření) 7

Celkem:  94

Pokuty v blokovém řízení 13

Na místě nezaplacených bl. pokut 6

Domluva 42

Předáno na správní odbor MěÚ 10

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Město připravuje nové znění 
vyhlášky o nočním klidu
Město Dvůr Králové nad Labem připra-

vuje aktualizaci znění obecně závazné 

vyhlášky města č. 1/2020, o nočním klidu. 

Žádáme proto občany a  pořadatele akcí 

ve  Dvoře Králové nad Labem, aby své 

návrhy na  doplnění či vymazání akcí 

zapsaných ve  stávající vyhlášce zasílali 

nejpozději do  31. ledna 2021 na  adresu: 

Právní oddělení odboru KTÚ, Městský 

úřad Dvůr Králové nad Labem, náměstí 

T. G. Masaryka 38, 544  17 Dvůr Králové 

nad Labem, nebo na  e-mailovou adresu: 

epodatelna@mudk.cz. Do  předmětu 

napište „Vyhláška – noční klid“.

Návrh by měl obsahovat:

• název akce;

• termín (datum a  čas konání akce nebo 

způsob jeho určení);

• místo konání;

• jméno pořadatele;

• zdůvodnění významu akce pro město;

• kontaktní údaje navrhovatele.

Doba nočního klidu je vymezena časem 

od 22:00 do 6:00 hod. V souvislosti se změ-

nou zákona přijalo město Dvůr Králové 

nad Labem vyhlášku, která udělila výjimky 

z  povinnosti dodržovat noční klid nebo 

byla doba nočního klidu zkrácena.

Upozorňujeme, že do  obecně závazné 

vyhlášky mohou být zařazeny pouze kul-

turní, společenské a  sportovní akce pořá-

dané ve venkovním prostoru a určené pro 

širokou veřejnost. Pořadatelé soukromých 

akcí jednotlivců, spolků, organizací atd., 

na  které nemá přístup široká veřejnost, 

se musejí řídit dobou nočního klidu od

22:00 do 6:00 hod.

         (mik)

Zveřejněny jízdní řády MHD
Na  webových stránkách www.mudk.cz 

najdou občané pod dlaždicí Autobusová 

doprava nové jízdní řády městské dopravy. 

Tu bude od roku 2021 zajišťovat vrchlabská 

společnost KAD.

(mik) 

Autobusové nádraží monitorují kamery
Městská policie Dvůr Králové nad Labem 

(MPDK) pokračuje v  rozšiřování stávajícího 

městského kamerového dohlížecího sys-

tému. Na konci října tak byly v prostoru are-

álu autobusového nádraží nainstalovány tři 

nové kamerové body. Dosud tato lokalita 

totiž nebyla kamerově zabezpečena.

„Autobusové nádraží považuji za  strate-

gické místo ve  městě, kde se shromaž-

ďuje velké množství osob, zejména dětí 

a mládeže. Kamery nám tak zajistí online 

dohled nad touto lokalitou,“ říká ředitel 

MPDK Jan Štípek a  pokračuje: „Kamery 

působí i  preventivně, věřím, že přispějí ke  zvý-

šení bezpečí občanů a  nebude zde docházet 

k  ničení místního mobiliáře jako vyvěšených 

jízdních řádů, odpadkových košů, popíjení alko-

holu a podobně.“

Podle slov Jana Štípka se kamerový systém 

osvědčil. „V  době nouzového stavu využíváme 

kamery například při dohledu na  dodržování 

vládních opatření. Autobusové nádraží je mís-

tem, kde se hodně schází mládež a pohybují se 

zde také lidé bez domova. Dříve strážníci tuto 

lokalitu kontrolovali i  několikrát denně, nyní ji 

můžeme kontrolovat online. Další výhodou je, 

že dohled pomocí kamer provádí také Policie 

ČR,“ vysvětluje.

Během letošního roku MPDK investovala 

do  rozšíření kamerového systému téměř

450 tisíc Kč, kromě kamer na autobusové nádraží 

zakoupila také autonomní kamerový bod, který 

bude možné operativně použit v  místech, kde 

není přívod elektrické energie nebo napojení 

na metropolitní síť. „Podstatnou část fi nančních 

prostředků, a to zhruba 313 tisíc Kč, jsme získali 

z  dotace Ministerstva vnitra. Žádost připravili 

pracovníci odboru rozvoje, investic a  správy 

majetku, za což jim děkuji,“ podotýká Jan Štípek.

MPDK je připravena žádat o  další dotační pro-

středky také v příštím roce. „Chceme pokračovat 

v  rozvoji a  obnově kamerového systému, stále 

je třeba modernizovat technologicky zastaralé 

části kamerového systému a  podle aktuálních 

potřeb ho rozšiřovat. Lokality volíme na základě 

podnětů občanů města a  především podle 

místní znalosti strážníků a  Policie ČR, která 

má ke  kamerovému systému přístup a  jeho 

záznamy může využívat,“ dodává Jan Štípek.

Městský kamerový dohlížecí systém pomáhá 

strážníkům MPDK zabezpečit veřejný pořá-

dek, předcházet trestné činnosti a  přestupkům 

a  odhalovat jejich pachatele. V  současné době 

se skládá ze 42 pevných kamer, které jsou roz-

místěny ve  vytipovaných lokalitách města, kde 

se pohybuje větší množství lidí a  zároveň zde 

dochází k porušování veřejného pořádku, poško-

zování majetku, dopravním přestupkům atd.

Miroslava Kameníková
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Změna frekvence svozu 
komunálního odpadu 
Technické služby 

upozorňují občany, 

že vzhledem ke kolizi 

střídání sudých 

a  lichých týdnů 

na přelomu roku (rok 

končí 53. týdnem 

a  začíná 1. týdnem), bude první 14denní 

svoz komunálního odpadu v  roce 2021 

uskutečněn v  sudém týdnu, tzn. týden 

č. 2. Měsíční svozy budou probíhat od týdne 

č. 3 (viz rozpis). Tyto změny jsme nuceni rea-

lizovat z důvodu plánování svozu odpadu 

z  obcí, svozu papíru a  bioodpadu a  zajiš-

tění rovnoměrného naplňování překládací 

stanice komunálním odpadem. Děkujeme. 

Rozpis měsíčních svozů v roce 2021

3. týden:  18.–24. 1. 2021

7. týden:  15.–21. 2. 2021

11. týden:  15.–21. 3. 2021

15. týden:  12.–18. 4. 2021

19. týden:  10.–16. 5. 2021

23. týden:  7.–13. 6. 2021

27. týden:  5.–11. 7. 2021

31. týden:  2.–8. 8. 2021

35. týden:  30. 8. – 5. 9. 2021

39. týden:  27. 9. – 3. 10. 2021

43. týden:  25.–31. 10. 2021

47. týden:  22.–28. 11. 2021

51. týden:  20.–26. 12. 2021

Vše důležité najdete na www.tsdvur.cz.

Lucie Štemberková

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

V  těchto dnech 

uběhl již více než 

rok od  okamžiku, 

kdy společnost 

Městské vodovody a  kanalizace Dvůr Králové 

nad Labem, s. r. o., nabyla do  svého vlastnictví 

areál stávající čistírny odpadních vod a zahájila 

její provozování. 

Očekávání byla všelijaká, ale dnes musím s urči-

tou hrdostí prohlásit, že jsme převzetí provozo-

vání této čistírny zcela zvládli a  současně jsme 

nastartovali kroky, které povedou k  průběžné 

modernizaci a  intenzifi kaci této čistírny ve  for-

mátu, který nebude mít nějaké zásadní dopady 

na  případnou fi nanční spoluúčast města či 

na neúměrné zvyšování stočného. 

Stav ČOV
O  stavu čistírny toho bylo hodně více či méně 

pravdivého zveřejněno. Faktem je, že čistírna 

byla zbudována v letech 1988–1992 a její aktu-

ální stav odpovídá tehdejší technické úrovni 

a požadavkům a třicetiletému morálnímu a tech-

nickému opotřebení. Ale i přes to je třeba říci, že 

čistírna zcela plní svoji funkci, splňuje všechny 

na  ni kladené požadavky a  limity, a  to pouze 

s jedinou výjimkou, kterou je nárazové občasné 

zvýšení obsahu dusíku a fosforu ve vypouštěné 

vodě, neboť stávající provedení čistírny neobsa-

huje technologii na jejich odstraňování. 

V  průběhu našeho prvního roku provozování 

jsme se soustředili především na  řádné pře-

vzetí provozu, na  realizaci nezbytných oprav 

a  úprav s  cílem snížení energetické náročnosti 

a  prodloužení životnosti některých elementů. 

Zrealizovali jsme vyčištění vyhnívací nádrže 

včetně oprav mechanicky porušených potrub-

ních tras, rekonstrukci Venturiho měrných žlabů 

pro měření množství odlehčených odpadních 

vod včetně instalace srážkoměrné stanice, 

výměnu veškerého osvětlení na  osvětlovacích 

věžích a  opravu sítopásového lisu pro odvod-

nění zahuštěného kalu. 

Chystá se intenzifi kace
Vedle těchto udržovacích prací a  investic jsme 

se aktivně zabývali budoucností čistírny. Byly 

zrealizovány měrné kampaně, abychom získali 

reálná data ohledně látkového a hydraulického 

zatížení čistírny a  zvážili tak možnost případné 

dotace. Tady nám zatím bohužel není případné 

získání dotace úplně nakloněno, ale počkáme 

na nové výzvy po roce 2021.

Na základě těchto měrných kampaní a na základě 

našich požadavků byly vypracovány studie prove-

ditelnosti ve dvou variantách, které by nám měly 

dát tzv. „jízdní řád“ ve věci rekonstrukce čistírny. 

Na  základě těchto předložených variant valná 

hromada naší společnosti rozhodla i  na  základě 

našeho doporučení zrealizovat postupnou cestu 

po  etapách se zaměřením pouze na  technolo-

gické celky a  s  nimi související stavební celky 

s  cílem zredukovat stávající provoz a  rozsah 

čistírny na aktuální potřebu a dosáhnout přede-

vším významných energetických úspor. V praxi to 

znamená, že by v první etapě mělo dojít k úpravě 

mechanického předčištění, tj. tzv. vstupu odpadní 

vody do  čistírny s  vypuštěním technologického 

procesu tzv. primárního usazování s  následným 

gravitačním odtokem do tzv. srdce čistírny, čímž 

je biologická část, kde by měla proběhnout druhá 

etapa spočívající v úpravě biologických linek tak, 

aby zde mohla probíhat denitrifi kace (odstranění 

dusíku), a  současně bude provedeno rozšíření 

o  technologii na  srážení fosforu včetně výměny 

elektroinstalace a  řídicího systému. Realizace 

těchto dvou etap s sebou nese předpokládaný 

investiční náklad mezi 30 až 40 mil. Kč. Tyto 

prostředky bychom chtěli investovat převážně 

z vlastních prostředků určených pro obnovu.

V poslední fázi budeme muset řešit tzv. kalovou 

koncovku, resp. likvidaci vyprodukovaných čis-

tírenských kalů, kde se nabízí několik variant, 

které jsou ještě předmětem analýz a  výpočtů, 

a  současně i  očekávání, jaké dopady bude mít 

na  nás jako na producenta těchto kalů novela 

zákona o odpadech.

Na závěr bych rád poděkoval všem našim 

zaměstnancům za úsilí a nasazení při plnění 

nelehkých pracovních úkolů v roce 2020.

Ing. Petr Mrázek

jednatel společnosti 

Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem

MěVaK připravuje intenzifi kaci čistírny za zhruba 40 mil. korun

Společnost Lesy města 

Dvůr Králové nad Labem 

spravuje lesy, které se roz-

kládají na území od Výšinky 

až po Bílé Poličany. 

V roce 2020 se lesníci zamě-

řili především na  těžbu 

dřeva napadeného kůrovcem. „Díky tomu, že 

byl chladnější rok bohatý na srážky, nestačil se 

kůrovec tolik rozšířit, a tak jsme oproti roku 2019 

vytěžili o 20 tisíc kubíků dřeva méně,“ říká Petr 

Kupský, jednatel společnosti. Celkem bylo za rok 

2020 vytěženo 35 tisíc kubíků dřeva.

Další nezbytnou činností bylo zalesňování 

a  péče o  založené porosty. Celkem bylo vysa-

zeno 172 tisíc sazenic stromů na  ploše 37 ha. 

„Co se týká druhové skladby, jednalo se jak 

o listnaté stromy jako buk, dub, třešeň, tak o jeh-

ličnany jako douglaska, borovice, jedle a samo-

zřejmě smrk, kterého ale bylo vysazeno pouze 

35 tisíc sazenic,“ uvádí Petr Kupský a pokračuje: 

„Je třeba, aby byly lesy odolnější vůči počasí 

i škůdcům, proto se nyní zakládají spíše smíšené 

porosty.“

Lesníci v  roce 2020 postavili celkem 14 km 

oplocenek, které mají chránit listnaté dřeviny 

a  douglasky před zvěří. Také založili v  loka-

litě nad přehradou Les Království dvě tůně 

na  zadržování vody v  krajině a  v  této činnosti 

by chtěli pokračovat i v dalším roce. Během pro-

since dojde ještě k dokončení nátěrů proti zim-

nímu okusu a zhruba do února budou probíhat 

prořezávky a probírky.

Ohlédnutí za činností Lesů města v roce 2020

Poděkování
Děkuji zaměstnancům společnosti Lesy 

města Dvůr Králové nad Labem za  práci, 

kterou během roku 2020 odvedli. 

Petr Kupský, jednatel

Nadále také probíhají opravy lesních cest. Jen 

za letošní rok Lesy města investovaly do této čin-

nosti 1,1 mil. Kč. „Víme, že jsou lesní cesty kvůli 

těžbě dřeva a jeho následnému odvozu poško-

zeny, průběžně je tedy opravujeme, ale vždy až 

po  konci těžby v  příslušných lokalitách. Na  rok 

2021 máme v  rozpočtu opět naplánovaný 

milion korun na další opravy a navíc jsme Státní 

zemědělský intervenční fond požádali o dotaci 

ve výši 1,7 mil. Kč právě na opravy poškozených 

cest,“ podotýká Petr Kupský.

V příštím roce plánují Lesy města Dvůr Králové 

nad Labem v  lokalitě Čertových hradů vytvořit 

novou naučnou stezku, případně zde vybudo-

vat pro turisty altán. „Co se týká realizace, bude 

záležet především na  tom, zda se nám podaří 

na tuto činnost získat dotační prostředky, a také 

jak se vyvine situace týkající se těžby dřeva 

v této lokalitě,“ dodává Petr Kupský.

Společnost Lesy města Dvůr Králové nad Labem, 

s. r. o., spravuje od  roku 2009 městský lesní 

a  rybniční majetek, který zahrnuje 2257,27 ha 

lesů a 14,83 ha rybníků. 

Miroslava Kameníková

Další informace o společnosti www.lesydvur.cz.
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Cena za svoz bioodpadu se 
v roce 2021 nezmění

Také v  roce 2021 

bude ve  Dvoře 

Králové nad Labem 

pokračovat projekt 

na  podporu tří-

dění komunálního 

bioodpadu. Díky 

němu mají občané, 

kteří nemohou 

či nechtějí kom-

postovat biood-

pad na  vlastním pozemku nebo ho vozit 

do  sběrného dvora, možnost si zdarma 

zapůjčit popelnice na  bioodpad, hradí 

pouze poplatek za  jeho svoz. V  roce 2021 

nedojde k  žádnému navýšení ceny, a  tak 

zaplatí ročně 300 Kč za  svoz nádoby 

o  objemu 140 l, 500 Kč za  svoz nádoby 

o  objemu 240 l a  1.600 Kč za  svoz nádoby 

o objemu 770 l.

Termíny svozu nádob na  bioodpad 

v roce 2021: 15. 1., 12. 2., 12. 3., 26. 3., 9. 

4., 23. 4., 7. 5., 21. 5., 4. 6., 18. 6., 2. 7., 16. 7., 

30. 7., 13. 8., 27. 8., 10. 9., 24. 9., 8. 10., 22. 10., 

5. 11., 19. 11. a 17. 12. 2021. Termíny svozu 

jsou uvedeny i  v  odpadovém kalendáři 

města (označeny ikonou hnědé popelnice).

Díky dotaci ze Státního fondu životního 

prostředí město Dvůr Králové nad Labem 

v  předchozích letech zakoupilo celkem 

230 různě objemných nádob na bioodpad 

určených pro zástavbu rodinných domů 

a  bytových domů a  6 velkoobjemových 

kontejnerů, které jsou umístěny poblíž 

zahrádkářských osad a  dále slouží pro 

mobilní svoz bioodpadů. V případě zájmu 

o  zapůjčení popelnice mohou občané 

kontaktovat odbor životního prostředí 

(Ing.  Eva Šírková, tel: 499  318  289, e-mail: 

sirkova.eva@mudk.cz).

Prosíme občany, kteří mají uzavřenou 

smlouvu, aby poplatek za  svoz nádob 

na  bioodpad uhradili do  konce března 

2021 buď bezhotovostní platbou na  účet 

č.: 187580614/0300 (variabilní symbol 

je uvedený na  smlouvě), nebo platbou 

na pokladně městského úřadu.

(mik)

Podpora hnízdění ptactva se ve Dvoře Králové nad Labem osvědčila
Již tři roky ve  Dvoře Králové nad Labem úspěšně 

pokračuje projekt aktivní podpory hnízdění ptac-

tva. V  letošním roce přibylo v  různých lokalitách 

města 18 ptačích budek, deset jich bylo umístěno 

ve Strži a osm na městském hřbitově. 

„Lokalitu Strže jsme vybrali především proto, že 

jsou zde vhodné podmínky pro uhnízdění ptáků 

a dosud zde žádné budky nebyly nainstalovány,“ 

uvedl Milan Šimek, vedoucí odboru životního 

prostředí na královédvorském městském úřadě. 

V  listopadu provedli pracovníci specializované 

fi rmy pravidelnou kontrolu budek. „Každoročně 

se provádí čištění budek, aby je bylo možné opě-

tovně využít další rok. Je třeba z nich odstranit 

trus, stará ptačí i  hmyzí hnízda. Někdy dochází 

i  k  drobným opravám nebo k  převěšení budek 

na vhodnější stanoviště,“ vysvětlil Milan Šimek. 

Jak kontrola ukázala, v letošním roce ptáci využili 

96 % nainstalovaných budek. Hnízdili v  nich 

sýkory, lejsci, rehci, brhlíci a  vrabci. „V  případě 

lejska bělokrkého jsme zaznamenali meziroční 

nárůst z 5 na 12 dokončených hnízd a po sýkoře 

koňadře a sýkoře modřince je tak třetím nejběž-

nějším ptačím druhem, který budky využívá,“ 

upozornil Milan Šimek.

Za  nákup, instalaci, kontrolu a  čištění ptačích 

budek zaplatilo letos město Dvůr Králové nad 

Labem 20 tisíc Kč. A v této aktivitě chce pokračo-

vat i v dalších letech. „Projekt se osvědčil a stále 

jsou ve městě lokality, kde je možné instalovat 

ptačí budky, například okolí autobusového 

nádraží, a  tím zároveň navyšovat i  počet hníz-

dění. Další budky, především sýkorníky a  špač-

níky, je možné instalovat i v lokalitách, kde byla 

jejich obsazenost téměř stoprocentní,“ dodal 

Milan Šimek.

Město Dvůr Králové nad Labem začalo hnízdění 

ptactva i  netopýrů aktivně podporovat v  roce 

2018. V  současné době je v  osmi lokalitách 

města (městský hřbitov, park Schulzovy sady, 

nábřeží Jiřího Wolkera, dopravní hřiště, Pod-

harťský rybník, Malý Berlínek, Rašínovo náměstí 

a Strž) nainstalováno 98 budek – většinou sýkor-

níků (82), nechybí ale ani netopýrníky (8), špač-

níky (4) a polobudky pro kalouse (4). 

Miroslava Kameníková

Foto: Ekosfer Solution

Nepotřebné věci odevzdejte do Re-use centra
Dostali jste nové věci, ale „staré“ ještě nedo-

sloužily? Odevzdejte je do  Re-use centra. 

Pomůžete tím potřebným, navíc prodloužíte 

životní cyklus věcí, které dnes končí na skládce. 

Re-use centrum tak pomáhá snižovat množství 

produkovaných odpadů v  souladu s  plánem 

odpadového hospodářství města. 

Z  důvodu přetrvávající epidemie koronaviru 

bude v  roce 2021 Re-use centrum otevíráno 

v  obdobích, kdy to vládní nařízení nezakáže, 

pouze individuálně v  předem dohodnutých 

termínech. To zájemcům umožní v klidu si pro-

hlédnout nabízené věci bez blízkého kontaktu 

s jinými lidmi a bez čekání.

Pokud chcete nějakou nepotřebnou, ale funkční 

a  zachovalou věc darovat, vyfoťte ji a  foto 

zašlete na: re-use@centrum.cz. Do textu napište 

i to, zda věc sami přivezete do centra v Rokyca-

nově ulici (bývalý areál Eurovia) nebo zda máte 

zájem o odvoz. Následně se domluvíte na místě 

a době předání. Pokud nemáte fotoaparát či e-

mail, stačí zavolat na tel.: 730 85 73 73. 

V Re-use centru můžete i nakoupit. Stačí požado-

vanou věc poptat písemně nebo telefonicky.

Co můžete darovat/koupit?

• nádobí (příbory, talíře, hrnce, hrnečky, 

skleničky...);

• hračky, sportovní vybavení, jízdní kola;

• deky, polštáře, povlečení;

• knihy, časopisy;

• drobný nábytek (židle, stoly), lampičky, obrazy;

• potřeby pro domácnost a zahradu;

• větší nábytek po předchozí domluvě;

Veškeré věci musí být předány funkční a  čisté. 

O  zařazení věcí do  projektu Re-use má právo 

rozhodovat odpovědná osoba Re-use centra.

Ing. Eva Šírková, odbor životního prostředí

Více o fungování Re-use centra na www.mudk.cz.

Město spustilo novou verzi webových stránek
Během pátku 11. prosince 2020 spustilo město 

Dvůr Králové nad Labem novou verzi webo-

vých stránek. Jejich adresa zůstává stejná – 

www.mudk.cz, změnil se však design stránek 

a především jejich responzivní zobrazení.

Podnětem k  úpravě bylo schválení zákona 

o  přístupnosti internetových stránek a  mobil-

ních aplikací. Podle něho má povinný subjekt, 

v tomto případě město, zajistit, aby jím spravo-

vané internetové stránky a mobilní aplikace byly 

přístupné, aby pro uživatele, zejména pro osoby 

se zdravotním postižením, byly vnímatelné, 

ovladatelné, srozumitelné a stabilní. „Na základě 

analýzy dosud provozovaných internetových 

stránek došlo k  úpravě kontrastu a  také zob-

razování stránek pro chytrá mobilní zařízení. 

Dosud měly stránky mobilní verzi, ale nebyly 

responzivní,“ vysvětluje místostarostka Alexan-

dra Jiřičková a pokračuje: „Při té příležitosti jsme 

se rozhodli také modernizovat design stránek, 

protože ty stávající fungovaly již více než pět 

let. Zpracovaná analýza totiž ukázala i nejčastěji 

navštěvované sekce, které občanům ještě více 

přiblíží rychlé či oblíbené odkazy.“

Novinkou je na  titulní straně sekce Občan 

– rozcestník, v  němž uživatelé najdou odkazy 

na  nejčastěji vyhledávané informace, jako jsou 

kontakty, úřední hodiny, dokumenty a formuláře, 

životní situace a další. Stejně jako na dosavadním 

webu jsou i nyní zařazeny tzv. oblíbené a rychlé 

odkazy v podobě malých či velkých dlaždic s pik-

togramy, které slouží hlavně pro rychlejší orien-

taci na stránkách. „Věříme, že nové stránky budou 

pro občany přehledné a že se nový design bude 

líbit,“ dodává Alexandra Jiřičková.

Pouze drobnou úpravou prošly stránky turistic-

kého portálu www.dvurkralove.cz, jejich design 

zůstal stejný, navíc stránky jsou již od  svého 

spuštění v roce 2015 responzivní.

Miroslava Kameníková
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Mapový portál Dvora Králové nad Labem je třetí 
nejlepší elektronickou službou soutěže Zlatý erb
Město Dvůr Králové nad Labem uspělo v celostát-

ním kole soutěže Zlatý erb 2020 v  kategorii Nej-

lepší elektronická služba a  Smart City, když jeho 

Mapový portál GIS (mapy.mudk.cz) skončil třetí. 

Cenu převzal starosta města Jan Jarolím z  rukou 

předsedy Senátu Parlamentu ČR Miloše Vystrčila. 

Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v úterý 24. lis-

topadu v O2 Universum v Praze.

„Už vítězství v krajském kole bylo velkým úspě-

chem. Třetí místo v celostátním kole je pomysl-

nou třešničkou na dortu a je o to cennější, že se 

jedná o jakési srovnání naší služby s dalšími nej-

lepšími elektronickými službami v  jednotlivých 

krajích,“ uvedl starosta Jan Jarolím a pokračoval: 

„Je to hlavně zásluha našeho odboru informa-

tiky a  zejména dlouhodobě kvalitně odváděné 

práce Filipa Krause, který má mapový portál 

na starosti.“

Mapový portál je dlouhodobým projektem 

města Dvůr Králové nad Labem a  jeho výstupy 

využívají jak pracovníci městského úřadu, tak 

veřejnost. Jedná se o soubor mapových aplikací, 

které obsahují například základní katastrální 

mapu, interaktivní turistickou mapu se zakres-

lenými památkami a  zajímavostmi v  regionu, 

mapu životního prostředí a různé mapové pas-

porty (veřejné osvětlení, komunikace, zeleň 

atd.). Součástí portálu je také aplikace Hlášení 

závad, díky níž mohou občané rychle a  jedno-

duše upozornit na  nedostatky na  městském 

majetku. Naposledy byla přidána mapa tech-

nické infrastruktury a  mapa pasportu vodních 

zdrojů a  čistíren odpadních vod. Významnou 

úpravou byla i  anonymizace osobních údajů 

v  katastrální mapě v  návaznosti na  GDPR. 

S  mapovým portálem je možné pracovat jak 

na monitoru počítače, tak na displejích tabletů 

nebo chytrých telefonů.

„Vzhledem k tomu, že celý mapový portál nabízí 

mnohé funkční nástroje a  široké využití, jed-

náme v  současné době o  možnosti nabídnout 

práci s portálem i obcím v ORP Dvůr Králové nad 

Labem. Věřím, že především menší obce, které 

nemají dostatek fi nancí na nákup vlastní služby 

a zároveň jim chybí i kvalifi kovaná obsluha por-

tálu, tuto možnost uvítají,“ poznamenal k chys-

tanému rozšíření služby informatik Filip Kraus.

Soutěž Zlatý erb hodnotí webové stránky 

měst a  obcí. V  letošním roce se přihlásily obce 

a města ze všech krajů ČR, hodnoceno tak bylo 

403 webových stránek a  projektů včetně elek-

tronických služeb a  turistických prezentací. 

Kompletní výsledky jsou na www.zlatyerb.cz. 

Město Dvůr Králové nad Labem uspělo s Mapo-

vým portálem GIS již v roce 2016, když zvítězilo 

v krajském kole soutěže. Od té doby služba pro-

šla významnou proměnou, a to jak v obsahu, tak 

ve své grafi ce.

Miroslava Kameníková, foto: archiv soutěže Zlatý erb

Nová podoba autobusového nádraží 
vzejde z architektonické soutěže
Město Dvůr Králové nad 

Labem chystá revitalizaci 

stávajícího areálu auto-

busového nádraží, který 

vlastní teprve od září 2019. 

Ve  spolupráci s  architek-

tem Janem Veisserem tak 

začalo připravovat archi-

tektonickou soutěž. Revita-

lizaci areálu město plánuje 

pravděpodobně v  roce 

2022, práce chce fi nan-

covat nejen z  vlastních 

prostředků, ale i s využitím 

evropských či národních 

dotačních titulů.

„Vybudování moderního autobusového ter-

minálu patří k  prioritním projektům, jež jsou 

zařazeny také v  akčním pánu programu roz-

voje města,“ říká starosta Jan Jarolím a  pokra-

čuje: „I vzhledem k významu a velikosti záměru 

celého projektu jsme se rozhodli, že pro výběr 

vítězného návrhu a  také pro výběr zpracova-

tele navazujících projekčních fází využijeme 

architektonické soutěže podle Soutěžního řádu 

České komory architektů.“

V  pracovní skupině, která připravuje soutěžní 

podmínky pro vypsání architektonické soutěže, 

jsou členové vedení města, zástupci příslušných 

odborů městského úřadu, dále zástupci Tech-

nických služeb města Dvora Králové nad Labem 

a také externí poradci – manažer dopravy Milan 

Kovář a Michal Hátle, jednatel společnosti DRAG, 

s. r. o., která se specializuje na  dotační oblast. 

Na schůzce pracovní skupiny, jež se uskutečnila 

v září, se hovořilo mimo jiné o možných inves-

tičních nákladech na realizaci projektu. „Když to 

porovnáme s jinými rekonstruovanými autobu-

sovými nádražími obdobné velikosti, investiční 

náklady se mohou vyšplhat až ke  100 mil. Kč. 

Výše částky však bude upřesněna po  diskuzi 

poroty a  rady města během přípravy soutěž-

ních podmínek,“ podotýká starosta Jan Jarolím 

a pokračuje: „Výši nákladů ovlivní například také 

to, zda bude součástí studie i  následná koupě 

budovy čp. 1076, na kterou má město předkupní 

právo, ale zatím ji nevlastní, nebo cena navazují-

cích projekčních prací.“ 

Rada města v polovině prosince schválila členy 

poroty včetně jejich náhradníků. Nezávislými 

členy poroty byli jmenováni architekti Jakub 

Chuchlík, Martin Frei a Ivan Lejčar, jejich náhrad-

níkem Tomáš Cach. Závislými členy poroty byli 

jmenováni místostarosta Jan Helbich a radní Ota 

Černý, náhradníkem starosta Jan Jarolím.

První setkání členů poroty by se mělo uskutečnit 

na začátku roku 2021. „Diskutovat bychom měli 

o  soutěžních podmínkách a  o  dalších podkla-

dech pro architektonickou soutěž, které budou 

předloženy uchazečům v  rámci soutěže. V  tuto 

chvíli se již dokončuje pracovní verze soutěžních 

podmínek,“ dodává místostarosta Jan Helbich.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Dopravní výchova očima dětí 
z MŠ Drtinova

Autíčka, silnice, semafory, značky a ještě víc 

je nyní k  vidění ve  II. patře hlavní budovy 

městského úřadu na  nám. T. G. Masaryka 

čp. 38, kde je během hodin pro veřejnost 

přístupná výstava výkresů a  výrobků dětí 

z MŠ Drtinova. Práce vznikaly v rámci pro-

jektu „Učíme se chovat bezpečně a chránit 

své zdraví“, který je zaměřen na  dopravní 

výchovu. Cílem je naučit děti bezpečně 

reagovat na dopravní situace a umět se ori-

entovat v základních pravidlech silničního 

provozu. Realizaci projektu podpořil Králo-

véhradecký kraj částkou 25 tisíc Kč.  

Vznikla metodická příručka s  dopravní 

tematikou doplněná dětskými ilustracemi 

a  na  jaro 2021 připravuje MŠ Drtinova 

ve spolupráci s městem Dvůr Králové nad 

Labem, konkrétně s  Pavlem Levem, krizo-

vým manažerem města, projektový „Bez-

pečnostní den v  MŠ“. Děti se tak seznámí 

s  prací, technikou a  vybavením bezpeč-

nostních složek integrovaného záchran-

ného systému nebo si procvičí posky-

tování základní první pomoci a  pravidla 

v dopravě.

Zdroj: MŠ Drtinova, www.msdrtinova.cz

Foto: Jan Skalický
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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

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

ZATĚSŇOVÁNÍ dřevěných OKEN a DVEŘÍ, 

zvýší teplo v místnosti až +3 °C, videoukázka:

www.MontazTesneni.cz, tel: 734 240 608

Farmářské, nebo textilní trhy?
Trhy, zvlášť pokud se konají přímo v historickém 

centru města, by měly být jeho chloubou. Ze 

středečních všeobecných a  farmářských trhů 

na  náměstí T. G. Masaryka mám zcela opačný 

pocit a  pokaždé, když jdu kolem, se mi hlavou 

honí jediná otázka: Proč? Druhá část sousloví 

je v  názvu úplným omylem. Nebo snad někdo 

považuje tepláky, ponožky, záclony a PVC ubrusy 

v  metráži za  farmářské výrobky? Jaký smysl 

má v  centru Podkrkonoší prodávat lapače snů 

a indiánská ponča? Nabízet právě ve Dvoře Krá-

lové levné oblečení je pomyslným nošením dříví 

do lesa. Trhy, na kterých jsou potraviny ve výrazné 

menšině, postrádají jakýkoliv náznak lokálnosti, 

originality a  sezonnosti. Rozvěšené textilie 

působí kýčovitě a nevkusně. Tohle opravdu není 

nic, na co bychom měli být pyšní, natož si mys-

let, že taková nabídka přiláká do města obyvatele 

okolních obcí. Věřím, že nejsem jediný, kdo by 

namísto převážně textilního sortimentu očeká-

val lokální produkty: uzeninu, maso, vajíčka, sýry, 

mléko, jogurty, pečivo, zeleninu, ovoce, ryby, 

marmelády, med, medovinu, perníky a regionální 

rukodělné výrobky. Tedy přesně to, co v  super-

marketech nekoupíme. Nedokážu posoudit, jak 

obtížné je na  dvorské trhy dostat skutečné far-

mářské produkty. Než ale na historickém náměstí 

prodávat ekvádorská ponča a  igelitové ubrusy, 

tak snad raději nic.

Mgr. Tomáš Plecháč

Rok 2020 – rok ztrát...
Zřejmě nikdo z nás na uplynulý rok 2020 neza-

pomene. Někteří z nás přišli o své blízké, mnozí 

o svoji práci nebo podnikání, někomu se zhrou-

tily plány do  budoucna, cestovatelské zážitky 

nebo třeba studium v zahraničí...

Okolnosti kolem pandemie nás připravily 

o chvíle trávené se starými rodiči, o kulturní akce 

s  přáteli, seniory o  společně strávené chvíle se 

svými dětmi a vnoučaty.

Naučme se tvořit si život z  malých radostí: 

usmějme se na paní prodavačku, prohoďme pár 

slov se sousedem, věnujme se svým koníčkům, 

užívejme si na procházkách. Nenechme si kazit 

náladu posloucháním nepříznivých zpráv.

Přeji Vám všem pevné zdraví a  pozitivní mysl 

do nového roku! Ať je lepší, než ten předchozí!

Dana Bohutínská

předsedkyně MS ODS, zastupitelka

názory:y

Služba Osobní asistence 
– Domácí péče pokračuje 
i v „covidové“ době
Sociální služba 

Osobní asistence, kte-

rou poskytuje Farní 

charita Dvůr Králové 

nad Labem, běží 

bez omezení i  v  této 

nelehké „covidové“ 

době. 

V  nabídce činností 

nadále zůstává 

pomoc a  podpora lidí se sníženou sobě-

stačností, a  to dětem i  dospělým. Pomoc 

a  podporu zajišťuje tým zkušených pra-

covnic, které zprostředkovávají lidem 

běžné a smysluplné trávení času – dopro-

vod na  procházku, popovídání, dojdou 

na  nákup, pomohou připravit jídlo nebo 

pomohou s  osobní hygienou. Působíme 

na  Královédvorsku, služby poskytujeme 

7 dní v týdnu.

Velmi děkujeme za materiální i psychickou 

podporu od jednotlivých občanů a celých 

organizací. Za  celou naši Charitu přejeme 

zdraví a vše dobré v novém roce 2021.

Mgr. Jana Čudejková

Farní charita Dvůr Králové nad Labem

asistence@charitadk.cz

Pomáhat není složité

Pod mottem „Jsou děti, které si mohou 

na dobrou snídani jen hrát“ se dne 21. lis-

topadu 2020 konala ve Dvoře Králové nad 

Labem v  obchodním řetězci Tesco Sbírka 

potravin. V  tento den, od  8:00 do  18:00 

hod., mohli nakupující darovat za  poklad-

nami trvanlivé potraviny nebo drogerii 

do  označených nákupních košů, kde je 

přebírali přítomní dobrovolníci. Vybrané 

potraviny potravinová banka posléze 

roztřídí a  zkontroluje a  ty se mohou pak 

rozdělit potřebným lidem. Jedná o  matky 

samoživitelky, osamělé seniory či rodiny 

v  krizi. Sbírka dopadla díky štědrým dár-

cům nad očekávání. Mnohdy se stalo, že 

lidé věnovali celý nákupní košík. Vybralo se 

938 kg trvanlivých potravin a drogerie. 

Děkujeme dobrovolníkům, našim zaměst-

nankyním a  jejich rodinným příslušníkům 

za  pomoc s  realizací a  organizací této 

sbírky.

Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Bylo nebylo v Jedničce aneb 
S vidinou lepších zítřků 
Období druhé vlny „covid pandemie“ nebylo 

snadné ani pro DDM. Sotva se kroužky otevřely, 

přišel celorepublikový lockdown, a tak se dveře 

Jedničky zase zavřely. S  nadějí, že v  polovině 

listopadu provoz obnovíme, jsme vytrvale vklá-

dali příspěvky na  www.mitkamjit.cz, pořádali 

výtvarné, rukodělné i  kulinářské výzvy a  sou-

těže, nabízeli online výuku a  podobně. A  když 

už byl listopad ve své druhé půlce, spustili jsme 

individuální výuku pro zájemce. 

Také jsme se pustili do  vánoční výzdoby pro 

lůžkové zdravotnické zařízení Vividus East 

Dvůr Králové nad Labem a  Domov důchodců 

Dvůr Králové nad Labem. Sem také posíláme 

nahrávky s  informacemi pro klienty zařízení 

a z vysílání, na kterém se podílejí i děti z kroužku 

Mediální tvorby. S příchodem prosince jsme se 

navlékli do teplých bot a kabátu a s balíky rad-

ničních novin vyrazil na „Tour the Dvůr“. Pošťáci 

z  Jedničky po  tři dopoledne křižovali městem 

od schránky ke schránce. Také jsme se moc rádi 

zapojili do projektu Krabice od bot. Do této kra-

bice jsme nachystali dárky pro chlapce ve věku 

11–12 let. Těšit se může na tričko, knížku, psací 

potřeby či sešit a box na jídlo. 

Věříme, že dárek udělá pod stromečkem radost. 

Také jsme vydali nultý ročník občasníku Jednič-

kovin, ve kterém se dozvíte spoustu zajímavostí 

a můžete i soutěžit. 

Od  pondělí 7. prosince se sice na  základě 

usnesení vlády mohla částečně obnovit naše 

činnost, ale s  přihlédnutím k  aktuální situaci, 

personálním, organizačním a  provozním mož-

nostem se návrat účastníků k zájmové činnosti 

neuskutečnil. 

Máme samozřejmě naději, že na začátku nového 

roku budeme moci kroužky otevřít a  přivítat 

zpátky všechny děti i  dospěláky. Zrealizovat 

naplánované akce, které najdete v příloze KdeCo 

a začít plánovat Karneval, Juniorfi lm nebo třeba 

oblíbenou přespávačku Noc v muzeu. Držme si 

palce a věřme, že bude možné vše zorganizovat, 

byť samozřejmě za  předpokladu dodržení zvý-

šených hygienických opatření. Sledujte proto, 

prosím, naše stránky, Instagram i Fb. 

Nový rok na jedničku vám za celý kolektiv přeje 

Mgr. Iveta Hanušová,

ředitelka DDM Jednička

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
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DK13178    cena: 2.150.000 Kč
Byt 1+1 o obytné ploše 36 m2 a 1+KK 27 m2 v přízemí

zděného bytového domu v DKnL.

DK13206    cena: 2.899.000 Kč
Prodej rodinného domu v lokalitě Dolní Dehtov u DKnL
Zděný objekt dobrém stavu. Celková plocha 1080 m2.

DK12235    cena: 4.999.000 Kč
Prodej objektu u hlavní komunikace v Kocbeři u DKnL.

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

DK13173    cena: 950.000 Kč
Prodej pozemku, zahrady s chatou a bazénem v obci Nemojov

u Dvora Králové n.L. Celková výměra: 1455 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

      IRK spol. s r. o., SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

     hledá vhodné kandidáty na pracovní pozici:

   ÚČETNÍ

    Poptáváme:

  • ze Dvora Králové n. L. a okolí, nejlépe ženu, 45+ let

  • minimálně s maturitou, ekonomického zaměření

  • znalost podvojného účetnictví výhodou

  • s výbornou komunikací s lidmi

  • se schopností pracovat dle vzniklých potřeb

    Nabízíme:

  • po dohodě možnost úpravy pracovní doby

  • stabilní fi remní zázemí (na trhu jsme již od r. 1998)

  • zajímavé fi nanční ohodnocení

  • možnost rozvíjet svůj potenciál

    Vyžadujeme:

  • poctivost, loajalitu, samostatnost

Životopisy zasílejte na: irk@irkdk.cz
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Společenská rubrika
Noví občánci města
V  listopadu 2020 se narodilo v  našem městě 6 občánků – 1 chlapec

a 5 děvčat.

Jana Náhlovská, evidence obyvatel

Úmrtí
V listopadu 2020 zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 33 lidí, z toho bylo 

12 královédvorských občanů, 6 mužů a 6 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti zaslali v  listopadu 27 občanům 

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

svatbu, 4 páry zlatou svatbu a 3 páry stříbrnou svatbu.

Lenka Havlová, Komise pro občanské záležitosti

Sňatky
V  listopadu uzavřeli ve  Dvoře Králové nad Labem manželství tito 

snoubenci:

Ondřej Fichtner a Simona Štofi ková   – 20. 11. 2020

Údaje jsou zveřejněny na základě poskytnutého souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Poděkování městské knihovně Slavoj
Chtěla bych velmi poděkovat za  nadstandardní služby, které nám čtená-

řům v této nelehké době naše knihovna Slavoj poskytuje, a zároveň vyjád-

řit svoji spokojenost s úžasnou vstřícností, odborností a nadšením celého 

kolektivu pod vedením paní ředitelky Mgr. Marty Peškové Staníkové. S přá-

ním pevného zdraví všem.

Janina Skalská

Poděkování pracovníkům Domova důchodců
Poděkování všem zaměstnancům a  pracovníkům Domova důchodců 

pro seniory, pod vedením ředitelky Ing. Ludmily Lorencové, za obětavou 

a naprosto profesionální péči o naše blízké a nejbližší, obzvlášť v této složité 

době. Všechno nejlepší všem v roce 2021.

rodina Peterova a Slavíkova

Poděkování pracovníkům pečovatelské služby
Poděkování všem zaměstnancům a  pracovníkům Pečovatelské služby 

Města Dvůr Králové nad Labem v čele s Mgr. Marcelou Hauke, Bc. Micha-

lou Tichou a Ivetou Seifrtovou za obětavou a naprosto profesionální péči. 

Všechno nejlepší všem v roce 2021.

dlouhodobá bývalá uživatelka Drahuše Peterová a její rodina 

MŠ Elišky Krásnohorské děkuje
Čokoládovna Carla, s. r. o., Dvůr Králové nad Labem zastoupená Ing. Jaku-

bem Šrámkem, MBA, věnovala jako každý rok dětem naší MŠ úžasné 

dobrůtky. Ty v  podobě dárkových balíčků předal našim malým samotný 

Mikuláš. A  protože hodných a  milých lidí je naštěstí stále dost, můžeme 

poděkovat také: Ing. Tomáši Hillermannovi, Ph.D., MBA, za vánoční stromky, 

které dopomohly vytvořit vánoční atmosféru v  naší MŠ, Andree Palejové 

a Pavlovi Sedláčkovi z Kavárny Biograf za dobrůtky, kterými jsme doplnili 

náš adventní kalendář,  Bc. Tomáši Lagutinovi za sponzorský dar pro děti 

ze třídy „Opiček“ a  úplně na  závěr chceme a  musíme poděkovat našim 

rodičům za  ohleduplnost, dobrou spolupráci a  za  vstřícné jednání v  této 

nelehké době. MŠ Elišky Krásnohorské ve Dvoře Králové nad Labem přeje 

všem klidné a hlavně zdravé Vánoce, porozumění a vzájemnou toleranci.

Mgr. Tereza Lagutinová, zástupkyně ředitelky MŠ Elišky Krásnohorské

Jako každý rok na  počátku 

ledna, tak i  tentokrát v  ter-

mínu od 1. do 24. ledna 2021 

proběhne ve  Dvoře Králové 

nad Labem a  okolí Tříkrálová 

koleda. Tentokrát navíc bude 

možnost přispět do pokladniček i na těchto místech:

V týdnu od 4. do 8. ledna 2021 po dobu otevíracích hodin jednotlivých 

služeb v prostorách:

• Římskokatolické fary, ulice Palackého 99;

• kostela sv. Jana Křtitele;

• Dřevařské dílny (vedle informačního centra), ulice Švehlova 400;

• Tréninkový obchůdek Slunečnice, ul. Havlíčkova 14 (vedle Šindelářské 

věže);

• v kanceláři vedení Charity, Rooseveltova 315, 2. patro.

Také můžete vložit fi nanční obnos do pokladničky 6. ledna 2021 od 9:00 

do 17:00 hod. na nám. T. G. Masaryka. 

Dále lze do sbírky přispět těmito způsoby: 

• online pomocí QR kódu 

• převodem na č . ú.: 66008822/0800, VS 77705003

• prostřednictvím dárcovské DMS KOLEDA 30, 60 

nebo 90 na číslo 87 777.

Více informací naleznete na www.dk.charita.cz.

Začněte i vy nový rok dobrým skutkem. 

Děkujeme vám.

Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Tříkrálová koleda zazní

Štědrost zaplavila 
Domov sv. Josefa
Vážení obyvatelé Dvora Králové nad Labem a  okolí, 

z  celého srdce vám děkujeme za  vaši štědrost, a  to 

nejen v  právě uplynulém roce 2020. Záplava dárků 

pro naše klienty i zaměstnance, která se k nám valila 

již od  listopadu, byla prostě kouzelná. Ať už to byly 

dárky věcné, či fi nanční příspěvky na výzvu „5000 Domovenek do Vánoc“, 

udělalo nám to všem v Domově velkou radost.

Jmenovitě bychom chtěli poděkovat městu Dvůr Králové nad Labem 

za spolupráci a fi nanční podporu, včetně té, kterou věnovalo na adventní 

benefi ční koncert předního jazzového interpreta Jana Smigmatora, který 

se konal na podporu Domova sv. Josefa i Domova důchodců a Pečovatel-

ské služby Města Dvůr Králové nad Labem. Koncert byl vysílán živě z Han-

kova domu 15. prosince 2020 a pokud jste vysílání nestihli, záznam můžete 

zhlédnout na Youtube kanálu Domova sv. Josefa.

V průběhu adventu nám v Domově velkou radost udělaly dárky z Diakonie, 

přání a dárečky z Mateřinky a krásné obrázky od dětí ze dvorských mateř-

ských a  základních škol. Nohy klientů v  zimě zahřejí nádherné pletené 

ponožky od paní Bártíkové a o Vánocích si pochutnají na výborném cukroví 

od paní Rolínkové. Všem velice děkujeme, protože žádný dárek není malý.

Spolu s  vámi jsme dokázali během uplynulého roku posunout péči 

o  nemocné roztroušenou sklerózou zase o  kousek dál. Není náhodou, 

že jediné lůžkové zařízení v  ČR pro nemocné roztroušenou sklerózou se 

nachází právě na  Královédvorsku. Děkujeme za  všechnu vaši podporu 

a štědrost, díky které může Domov sv. Josefa fungovat.

Přejeme všem do  roku 2021, ať se vše, co není dobré, v dobré obrátí! Ať 

všichni, kdo potřebují pomoc, ji naleznou, a všichni, kdo mohou pomoci, 

ať pomáhají.

Kateřina Fürbacherová, PR & communication, Domov sv. Josefa 

Rádi bychom vám touto cestou velmi poděko-

vali za projevenou důvěru a pomoc, kterou jste 

v  tomto roce poskytli rodinám s  dětmi, jež se 

vlivem vážné nemoci dostaly do  těžké situace. 

Velmi si toho vážíme!

Přejeme vám pevné zdraví a  příjemné prožití 

svátků.

Šárka Procházková

ředitelka nadace Dobrý anděl

I vy můžete 
pomáhat
Chcete-li i  vy 

pomoci rodinám, 

do  jejichž osudu 

zasáhla vážná 

nemoc, stačí se 

stát Dobrým andě-

lem. Zaregistrujte 

se na  www.dobryandel.cz a  zvolte libovolnou 

výši příspěvku. Váš fi nanční dar umožní těmto 

rodinám snadněji zvládat těžkou situaci. Navíc 

jako Dobrý anděl vidíte konkrétní příběhy rodin, 

kterým pomáháte a kterým jsou vaše příspěvky 

odesílány do posledního haléře. 

Ve Dvoře Králové nad Labem v současné době 

pomáhá 147 Dobrých andělů. Děkujeme!

nadace Dobrý anděl

Ve Dvoře Králové nad Labem pomáhá 147 Dobrých andělů
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Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 2020/2021

Jak jsem se dostala na univerzitu v USA

DOFE přijelo až na zahradu gymnázia

Studovat a hrát v Americe byl můj sen, o kterém 

jsem si nikdy nemyslela, že by se mohl vyplnit.

Fotbal hraji od 8 let. Upřímně, samotnou by mě 

to nikdy nenapadlo. Přesvědčila mě sestra, která 

toužila hrát fotbal už od školky. Začaly jsme obě 

v  klubu TJ Dvůr Králové nad Labem, kde jsme 

získaly základy a hlavně zálibu k tomuto sportu. 

Současně jsme pak hrály za dívčí tým FC Hradec 

Králové. Po  zrušení střídavých startů jsme se 

rozhodly přestoupit do klubu MFK Trutnov, kde 

jsme zůstaly až do našich 16 let. Potom jsme se 

vrátily na rok a půl do Hradce Králové a momen-

tálně hrajeme za FC Slovan Liberec. 

V  červnu letošního roku jsem se seznámila 

s  fotbalistkou, která studovala na  univerzitě 

v  Kentucky a  momentálně pracuje pro němec-

kou společnost Scholarbook, což je agentura 

pomáhající sportovně nadaným studentům 

s  procesem přijetí ke  studiu do  USA. Objasnila 

mi spoustu věcí ohledně procesu a následného 

studia a řekla mi, že vzhledem ke svému prospě-

chu na gymnáziu a svým zkušenostem z České 

ženské fotbalové reprezentace mám velkou 

šanci na získání plného stipendia. 

Po souhlasu rodičů jsme začaly s procesem. V první 

fázi se vytvořilo fotbalové highlight video, které se 

poslalo trenérům univerzit. Netrpělivě jsem čekala, 

jestli některý z nich o mě projeví zájem. Netrvalo 

moc dlouho a kontaktovala mě první a následně 

ještě několik univerzit. Bylo to vzrušující období. 

Pak následovaly telefonáty s trenéry, kteří mi před-

stavovali svou školu a  fotbalový tým. Ze začátku 

jsem byla nervózní, ale postupem času nervozita 

opadala. Mezitím jsem se učila na testy, které jsou 

nutné pro přijetí (SAT, Toefl ). Toefl  jsem zvládla 

na  první pokus a  SAT jsem kvůli coronaviru psát 

nemusela. Po úspěšném splnění testu jsem zúžila 

své rozhodování na dvě univerzity. Nebylo to jed-

noduché, ale vybrala jsem si Newyorskou státní 

univerzitu Stony Brook na Long Islandu (State Uni-

versity of New York at Stony Brook), což je jedno 

ze čtyř univerzitních center státu New York. Líbí se 

mi akademická i  fotbalová úroveň školy, lokalita 

a přístup trenéra. Díky mým fotbalovým výkonům 

a výsledkům ve škole mi nabídli plné stipendium, 

které pokrývá školné, učebnice, ubytování a stravu. 

Doteď tomu nemůžu uvěřit. Vím, že to pro mě ze 

začátku bude velmi těžké (odloučení od rodiny 

a  přátel, výuka v  angličtině), ale věřím, že to 

zvládnu. Na  závěr bych chtěla napsat, že jsem 

vděčná za  podporu rodiny, která má na  mém 

úspěchu významný podíl. Zároveň bych chtěla 

poděkovat gymnáziu, které mi vyšlo vstříc 

v otázce sportovních absencí.

Aneta Sováková (4. A)

Zdroj foto: www.facebook.com/StonyBrookWSOC

Vzhledem k  vládním omezením v  souvislosti 

s  covid-19 se předávání Mezinárodní ceny 

vévody z Edinburghu uskutečnilo za skromných 

improvizovaných podmínek na  zahradě gym-

názia, kam přijel výkonný ředitel projektu DOFE 

T. Vokáč společně s  regionální manažerkou

L. Kořínek. Na zahradě předali certifi káty a oce-

nění devíti studentům, kteří v  osmi případech 

splnili bronzovou a  jednou zlatou úroveň. Pro 

všechny zúčastněné bylo ocenění slavnostním 

okamžikem i  za  mimořádných opatření. Pro-

jekt posouvá zúčastněné ve  všech ohledech 

– schopnostech, dovednostech, komunikaci, 

týmové spolupráci, ale i v individuálních cílech. 

Je založen na  absolutní důvěře mezi účastníky 

a  jejich vedením, je výjimečnou příležitostí pro 

vyzkoušení neformálního vzdělávání, které si 

každý z účastníků „šije na míru“ sám za sebe.

Není divu, že všichni, kdo dosáhnou jakého-

koli ocenění, jsou na sebe pyšní. Dokázali totiž 

za  vymezený čas splnit vytyčené mety v  širším 

spektru aktivit.

Slavnostní předávání bylo v letošním roce 

improvizovaně nahrazeno online přenosem 

16. prosince, kde vystoupili členové britské krá-

lovské rodiny a spousta dalších známých osob-

ností, které vzdaly hold všem účastníkům.

Z ocenění máme radost a doufáme, že se přidají 

další studenti, kteří zapracují na  svých schop-

nostech a dovednostech. Rádi vám pomůžeme, 

protože DOFE má smysl!

Mgr. Blanka Hofmanová

Z Klubu NATURA k ocenění Česká hlava
Zájem o  studium biologie a  později imunolo-

gie se u  mě projevil již na  základní, potažmo 

na  střední škole. Za  hlavní motor považuji to, 

že mě moji rodiče přihlásili do  Klubu NATURA, 

který sídlí na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem 

a  kde jsem pod vedením paní doktorky Jany 

Dobrorukové pochopil, že studium přírody mě 

nesmírně fascinuje a chci se jím nadále zabývat. 

Moje nadšení pro vědu a  studium imunitního 

systému se ovšem zrodilo na  středoškolských 

předmětových soutěžích, a  to hlavně na biolo-

gické olympiádě. Tam jsem se potkal se svým 

pozdějším vysokoškolským profesorem Janem 

Černým, který mi poprvé ukázal, že se toho 

ve  světě vědy daleko více „neví, než ví“. Tento 

fakt mě po celou dobu studia motivoval k tomu, 

abych i  já sám něco málo z „vědeckého neví“ 

odebral. 

Během magisterského studia jsem se dostal 

do  laboratoře Dominika Fillipa na  Ústavu 

molekulární genetiky AV ČR, kde jsem se začal 

věnovat studiu brzlíku. Orgánu, který hraje 

nesmírně důležitou roli ve  vývoji bílých krvi-

nek a  v  ochraně našeho těla před vznikem 

autoimunitních onemocnění. Funkci brzlíku si 

můžeme představit jako jakousi školu, ve které 

se naše bílé krvinky učí reagovat proti cizoro-

dým a  nebezpečným složkám, a  zároveň nere-

agovat proti vlastnímu tělu.

Za  výzkum těchto procesů mi byla tento rok 

udělena cena Česká hlava Doctorandus za  pří-

rodní vědy. Konkrétně se nám podařilo ukázat, 

že v brzlíku jsou buňky, které jsou zodpovědné 

za  ochranu těla před autoimunitním one-

mocněním. Tyto buňky mají na  svém povrchu 

molekuly, které dokáží 

rozpoznat viry a bakterie 

a  jejichž poškození vede 

ke  zvýšené náchylnosti 

k  rozvoji autoimunitních 

onemocnění, jako je 

cukrovka prvního typu. 

Výzkum tedy naznačuje, 

že bakterie či viry mohou 

být vlastně naši „přátelé“, 

a  mohou nás dokonce 

za  určitých okolností 

chránit. 

Při přebírání ocenění v  Národním muzeu jsem 

si také uvědomil, že za  celou touto vědeckou 

prací stojí nejen lidé, kteří mi s ní přímo pomá-

hali, ale také ti, které jsem zmiňoval výše a kteří 

na ní mají nemalý podíl. Já osobně si ceny vážím 

hlavně proto, že mi umožnila komunikovat práci 

celého vědeckého týmu s širokou veřejností a že 

mi přináší nemalou porci motivace do  dalšího 

vědeckého bádání. 

Mgr. Matouš Vobořil, Ph.D.

Zdroj foto: www.veolia.cz
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Zprávy ze ZŠ Schulzovy sady
Badatelský klub

Díky podpoře OP VVV jsme v  naší škole zřídili 

badatelský klub. Žáci se v něm mohou zdokona-

lovat v různých oblastech přírodních věd (fyzika, 

chemie a  biologie), ale i  ve  výtvarném umění

a v pracovních činnostech. Od začátku školního 

roku jsme měli celkem 15 schůzek. Některé 

z  nich jsme dokonce absolvovali na  dálku for-

mou distančního bádání. Žáci si měli možnost 

vyzkoušet např. psaní neviditelnými inkousty, 

zjišťovali přítomnost škrobu v potravinách, vyrá-

běli domácí modelínu, zkoušeli, jaké vlastnosti 

mají vařená a syrová vejce, vyráběli tzv. „nenew-

tonovskou kapalinu“, u které zjistili, že se chová 

jinak než běžné kapaliny, a  spoustu dalších 

zajímavých pokusů. Badatelský klub navštěvují 

děti z 5. tříd, baví je dělat všelijaké experimenty 

a poznávat přírodní zákonitosti hravou formou. 

Od  začátku bylo cílem klubu rozvíjet u  dětí 

zájem o přírodní vědy, což se nám snad podařilo.

Doufám, že nadšení žáků i trpělivost rodičů, kte-

rým bych tímto chtěla moc poděkovat za pod-

poru a pomoc v době videokonferencí, vydrží.

Mgr. Sabina Kindlová

Dobroty pro lesní zvěř
V  tomto školním roce jsme opět vyhlásili sběr 

kaštanů a žaludů. Po prvním odvozu nám čáru 

přes rozpočet nachystalo zavření škol. Přesto 

mnohé děti i  jejich rodiče sbírali dál, i  když si 

nebyli jistí, zda budou moci odvézt další nasbí-

rané dobroty pro lesní zvěř. Po  několikatýden-

ním čekání mohli konečně sběrači odevzdat 

kaštany i  žaludy přímo pracovníku KRNAPu. 

Podařilo se i  přes vzniklé potíže sebrat celkem 

2 056 kg. Za trpělivost i sebrané plody patří všem 

dětem i rodičům obrovský dík. V oboře Lysečiny 

u Horního Maršova nebude ani letos v zimě chy-

bět vysoké zvěři důležitá součást potravy.

Mgr. Radmila Jonešová, Hana Karlovská

Obrazy slovem
Žáky 7. ročníků v  nadcházejících dnech čeká 

další krok ve  slohové průpravě. Mladí spisova-

telé se v  loňském roce již seznámili s  popisem 

pokoje, osoby či pracovního postupu. Nyní je 

však čeká práce obtížnější, která klade vyšší 

nároky na  jejich fantazii a  pozorovací talent. 

Předmětem další slohové práce totiž bude 

popis uměleckého díla. Žáci se seznámí s něko-

lika uměleckými směry, malířskými technikami 

a s dvaceti vybranými plátny slavných mistrů. 

Historie, výtvarná výchova a  český jazyk tak 

nakrátko splynou v jedno. Mezi obrazy nechybí 

Primavera, Mona Lisa, Napoleon překračující 

Alpy či moderní umění symbolizované Výkři-

kem od Edvarda Muncha. Největším oříškem tak 

bude vybrat si z  široké škály ten nejvhodnější 

obraz pro nadcházející 

práci. Žáci se pro tento-

krát stanou amatérskými 

kunsthistoriky, kteří bed-

livě pozorují nejmenší 

detaily vybraného díla 

a hledají skryté symboly. 

Ačkoli se jedná o  popis, 

práce svou tematikou skýtá velký prostor pro 

představivost a  vlastní invenci. Bude nepo-

chybně zajímavé vidět slavné olejomalby očima 

mladých dosud nezkušených pozorovatelů, 

jejichž fantazie nezná hranic. 

Mgr. Kristýna Hloušková  

RC autodráha pro děti

V rámci projektu úpravy a zpřístupnění školního 

dvorku jsme pro děti začali připravovat auto-

dráhu pro radiem řízená autíčka. V  současné 

době máme autodráhu instalovanou v  tělo-

cvičně. Vánoční dárek pro děti školní družiny 

a  školního klubu vyzkoušeli první závodníci již 

začátkem prosince.

Autíčka nabitá, první jízda začíná. Vypadá to 

na více nehod než plynulou jízdu. Avšak trénink 

přináší první ovoce. Projíždíme celou dráhu bez 

nehody a  správná soutěž malých řidičů začíná. 

Fandí všichni, atmosféra jako na  skutečném 

závodišti. Děkujeme panu Pavelkovi a Zemkovi 

za povedený dárek.

Bc. Jana Paulusová Fišerová

Učíme se ve škole i venku

Mnozí z žáků prvního stupně se nemohli dočkat, 

až budou znovu chodit do  školy. Po  online 

výuce, kdy se nesetkávali se spolužáky, byl 

návrat do lavic vítanou změnou. 

Přes veškerá opatření, která nyní musíme 

ve  škole dodržovat, si umíme výuku náležitě 

zpestřit. Využíváme k  tomu i  nově vzniklou 

venkovní učebnu, kde máme dostatek pro-

storu k  pohybu na  čerstvém vzduchu. Největší 

odměnou je prožitá radost dětí z aktivního učení 

a jejich červené tváře.

Mgr. Diana Kotová 

Nemocnice provádí antigenní 
testy na covid-19 
Městská nemoc-

nice Dvůr Králové 

nad Labem do 

15. ledna 2021 

provádí antigenní 

testy na  přítom-

nost covid-19. 

Testy jsou určeny 

pro širokou veřejnost a jsou hrazeny zdra-

votními pojišťovnami. Na testy je třeba se 

objednat v  online rezervačním systému 

(odkaz je na stránkách nemocnice). V sys-

tému je nutné si zvolit termín a čas rezer-

vace, zadat jméno, příjmení, číslo pojiš-

těnce (rodné číslo) a e-mail, na který bude 

odeslána zpráva s potvrzením o rezervaci. 

Není třeba se registrovat, stačí vyplnit 

rezervační formulář. Ve  výjimečných pří-

padech, kdy zájemce o  testování nedis-

ponuje přístupem na  internet, je možné 

provést rezervaci na  tel.: 499  300  615 

v  době od  12:00 do  14:00 hod. Vyšetření 

se provádí pomocí výtěru z  nosohltanu 

a  jeho výsledek se testované osoby dozví 

přímo na  místě zhruba během 15 minut. 

Na  základě výsledku obdrží potvrzení, 

případně pokyny, jak dále postupovat. 

Testy jsou u jednotlivců prováděny nejvýše 

jedenkrát za 5 dní. Postup testování se řídí 

mimořádným opatření Ministerstva zdra-

votnictví, více informací najdete na  strán-

kách nemocnice www.mndk.cz.

Zdroj: Městská nemocnice Dvůr Králové nad Labem

Novinky z MŠ Slunečná
I  přes určité nepříjemnosti, MŠ Slunečná 

byla kvůli výskytu covidu-19 na  nezbytně 

nutnou dobu uzavřena, se naštěstí najdou 

pozitivní věci, které od  začátku školního 

roku perfektně fungují. Ve třídách pro děti 

se speciálními vzdělávacími potřebami 

se podařilo zrealizovat navýšení časové 

dotace pro individuální práci. K  tomu 

pomohla hlavně nově zřízená „pracovna“ 

pro podporu speciálně pedagogické péče. 

Podle předem stanoveného rozvrhu paní 

učitelka bere ze třídy jednotlivé děti, se 

kterými určitý čas pracuje. Zaměřujeme se 

hlavně na rozvoj řečových schopností, jako 

je upevňování jednotlivých hlásek, užití 

správné gramatiky, správné tvoření vět, 

rozvoj fonematického sluchu a sluchového 

vnímání aj. Navazujeme na  činnosti dětí 

v  jejich třídách, pravidelně konzultujeme 

veškeré činnosti s  třídní učitelkou, držíme 

se aktuálně probíraného tématu. Rodičům 

pravidelně sdělujeme, jakým způsobem 

mají s dětmi dále pracovat a na co se mají 

nejvíce zaměřit. Díky tomu se pravidelně 

dostává speciálně pedagogická péče 

také dětem, které jsou integrované v běž-

ných třídách, i  dětem s  odloženou školní 

docházkou. Krásnou zpětnou vazbou pro 

nás pedagogy je, že si děti individuální 

práci oblíbily a vždy s nadšením spolupra-

cují. Pokroky jsou znatelné. Dostavují se 

právě díky zvýšené intenzitě a  také klid-

nému pracovnímu místu. 

Budeme doufat, že brzy zase bude plná 

školka dětí. Za  MŠ Slunečná přejeme 

hodně zdraví a sil.

Mgr. Denisa Petříková, MŠ Slunečná
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EVVO ve 2. třídě
Žáci ve  druhé třídě – 

U  Štafl íka a  Špagetky 

mají rádi přírodu. Pozná-

vají a  zkoumají ji nejen 

v hodinách prvouky, kdy 

chodí do  lesa a  ve  sku-

pinkách poznávají stromy a  jejich plody. Učí se 

vnímat, jak se mění příroda a která zvířata a ptáci 

žijí v  našich lesích. Hodně jim pomáhá naučná 

stezka, kde se stále dozvídají nové a nové věci. 

I ve školní družině děti zkoumají okolí naší školy 

a přírodu. Když se děti druhé třídy znovu vrátily 

do školy, rozhodly se s paní vychovatelkou Ulry-

chovou vyrobit budku pro ptáčky.

Využily starý karton, přírodniny, které nasbíraly 

v lese, a budka byla hotova. Děti ji ozdobily lístky 

se vzkazy lesu i  zvířátkům. Bylo to moc pěkné 

propojení práce školní družiny a hodin prvouky.

Mgr. Ivana Pešťáková

Jak jsme odemykali slabikář

Nadešel den, kdy jsme s  prvňáčky dokončili 

Živou abecedu a naučili se tak číst několik prv-

ních písmenek. Aby děti dokázaly, že jsou oprav-

doví čtenáři začátečníci a  mohou pokračovat 

ve  čtení se Slabikářem, čekal je dobrodružný 

úkol. Nejprve musely najít a  vyluštit tajnou 

zprávu. Ukrývala informaci o  místě, na  němž 

jsou ukryty kouzelné klíče, které dokážou Sla-

bikáře odemknout. Poté ještě musely vypátrat 

skryté slabikáře. Obojí se jim povedlo, protože to 

jsou šikulové, a tak už jen stačilo sedmkrát otočit 

kouzelným klíčem a začít číst nové řádky...

Mgr. Lenka Buřvalová

Matematický klokan opět 
v Podharti
V jarních měsících neproběhlo školní kolo Mate-

matického klokana, ale nyní si soutěž mohli žáci 

vynahradit během podzimní distanční výuky. 

Soutěže se v naší škole zúčastnili v online verzi 

jen naši nejstarší, tedy 7. až 9. ročníky v  kate-

goriích Benjamín a Kadet. Po sečtení bodů byly 

výsledky nejlepších zaslány organizátorům 

soutěže a uvidíme, jak naši žáci obstojí v konku-

renci žáků v rámci okresu a kraje. Jednoznačně 

nejlepšího bodového hodnocení dosáhl Matěj 

Kubíček z  8. A, který získal 100 bodů ze 120. 

K  dalším úspěšným řešitelům patří Adéla Szie-

meisterová ze 7. A, Adam Šturm a Daniel Brdička 

ze 7. B, Kateřina Škopová a Michal Stejskal z 8. A, 

Matěj Struna z 8. B, Petr Škop, Veronika Šmídová 

a Karolína Haková z 9. třídy. Gratulujeme všem 

úspěšným řešitelům.

Mgr. Marta Mokrá a Mgr. Ida Šturmová

učitelky matematiky

Vánoční stromeček
Již k  tradiční a  krásné činnosti patří zdobení 

vánočních stromečků, které pak dotváří sváteční 

atmosféru na dvorském náměstí. Proto se i letos 

naše děti z 1. třídy do této akce zapojily.

Výsledkem je, myslím, krásně vypadající smrček, 

který nese kromě hezkých ozdob také osobní 

přání jednotlivých tvůrců. Kéž by se splnila. 

Přijďte se podívat, třeba se to podaří.

Markéta Hošková, vychovatelka

Dění na ZŠ Strž
Logická olympiáda
V  letošním ročníku 

Logické olympiády 

opět měla zastoupení 

i  naše škola. Své logické 

myšlení si ve  školním 

kole procvičilo celkem

19 dětí (z toho 14 na prv-

ním stupni). Někteří si vedli lépe, jiní hůře, ale 

podstatné není zvítězit (i  když úspěch potěší), 

ale vyzkoušet si úlohy odlišné od běžných škol-

ních zadání. Ti nejlepší ze školního kola se každý 

rok setkávali v  krajských kolech na  krajských 

úřadech. Bohužel letos průběh soutěže naru-

šila opatření Ministerstva zdravotnictví, a  tak 

ke  krajskému kolu žáci nikam necestovali. Pře-

sto se uskutečnilo. Naše škola v  něm měla dva 

zástupce – J. K. Rosu a K. K. Richterovou. Oba se 

ho z pohodlí domova se ctí zúčastnili.

Všem žákům děkujeme za  účast a  přejeme jim 

mnoho úspěchů v  dalších soutěžích a  třeba 

i v příštím ročníku logické olympiády.

Mgr. Zdeněk Balek, Ing. Jiří Kotmel 

Děti ze Strže malovaly seniorům 
(tentokrát k Vánocům)
V  současné době nám všem trochu pohasl 

úsměv na  tváři. Ale máme rodiny a  své blízké, 

se kterými se můžeme potěšit. Jsou tu však lidé, 

kteří mají kvůli přísným (ale pochopitelným) 

pravidlům omezené kontakty i  návštěvy. Seni-

oři – babičky a dědové – prožívají asi tuto dobu 

nejcitlivěji. Zrodil se ale krásný nápad udělat jim 

radost přáníčky, která vyrobí žáci ze škol. 

Tento projekt vznikl pod záštitou Ministerstva 

práce a  sociálních věcí a  probíhá na  krajských 

úrovních. Zapojila se do  něj i  naše škola. První 

vlna přáníček putovala do  pečovatelských 

domů už na  podzim k  příležitosti Dne seniorů. 

Podruhé tvořily děti vánoční pozdravy. Sešla se 

opravdu krásná přání s motivy vánočních svátků 

či sněhových vloček. Spolu s vepsaným textem 

určitě pohladí na duši.

Pevně věříme, že se v době, kdy budete číst tyto 

řádky, dostanou přáníčka od  našich žáků už 

do těch správných rukou.

pedagogové ze ZŠ Strž

Cesta kolem světa
Podniknout cestu kolem světa je snem mnoha 

z  nás. V  době jarní online výuky vznikl nápad 

obohatit žákům učení se zeměpisu a  přírodo-

pisu a  projekt byl na  světě! Úkolem žáků bylo 

vymyslet otázky pro stejnojmennou spole-

čenskou hru na  principu Člověče, nezlob se! 

s testovými otázkami a úkoly. Na cestě po všech 

kontinentech budou na žáky čekat klasické kví-

zové otázky, různé nástrahy, pasti a  nebezpečí 

(kousnutí jedovatým hadem, smetení tornádem, 

odplutí poslední lodi a  podobné pikantnosti). 

Dosažení cíle tak není zdaleka všem zaručeno. 

Na  otázkách žáci pracovali ke  konci minulého 

školního roku. V  současné době jsme žáky 

nechali trochu odpočívat a  teď pracujeme 

na  projektu my, učitelé 2. stupně. Do  projektu 

plánujeme zapojit i další obory (cizí jazyky atd.). 

Učitelé výtvarné výchovy nám pomohou zpra-

covat herní plán – mapu světa s políčky. Podařilo 

se nám dokonce projekt ještě obohatit o využití 

3D tiskárny (fi gurky, modely staveb světa – pyra-

midy, Pentagon apod.). Tím celý návrh hry dostal 

úplně jiný rozměr a posunul se o stupeň výš. 

Od  ledna začneme opět na  projektu praco-

vat intenzivně se žáky. Budeme vymýšlet další 

otázky a  úkoly. Pracujeme na  grafi cké podobě 

hry a kartiček a sjednocujeme pravidla hry. 

Plánem je tuto hru využívat přímo na  hodi-

nách zmíněných předmětů, bude poskytnuta 

i  do  družiny a  v  neposlední řadě může být 

využita pro žáky v rámci volných hodin. Kouzlo 

projektu je v tom, že autory otázek jsou pouze 

žáci. Při vymýšlení otázek nejsou žáci ničím 

omezeni, a  proto tvoří otázky a  úkoly šité 

na  míru svým vrstevníkům. Věříme, že se nám 

podaří do  konce školního roku hru dodělat, 

abychom si mohli všichni společně ověřit, zda 

funguje – to znamená, že žáky baví a něco jim 

přinese do života.                    

kolektiv učitelů 2. stupně

Informace ze ZŠ Podharť
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Benefi ční online koncerty pro Dvoráky
Moc nám chybí kultura 

– ta živá. A  tak jsme se 

rozhodli spolu se Zvičina 

TV předat trochu toho 

živého hudebního štěstí 

alespoň po  internetu – 

zejména starým lidem, 

kteří nám přijdou v  sou-

časné době vůbec nejosamělejší. A smutné nám 

přišly na podzim i děti, které si nemohly ve škole 

ani zazpívat. Proto jsme vymysleli a  organizu-

jeme se vším všudy živý přenos 3 koncertů kona-

ných v opuštěném sále Hankova domu.

Cílem těchto přenosů je zprostředkování kul-

turního zážitku v období, kdy je konání těchto 

kulturních akcí již přes 2 měsíce znemožněné. 

Zároveň bychom rádi poděkovali pracovníkům 

v sociálních zařízeních a školách za vysoké nasa-

zení v jejich současné práci. Koncerty mají i cha-

ritativní podtext: zaplacením vstupného v  libo-

volné částce během koncertu i po něm mohou 

diváci podpořit projekt Domovenka, ale také 

aktivity v  dalších místních zařízeních pro seni-

ory, která na podzim zažila skutečně těžké časy. 

V době uzávěrky toho čísla novin víme, že první 

koncert se bude konat 15. prosince, kdy bude 

obyvatelům a zaměstnancům Domova sv. Josefa 

v Žirči, domova důchodců, pečovatelské služby, 

stejně jako pro obyvatele a  pracovníky dalších 

podobných zařízení v  regionu hrát všestranný 

Jan Smigmator. Rádi bychom klientům těchto 

zařízení umožnili aktivně se podílet na  pro-

gramu koncertu zasláním pozdravu či přání. 

Druhý přenos živého koncertu – skupiny Nešla-

peto z Pilníkova – se již zřejmě stihne realizovat až 

v novém roce, pravděpodobně v lednu. Vše záleží 

i  na  podpoře města a  dalších institucí či spon-

zorů. Čím větší bude podpora místních institucí, 

občanů i sponzorů, o to s větší pravděpodobností 

bude prostor na realizaci dalších koncertů. 

Třetí koncert bychom rádi věnovali dětem a uči-

telům, kteří poslední půl rok měli velmi náročný. 

Děti potřebují zpívat z  plných plic! Připraven 

je (v  lednu či únoru) koncert Michala Horáka, 

známého u menších školáků zejména díky písni 

„Hej, teto“, která pojednává o  pravdivém pří-

běhu skonu jednoho hlodavce.

Pokud máte kolem sebe starší lidi nebo naopak 

děti, prosím, umožněte jim tyto koncerty zhléd-

nout, případně se dívejte společně: věříme, že 

vám všem zlepší náladu! Koncerty si bude moc 

užít každý: vstupné bude dobrovolné a  platba 

proběhne online přímo na účty daných organi-

zací či charitativních projektů.

Rozhodně tímto nechceme nahrazovat živou 

kulturu, kterou zde ve  městě zastřešují měst-

ské organizace. Jen reagujeme na  současnou 

situaci. Informace o těchto benefi čních koncer-

tech s  odkazy na  živý přenos zveřejníme včas 

na  regionálním portále kralovedvorsko.cz, který 

je naším mediálním partnerem, nebo na naší fa-

cebookové stránce Spolek pro Dvorek, kam nám 

můžete napsat i zpětnou vazbu a třeba i hřejivá 

slova podpory.

Kateřina Sekyrková

Spolek pro Dvorek

Když děti darují dětem 

I v této nelehké době se mezi námi najdou 

báječní lidé, kteří nemyslí jen sami na sebe 

a uspořádali charitativní sbírku s neobvyk-

lým názvem „Krabice od  bot“. Sbírka se 

koná pod záštitou Diakonie Českobratrské 

církve evangelické. 

Všechna pracoviště MŠ Drtinova se do této 

sbírky zapojila. V  předvánočním čase 

rodiče ukázali dětem, co znamená nebýt 

lhostejný k druhým, a nosili dárky pro děti, 

aniž by je znali, protože jim chtěli pomoci. 

Dárek byl vždy určen buď pro chlapce, 

nebo pro dívku v  určité věkové katego-

rii. Byly to nejen hračky, ale i  výtvarné 

pomůcky, kosmetika nebo potřeby pro 

miminka. Některé dárky jsme spolu s dětmi 

zabalili v mateřské škole. Jiní si to zkusili se 

svými rodiči a poslali je sami dětem, které 

nemají tolik štěstí a lásky kolem sebe. 

Děkujeme rodičům a dětem, kteří se sbírky 

zúčastnili, moc si jejich pomoci vážíme. 

Sešlo se nám mnoho dárků, které jsme 

předali do  Základní školy speciální, která 

sbírku uspořádala a  odvezla je tam, kde 

na  ně čekají. I  malý dar pomůže dětem 

z  rodin v  nouzi. Pomáháme všem bez 

rozdílu.

Monika Imlaufová, MŠ Roháčova

Bc. Lucie Kubicová, MŠ Dvořákova

Novoroční přání
Vážení rodiče, žáci, 

přátelé naší školy 

a  pracovníci spo-

lupracujících orga-

nizací, dovolte mi, 

abych vám jménem 

pedagogických pra-

covníků a zaměstnanců naší Základní školy 

a Praktické školy, Přemyslova 479, poděko-

vala za spolupráci v roce 2020.

Nebyl to lehký rok a  znamenal pro naši 

školu spoustu změn. Jen díky vaší podpoře 

a pomoci jsme mohli rozvíjet naši činnost.

Žákům děkujeme za  radost, kterou nám 

přinášeli svými neobvyklými nápady. Jejich 

rodičům pak za  láskyplný přístup k plnění 

školních povinností. Vždyť bez velké pod-

pory rodičů bychom nesnadné úkoly těžko 

zvládli.

Ze získaných dotací se nám podařilo 

zkvalitnit výuku. Nové notebooky, tablety 

a  brýle pro virtuální realitu znamenaly 

pro pedagogy nejen radost, ale i nastudo-

vání mnoha nových poznatků. Každý však 

ke  svému úkolu přistoupil zodpovědně 

a výuka našich žáků se výrazně obohatila. 

Spolupráce s  vámi je pro nás velkým 

darem. Přejeme proto všem krásný nový 

rok 2021. Děkujeme.

Mgr. Lenka Podrazilová

Základní škola a Praktická škola, Přemyslova 479

Sokolíkova pohádková stezka 
vytáhla do přírody stovky lidí
Po  úspěchu se Sokolíkovými stezkami za  zdra-

vím, kterých se zúčastnilo přes sto padesát lidí, 

připravili cvičitelé Sokola další akci. Tentokrát šlo 

o Sokolíkovu pohádkovou stezku určenou pře-

devším mladším dětem. Za  devět dní se na  ní 

vystřídalo kolem 450 osob, zdaleka ne jenom 

dětí. Nejmladšímu účastníkovi byly dva měsíce. 

Malí i velcí plnili zábavné úkoly na čtrnácti stano-

vištích. Ty byly motivovány postavami z  večer-

níčků, a  tak se nezbytnou výzbrojí na  cestu 

stala papírová večerníčkovská čepička, kterou 

neměly jen děti, ale i dospěláci, plyšáčci a čtver-

nozí mazlíčci. Kromě úkolů na stanovištích luštili 

účastníci tajenku „Večerníček má 55“ a  tvořili 

také slogan jako reklamu na Sokol.  Názvy večer-

níčků, slogan i  tajenku společně s  fotografi emi 

posílali tvůrcům stezky. 

Po  sedm dní byla stezka bez poškození a  my 

jsme si pochvalovali, že v  našem městě žijí 

samí normální lidé. Bohužel zvrat přišel v pátek 

zrovna ve  chvíli, kdy přijela natáčet reportáž 

o  stezce Česká televize. Někdo zničil dvě sta-

noviště s  úkoly a  sundal kartičky se sokolíky, 

které vedly účastníky po  stezce. Naštěstí jsme 

stihli hned v  pátek opravit provaz na  medvědí 

stezce a  doplnit ukradené kartičky se sokolíky. 

Druhý den ráno v osm hodin jsme nevěřili vlast-

ním očím. Medvědí stezka byla opět poničena 

– provaz stržený. Vše znovu opraveno a  stezka 

další dva dny fungovala. V  pondělí, když jsme 

šli stezku uklízet, jsme potkali asi třináctiletou 

slečnu, která právě strhávala ze stromů kartičky. 

Když nás uviděla, rychle utekla. Jak jsme zjis-

tili, bylo opět strženo značení cesty, ukradeny 

karty s úkoly, strženo divoké prase a odhozeno 

do  lesa, už potřetí zničena medvědí stezka 

a ukradena další dvě stanoviště. 

Člověku zůstává rozum stát. Komu dělá radost 

ničit práci druhých? Zničit něco, co mělo dělat 

radost dětem v nelehké době. 

Děkujeme všem, kteří se pohádkové stezky 

zúčastnili (někteří i  opakovaně) a  poslali nám 

do  soutěže tajenku, pohádky i  slogan. Potěšila 

nás nejen vysoká účast lidí, které jsme vytáhli 

do přírody, ale také spousta milých slov v e-mai-

lech jako uznání. Vaše vzkazy, fotky i  slogany 

nás nabily do další práce. Do tělocvičny se ještě 

nějaký čas nepodíváme, a tak do Vánoc připra-

vujeme ještě Sokolíkovu městskou stezku pro 

starší děti a těsně před Vánocemi to bude stezka 

Vánoční nejen pro rodiny s dětmi.

Za všechny slogany jeden výstižný od rodiny Vál-

kových: Sokol dlouho zavřený je, my však přesto 

neleníme. Bez roušek a stresu, uháníme k  lesu! 

Sokolským stezkám ZDAR! Vandalům ZMAR!

Mgr. Pavlína Špatenková

za všechny tvůrce sokolských stezek
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„Zapoj mámu, zapoj tátu…”

I  když současná komplikovaná doba spo-

lečným projektům rodičů dětí a  mateř-

ských škol bohužel nepřeje, v  mateřské 

škole Elišky Krásnohorské proběhl v  pro-

sinci projekt „Zapoj mámu, zapoj tátu...”.

Jeho cílem bylo doma vyrobit libovolnou 

technikou vánoční betlém. Děti do  školky 

s radostí přinášely svá díla a opravdu bylo 

na co koukat. Výsledky jejich snažení jsou 

ke zhlédnutí na webových stránkách školy 

www.mskrasnohorske.cz.

V průběhu prosince se nám podařilo usku-

tečnit i  celou řadu dalších akcí. Například 

jsme ozdobili vánoční stromky na náměstí 

T. G. Masaryka i  před mateřskou školou, 

vyrobili přáníčka pro seniory i  obrázky 

do  „Galerie pod širým nebem”. Tradičně 

proběhla také mikulášská a  vánoční 

besídka s nadílkou. 

děti a zaměstnanci MŠ Elišky Krásnohorské

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, 

Elišky Krásnohorské přeje krásné Vánoce 

plné pohody, klidu, zdraví a  porozumění. 

Také děkuje všem za podporu a spolupráci 

v tomto komplikovaném roce. Do nového 

roku přejeme každému hodně sil a úsměvu.

Mgr. Iva Bednářová, ředitelka školy 

Dění na královédvorské SPOŠ
Dny otevřených 
dveří v online 
prostředí
V  sobotu 21. listo-

padu a  poté i  10. 

prosince 2020 jsme vyzkoušeli den otevřených 

dveří (DOD) v online prostředí. Zvolili jsme pro 

setkání se zájemci o  studium u  nás platformu 

Microsoft Teams, která se nám osvědčila nejen 

při distanční výuce, ale i při interní komunikaci. 

Přes předem nastavené odkazy se mohl připojit 

do  virtuálního dnů otevřených dveří kdokoliv: 

jak přes počítač, tak přes mobil. Desítky rodičů 

i  žáků využily této příležitosti a  dozvěděly se 

informace o  škole, výuce a o nabídce jednotli-

vých oborů pro školní rok 2021/2022. 

V  úterý 15. prosince jsme připravili i  individu-

ální prohlídku školy, kdy jsme vyšli vstříc zájmu 

části uchazečů, kteří si přáli zhlédnout zázemí 

naší školy osobně. Vstup do  školy byl možný 

jen v  určený čas dle uskutečněné rezervace. 

Každému přihlášenému zájemci se věnoval 

v  daný čas jeden učitel při respektování všech 

aktuálních hygienických pravidel a pokynů.

Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch, ředitel školy

Obor Kadeřník má nové zaměření: 
holič a pánský stylista 
Již 23 let vyučujeme na naší škole obor Kadeřník. 

Tak jako všechny obory, prošel během té doby 

mnoha inovacemi, zdokonalováním a  vybu-

dováním modernějších vyhovujících prostor. 

Jednou z novinek v tomto oboru bylo zavedení 

zaměření Kadeřník – vizážista. Během prv-

ních let výuky jsme ale pochopili, že ne každý 

šikovný kadeřník má cit i pro líčení žen. Je tedy 

nutné vyjít vstříc také žákům, kteří neumí dotvo-

řit celkovou dámskou vizáž, ale chtějí se věno-

vat důkladněji pánskému oboru. Navíc se stále 

mění požadavky populace v oblasti životního 

stylu a  pojetí péče o sebe sama. Dnes i  muži 

vyžadují dokonalou vizáž, což u  nich znamená 

nejen perfektní střih a styling vlasů, ale i přizpů-

sobení módním směrům v oblasti úpravy vousů. 

Právě proto od příštího školního roku počítáme 

s otevřením nového zaměření v  tomto oboru 

Kadeřník – holič a pánský stylista.  

Jana Krajčírová, vedoucí učitel odborného výcviku

Termíny DOD v roce 2021
Dny otevřených dveří proběhnou 

i  v  novém roce, kdy již doufáme v  osobní 

setkání se zájemci o studium na naší škole:

• úterý 26. ledna 10:00–16:00 hod.; 

• středa 10. února 12:00–17:00 hod. 

A vzhledem k velkému zájmu o individu-

ální návštěvy školy přidáváme na leden  

2021 další termíny. Každému zájemci se 

bude věnovat jeden učitel. Tato prohlídka 

se může konat při jakémkoliv stupni PES, 

je nutné se však předem rezervovat na: 

https://sps-a-sos-dvur-kralove.reservio.com.

Termíny (vždy od 14:00 do 17:00 hod.):

• čtvrtek 7. ledna;

• středa 13. ledna;

• čtvrtek 21. ledna;

• čtvrtek 28. ledna.

Pokud nechcete přijít o  novinky týkající 

se přijímacího řízení i  dne otevřených 

dveří, sledujte naši facebookovou skupinu 

Zájemci o  studium 2021/2022 SP a  SOŠ 

Dvůr Králové.

Velká cena Podkrkonoší 2021 
v olympijském šplhu 
Gymnasté a  gymnastky Sokola Dvůr Králové 

nad Labem mají každoročně v  soutěžích vše-

strannosti jednu z  disciplín šplh na  tyči a  šplh 

na laně.  Oddíl šplhu se snaží pokračovat v této 

tradici. U chlapců je samozřejmé vyšplhat 4,5 m 

na  laně, ale konkurence je obrovská. V  sou-

časnosti však máme v  oddíle dívky od  8 do

12 let, které dokáží to, co starší chlapci. Naše 

malé gymnastky už vyhrávají kvalifi kační závody 

na mistrovství ČR ve svých kategoriích v různých 

městech, a dokonce máme dvě účastnice fi nále 

mistrovství republiky 2019.

Právě z  těchto důvodů byla naše sokolská jed-

nota požádána v pokračování závodů ve šplhu 

v  Hradci Králové zvaném Ruksakový šplh. Nes-

tor šplhu 87letý Bedřich Lovák, držitel rekordu 

ve  šplhu uvedený v  české Guinessově knize 

rekordů, nám osobně předal veškeré údaje, tro-

feje a informace týkající se závodů. 

Ve  spolupráci s  městem Dvůr Králové nad 

Labem, ředitelkou ZŠ Strž Mgr.  Šárkou Šantro-

chovou, sponzory a členy výboru olympijského 

šplhu se nám podařilo nakoupit a  připravit 

desetimetrová lana i zařízení na zavěšení a nain-

stalovat je do  sportovní haly ve  Strži. V  sou-

časné době jsme konečně připraveni pořádat 

republikový závod na nejvyšší úrovni i na délce 

lana 8 m. Závod byl původně naplánován na

25. dubna 2020, ale situace neumožňovala ani 

trénink, ani pořádání závodu.

V roce 2021, ve stejném termínu, tj. 25. dubna, 

bude ve sportovní hale Strž pořádána historicky 

první Velká cena Podkrkonoší ve šplhu na laně. 

Veškeré informace budou publikovány. V  prů-

běhu závodu zasadí vnuk Bedřicha Šupčíka 

pamětní lípu. Právě gymnasta Bedřich Šupčík 

se stal historicky prvním českým olympijským 

vítězem, když v roce 1924 vyhrál na olympiádě 

v  Paříži disciplínu olympijský šplh ze sedu 

do výšky 8 m v čase 7,2 s. 

Účast na  závodě přislíbili také špičkoví čeští 

závodníci v olympijském šplhu. 

Všichni věříme, že se současná situace stabilizuje 

a závody proběhnou v klidu. Tímto bychom rádi 

pozvali nejen zájemce o šplh, ale i širokou veřej-

nost, která by měla zájem vidět něco nového.

Výsledky našeho oddílu šplhu v  roce 2020 

– Velká cena Libčic nad Vltavou, lano 3 m: 

1. Anežka Holanová, 2.–8. členky oddílu Sokol 

Dvůr Králové nad Labem; lano 4,5 m: 2.–5. místo 

členky oddílu Sokol Dvůr Králové nad Labem; 

lano 4,5 m ženy: 2. Jana Hurdálková. Velká cena 

Nového Města nad Metují, lano 3 m: 1. Kateřina 

Schreiberová, 2. Veronika Josková, 4. Karolína 

Lukášová; lano 4,5 m ženy: 1. Jana Hurdálková, 

2. Anežka Holanová, 3. Kristýna Orlíková.

Jiří Schreiber, trenér a rozhodčí šplhu

oddíl šplhu, TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem 
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Skautské středisko hlásí Stomatologická pohotovost
leden 2021
1., 2. a 3. 1. 2021.: Prouzovi, s. r. o., Šafa-

říkova 1105, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 321 028.

9. a 10. 1.:  MDDr. Petra Andrlová, zubní 

ordinace, čp. 31, Bílá Třemešná, tel.: 

732 580 139;

16. a 17. 1.: MUDr. Jiřina Klustová, Pres-

lova 449, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 622 560;

23. a 24. 1.: MUDr. Petra Šípková, Roose-

veltova 474, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 621 425;

30. a 31. 1.: MUDr. Hana Šujáková, Roose-

veltova 474, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 621 423.

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

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Život Srdcem pomáhal 
i v roce 2020

Díky transparentnímu účtu pro onkolo-

gicky nemocné děti Život Srdcem, z. s., 

287962388/0300 se na Vánoce opět rozdá-

valy úsměvy. Mimo jiné i čtyřletému Mareč-

kovi, který ve  Fakultní nemocnici Hradec 

Králové bojoval s  akutní lymfoblastickou 

leukémií. Tomu Ježíšek, i  díky všem dár-

cům ze Dvora Králové nad Labem a okolí, 

přinesl herní konzoli a  ozdravný čtrnácti-

denní pobyt. Všechna přání se Marečkovi 

a dalším splnila a my vám spolu s ním pře-

jeme pevné zdraví, dobrý rok 2021 a všem 

dětem dlouhý dechberoucí život, který 

je čeká. Děkujeme vám všem, dárcům 

a ostatním, kteří spolu s námi již 8. rokem 

pomáháte malým velkým onkologicky 

nemocným bojovníkům. 

Život Srdcem, z. s.

Naše skautské středisko ani jednotlivé oddíly 

svou činnost nezastavily. 

Světlušky z  1. roje, 2. oddíl vodních skautů 

z  Mostku, skautky z  8. oddílu, skauti z  3. oddílu 

společně s  jejich sourozenci, rodiči i  kamarády 

malovali kamínky pro radost (viz foto), které 

zástupci 3. oddílu předali klientům a pracovníkům 

Diakonie ve Dvoře Králové nad Labem. Děkujeme 

pracovnicím v Diakonii za velmi milé přijetí. 

Druhý oddíl z Mostku i letos uspo-

řádal pravidelné závody fouka-

cích formulí. Již desátého ročníku 

se letos zúčastnilo 31 závodníků 

z  různých skautských oddílů, ale 

také z  řad veřejnosti napříč všemi 

věkovými kategoriemi. Závod 

nebyl letos v tělocvičně za přítom-

nosti všech závodníků, ale pravi-

dla byla upravena, každý závodil 

doma, hodnotila se délka dojezdu 

foukací formule na  jedno fouknutí 

a nejhezčí design formule.

Všechny naše oddíly 

se od  konce listopadu 

v  rámci daných možností 

začaly opět setkávat 

na  pravidelných schůz-

kách a  velmi rády obno-

vily přímou činnost.

Ing. Martin Stránský

Tak jako téměř každý 

na  konci roku bilancuje, tak 

i  nás napadá zhodnotit, co 

se podařilo více a  co méně. 

Mnohé se zdařilo a  jiné věci 

zůstávají stejné nebo se zhor-

šují. S pomocí vedení našeho města se podařilo 

najít způsob, kterým bychom získali prostory 

pro další bezpečné a  funkční karantény, také 

příznivců naší práce naštěstí přibývá. Na straně 

druhé zároveň přibývá nezodpovědných kru-

tých lidí, kteří se svých zvířat protizákonně zba-

vují. Opakují se případy nemilosrdného týrání 

zvířat a  odhazování koťat téměř kdekoliv. Rádi 

bychom některé nálezce upozornili na  fakt, 

že ne každá kočka je opuštěná jen proto, že se 

objeví na  zahradě vašeho domu. Není třeba ji 

okamžitě vozit do útulku, výjimkou jsou samo-

zřejmě koťata a kočky zraněné nebo nemocné. 

V letošním roce jsme přijali několik desítek koťat 

a většině z nich se již podařilo najít nový domov. 

Přibylo i  několik vážně zraněných či nemoc-

ných dospělých zvířat, jejichž léčba byla velmi 

nákladná.

Touto cestou chci zároveň poděkovat všem, 

kteří nám pomáhají se zabezpečením péče

o dospělé kočky i  koťata. Je to práce bez 

odměny, bez oddechu. Lidé takto pomáhající 

neposkytují jen svůj čas a  energii, ale mnohdy 

také své vlastní fi nance, které by jistě rádi využili 

k  jiným účelům. Bez jejich obětavosti bychom 

se neobešli. Poděkování patří též obchodům 

Super zoo a  Hoby centrum ve  Dvoře Králové 

nad Labem za zorganizování vánoční sbírky pro 

útulkové kočky. 

Představujeme kočky čekající na  nový domov: 

Rozárka (nahoře), Pišta, Filípek a Zuzanka (zleva). 

Informace získáte na  www.dalsisance.cz, na  Fb 

profi lu www.facebook.com/KockyDvurKralove, 

na  e-mailu: dalsisancedknl@seznam.cz nebo 

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

VS 248 nebo 236897918/0300 VS 248 (do účtu 

lze přes naše stránky nahlédnout).

Do nového roku přejeme i v této nelehké době, 

aby vás optimismus a chuť pomáhat neopouštěly, 

hodně duševní pohody a samozřejmě i zdraví.

Beatriz Motalová

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