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V Královéhradeckém kraji probíhá první fáze očko-

vání proti covidu-19. Očkuje se v  sedmi nemocni-

cích včetně Městské nemocnice Dvůr Králové nad 

Labem podle dodávky vakcíny. Nemocnice očkují 

zdravotníky, rizikové pacienty, klienty a  personál 

v domovech pro seniory. Do 24. ledna bylo v kraji 

očkováno téměř 9 500 osob, mezi nimi i  pracov-

níci a klienti královédvorského Domova důchodců 

nebo pobytové části Diakonie. V době tisku novin 

však ještě královédvorská nemocnice nezačala 

očkovat občany starší 80 let 

z řad veřejnosti, kteří se mohou 

od poloviny ledna na očkování 

zaregistrovat. Chybí totiž vakcína.

Současně kraj připravuje druhou 

fázi očkování, do  které by měla 

být od dubna zapojena očko-

vací centra. „Pro zvládnutí očko-

vání je klíčová příprava druhé 

fáze, kdy by měla být vakcína 

dostupná i  širší veřejnosti. Je 

nezbytné připravit očkovací cen-

tra, která budou schopná zajistit 

větší kapacity, a tím urychlit pro-

ces proočkování obyvatelstva 

regionu. Do  března předpoklá-

dáme, že tady aplikujeme na 

62 tisíc dávek vakcíny. Od dubna 

do června bychom mohli očko-

vat měsíčně až 100 tisíc vakcín. 

Vše samozřejmě závisí na  tom, 

jak budeme zásobeni vakcínou,“ 

uvedl hejtman Martin Červíček.

Očkovací centra by měla vznik-

nout minimálně na  sedmi mís-

tech kraje, a  to i v aule SPOŠ 

ve Dvoře Králové nad Labem 

(dříve SŠIS). „Moc si cením ini-

ciativy pana ředitele Vojtěcha, 

který s nápadem přišel. Již jsme 

se na  místě sešli s  pracovníky 

krizového řízení kraje i  města 

a  řešili, jak by město mohlo 

pomoci, např. administrativně 

nebo s  řešením parkování 

během provozu očkovacího 

centra. Doufám, že vše poběží 

ke  spokojenosti místních oby-

vatel, kteří budou mít očkovací 

centrum přímo ve  Dvoře Krá-

lové nad Labem,“ řekl králo-

védvorský starosta Jan Jarolím.

Další očkovací centra by měla 

vzniknout v  Hradci Králové, 

Náchodě, Jičíně, Trutnově, Vrchlabí a  Rych-

nově nad Kněžnou. V  souvislosti s  jejich 

přípravou oslovuje kraj zájemce, kteří jsou 

ochotni v  těchto centrech pomoci, a  to ve

2. a 3. čtvrtletí roku 2021. Přihlásit se je možné na

e-mailu ockovani@kr-kralovehradecky.cz. Dotazy 

k pomoci v očkovacích centrech zodpoví na tel.: 

722  960  355, více na  www.kr-kralovahradecky/

koronavirus.html. 

Miroslava Kameníková, zdroj: Královéhradecký kraj
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Sloupek starosty města
Už rok naše životy 

negativně ovlivňuje 

koronavirová pan-

demie. Platí různá 

omezení, která dopa-

dají na  naše sou-

kromí i práci. Některé 

bohužel nemoc při-

pravila o  jejich blízké, někteří přišli o práci, 

řada lidí čelí nejisté budoucnosti, studenti se 

učí převážně distančně, nekonají se kulturní 

a sportovní akce pro veřejnost. Koronavirus 

a témata s ním spojená na nás prostě „útočí“ 

ze všech stran: z našich rozhovorů, ze zpráv 

v  médiích i  z  politiky. Počty nakažených 

a  hospitalizovaných zůstávají stále vysoké 

(okres Trutnov dlouho „vévodil“ republiko-

vým statistikám), ale určitou naději dává 

očkování proti covidu-19. V Královéhradec-

kém kraji začalo v lednu, a očkuje se i v Měst-

ské nemocnici Dvůr Králové nad Labem. 

Situace však není jednoduchá: řeší se stra-

tegie očkování, nedostatek vakcín, veřej-

nost trápí komplikace při registraci, resp. 

při rezervaci termínu k očkování. Navzdory 

tomu se připravují očkovací centra, vznik 

jednoho z  nich se podařilo iniciovat 

i do královédvorské průmyslové školy.

Z  řad veřejnosti jsou očkováni zdravotníci 

a senioři starší 80 let, kteří jsou nejohroženější 

skupinou. Očkování tak absolvovali např. 

obyvatelé královédvorského Domova 

důchodců a  Diakonie. Ve  správním obvodě 

našeho města však žije cca 1 600 seniorů star-

ších 80 let, z toho polovina přímo ve Dvoře 

Králové nad Labem. A  řada z nich na očko-

vání skutečně čeká, chtějí se vídat se svými 

blízkými – dětmi, vnoučaty, přáteli. Musejí se 

však zaregistrovat, a to je mnohdy nad jejich 

síly. Pokud můžete, pomozte svým blízkým, 

poraďte jim nebo je odkažte na  sociální 

pracovnice městského úřadu. Ty jim poradí, 

případně pomohou s registrací. Bude to chtít 

ještě velkou dávku trpělivosti, ale věřím, že to 

nejhorší máme skutečně již za sebou.

Ing. Jan Jarolím, starosta města

Vyhlášení voleb do poslanecké 
sněmovny
Prezident Miloš Zeman vyhlásil termín 

voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR, které se uskuteční v pátek 8. a v sobotu 

9. října 2021. Vyhlášení bylo zveřejněno 

ve Sbírce zákonů č. 611/2020.             (mik)

facebook.com/
mestodknl

Začalo očkování proti covidu-19, očkuje 
se také v královédvorské nemocnici
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Nadační fond Městské 
nemocnice přijímá nové žádosti 
o stipendium v roce 2021
Správní rada Nadač-

ního fondu pro 

podporu Městské 

nemocnice, a. s., 

schválila v  rámci 

„Stipendijního pro-

gramu“ na  zajištění 

nových nelékařských zdravotnických pra-

covníků pro královédvorskou nemocnici 

pro školní rok 2020/2021 dva termíny pro 

podávání žádostí o  stipendium. V  rámci 

prvního termínu mohou studenti zasílat 

své žádosti do  30. dubna 2021, druhý 

termín přijímání žádostí bude od  1. čer-

vence do  30. září 2021. Veškeré infor-

mace a podmínky pro poskytnutí stipendia 

jsou dostupné na  webových stránkách 

městské nemocnice www.mndk.cz, 

v sekci Nadační fond.

Mgr. Eva Neumannová

Městská nemocnice, a. s., Dvůr Králové nad Labem

Přiznání k dani z nemovitých 
věcí a silniční dani lze podat až 
do konce března
Termín podání 

daňového přiznání 

k  dani z  nemovitých 

věcí a  dani silniční 

se odsouvá pro 

všechny daňové sub-

jekty z  1. února na

1. dubna 2021, a to 

bez rizika sankcí z  prodlení. Na  1. dubna 

2021 se bez rizika sankce posouvá také 

povinnost uhradit silniční daň. Splatnost 

daně z nemovitých věcí je standardně až do

1. června 2021. V souvislosti s přetrvávají-

cími protiepidemickými opatřeními zůstá-

vají územní pracoviště fungující v optima-

lizovaném režimu 2+2 (včetně pracoviště 

Dvůr Králové nad Labem) dočasně uza-

vřena. Na  územních pracovištích v  okres-

ních městech jsou občanům k  dispozici 

omezené úřední hodiny, a  to pondělí

8:00 –13:00 hod. a středa 12:00–17:00 hod.

Zdroj: Finanční úřad pro Královéhradecký kraj

Žijeme na Královédvorsku
Žijete také rádi 

na  Královédvorsku 

jako my? Máte zde 

svá oblíbená místa? 

Nebo se spíše inspi-

rujete zajímavými 

lidmi, kteří zde žijí? Pak je tu pro vás nová výzva. 

Zamyslet se nad tím, jak vylepšit místo, na které 

koukáte z okna, udělat rozhovor s osobou, která 

vás zajímá, uchopit tradice netradičně či přímo 

iniciovat komunitní akce pro zvýšení kvality 

života na Královédvorsku. To vše můžete s pomocí 

své fantazie, bez nastavených limitů, zpracovat 

v  týmu se svými spolužáky, kamarády či sou-

rozenci. Přihlásit se mohou týmy dětí/žáků od 

4. tříd základních škol až po studenty posledních 

ročníků středních škol. V rámci týmové práce se 

budete moci zaměřit na  vámi vybrané téma 

vztahující se právě ke Královédvorsku a na závěr 

si vzájemně představíte své výsledky, a  to jak 

jste postupovali. 

Při práci vám bude pomáhat patron. Patronem 

může být váš učitel, vedoucí kroužku, rodič či 

odborník v  oboru, kterým se vaše práce bude 

zabývat. Prvním krokem je registrace pomocí 

online formuláře, který naleznete na webu MAS 

Královédvorsko www.maskd.cz. Registraci může 

provést patron celého týmu nebo člen týmu 

ve spolupráci s patronem. 

První kolo přihlašování bude ukončeno již 

na konci ledna 2021, další pak na konci března 

2021 a  poslední možnost registrace pak bude 

do  konce května 2021. Společná prezentace 

všech týmových prací proběhne v říjnu 2021. 

Již nyní se těšíme na všechny vaše nápady, řešení, 

prezentace a  spolupráce. V  případě jakýchkoliv 

dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat, kon-

taktní osobou je Jan Machek, tel.: 603 177 263.

kancelář MAS Královédvorsko

www.maskd.cz

Město nabízí k prodeji dům
v centru i s přilehlými pozemky
Město Dvůr Králové nad Labem nabízí 

k  prodeji formou obálkové metody 

dům s  přilehlými parcelami mezi 

náměstím T. G. Masaryka a  Komen-

ského ulicí. Jedná se o stavební parcelu 

č. 66 o výměře 1 070 m2, jejíž součástí 

je dům čp. 40 využívaný jako komerční 

objekt, a  část pozemkové parcely

č. 38/1 o  výměře 250 m2 v  k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem.

Minimální nabídková cena činí 

5.345.000 Kč. Podmínkou účasti 

zájemce v  nabídkovém řízení je 

složení kauce, doložení záměru o  využití 

a  rekonstrukci objektu a  předložení referencí. 

Nabídky spolu s  požadovanými dokumenty 

je možné podávat na  podatelnu městského 

úřadu nejpozději do  středy 31. března 2021, 

17:00 hod.

Popis nemovitostí
Nabízený dům je komerčním objektem s dvěma 

pozemky – pod stavbou a  dvorem v  Komen-

ského ulici. Pozemky jsou ve  funkčním celku 

s budovou. Ta se skládá z předního, západního 

traktu do  náměstí s  dvěma nadzemními pod-

lažími, sklepem a podkrovím, resp. půdou. 

Za historickou, přední, západní částí byl přista-

věn východní trakt budovy taktéž s dvěma nad-

zemními podlažími, který má přístup z Komen-

ského ulice. Stavba disponuje samostatnými 

prostory určenými k podnikání, z nichž větší část 

je aktuálně pronajata. K budově náleží venkovní 

úpravy na pozemcích u budovy a několik vzrost-

lých stromů.

Objekt není památkově chráněn, ale je situován 

v městské památkové zóně. V platném územním 

plánu je areál začleněn do ploch pro obytné plo-

chy smíšené. Nemovitost je napojena na  elek-

trickou síť, centrální dálkové vytápění, plyno-

vod, obecní vodovod a kanalizaci. Plyn není ale 

v objektu využíván.

V  závěru roku 2019 došlo v  půdním prostoru 

přední západní části objektu k  požáru, při kte-

rém byl zcela zničen krov a  střešní krytina na 

této části domu. Zastřešení bylo nahrazeno 

jednoduchou dočasnou konstrukcí, která slouží 

jako ochrana spodních podlaží objektu proti vli-

vům počasí.

Podmínky prodeje
Minimální nabídková cena činí 5.345.000 Kč. 

Žadatel současně doloží informace o  plánova-

ném záměru funkčního využití areálu a záměru 

rekonstrukce nemovitosti, a  to včetně před-

ložení referencí. 

Podmínkou účasti v  nabídkovém řízení je 

bezdlužnost vůči městu a  jeho organizacím 

a složení peněžité jistoty (kauce), která činí 5 % 

z minimální nabídkové ceny, tj. 267.250 Kč. Tu je 

zájemce povinen uhradit bankovním převodem 

na účet města. 

Nabídky budou posuzovány z hledisek navrho-

vané opravy či rekonstrukce a budoucího využití 

objektu, nabízené ceny a referencí účastníka.

V  případě zájmu o  prohlídku nemovitostí kon-

taktujte Tomáše Machka z odboru rozvoje, inves-

tic a  správy majetku (RISM) Městského úřadu 

Dvůr Králové nad Labem, tel.: 499 318 278. 

Stávající stav objektu lze poskytnout v digitální 

podobě (formát .dwg). V  případě zájmu kon-

taktujte vedoucího odboru RISM, Ing.  Ctirada 

Pokorného, tel.: 499 318 298.

Více informací o  nabízené nemovitosti a  kom-

pletní podmínky nabídkového řízení najdete 

na  elektronické úřední desce na  internetových 

stránkách www.mudk.cz.

Jan Skalický
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Do konce dubna posílejte 
nominace na cenu města
Také letos mohou občané posílat návrhy 

osobností, týmů či organizací na  udělení 

Ceny města Dvůr Králové nad Labem. Cena 

může být udělena za  mimořádné akti-

vity či akce uskutečněné v  roce 2020 (lze 

nominovat fyzické nebo právnické osoby), 

nebo za celoživotní dílo, např. u příležitosti 

životního jubilea. Cena může být udělena 

také In memoriam. Písemné návrhy je 

nutné doručit na  předepsaném formuláři 

do  pátku 30. dubna 2021 na  podatelnu 

městského úřadu, nám. T. G. Masaryka 38, 

544 17 Dvůr Králové nad Labem. 

Vyplněný formulář můžete zasílat také 

elektronicky, a  to na  e-mailovou adresu 

epodatelna@mudk.cz. Formulář pro zaslání 

návrhu a  více informací najdete na  webu 

města www.mudk.cz  v  sekci Město/

O městě/Cena města. 

(ska)

Děti malovaly seniorům 
tentokrát k Vánocům

Během loňského prosince se školy a  škol-

ská zařízení na  Královédvorsku zapojily 

do  iniciativy Ministerstva práce a  sociál-

ních věcí s  názvem „Děti malují seniorům 

tentokrát k  Vánocům“. Ve  Dvoře Králové 

nad Labem se připojily ZŠ Podharť, ZŠ Strž 

a  MŠ Drtinova a  MŠ Elišky Krásnohorské. 

Děti a žáci namalovali různá přáníčka podle 

své fantazie, která putovala do  sociálních 

služeb ve Dvoře Králové nad Labem a okolí. 

V rámci této iniciativy bylo předáno více než

500 přáníček, která udělala seniorům vel-

kou radost. Svědčí o  tom i  poděkování 

Jany Štěpánové, předsedkyně Královédvor-

ské Arniky: „Milé děti, moc vám děkujeme 

za  nádherná přáníčka, která se k  nám 

dostala prostřednictvím paní Bc.  Lenky 

Stříbrné. Nejdříve udělala radost nám, dob-

rovolníkům Královédvorské Arniky. Bylo 

na nich vidět, že byly vyráběny s velkou peč-

livostí a chutí někoho potěšit. Moc rádi jsme 

je přidávali k dárečkům, které u nás nechal 

Ježíšek pro klienty Domova sv. Josefa v Žirči 

a  Diakonie ve  Dvoře Králové nad Labem. 

Potěšila tak dvakrát a my děkujeme i vašim 

učitelům, vychovatelům, prostě všem, kteří 

se na výrobě přáníček podíleli. Byl to skvělý 

nápad a třeba i začátek nějaké další možné 

spolupráce.“ 

Akce byla realizována v  rámci projektu 

Implementace politiky stárnutí na krajskou 

úroveň, číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/1

5_017/0006207. Iniciativa podporuje vzá-

jemnou soudržnost. I  díky tomu můžeme 

připomenout našim seniorům, že na  ně 

stále myslíme a že jim rádi děláme radost.

odbor školství, kultury a sociálních věcí

Město Dvůr Králové nad Labem také v  roce 2021 

vyčlenilo ve  svém rozpočtu fi nanční prostředky 

na podporu nejen tělovýchovy a  sportu, ale také 

na  podporu poskytovatelů sociálních služeb, 

služeb souvisejících se sociální oblastí, na veřejně 

prospěšné aktivity a  na  obnovu vnějšího pláště 

objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou 

nebo se nacházejí na  území městské památkové 

zóny. Rada města tak vyhlásila příslušné dotační 

programy a  schválila výzvu k  podání žádostí 

o účelové neinvestiční dotace. 

Účelová neinvestiční dotace pro 
poskytovatele sociálních služeb
Žádost o účelovou neinvestiční dotaci si mohou 

podat poskytovatelé sociálních služeb poskyto-

vaných podle zákona. Cílem je podpora, rozvoj 

a zkvalitnění ucelené sítě registrovaných sociál-

ních služeb, které jsou určeny především senio-

rům, osobám se zdravotním postižením, dětem 

a mládeži ohroženým společensky nežádoucími 

jevy a  rodinám s  dětmi ohroženými sociálním 

vyloučením či se zdravotním postižením, oso-

bám v  krizi nebo osobám bez přístřeší. Mezi 

úspěšné žadatele bude rozděleno celkem

1,9 mil. Kč. Výše dotace na  jednotlivé služby je 

stanovena minimálně 10 tisíc Kč, maximálně 

250 tisíc Kč s  tím, že maximální výše podílu 

města na  celkových nákladech jednotlivé soci-

ální služby činí 75 %. Zatímco poskytnutí dotací 

do výše 50 tisíc Kč bude schvalovat rada města, 

poskytnutí fi nančních prostředků nad 50 tisíc Kč 

projedná zastupitelstvo. Z dotačních prostředků 

mohou žadatelé hradit mzdové náklady nebo 

provozní náklady, např. nákup kancelářských 

potřeb, pohonných hmot, energie, poštovné, 

nájemného, propagaci, školení a kurzy atd.

Termín pro podávání žádostí: 18. ledna – 

8. února 2021.

Dotace na služby související se 
sociální oblastí
Účelem tohoto dotačního programu je podpora 

činnosti organizací zaměřených na  volnoča-

sové aktivity seniorů a  zdravotně postižených 

osob, pomoc a integraci zdravotně postižených 

osob, seniorů, osob v  tíživé životní situaci. 

Úspěšní žadatelé si mezi sebou rozdělí celkem

260 tisíc Kč. Výše dotace je stanovena minimálně 

3 tisíce Kč, maximálně 50 tisíc Kč s tím, že maxi-

mální výše podílu města na  celkových nákla-

dech činí 75 %. Z dotačních prostředků je možné 

hradit např. náklady spojené s úhradou energií, 

kancelářských potřeb, pohonných hmot, nájem-

ného, propagace činnosti, vstupného, poštov-

ních služeb, vzdělávání, mzdových nákladů, 

pojištění dobrovolníků atd.

Termín pro podávání žádostí: 15. února –

1. března 2021.

Dotace na veřejně prospěšné 
aktivity
Cílem je podpora organizací a  realizace pro-

jektů, činností a akcí v  oblasti kultury a  nefor-

málního vzdělávání, workshopů a  publikační 

činnost. Prioritně budou podpořeny aktivity 

na  území města, ale podporu mohou získat 

i  akce konané v  rámci správního území. Mezi 

úspěšné žadatele bude rozděleno 650 tisíc Kč. 

Výše dotace je pro jednotlivé projekty stano-

vena minimálně 3 tisíce Kč, maximálně 50 tisíc Kč

s  tím, že maximální výše podílu dotace města 

na celkových výdajích žadatele činí 75 %.

Vypsány jsou čtyři oblasti podpory:

A  – podpora dlouhodobé činnosti spolků 

na  území města Dvůr Králové nad Labem: 

na  pokrytí části nákladů spojených s  úhradou 

nájemného, energií, nákup drobného vybavení, 

úhrada cestovních výdajů, úhrada profesionál-

ních spolupracovníků, propagace činnosti – 

podpora společných aktivit. Spolek by měl vyka-

zovat svou činnost alespoň 9 měsíců v roce a mít 

pravidelné schůzky členů.

B – podpora kulturních akcí na  území města:  

pořádání festivalů, koncertů, výstav, dětské dny, 

pochody apod.

C – podpora aktivit neformálního vzdělávání: 

semináře, workshopy, publikační činnost apod.

D – podpora kulturních akcí mimo Dvůr Králové 

nad Labem (na území ORP).

Žádosti je možné podávat ve dvou termínech: 

a) 1.–15. března 2021,

b) 31. května – 11. června 2021.

Pro podání žádosti doporučujeme využít první 

termín. 

Obnova vnějšího pláště nemovitých 
kulturních památek nebo objektů 
v městské památkové zóně
Dotace je určena pro právnickou nebo fyzickou 

osobu, která vlastní nemovitost, jež je kulturní 

památkou nebo se nachází na  území městské 

památkové zóny. Prostředky je možné využít 

na  úhradu obnovy např. fasády včetně oken, 

dveří a vrat, střechy, oplechování, rekonstrukce 

kamenných prvků atd. Na  podporu programu 

je v rozpočtu města vyčleněno 200 tisíc Kč, výše 

dotace je pro jednotlivé projekty stanovena 

na  minimálně 20 tisíc Kč s  tím, že maximální 

výše podílu města na celkových výdajích žada-

tele činí 75 %. 

Termín pro přijetí žádostí:  15. března 2021 – 

16. dubna 2021. 

Žádosti musejí podány na  předepsaném for-

muláři s  povinnými přílohami osobně nebo 

písemně na  podatelnu Městského úřadu Dvůr 

Králové nad Labem, odbor školství, kultury 

a sociálních věcí (dále jen „odbor ŠKS“). Žádosti 

však mohou být zaslány také do datové schránky 

města Dvůr Králové nad Labem mu5b26c, v tom 

případě ale musí být elektronicky podepsány 

osobním kvalifi kovaným certifi kátem statutár-

ního orgánu žadatele. Pokud je žádost zaslána 

v listinné podobě, musí být její originál zároveň 

naskenován včetně podpisu oprávněné osoby 

a  zaslán elektronicky na  e-mailovou adresu 

dotacemesta@mudk.cz.

Pozorně si pročtěte podmínky dotací a  výzvy 

a  možnost použití dotačních prostředků. V  pří-

padě dotazů se můžete obrátit na odbor školství, 

kultury a sociálních věcí (náměstí T. G. Masaryka 

38, kancelář č. 300a, resp. 314), kde vám poradí, 

jak s žádostí naložit. 

Již v  prosinci byl vypsán dotační program 

na  podporu tělovýchovy a  sportu, žádosti je 

možné podávat do 8. února 2021.

Kompletní vyhlášení dotačních programů 

a výzvy včetně formulářů najdete na stránkách 

města www.mudk.cz v  sekci Rozvoj/Granty 

a dotace/Dotace z rozpočtu města.

Miroslava Kameníková 

Město podpoří sociální služby, veřejně 
prospěšné aktivity i opravu památek



4

NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE          1/2021

www.mudk.cz

Vybrané zásahy strážníků za
prosinec 2020 

Druh zásahu prosinec 2020 

BESIP přestupky  52

Poskytování informací z MKDS 1

Veřejný pořádek (přestupek) 6

Obecně závazná vyhláška (přestupek) 1

OZV o volném pohybu psů 2

Občanské soužití (přestupek) 8

Majetek (přestupek) 4

Občansko-právní spor 1

Výzva/předvolání 1

Ztráty a nálezy 5

Pomoc v nouzi 1

Odchyt zvířete (opatření) 5

Doručení písemnosti (šetření) 3

Součinnost (PČR, MěÚ, OS, OVS) 1

Poskytování údajů (evidence) 1

Převoz na PAZS 1

Trestný čin 1

Celkem:  94

Pokuty v blokovém řízení 8

Na místě nezaplacených bl. pokut 4

Domluva 41

Předáno Policii ČR  3

Předáno na správní odbor MěÚ 7

Vloni strážníci zaznamenali nejvíce pře-

stupků na úseku bezpečnosti v dopravě 

a také majetkových přestupků.

Statistika zásahů za rok 2020 
Druh zásahu za rok 2020 

BESIP přestupky  840

Překročení nejvyšší povolené rychlosti 119

Dopravní nehoda 3

Ostatní přestupky na úseku dopravy  2

Poskytování informací z MKDS 1

Nařízení města (přestupek) 4

Veřejný pořádek (přestupek) 74

OZV o volném pohybu psů 19

Obecně závazná vyhláška (přestupek) 12

Občanské soužití (přestupek) 37

Majetek (přestupek) 107

Občansko-právní spor 2

Ztráty a nálezy 55

Covid-19 (opatření) 28

Životní prostředí 6

Živnostenský zákon 1

Poskytování údajů (evidence) 2

Prevence (opatření a úkony) 12

Podávání alkoholu (kontrola) 2

Přestupek nezletilý/mladistvý 1

Místo trvalého pobytu (šetření) 2

Pomoc v nouzi 7

Odchyt zvířete (opatření) 88

Doručení písemnosti (šetření) 43

Součinnost (PČR, MěÚ, OS, OVS) 13

Výzva/předvolání 2

Převoz na PAZS 13

Trestný čin 17

Celkem:  1512

Pokuty v blokovém řízení 473

Na místě nezaplacených bl. pokut 131

Domluva 481

Předáno Policii ČR 16

Předáno na správní odbor MěÚ 115

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Domek mladé rodině zničil červený 
kohout. Pomůže Jiskra naděje?

Rodina Klustových ze Dvora Králové nad Labem 

přišla následkem požáru střechy svého domu 

nejen o  bydlení, ale také o  řadu osobních věcí. 

Naštěstí všichni vyvázli bez zranění. Osud mladé 

rodiny není lidem ze Dvora Králové nad Labem 

lhostejný, a tak Klustovým nabídli různou pomoc, 

zřízen byl i transparentní účet č. 4398846003/0800, 

na který je možné zasílat fi nanční dary.

Říká se, že je lepší vyhořet než se stěhovat. 

S tímto rčením by určitě nesouhlasili Klustovi ze 

Dvora Králové nad Labem, kterým požár ve čtvr-

tek 7. ledna zcela změnil život. Během noci totiž 

začala hořet střecha jejich nově zrekonstruo-

vaného domu, ve  kterém mladá rodina včetně 

desetiměsíční dcerky a  dědečka spala. Naštěstí 

praskání hořícího eternitu vzbudilo okolo

3. hodiny ráno souseda, který zalarmoval Dani-

ela Klusta i hasiče. „To nejdůležitější je, že se nám 

nic nestalo, protože se ven dostala v pořádku jak 

manželka s  dcerkou, které jsem běžel vzbudit, 

protože spaly v  patře domu, tak dědeček,“ říká 

s patrnou úlevou Daniel Klust. 

Nakonec na  Slovanech zasahovalo pět jedno-

tek hasičů – profesionálové ze Dvora Králové 

nad Labem a  z Trutnova a  dobrovolní ze Žirče, 

Verdeku a Bílé Třemešné. „Byl to náročný zásah 

nejen kvůli klimatickým podmínkám, ale i vzhle-

dem k  okolnímu terénu, velmi členitému pro-

storu uvnitř domu a  také délce zásahu, který 

trval sedm hodin. Hasiči navíc po  celou dobu 

zasahovali v dýchací technice, což je náročné jak 

z hlediska fyzické, tak psychické připravenosti,“ 

podotýká Zdeněk Šedivka, velitel požární sta-

nice ve Dvoře Králové nad Labem. Šíření požáru 

se podařilo hasičům zastavit před 4. hodinou 

ranní, jeho likvidaci však velitel zásahu ohlásil až 

po 10. hodině dopoledne. 

Mladá rodina se rázem ocitla doslova na  ulici 

a prakticky bez prostředků. Informace o události 

se však ještě během téhož dopoledne roznesla 

na sociálních sítích a nejen mezi občany města 

se strhla vlna solidarity. Klustovým tak jejich přá-

telé, známí i neznámí lidé nabídli různou pomoc 

od zajištění náhradního bydlení přes peníze až 

např. po  darování oblečení pro malou dcerku. 

S Danielem Klustem se spojil také královédvor-

ský starosta Jan Jarolím, který dorazil na  místo 

s  krizovým manažerem města Pavlem Levem. 

„Přivezli jsme vysoušeče a  zároveň jsem panu 

Klustovi nabídl, že kdyby potřeboval jakoukoliv 

pomoc s  úklidem nebo dalšími pracemi, může 

se obrátit na naše dobrovolné jednotky hasičů,“ 

přiblížil starosta Jan Jarolím. 

Právě dobrovolní hasiči ze Žirče a  z  Verdeku 

se na  místo události ještě několikrát vrátili 

i  ve  svém volnu a  pomohli odstranit poniče-

nou část střešní konstrukce, dům provizorně 

zastřešili, na  což zdarma zajistili také  materiál, 

a  pomohli i  se základním úklidem, aby bylo 

možné začít rekonstruovat zničené části domu. 

Další materiál na zakrytí střechy poskytla i místní 

loděnice. A na úklidu a dalších pracích se podí-

leli také další dobrovolníci. 

Část domu, která byla zasažena požárem, je nyní 

neobyvatelná, druhá část, v  níž žije dědeček, 

je provozuschopná. Důvodem vzniku požáru 

byla stavebně technická závada komínového 

tělesa – přizděný trám. Požár napáchal škodu 

asi za  1 milion Kč, když plameny poničily stře-

chu i podkroví. Skutečná škoda však bude ještě 

daleko vyšší. „Podle statika bude třeba strhnout 

všechny stropy, zůstanou jen obvodové zdi, 

čeká nás znovu kompletní rekonstrukce – nová 

střecha, stropy, podlahy, omítky…,“ popisuje 

Daniel Klust a pokračuje: „Budeme velmi vděční, 

když se najdou dobrovolníci ochotní pomoci, 

nebo i místní fi rmy. Budeme pořádat víkendové 

brigády a již nyní děkujeme všem, kteří nám jak-

koliv pomohou, moc si toho vážíme.“ 

Protože se vinou požáru dostali Klustovi do  kri-

tické fi nanční situace (své dosavadní úspory 

vložili do rekonstrukce domu a k tomu splácí úvěr 

ze stavebního spoření), byl zřízen transparentní 

účet č. 4398846003/0800, kam mohou dárci 

posílat fi nanční příspěvky. Název Jiskra naděje 

pro Klustovy nese facebooková stránka, na které 

jsou informace o události, o transparentním účtu 

i poděkování rodiny směřující k dárcům a dobro-

volníkům. Zde budou také zveřejňovány termíny 

víkendových brigád právě pro případ, že by se 

do  nich chtěli zapojit i  dobrovolníci a  pomoci 

Klustovým s opravou domu, protože v současné 

době bydlí rodina v náhradním ubytování. 

„Děkujeme všem přátelům, kamarádům a  zná-

mým, kteří nás podpořili v  naší svízelné situ-

aci po  nezaviněném požáru domu. Děkujeme 

všem jednotkám hasičů, které u  požáru zasa-

hovaly a  obětavě pomáhaly. Děkujeme všem 

za  morální i  fyzickou pomoc, za  fi nanční dary 

a účast při likvidaci zničených věcí. A děkujeme 

také za  podporu a  pomoc starostovi města 

Janu Jarolímovi a technickým službám,“ dodává 

Daniel Klust. 

Miroslava Kameníková

Foto: Fb Jiskra naděje pro Klustovy, HZS KHK
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Opravy poruch na vodovodu 
a kanalizaci od listopadu 2020
• 3. 11. 2020 – porucha vodovodu, ulice 

Spojených národů;

• 5. 11. 2020 – porucha vodovodu, Žireč; 

• 20. 11. 2020 – porucha vodovodu, Zboží;

• 23. 11. 2020 – porucha vodovodu, ulice 

17. listopadu; 

• 25. 11. 2020 – porucha vodovodu, ulice 

17. listopadu II;

• 26. 11. 2020 – porucha vodovodu, ulice 

Na vyhlídce;

• 1. 12. 2020 – porucha vodovodu, ulice 

Legionářská;

• 11. 12. 2020 – porucha vodovodu, ulice 

Dr. Kramáře;

• 11. 12. 2020 – porucha vodovodu, ulice 

Fügnerova;

• 14. 12. 2020 – porucha vodovodu, ulice 

Na Výsluní;

• 14. 12. 2020 – porucha vodovodu, ulice 

Ivana Olbrachta; 

• 15. 12. 2020 – porucha vodovodu, ulice 

Smetanova;

• 27. 12. 2020 – porucha vodovodu, ulice 

Milady Horákové;

• 28. 12. 2020 – porucha vodovodu, Žireč; 

• 4. 1. 2021 – porucha vodovodu, Zboží; 

• 9. 1. 2021 – porucha vodovodu, Vorlech; 

• 18. 1. 2021 – porucha vodovodu, ulice 

Krkonošská.

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

Aktuální informace na mevakdknl.cz.

Roční hlášení o odpadech
Upozorňujeme původce odpadů (práv-

nické nebo fyzické osoby oprávněné k pod-

nikání, při jejichž činnosti vznikají odpady), 

že se blíží termín pro podání ročního 

hlášení o  produkci a  nakládání s  odpady 

za rok 2020 podle zákona o odpadech.

Hlášení podávají původci odpadů v  pří-

padě, že v  roce 2020 vyprodukovali 

nebo nakládali s  více než 100 kilogramy 

nebezpečných odpadů nebo s  více než

100 tunami ostatních odpadů. V  daném 

případě jsou povinni zaslat do  15. února 

2021 pravdivé a  úplné hlášení o  druzích, 

množství odpadů a  způsobech nakládání 

s nimi obecnímu úřadu obce s  rozšířenou 

působností příslušnému podle místa pro-

vozovny. Hlášení se podává elektronicky 

prostřednictvím integrovaného systému 

ohlašovacích povinností (ISPOP). Podrobné 

informace naleznete na  internetových 

stránkách www.ispop.cz.

Bc. Anna Klustová, odbor životního prostředí

Únorový svoz vánočních stromků
Poslední svoz vánočních stromků se usku-

teční v pondělí 8. února, občané tak mohou 

stromky odložit o den dříve na  stanoviště 

barevných kontejnerů na  tříděný odpad. 

Vánoční stromky lze odvézt také do  sběr-

ného dvora. Upozorňujeme, že ze stanovišť 

popelnic a  kontejnerů na  směsný odpad 

nebudou stromky odváženy.                             (mik)

Změna provozní doby
Vzhledem k aktuální epidemické situaci a orga-

nizačním změnám došlo k úpravě provozní doby 

pokladny a výdeje odpadových nádob, kompos-

térů a štěpkovačů.

Provozní doba pokladny: pondělí a  středa 

7:00–12:00 hod. a 12:30–14:00 hod.

Provozní doba výdeje odpadových nádob, 

kompostérů a  štěpkovačů: pondělí–pátek 

7:00–13:00 hod.

Výlepové dny plakátů zůstávají pondělí 

a  pátek, jen při platbě 

v  hotovosti budeme přijí-

mat plakáty pouze v  pro-

vozní dobu pokladny, tzn. 

pondělí a středa.

Všechny tyto změny jsou uvedeny i  na  webu 

společnosti. Děkujeme za pochopení.

Další informace a vše důležité najdete na inter-

netových stránkách www.tsdvur.cz.

Lucie Štemberková

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

Také letos vyhlásilo Ministerstvo kultury pro 

vlastníky kulturních památek dotační program 

„Podpora obnovy kulturních památek pro-

střednictvím obcí s rozšířenou působností“. Pro 

správní území obce Dvůr Králové nad Labem, 

obce s rozšířenou působností, bude v roce 2021 

rozdělena částka 950 tisíc Kč.

Uzávěrka pro podání žádostí je 28. února 2021.  

Minimální výše příspěvku je 50 tis. Kč a  podíl 

vlastníka je minimálně 20 % z nákladů, k nimž se 

poskytnutý příspěvek váže. Peníze jsou určeny 

na  zachování a  obnovu nemovitých kulturních 

památek, které jsou mimo památkové rezervace 

a zóny, nejsou národními kulturními památkami 

a  nejsou ve  vlastnictví ČR, popř. na  obnovu 

movité kulturní památky pevně spojené se 

stavbou (např. oltáře nebo varhany v  koste-

lech apod.) a  na  obnovu movitých památek, 

v  případě, že se nejedná o  restaurování (např. 

obnova kolejových vozidel, strojů apod.).

Žádosti je nutné podat na  Městský úřad Dvůr 

Králové nad Labem, odbor školství, kultury 

a  sociálních věcí (ŠKS). Žádost o  zařazení akce 

do  programu se předkládá na  dvou předepsa-

ných formulářích, které jsou k dispozici na strán-

kách Ministerstva kultury www.mkcr.cz. Žádost 

o  zařazení akce do  tohoto programu a  žádost 

o  státní dotaci v  roce 2021 musí být podána 

včetně povinných příloh, seznamu povinných 

příloh a klauzule, že vlastník zmocňuje obec s roz-

šířenou působností, aby jeho jménem podala 

žádost. Obdržené žádosti budou souhrnně 

zaslány Ministerstvu kultury do 31. března 2021.

K dokončené akci musí vlastník kulturní památky 

zpracovat vyhodnocení spolu s vyúčtováním.

Další informace najdete na  stránkách Minister-

stva kultury www.mkcr.cz (sekce Dotace/Dotační 

okruhy/Památky), informace o dotaci najdete 

také na  stránkách města www.mudk.cz v  sekci 

Rozvoj/Granty a dotace/Dotace z programu EU, 

ministerstev a Královéhradeckého kraje.

Případné dotazy odpoví Ing.  Táňa Nováková 

z  odboru ŠKS na  královédvorském městském 

úřadě (e-mail: novakova.tana@mudk.cz, tel.: 

499 318 296).

odbor školství, kultury a sociálních věcí

Ministerstvo kultury opět 
podpoří obnovu památek

Upozorňujeme řidiče, 

že z  důvodu stavebních 

prací při napojení mostu 

budoucí dálnice D11 

bude do  31. května 

2021 pro veškerou 

dopravu uzavřen úsek 

silnice mezi obcí Zalo-

ňov a městem Jaroměř. 

Objízdná trasa pro tran-

zitní dopravu je stano-

vena po  hlavní silnici

č. I/37 přes Choustní-

kovo Hradiště, Heřma-

nice a Hořenice. 

Pro místní dopravu obce 

Zaloňov je objízdná trasa 

stanovena ve  směru 

na Velichovky.

Aktuální dopravní ome-

zení jsou zveřejňována 

na  webových stránkách 

města www.mudk.cz 

pod dlaždicí Dopravní 

omezení.

Jan Skalický

Výstavba mostu dálnice D11 uzavře do 
května silnici mezi Zaloňovem a Jaroměří
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DDM Jednička připravuje 
Juniorfi lm a letní tábory
Dům dětí a  mládeže 

Jednička má v důsledku 

vládních opatření stále 

pro veřejnost zavřeno 

a  zrušeny byly i  akce 

připravované na  jarní 

prázdniny, které se uskuteční od  15. do

19. února. Pokud epidemická situace 

dovolí, na  březen je naplánován festival 

Juniorfi lm, ale i tato akce bude zřejmě pře-

sunuta na pozdější termín.

V  současné době tak pracovníci DDM 

Jednička připravují letní tábory, bližší 

informace a  přihlášky jsou zveřejňovány 

na webu ddmdvurkralove.cz. 

Příměstské tábory: 

• 1.–2. července, 7.–9. července: Šikovné 

ručičky (děti od 6 let);

• 12.–16. července: Na  skok do  pohádky 

(děti od 3 let);

• 19.–23. července: Týden v pravěku (děti 

od 5 let);

• 2.–6. srpna: Sherlock Holmes (děti od

6 let);

• 2.–6. srpna: Výcvik malých Soptíků (děti 

od 4 let);

• 9.–13. srpna: (Super)Hrdinové (děti od

6 let);

• 9.–13. srpna: Sporťáci a Sporťačky (děti 

od 7 let);

• 16.–20. srpna: Letní Animace VI. (děti 

od 8 let);

• 23.–27. srpna: Než zazvoní (děti od 6 let);

Pobytové tábory:

• 1. polovina července: pobytový tábor 

v kempu Svatá Kateřina (děti od 8 let);

• 2.–11. července: Pobyt u  moře 

v Chorvatsku;

• 18.–30. července: Pobytový tábor v Jívce 

– Zaklínač (děti od 6 let);

• 26.–30. července: Stanový tábor Mafi e 

v DDM Jednička (děti od 7 let);

• 1.–6. srpna: turistický tábor Kokořínsko 

(děti od 8 let);

• 22.–27. srpna: soustředění – Mažoretky 

Tweety na cestách (děti od 8 let).

DDM Jednička

V muzeu připravují 
novou výstavu 
Městské muzeum ve  Dvoře 

Králové nad Labem je sice pro 

veřejnost uzavřeno, uvnitř je 

však živo. „Probíhá inventari-

zace knihovního i sbírkového fondu, předě-

láváme fotografi ckou sbírku, odpovídáme 

na badatelské dotazy a v expozici textilního 

tisku zapisujeme nové přírůstky do historic-

kých textilních sbírek,“ říká zastupující ředi-

telka Dana Humlová. Kromě pokračování 

výstavy k  750 letům od  1. písemné zmínky 

o  městě plánují v  muzeu během letoška 

realizovat výstavu „Bílá místa“, která bude 

mapovat nuceně nasazené v továrně Junkers 

ve  Dvoře Králové nad Labem. „Nevíme, zda 

bude reálné uspořádat výstavu v  plánova-

ném dubnovém termínu. Musíme dokončit 

naši badatelskou činnost, kterou realizujeme 

v rámci příprav výstavy, ovšem nyní nemáme 

přístup do archivů. A záležet bude i na mož-

nostech zápůjček exponátů od dalších insti-

tucí,“ dodává Dana Humlová.                       (mik)

Leden je měsíc, ve  kte-

rém se v  mnoha fi rmách, 

společnostech a  organi-

zacích hodnotí předešlý 

rok. V  knihovnách se pra-

videlně vyplňuje statistika, 

která pro mnohé nepatří právě k  nejoblíbenějším 

činnostem. O to hůř, když víte, že čísla budou úplně 

jinde, než je chcete mít. Ale přiznávám, že slova 

v písni Zdeňka Svěráka „statistika nuda je, má však 

cenné údaje“ se každoročně potvrzují.

Víte, že knihovní fond městské knihovny Slavoj 

obsahuje 51 tisíc knih, 5 tisíc CD (hudby spo-

lečně s audioknihami) a 100 různých titulů časo-

pisů a periodik? Že v běžném roce je knihovna 

svým čtenářům přístupná 6 dní v  týdnu cel-

kem 42,5 hodiny a  fyzicky tak ročně knihovnu 

na-vštíví na 40 tisíc čtenářů, kteří si vypůjčí cca

110 tisíc knihovních dokumentů? Že zde pro-

běhne 570 kulturních a vzdělávacích akcí, jichž 

se zúčastní celkem 8 400 osob?  

Jinak tomu bylo v  loňském roce, kdy byla 

knihovna vládou uzavřena celkem na  86 pra-

covních dní, 3 655 provozních hodin. Rok 2020 

byl pro nás všechny výjimečný a pevně věřím, že 

letošní ho v tomto nepředčí. Samozřejmé je, že 

klesla návštěvnost čtenářů i jejich výpůjčky. 

Abychom čtenáře od knih úplně neizolovali, při-

stoupili jsme k rozvozu dokumentů až do domu. 

Není to služba nová, čtenáři ji mají možnost 

využívat každou první středu v měsíci již od roku 

2009, jen jsme rozšířili termíny rozvozu na

3 dny v týdnu. Protože byla na jaře služba hojně 

využívána, pokračovali jsme v  rozvážce i  při 

podzimní uzavírce. Celkem jsme tak v době uza-

vírek rozvezli 527 čtenářům 4  386 dokumentů

(3 689 knih, 566 periodik, 131 audioknih). 

Po změně v nařízení ohledně zpřístupnění kni-

hovního fondu čtenářům jsme v  lednu kromě 

rozvozu zavedli třikrát v  týdnu také výdejní 

okénko, čímž jsme čtenářům opět o  krok 

dostupnější.

Některé vzdělávací akce byly přesunuty 

podobně jako ve  školách z  prezenční formy 

na  distanční. Pokračoval tak kurz francouzštiny 

pro pokročilé, kterou vede Mgr.  Jana Hojná. 

Také 60 posluchačů Virtuální univerzity 3. věku 

se situaci přizpůsobilo, splnilo touto formou 

všechny studijní povinnosti a zdárně dokončilo 

letní i zimní semestr. Tematické výlety za pozná-

ním však studentům univerzity stále dlužíme.

Kulturní akce jsme byli nuceni zrušit nebo 

neustále posouváme termíny jejich realizace. 

Čajovna od  jarního uzavření slouží namísto 

k relaxaci pouze k vracení půjčených knih.

Kromě čísel poukazuje statistika také na  nej-

čtenější autory. Děti a  mládež oslovil nejvíce 

titul Jeff a Kinneyho Deník malého poseroutky, 

ve  studovně je nejžádanějším denním tiskem 

Dnes společně s Krkonošským deníkem, z časo-

pisů vede jednoznačně Refl ex a  nejposlou-

chanější audioknihou je Boskovická svodnice 

z detektivního cyklu Letopisy královské komory 

Vlastimila Vondrušky. 

V  oddělení pro dospělé jsou nejčtenějšími 

autorkami Alena Mornštajnová a  Radka Tře-

štíková. Třetí nejčtenější spisovatelkou v  naší 

knihovně je Veronika Jonešová, královédvorská 

autorka knihy Hodinky (viz foto). Tento naprosto 

skvělý statistický údaj svědčí nejen o  tom, že 

kniha rozhodně stojí za  přečtení, ale znamená 

také to, že Veronika je na nejlepší cestě stát se 

známou spisovatelkou.

A  my (i  vy) neklesejme na  mysli, až nám ten 

minulý rok statistika vyčíslí. Ona se vždycky 

ve všem najde i nějaká ta dobrá zprávička.

Mgr. Marta Pešková Staníková, ředitelka

Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem

Městská knihovna Slavoj: 2019 versus 2020

Rodinná nadace Karla Komárka loni v září zakou-

pila za 5,3 mil. Kč 8 pianin a 3 klavíry odmítnu-

tých čínským klientem po  návštěvě předsedy 

českého senátu Miloše Vystrčila na  Taiwanu. 

Nadace se tak rozhodla nástroje věnovat českým 

školám. Ze 152 žádostí obdržených v rámci gran-

tové výzvy odborná komise vybrala 56 žadatelů, 

u kterých vyhodnotila jasnou potřebnost získat 

nové pianino. Průměrné stáří nástrojů na těchto 

školách je 49 let.

Mezi vybranými školami, kterým chce 

nadace pomoci zajistit nové nástroje, je i  ZUŠ

R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem. Proto 

pro ně spustila veřejnou sbírku „Piana do škol“. 

Na  webových stránkách www.pianadoskol.cz

tak najdete nejen informace o  sbírce a  jak při-

spět, ale také medailonky jednotlivých škol 

a průběžnou výši vybrané 

částky u konkrétní školy. 

„Klavíry a  pianina na  naší škole jsou zhruba 

z doby 50. a 60. let minulého století, s výjimkou 

křídla v  sále školy, které bylo pořízeno v  roce 

1993. Zaujala nás tak možnost získání nového 

pianina pro alespoň částečné ozdravění naší 

´klavírní stáje´,“ říká k  účasti v  projektu Vladi-

míra Matušková, ředitelka ZUŠ R. A. Dvorského, 

a  dodává: „Na  naší ZUŠ učí aprobovaní učitelé, 

kteří kvalitní nástroj dokáží ocenit, a  přestože 

nejsme velké město, i zde jsou talentovaní žáci, 

pro které bude takový klavír motivací k sebevy-

jádření i ke schopnosti ocenit kvalitní umění.“

Miroslava Kameníková

Zdroj: Piana do škol

Díky veřejné sbírce může získat 
ZUŠ R. A. Dvorského nové pianino
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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

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

Bezpečně na kole mezi Stanovicemi a přehradou
Co v tom pracovní „cykloskupina“ za posledního 

půlroku udělala? Výstavba nových 4 km cyklo-

stezky ze Stanovic do  Žirče včetně mostu přes 

Labe už nemá závažné překážky. Až na peníze. 

Úsek vyjde dle odhadů na skoro 16 mil. Kč, a to 

je i pro Dvůr Králové nad Labem nemalý balík. 

Pokusíme se tedy letos získat maximum dotací, 

aby se v  roce 2022 mohlo stavět. Od  Domova

sv. Josefa v  Žirči lze už dnes pokračovat 

po asfaltce mezi poli do Žirecké Podstráně. Přes 

město cyklisty provádějí cyklopruhy nebo smí-

šené stezky pro pěší a cyklisty. 

Jak ale dál na přehradu? Od mostu Jana Palacha 

plánujeme vést cyklisty po  levém břehu Labe, 

kolem Pušova splavu a  zahrádek ve  Vorlechu. 

Nový úsek cyklostezky z  Vorlechu do  Verdeka 

by měl také zde vést dále po levém břehu Labe 

až k dřevěné lávce. Jednání s vlastníky pozemků 

jsou na  dobré cestě. I  tak, do  fáze stavby se 

jedná ještě o  řadu let práce. Ohledně výstavby 

posledního úseku k přehradě jsme navázali spo-

lupráci se starostou Bílé Třemešné. O konkrétní 

trase příjezdu k přehradě ale musíme ještě jed-

nat. Držte nám palce!

Vnímáme, že ani pohyb po městě není ještě ide-

ální. Chystáme se ve spolupráci s vámi, obyvateli 

města, zapracovat na  nalezení rovnováhy mezi 

všemi způsoby dopravy. Ale o tom zase příště.

Ing. Veronika Tomková

zastupitelka (DKoalice – TOP 09)

Distanční a prezenční. Slova cizího původu, která 

zazněla vloni touto dobou v běžném rozhovoru 

jen málokdy. O jejich významu téměř nikdo neu-

važoval. Dnes jsou slyšet několikrát za den nejen 

v běžném hovoru, ale také ve všech médiích. Ani 

pro nejmenší školáčky nejsou tato slova „cizí“. 

Významy obou slov, hlavně jejich rozdílnost, 

zažívají denně na vlastní kůži.

Stejně tak je tomu u pedagogů, kteří byli nuceni 

se situaci přizpůsobit a namísto prezenční výuky 

nedobrovolně nastolili výuku distanční. Učitelé 

nebyli na  takovou výuku připraveni a  přesto, 

do té míry, do jaké mohu posoudit, si vede vět-

šina z nich naprosto profesionálně.

Výuku hry na  hudební nástroj v  ZUŠ dálkově 

přes notebook u  pánů učitelů Zdeňka Jirouska 

a  Michala Koudelky bych považovala ještě 

nedávno za  naprostý nesmysl. A  ejhle, on to 

takový nesmysl není. „Co to bylo za  tón? Kde-

pak, to je Dé, nehraj mi tam to Cé… Je to dur 

nebo mol? Zahraj mi etudu 11. Srovnej si loket, 

zápěstí…“. Zní pravidelně každý čtvrtek odpo-

ledne z  dětského pokojíku. Podobně je tomu 

v  hudební nauce pod vedením paní učitelky 

Lenky Jiranové a co potom ve výtvarném odboru, 

kde pan učitel Jiří Holan dvě a půl hodiny v kuse 

mluví na  děti, které se pod dohledem kamery, 

před svými domácími monitory, snaží vytvořit 

danou technikou požadovaný obraz.

Základní vzdělávání dětí distanční formou 

jsem viděla kdysi dávno v  jednom australském 

seriálu. Ani ve  snu mě nenapadlo, že by se tak 

mohlo dít také u nás. A klobouk dolů. Také výuka 

učitelů zdejších základních škol nepostrádá pro-

fesionální přístup. Pan učitel Jaroslav Samek má 

všechny hodiny naprosto precizně připravené. 

Stejně tak angličtinářka paní učitelka Eva Mali-

chová. Tady je na  místě napsat, že mají můj 

neskonalý obdiv. Obdiv nejen za profesionalitu, 

ale v neposlední řadě za jejich trpělivost. Ne vždy 

fungují mikrofony, ne vždy děti udrží u monitoru 

pozornost. Osobně, být na jejich místě a po páté 

slyšet od pátého vyvolaného žáka „pane učiteli/

paní učitelko, já jsem se ztratil/a“, byla by výuka 

nad moje síly. Oni to zvládají. A věřím, že nejen ti 

výše jmenovaní, které jsem měla možnost občas 

slyšet na  vlastní uši, zvládají svou práci velmi 

dobře. Přesto si myslím, že na otázku v názvu by 

zněla odpověď učitelů i žáků jednoznačně – pre-

zenčně. Všem učitelům patří velké díky a  přeji 

jim i  všem rodičům a školákům, ať se vše brzy 

vrátí do starých, zaběhaných kolejí.

Mgr. Marta Pešková Staníková

zastupitelka (DKoalice)

Je libo distančně nebo prezenčně?

Jak (ne)funguje sportovní komise a vedení města
Po  volbách 2018 jsem se stal členem sportovní 

komise rady města, což jsem bral jako skvělou 

možnost se zapojit do  veřejného života a  něco 

změnit. Moje pocity za  dva roky fungování naší 

sportovní komise jsou však značně rozporuplné. 

Pokud bych měl hned na začátku tohoto článku 

shrnout, čeho sportovní komise dosáhla, zvládl 

bych to i  jednoslovně – ničeho. Ačkoliv je naše 

komise jedna z  těch, které se scházejí nejčas-

těji, a  je velice kvalitně obsazena, hmatatelné 

výsledky našeho setkávání v podstatě neexistují. 

Cílem těchto komisí je být odborným poradním 

orgánem, který bude radě města poskytovat kva-

lifi kované rady týkající se sportu v našem městě. 

Standardním způsobem našeho jednání je však 

„hospodská“ debata nad trablemi našeho města, 

což je sice nevyčerpatelná studnice témat, ale 

výsledky z  této diskuze nevychází. Naše jednání 

nejsou pořádně nikým řízena, nehlasuje se na nich 

(ačkoliv by se dle jednacího řádu komisí hlasovat 

mělo) a  ani nemají předem určený a  jasně daný 

program, což je vizitkou jejího předsedy, kte-

rým je sám pan starosta. Když už se však komise 

přece jen konečně usnese nad nějakým závěrem, 

význam je zpravidla stejně nulový, protože vedení 

města tato usnesení bohužel ignoruje. 

Tím, co mě však v oblasti sportu v našem městě 

štve osobně nejvíce, je naprostá nekoncepč-

nost naší radnice. Ve  sportovní komisi jsme se 

již na samém počátku našeho funkčního období 

shodli na tom, že je nezbytné připravit komplexní 

plán (studii) na  budoucí podobu a  uspořádání 

sportovišť pod Hankovým domem (letní sta-

dion, zimní stadion, sokolovna, tělocvična SPOŠ, 

kuželna atd.), protože jinak budeme nadále lepit 

na  staré zázemí nové přístavby, což nebude ani 

dlouhodobě funkční, ani dobře vypadající. Tato 

přislíbená studie nejen že dosud není, ačkoliv 

na  ni již byly v  rozpočtu vyčleněné prostředky, 

ale nejsou pro ni sesbírány ani žádné podklady. 

Bez ohledu na  to už se ale v  tomto areálu plá-

nují a  uskutečňují stavební práce, které zas 

a  znovu jen lepí stávající stav těchto sportovišť, 

aby nám ještě chvilku vydržela. To, že se jede 

absolutně podle náhody a  toho, jak to zrovna 

vyjde, dokládá i situace okolo fotbalového hřiště 

s umělou trávou ve stejné lokalitě. Hřiště je to sice 

parádní a v rámci možností to je maximum mož-

ného (ačkoliv za  vícepráce se utratilo o  milion 

více, než bylo původně kalkulováno), avšak toto 

hřiště bylo budováno na  místě, které předtím 

atleti využívali pro trénink vrhačských disciplín. 

Atletům za  to byla samozřejmě ze strany města 

slíbena náhrada a naše sportovní komise na jed-

nom z  prvních jednání doporučila, aby byl tré-

ninkový prostor zbudován hned vedle tohoto 

hřiště na  místě bývalého volejbalového hřiště. 

Tréninkový prostor pro atlety však opět nejen 

že nestojí, ale dosud není připraven ani projekt 

k jeho zbudování, a to více než dva roky poté, co 

se o tomto problému ví. Atleti jsou pak jistě „rádi“, 

že se při stavbě tohoto hřiště předem nepočítalo 

i  se stavbou šaten, protože po  jeho dostavbě 

byli navíc nuceni vyklidit i  jednu ze svých šaten 

v přilehlé budově, neboť se fotbalisté nemají přes 

zimu jak převléct a osprchovat, protože ve velké 

hlavní tribuně nefunguje přes zimu voda, což je 

jen další ukázkou toho, v jakém stavu se nachází 

sportoviště v našem městě.

I přes značně beznadějné vyznění tohoto textu 

stále nevzdávám to, že se do  příštích voleb, 

navzdory značné strnulosti vedení města, 

podaří připravit nějakou koncepci budoucího 

rozvoje sportovišť v našem městě. Dvůr Králové 

nad Labem má velkou sportovní tradici, kterou 

by byla škoda zničit jen proto, že nebude kde 

plnohodnotně sportovat. 

Vít Zlámal, člen sportovní komise rady města

MONTÁŽ TĚSNĚNÍ do  OKEN a DVEŘÍ, zvýší 

teplo v místnosti až +3 °C, videoukázka:

www.MontazTesneni.cz, tel: 734 240 608
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TU13211    cena: 2.150.000 Kč
Kompletně zrekonstruovaný byt 2+1 (51,4m2) v přízemí

zděného bytového domu v DKnL.

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

zděného bytového domu v DKnL, ul. Hejdukova.

DK13206    cena: 2.899.000 Kč
Rodinný dům, chalupa se zahradou v lokalite Dolní Dehtov.
Zděný objekt v udržovaném stavu. Celková plocha 1080m2. 

let30již

rozumíme nemovitostem

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

www.tana.cz

Realitní kancelářeRealitní kanceláře

klíč k vaší
spokojenosti



1/2021     NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE  

9www.mudk.cz

Společenská rubrika
Noví občánci města
V  prosinci 2020 se narodilo 11 občánků našeho města – 7 chlapců 

a 4 děvčata.

Jana Náhlovská, evidence obyvatel

Úmrtí
V prosinci 2020 zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 41 lidí, z toho bylo 

19 královédvorských občanů, 11 mužů a 8 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti zaslali v loňském prosinci 35 obča-

nům gratulaci k životnímu jubileu. V tomto období oslavilo 5 párů zlatou 

svatbu a 6 párů stříbrnou svatbu.

Lenka Havlová, Komise pro občanské záležitosti

Sňatky
V prosinci 2020 neproběhly žádné svatby. 

Simona Vykouřilová, matrika

Blahopřání k narozeninám
Na začátku ledna 2021 oslavila naše maminka, babička a prababička Marie 

Šraierová 90. narozeniny. Přejeme jí do  dalších let hodně zdraví, štěstí 

a životní pohody.

Jana, Jirka, Markéta, Adéla, Barbora a pravnoučata

Zlatá svatba
Rádi bychom dali vědět našim přátelům a známým, že 21. ledna letošního 

roku jsme oslavili již 50. výročí naší svatby.

Marta a Josef Šimkovi

Vážení přátelé, letošní 

Vánoce byly nakonec 

přeci jen kouzelné. 

I  v  tomto pro všechny 

těžkém a  náročném čase 

jste si vzpomněli na jeden 

domeček ukrytý v  lese 

zvaném Království, kde 

žijí děti, které dočasně 

nemohou být doma 

u  své rodiny. Měli jsme 

obavy o  16 dětí, že pro-

žijí smutné Vánoce bez svých rodin. Pomohli jste nám. Nezapomněli jste 

na nás! Někdo přispěl dárkem pro určité dítě, někdo fi nančním příspěvkem, 

za který tety nakoupily potřebné. Dáreček z největší dálky byl až z Aše. Něk-

teré maminky přivezly dárečky a  ani nechtěly sdělit svá jména. A  dostali 

jsme dokonce bohatou štědrovečerní večeři! Salát a  řízky. Pro děti byly 

vytvořeny sbírky, podíleli se lidé i instituce. Prostě každý jeden z vás, kteří 

pomohli a stali se pomocníky Ježíška, jste spolu s námi nakonec vytvořili 

dětem krásné Vánoce.

Děti mají dokonce i tolik potřebné tablety pro distanční výuku! Chlapci 

si přáli kosmetiku, stavebnice, oblečení, chytré hodinky a  ti velcí telefon. 

Děvčata měla jako přání oblečení, kosmetiku, bižuterii, povlečení na postel, 

knížky, velké chtěly tablet. A  samozřejmě, velcí i  malí, dostali plyšáky 

na mazlení, kteří je v noci hlídají, aby měly děti klidné spaní. Opravdu tyto 

Vánoce byly ještě o kus kouzelnější.

My jsme prožili smutný, dlouhý a  náročný podzim s  covidem, který nás 

několik týdnů zcela vyčerpával. Děti i pracovníky.  Proto nás Vánoce zastihly 

nepřipravené. Ale spolu s vámi jsme vše zvládli.

Děkujeme z  celého srdce a  do  nového roku nám všem přejeme zdraví, 

štěstí, rodinnou pohodu a spousty hodných přátel kolem.

Bc. Vladimíra Zilvarová s kolegy a dětmi

Dětská ozdravovna KrálovstvíCharitativní akce Noc venku je pro organizátory z  Pečovatelské služby 

Města Dvůr Králové nad Labem velkou příležitostí k  získání trvanlivých 

potravin pro osoby v  nouzi. Tato pomoc nám vystačí vždy na  rok a  jsme 

schopni, díky dárcům, pomáhat nejenom našim klientům z řad osob bez 

domova. Bohužel Noc venku se loni neuskutečnila a panovaly obavy, zda 

dokážeme potřebné množství potravin získat jiným způsobem. I  lidé bez 

domova jsou touto dobou zasaženi, protože přišli o své občasné přivýdělky. 

Byli jsme však velmi mile překvapeni odezvou na  naši výzvu o  pomoc, 

na  kterou zareagovalo hodně lidí, a  tak se nám podařilo pro osoby bez 

přístřeší a  další osoby v  nouzi vybrat neuvěřitelné množství trvanlivých 

potravin za  50 tisíc Kč. Mnozí přinášejí potraviny opakovaně. Do  pomoci 

se zapojili kolegové, běžní občané, naši přátelé, partneři Noci venku, různé 

spolky. Je úžasné sledovat, jak mnohým osudy osob v nouzi nejsou lhos-

tejné! Děkujeme za pomoc! 

Pokud budete mít chuť a  možnosti, můžete i  nadále darovat trvanlivé 

potraviny, ale i základní kosmetiku, teplé ponožky, pánské boty, ale i další 

oblečení, zejména pánské. Pomoc je vybírána v  azylovém Domě Žofi e 

v Bezručově ulici 1006. Ještě jednou velmi děkujeme za solidaritu a pomoc.

Mgr. Marcela Hauke

ředitelka Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem

Děkujeme za potravinovou pomoc

Díky dárcům prožily děti
v ozdravovně krásné Vánoce

Domov sv. Josefa v  Žirči 

nabízí odpočinek pečují-

cím osobám při zajištění 

komplexní péče o  jejich 

blízkého. Rádi bychom 

na  Královédvorsku 

pomohli rodinám vyrov-

nat se s  následky epide-

mie koronaviru. 

Během tohoto roku tak 

mimořádně rozšiřujeme 

cílovou skupinu. Služba 

tak není pouze pro osoby 

s roztroušenou sklerózou, ale dále pro klienty s tělesným postižením, s jiným 

neurologickým onemocněním nebo s jiným zdravotním postižením. 

Služba není určena osobám: 

• nezletilým; 

• jejichž zdravotní stav vyžaduje denní lékařskou péči ve zdravotnickém 

zařízení; 

• vyžadujícím noční zdravotní péči; 

• ve  stavu akutní infekce, nekompenzovaného duševního onemocnění 

a drogové závislosti; 

• trpícím různými druhy demencí; 

• zcela nevidomým a neslyšícím. 

V rámci této sociální služby rodinného typu nabízíme komfortní ubytování 

v  příjemném rodinném prostředí bývalé fary, které je součástí stylového 

barokního areálu Domova sv. Josefa. 

Více informací a přihlášky najdete na webu Domova sv. Josefa – služby – 

odlehčovací pobyt (www.domovsvatehojosefa.cz/odlehcovaci-pobyt.html). 

Kontaktní údaje – e-mail: socialniOS@dsj-zirec.cz, tel.: 491  610  620, 

734 333 618.

Domov sv. Josefa v Žirči

Odlehčovací služba nabízí 
rodinám pomoc v době epidemie
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Absolvent Gymnázia Dvůr Králové nad Labem 

Tomáš Sychra (3. lékařská fakulta Univerzity 

Karlovy) a  jeho kolega MUDr.  Metoděj Renza 

obdrželi společně Cenu ministra školství, mlá-

deže a  tělovýchovy za  rok 2020 pro vynikající 

studenty a absolventy studia ve studijním pro-

gramu a za mimořádné činy studentů. 

Zdůvodnění ze stránek ministerstva: „Inici-

ovali myšlenku vytvořit skupinu dobrovol-

níků, která bude pomáhat ve  zdravotnických 

zařízeních a  v  hygienické službě. Oslovili své

kolegy-studenty dalších lékařských a  zdra-

votnických fakult v  ČR a  během prvního 

dne se do  skupiny na  sociální síti přihlásilo

cca 2000 dobrovolníků.“ 

Gratulujeme! 

PhDr. Ivo Rejchrt

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 2020/2021

Jak se připravit na přijímačky na gymnázium

Vzhledem ke  stávajícím mimořádným opatře-

ním musel být bohužel odložen letošní, tedy 

XXV. ples absolventů Gymnázia Dvůr Králové 

nad Labem, plánovaný na 27. února 2021. Pro-

běhne v  příštím roce, a  to v  sobotu 19. února 

2022. Omlouváme se za  tuto změnu a  těšíme 

se na  setkání za  rok, snad už v  obvyklých 

podmínkách.

PhDr. Ivo Rejchrt

Ples absolventů 
odložen

Náš absolvent Tomáš 
Sychra obdržel cenu 
ministra školství

Radioaktivita na Královédvorsku?
Při zmínce o radiaci se asi 

každý z nás nejspíš trochu 

lekne. Ovšem ionizující 

záření, které při aktivitě 

jádra vzniká, se kolem 

nás vyskytuje naprosto 

běžně – v půdě, ve  vodě, 

a  dokonce i  ve  vzduchu. 

Sama jsem se v rámci stáže 

Otevřené vědy přesvěd-

čila, že se ho kolem nás 

vyskytuje hojné množství. 

Bylo by fajn si nejspíš 

říct, co to záření vlastně 

způsobuje. Je to nějaké 

uvolnění přebytečné energie – představme si 

jej například jako člověka, který už déle nedo-

káže držet v  rukou těžký náklad, a  tak jej pustí 

na  zem. Podobně se bude chovat nestabilní 

izotop („odrůda“ prvku). To padající závaží bude 

v našem případě ionizující záření. 

Jak ale zjistit, kde to záření je? Právě touto otáz-

kou jsem se zabývala ve své práci. Nejdříve jsem 

si oblast zmapovala – místa jsem procházela 

s  detektorem, naměřené hodnoty pak vložila 

do  programu a  výsledkem byla mapa. Tím 

jsem získala oblasti s  většími dávkami ozáření. 

Na výsledek se sami můžete podívat. Čím svět-

lejší hodnoty, tím vyšší dávky. Obecně jsme tak 

v  porovnání s  republikou podprůměrní. Důvo-

dem je mimo jiné i Labe – usazeniny jsou totiž 

ze všech hornin nejméně radioaktivní. Další věcí 

bylo určení původu. K tomu jsem využívala spek-

tra, což je graf, ze kterého jde vyčíst, o jaký prvek 

se jedná. Sama jsem našla radioaktivní draslík, 

potom přeměnové řady thoria, uranu a  také 

cesium, což pro mě bylo trochu překvapení. Je 

to totiž něco, co bychom v přírodě vůbec nena-

šli, nebýt jedné jaderné katastrofy. Černobylská 

havárie sem totiž zanesla i něco málo ze svých 

útrob. Není však důvod k obavám, je ho jen sto-

pové množství. 

Momentálně tohle bádání ještě rozvíjím. 

K výsledkům přibude i měření radonu, počítání 

lékařského ozáření a  třeba také kouření. Ale 

o tom zase někdy příště. 

Závěrem bych chtěla poděkovat – celé Otevřené 

vědě za to, že nám středoškolákům dává takové 

možnosti, ELI Beamlines a všem svým vedoucím, 

nejvíce panu Ing. Vojtěchu Stránskému, za trpě-

livost a  nabídku další spolupráce. V  neposlední 

řadě také svému třídnímu učiteli panu Mgr. Jaku-

bovi Stránskému a  paní ředitelce Mgr.  Martině 

Kubíkové za podporu a toleranci absencí. 

Veřejnost má možnost zapůjčení detektoru, 

stačí napsat pár e-mailů: www.suro.cz/cz/faq/

jak-se-mohu-zapojit-do-projektu-safecast. Tak co, 

zkusíte to taky?

Eliška Durstová (5. C)

Letos jsme přípravu na  přijímací řízení pojali 

velkoryseji a připravili jsme pro žáky různé akce, 

na webu školy (www.gym-dk.cz) je připraven for-

mulář k  přihlašování. Kritéria přijímacího řízení 

jsou zveřejněna od 31. ledna na stránkách školy, 

konkrétní podoba přijímaček se bude odvíjet 

od epidemické situace. 

Co jsme pro budoucí žáky v předjarním období 

přichystali?

Kdo si bude chtít trochu pohrát, ale zároveň si 

procvičit logické myšlení, může se zúčastnit úni-

kové hry, kterou pro žáky připravili naši učitelé. 

Termíny konání jsou: čtvrtek 4. února 2021 pro 

zájemce o  6leté studium a  čtvrtek 11. února 

2021 pro zájemce o  4leté studium. Začátek je 

v  15:00 hod., odhadovaná časová náročnost je 

120 minut. Nutné přihlášení na webu školy.

Odpoledne otevřených dveří dne 10. února 

2021 proběhne patrně (pokud to situace pre-

zenčně nedovolí) online formou v  prostředí 

MS Teams od  16:00 do  18:00 hod. Na  vaše 

dotazy budou připraveni vyučující jednotlivých 

předmětů, dotazy ohledně schématu přijíma-

cího řízení či studia zodpoví vedení školy. Bude 

také připravena virtuální prohlídka celé školy.

Přípravné kurzy k  jednotným přijímacím 

zkouškám proběhnou každou březnovou 

středu (od  3. března do  24. března včetně) od

14:30 hod., a  to buď prezenčně, nebo online. 

Žáky letos čekají dva kurzy matematiky a  dva 

kurzy českého jazyka v rozsahu 60–90 minut. Je 

nutné se přihlásit na webových stránkách školy.

Těšíme se na vás!

za tým učitelů gymnázia Mgr. Martina Kubíková 

ředitelka

Tomáš Sychra při práci v nemocnici v Keni, léto 

2019.   Foto: archiv Tomáše Sychry 
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Zprávy ze ZŠ Schulzovy sadyApolena Výborná nejlepší 
nadhazovačkou extraligy žen

Apolena Výborná, hráčka Softball Clubu 

Dvůr Králové nad Labem, z. s., která v roce 

2020 hostovala v  oddílu HSM Trutnov, se 

stala nejlepší nadhazovačkou roku v  nej-

vyšší ženské softballové soutěži – extra-

lize. Odházela celkem 93 směn, připsala si 

11 vítězství, ERA 1.51 a 84 strikeoutů, povo-

lila 66 odpalů a 20 doběhů.  Gratulujeme.

Softball Club Dvůr Králové nad Labem, z. s. 

Foto: archiv HSM Trutnov

Obnova varhan v Kocbeřích se 
chýlí k závěru
Na  konci roku 2020 byla dokončena

3. etapa obnovy varhan v  kostele sv. Flo-

riána v  obci Kocbeře. Spočívala v  restau-

rování varhanní skříně a  doplnění rekon-

struovaného píšťalového fondu. Náklady 

na tuto etapu činily 260.150 Kč. 

V 1. etapě byla v roce 2018 realizována kon-

zervace skříně, vzdušnice a manuálu. V roce 

2019 byly v rámci 2. etapy očištěny, konzer-

vovány a  restaurovány vzdušnice, píšťal-

nice, klaviatury manuálu a  pedálu, měchy 

a  traktura pedálu. Celkem si již výše zmí-

něné zásahy vyžádaly 773.190 Kč, které byly 

hrazeny z  dotací Královéhradeckého kraje, 

obcí Kocbeře a také z adopce píšťal, která je 

stále aktivní a  na  opravu lze i  nyní přispět. 

V  rámci letošní 4. etapy se plánuje dokon-

čení opravy, která za čtyři roky restaurování 

přesáhne 1 milion Kč. Historické varhany, 

které měly ještě před čtyřmi lety kompletně 

rozkradený píšťalový fond, byly poničeny 

červotočem i vandalskými zákroky a odsou-

zeny k  zániku, se tak s  největší pravděpo-

dobností za necelý rok opět rozezní. Děku-

jeme všem dárcům a podporovatelům! Více 

na www.varhany.kocbere.cz. 

MgA. Vít Havlíček, Ph.D.

Kynologové hodnotí rok 2020
I  přes veškerá omezení, která nám loňský 

rok přinesl, se Základní kynologické orga-

nizaci ve  Dvoře Králové nad Labem poda-

řilo uspořádat dva základní kurzy výcviku 

psů pro veřejnost, kterých se zúčastnilo

29 zájemců. Květnový Podzvičinský pohár 

však musel být zrušen. V  červenci se orga-

nizace ráda podílela na  focení, ze kte-

rého vznikl kalendář obyvatel dvorského 

Domova důchodců. V  záři pak uspořá-

dala předváděcí akci výcviku psů přímo 

v  domově. Děkujeme městu Dvůr Králové 

nad Labem za  fi nanční podporu naší čin-

nosti, díky níž se nám daří tyto akce pořá-

dat. Doufáme, že letošní rok bude lepší 

a  budeme moci otevřít základní kurzy 

a uspořádat závody ve sportovní kynologii.

Veronika Nosková, předsedkyně

ZKO Dvůr Králové nad Labem 138

www.zko138.webnode.cz

Zima klepe 
na fotoaparáty
Školní klub, který musí 

být dle vládních nařízení 

uzavřen, nezahálí. Pro 

děti i  zaměstnance školy 

připravuje fotosoutěže 

s  tématem naší přírody 

v  jednotlivých ročních obdobích. Chvíli tak 

opouštíme počítače a s nimi spojenou distanční 

výuku. Mnoho z nás si čas na procházku příro-

dou, městem i vlastní zahradou najde. Do rukou 

bereme fotoaparáty, tablety či telefony. Hle-

dáme ten nejzajímavější objekt, který se snažíme 

zachytit našimi přístroji. A  že se nám opravdu 

daří. Na  stránkách školy pak probíhá hlaso-

vání plné očekávání. Kdo zachytil ten nejzají-

mavější okamžik? Jaká fotografi e to asi bude? 

Podzimní fotosoutěž vyhrála Anežka Plšková

z 8. D. A jak se jí povedla, se podívejte na stránkách

www.zsschsady.cz. 

Začala zima, příroda se od podzimu hodně změ-

nila a my se opět vydáváme hledat zajímavé foto 

úlovky. Komu se to povede, to zatím nevíme, ale 

první fotografi e do soutěže přichází hned po je-

jím vyhlášení. Tak ať se všem, kteří mají zájem, 

daří!

Bc. Jana Paulusová Fišerová

Kdo si hraje, nezlobí

Jako každý rok, tak i  v  letošním školním roce 

škola pro 1. stupeň nakoupila několik nových 

učebních pomůcek pro výuku českého jazyka, 

matematiky, vlastivědy a  přírodovědy. V  čes-

kém jazyce jsou to hlavně karty se zajímavými 

obrázky pro výuku vyjmenovaných slov, slov-

ních druhů nebo sada pohádek na  magnetic-

kou tabuli. Děti mají nejraději takové pomůcky, 

se kterými mohou pracovat formou hry, např. 

bingo s  vyjmenovanými slovy, pro 1. třídu 

jsou to výukové kartičky Skrytá slova. Jedná 

se o  napínavé hádanky, kde ke  každé skupině 

obrázků žák přiřadí jeho počáteční písmeno, 

až se mu zobrazí skryté slovo. K rozvoji čtenář-

ské gramotnosti používají žáci čtenářské sáčky 

s úkoly a otázkami. V tomto školním roce je pro 

ně nejoblíbenější práce s  kartami deskové hry 

DIXIT. Karty se dají využít v  hodinách čtenář-

ských dílen. Děti si vybírají kartu, která jim pře-

čtenou část ze své knihy připomíná. Rozvíjejí tak 

nejen svoji fantazii, smysl pro detail, ale i slovní 

zásobu a radost ze čtení.

Mgr. Jitka Krejčí

Foto: Bc. Jana Paulusová Fišerová

Matematické soutěže
V  letošním školním roce proběhlo školní kolo 

soutěže Matematický klokan online, a to na pod-

zim v době distanční výuky. V okrese Trutnov se 

v  kategorii Cvrček na  1.–6. místě umístil David 

Motal a  Alžběta Stránská (3. A) a  Laura Poni-

kelská (3. B). Všichni získali plný počet bodů 90. 

V kategorii Klokánek se na vynikajícím 1. místě 

umístil Tomáš Čermák (6. E) s  plným počtem 

bodů 120 a na 2. místě Jan Motal (6. E). V kate-

gorii Benjamín 3. místo obsadila Nela Flosová

(7. C), 4. místo Tereza Zemková (7. E) a 5. místo 

Petr Holubec (8. B). V  kategorii Kadet vyhrál 

Jakub Moc (9. B), 2.–3. místo obsadili Tomáš 

Mertlík a Lucie Tulachová (oba 9. B).

Někteří se se svými výsledky neztratili ani 

v porovnání se všemi řešiteli v kraji. V kategorii 

Cvrček se mezi nejlepších deset řešitelů v  kraji 

probojovali David Motal, Alžběta Stránská 

a Laura Ponikelská. V kategorii Klokánek se mezi 

nejlepší tři řešitele v kraji dostal Tomáš Čermák. 

V  kategorii Benjamín se mezi deseti nejlepšími 

řešiteli v kraji umístila jako sedmá Nela Flosová 

a  devátá Tereza Zemková. V  kategorii Kadet 

na krásném 10. místě v kraji skončil Jakub Moc.

Žáci se účastnili také Logické olympiády. 

Základní a krajské kolo proběhlo online. Krajské 

semifi nále vyhrála Eva Šotolová a  na  4. místě 

skončil Jakub Moc. Oba postoupili do  celo-

republikového fi nále, kterého se účastnilo

67 řešitelů. Pro náš kraj se konalo v Hradci Krá-

lové a vynikající výkon podal Jakub Moc, který 

se umístil v  první polovině výsledkové listiny. 

Ani Eva Šotolová se mezi soutěžícími neztratila.

Všem soutěžícím gratulujeme a  děkujeme 

za úspěšnou reprezentaci školy.

Ing. Iva Tlamichová

Aplikace pomáhají s výukou jazyků
Podzimní uzavření škol nás opět postavilo před 

výzvu, jak zpestřit výuku a  najít nástroje, které 

pomohou dětem při procvičování a samostudiu. 

Pro jazyky používám následující stránky/aplikace, 

ale všechny jsou využitelné i pro jiné předměty.

Prvním skvělým příkladem je Quizlet 

quizlet.com. Online nebo v  aplikaci umožňuje 

procvičovat slovíčka prakticky v  jakémkoliv 

cizím jazyce. Vytvořené sady lze procvičovat 

jako párové kartičky, doplňovačky, poslechová 

cvičení, testy, hry. Jeho součástí je i  možnost 

tisku vytvořených sad. Quizlet jde použít i  pro 

jiné předměty, všude, kde se potřebujete naučit 

jakékoliv dvojice. Pro využití je nutná registrace, 

poté můžete tvořit, sdílet a procvičovat. 

Další výborné a  opravdu všestranné jsou 

webové stránky Wordwall: wordwall.net/cs. 

Wordwall umožňuje tvořit interaktivní online 

procvičování slovíček, gramatických jevů, slo-

vosledu, pomůcky pro konverzaci apod. Pro 

procvičování není nutná žádná registrace. Pro 

tvoření materiálů ano, neplacená verze má své 

limity. Tyto stránky mají univerzální využití pro 

všechny předměty. Záložka „Komunita“ slouží 

jako vyhledávač.

Poslední, velmi interaktivní a  zábavu nabízející, 

je Quizizz quizizz.com. Pro děti není nutná regis-

trace, jen si otevřou připravený odkaz a zábavnou 

formou procvičují připravený materiál od učitele. 

Quizizz je stejně jako Wordwall použitelný pro 

všechny předměty. U obou programů lze nastavit 

cvičení jako domácí úkol pro žáky. 

Jako učitelka vidím, jak se jim dařilo. Děti také 

získávají zpětnou vazbu, jak zvládly zadaná cvi-

čení. Děti tyto aktivity baví a jsou pro ně vítaným 

zpestřením. Zároveň se i učí. Vidím, že se některé 

prostřednictvím zejména Quizletu zlepšily při 

používání slovní zásoby.

Mgr. Jitka Mácová
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Děti stavěly 
originální 
sněhuláky pro 
Afriku
Již tradičně se žáci naší 

školy zapojují do  oblí-

bené benefi ční akce Sněhuláci pro Afriku, 

s  podtitulem Děti pomáhají dětem. V  letoš-

ním roce se jedná již o  9. ročník, při kterém se 

nejen se sněhem tvoří, ale zároveň pomáhá 

ohroženým dětem v Gambii. 

Podharťští prvňáci strávili dopoledne aktivně 

zábavnou činností.  Na čerstvém vzduchu při sta-

vění netradičních sněhuláků zažily děti spoustu 

legrace. Letos dominovala žirafa a želva, která by 

jistě potěšila i návštěvníky zoo a zároveň třeba 

pomůže ohroženým dětem Afriky v  současné 

nelehké době.

Mgr. Edita Vaňková, ředitelka

Projekt o zdravém životním stylu
v podharťské škole

I naši druháčci se zapojili do projektu o zdravém 

životním stylu. V  rámci dvouhodinového bloku 

si povídali o  důležitých orgánech našeho těla, 

malovali je a  umísťovali na  obrys postavy. Teď 

už vědí, k  čemu slouží a  kde jsou v  naše těle 

umístěna játra, žaludek a  ledviny. Ke  kontrole 

představ i  správného zařazení jim posloužil 

trojrozměrný model postavy, kde si mohly děti 

vzít jednotlivé orgány do ruky a zároveň je vrá-

tit zpět na místo. Potom jsme společně vyplnili 

pracovní list a uvědomili si, co prospívá dalším 

orgánům v našem těle nebo čeho se bojí. Nako-

nec si mohly děti za sebe vykreslit či zaškrtnout 

činnosti, které provozovaly v  minulém týdnu, 

a zároveň si uvědomit, zda jejich tělu prospívaly 

či nikoliv.

Mgr. Ivana Pešťáková

Co to? ROTO!

V  pracovním vyučování naši prvňáčci šikulové 

už modelovali, stříhali, lepili, barvili, zdobili, ale 

tentokrát je čekalo něco speciálního. Konečně si 

mohli otevřít krásný dárek od Královéhradeckého 

kraje – stavebnici ROTO. Co je to? Prvňáčci by vám 

řekli, že je to moc príma stavebnice, ze které jdou 

pomocí děrovaných papírových částí s  pomocí 

šroubků a matek sestavit všechna písmena abe-

cedy. Společně jsme si vysvětlili, jak se staveb-

nicí pracovat, a zkusili jsme si podle interaktivní 

předlohy sešroubovat několik písmenek. Pak 

jsme popustili uzdu fantazii a  děti tvořily. Kluci 

si smontovali krásný meč a dýku, jedna holčička 

dokonce dračí tlamu. Hodina nás zkrátka moc 

bavila a těšíme se, až si pohrajeme příště!

Mgr. Lenka Buřvalová

Dění na ZŠ Strž
DofE – jedeme dál
V  loňském školním roce 

se parta odvážných dětí 

z  naší školy dobrovolně 

rozhodla vydat na  cestu 

k  získání Mezinárodní 

ceny vévody z Edinburghu 

(DofE) v  bronzové úrovni. 

Tento motivační program určený pro všechny 

od 14 do 24 let byl založen v roce 1956 princem 

Philipem, manželem britské královny Alžběty II., 

a postupně se rozšířil do 130 zemí světa. Smyslem 

programu je motivovat mladé lidi k tomu, aby se 

zlepšovali v činnostech, které je baví.

Program je rozdělen do tří oblastí – sport, doved-

nost a dobrovolnictví. Každé oblasti se pak účast-

níci věnují hodinu týdně po dobu tří měsíců. Jed-

notlivé aktivity mají předem stanovený určitý cíl, 

kterého se snaží dosáhnout. Na závěr programu 

podniknou také týmovou expedici do přírody. 

Naši žáci zapojení do  programu si vytyčili 

velmi zajímavé cíle. Někteří se snaží zdokonalit 

v  hudební oblasti, jiní ve  výtvarném umění, či 

dokonce v kuchařských dovednostech. V oblasti 

sportu si zvolili cyklistiku, zdokonalují se v jízdě 

na  skateboardu nebo pravidelně chodí běhat 

delší tratě. Všechny tyto aktivity bylo možné 

nějakým způsobem plnit i v období karantény. 

Oblast, která byla však nejvíce postižena uza-

vřením škol a  omezením kontaktu s  ostatními, 

bylo dobrovolnictví. Děti se zde totiž věno-

valy pomoci nejrůznějším charitativním akcím, 

které byly v období karantény značně omezeny. 

Někteří chodili navštěvovat naše spoluobčany 

do  domova seniorů, což nebylo kvůli vývoji 

epidemiologické situace také vždy možné. Plnění 

programu jsme tedy byli nuceni částečně poza-

stavit. Nechceme si však stěžovat, ani se vzdávat.

Pomoc nám slíbila i nová regionální manažerka 

DofE, která se setká s  našimi vedoucími pro-

jektu na pracovní schůzce. Jistě najdeme nějaké 

nápady a  řešení, jak podpořit naše účastníky 

v jejich úsilí dosáhnout stanovených cílů. Držte 

nám palce, abychom to společně dokázali.

Mgr. Gabriela Geislerová

Učíme v souvislostech i na dálku
Za  současné situace neustále hledáme nové 

možnosti, jak i  v  distanční výuce co nejlépe 

motivovat žáky k  učení. Výuka na  dálku klade 

velké nároky na samostatnou práci žáka a sou-

visí s jeho ochotou se aktivně zapojit do nabíze-

ných činností. Aby možnosti seberealizace žáků 

byly co nejpestřejší, snažíme se propojit jednot-

livé předměty a učit děti v souvislostech. V praxi 

to znamená, že žák pozná díky mezipředměto-

vým vztahům lépe probíranou látku jako celek 

z různých úhlů pohledu.

Z  tohoto důvodu jsme se rozhodli zlepšit spo-

lupráci mezi učiteli jednotlivých předmětů 

a  nabídnout žákům společné projekty. Jedním 

z  aktuálně probíhajících témat je Austrálie, 

kterou s  dětmi zkoumáme v  7. ročníku nejen 

z  pohledu zeměpisného, ale také jako jednu 

z  anglicky mluvících zemí, která má zajímavou 

historii a neobyčejné přírodní bohatství. Propo-

jili jsme tak i v této době, kdy jsou školy dětem 

uzavřeny, hned několik předmětů. Vedle zajíma-

vých zeměpisných informací doplněných názor-

ným videem či prezentací se žáci dozvěděli více 

o  historii Austrálie, původním obyvatelstvu, 

období kolonizace i  o  současném životě Aus-

tralanů v rámci hodin angličtiny. Společně jsme 

také hledali typické australské sporty nebo oblí-

bená jídla protinožců. Přírodopis se k probírané 

Austrálii připojil aktuálně probíraným a příhod-

ným tématem, a  to nebezpeční pavouci Aus-

trálie. Žáci pracovali se článkem na  internetu, 

který byl doplněn videem v  anglickém jazyce. 

Jejich úkolem bylo si přečíst článek o jedovatém 

sklípkanci a  na  základě článku i  videa popsat 

vzhled pavouka (a pavoukovců obecně), vyjád-

řit se k jeho stanovišti, jeho reakcím na podněty 

a chování s důrazem na životní projevy v závis-

losti na  počasí a  podnebí. Všechny poznatky 

byly konfrontovány s  u  nás žijícím křižákem 

obecným a došlo i na porovnání s jedním z nej-

větších suchozemských bezobratlých živočichů 

– sklípkanem. Sklípkanec patří k  nejnebezpeč-

nějším pavoukům světa, ale ne zdaleka k  nej-

známějším. Více obávanou je australská černá 

vdova. I o té si žáci našli zajímavá fakta, ze kte-

rých až mrazí. Na závěr hodiny byla žákům přes 

online kameru ukázána svlečka sklípkana. Pro 

některé to bylo přijatelnější než ,,live“ ukázka. 

Všichni si z hodiny odnášeli spoustu zajímavostí 

a  rozhodně to byla alespoň trochu zážitková 

hodina. Shodli jsme se, že ti naši záchodoví 

pavouci nám vlastně vůbec nevadí. Věříme, že 

takto okořeněné online hodiny povzbudí žáky 

k  aktivnímu přístupu k  probíranému učivu 

a zároveň jim do života přinesou ucelenou před-

stavu o probíraných tématech a chuť objevovat 

svět, i když zatím jen v rámci školních předmětů. 

učitelé 2. stupně

Informace ze ZŠ Podharť
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Vánoční výzdoba Lipnice
Osadní výbor v  Lipnici měl nápad, jak 

vylepšit předvánoční atmosféru a prohlou-

bit spolupráci občanů. Nabídl občanům 

stromky k  výzdobě obce na  veřejných 

místech. Na  dvě desítky stromků zajistil 

Ing. Dušan Sedláček a ty byly velice rychle 

rozebrány. Po umístění a ozdobení jednotli-

vých stromků dostaly všechny domácnosti 

do  schránky plánek s  jejich rozmístěním 

po  Lipnici a  občané byli vyzváni k  indivi-

duálním procházkám za těmito stromečky. 

Většina rodin alespoň část z  vyznačených 

stromečkových tras prošla a všem se nápad 

osadního výboru zalíbil. 

Blanka Porcalová

Krabice od bot, která rozdává 
radost

Naše Základní škola speciální a  praktická 

škola Diakonie ČCE ve  Dvoře Králové nad 

Labem se již podruhé zapojila do vánoční 

charitativní akce s názvem „Krabice od bot“. 

Díky spolupráci našeho města, školám 

a  štědrým dárcům jsme nasbírali kolem 

200 dárečků, které před Vánocemi přišly 

do  rukou dětem v  nepříznivé životní situ-

aci. Děkujeme všem, kteří se do akce zapo-

jili a  tím přispěli k  radosti obdarovaných 

dětí. Věříme, že se tato akce pro další roky 

stane tradicí.

Mgr. Tereza Kumprechtová

vedoucí OP Dvůr Králové nad Labem

ZŠ speciální a praktická škola Diakonie CČE Vrchlabí

V  posledních dvou 

letech prošla budova 

Střední průmyslové 

školy na nábřeží Jiřího 

Wolkera rozsáhlou 

rekonstrukcí. Došlo 

ke  kompletnímu zateplení budovy, inovaci 

odborných učeben pro výuku oboru Infor-

mační technologie. Kompletní rekonstrukci byla 

podrobena také celá budova laboratoří. 

Investice do oboru Kybernetická bezpečnost 

Naše počítačové učebny byly vybaveny novými 

PC stanicemi a  novým nábytkem. Na  naše žáky 

čekají ve  škole nově také simulátory IT Sharkie, 

aby je mohli využít jako simulátor kybernetic-

kých útoků a  obrany proti nim. IT Sharkie jsou 

velmi zajímavá zařízení vyvinutá na ČVUT v Praze, 

obsahující jednodeskové počítače a aktivní síťové 

prvky. Žáci je využijí nejen při výuce kyberne-

tické bezpečnosti, ale i  pro výuku operačních 

systémů, technického vybavení, praktických cvi-

čení a robotiky. Kromě těchto zařízení plánujeme 

pokračovat v  rámci inovace výuky již „zaběhlé“ 

kybernetické bezpečnosti v  přednáškové čin-

nosti a  vstupu odborníků z  praxe do  výuky 

s tematikou základy bezpečnosti na sítích spoje-

nou i  s  praktickými ukázkami. Nechybí ani další 

investice do  vybavení pro podporu programo-

vání. Pokračujeme v  tradici a každý žák prvního 

ročníku obdrží k  užívání pro přípravu na  výuku 

a vlastní výuku jednodeskové počítače Rasbbery 

Pi. V  řešení je nákup nových „robotických ruk“ 

a robotických stavebnic. K naprosto dokonalému 

propojení teorie s  praxí stačí už jen pokračovat 

v  dobudování nových laboratoří pro praktickou 

výuku elektrotechniky a  robotiky a  talentované 

žáky zapojit do aktivit „Talentových center“. Škola 

má v plánu zahájit další rekonstrukci těchto uče-

ben hned ve  2. pololetí. Přes to všechno je nej-

zajímavějším plánem školy vybudování „Junior 

centra excelence“, které poslouží pro pokročilejší 

výuku kybernetické bezpečnosti přímo v budově 

„průmyslovky.“

Víte, co pijeme, jíme a  dýcháme? Naši žáci 

ano

S  vybudováním nových, moderním nábytkem 

a  přístroji skvěle vybavených laboratoří škola 

postupně zavádí do  výuky oboru Aplikovaná 

chemie nové zaměření, a  to na  oblast forenzní 

analýzy. V  budově průmyslovky proto vznikne 

ještě jedna nově upravená laboratoř, která bude 

obsahovat množství nových souprav pro rych-

lou diagnostiku ve forenzní kvalitativní analýze. 

Chybět nebude ani nové přístrojové vybavení. 

Ale co by to bylo za technický obor, kdyby nebyli 

do výuky zapojeni také odborníci z praxe? Proto 

i u tohoto oboru jsou plánovány zajímavé akti-

vity vstupu odborníků z  oblasti forenzních 

a právních věd, demonstrace měření na nejno-

vějších přístrojích, jako jsou např. Ramanovy 

spektrometry pro forenzní analýzu. Žáci se 

naučí odhalovat skryté a vidět neviditelné, více 

porozumí tomu, co skutečně pijeme, dýcháme 

a  jíme. Nabyté znalosti využijí nejen v  běžném 

životě, ale také profesně při odhalování úmysl-

ných otrav, falšování potravin, různých materi-

álů a další trestné činnosti.

V  rámci obou zmíněných oborů, stejně jako 

v předchozích letech, bude škola za příznivé epi-

demiologické situace realizovat i tzv. projektové 

dny pro žáky základních škol. 

Ing. Monika Štodtová

zástupkyně ředitele SPOŠ Dvůr Králové nad Labem

Dvorská průmyslovka s velkými plány, 
její absolventi s uplatněním

Distanční výuka u  budoucích průvodců není 

ideální, ale o to více času mohou nyní žáci oboru 

cestovního ruch na  SPOŠ Dvůr Králové nad 

Labem věnovat přípravě vybraných tras a  pro-

gramů pro své budoucí klienty. 

Dvorská střední škola má poměrně velkou spá-

dovost, a tak jsme se rozhodli dozvědět se více 

o domovině žáků prostřednictvím připraveného 

výkladu a prezentace doplněné osobními dopo-

ručeními pro svoje vrstevníky. Nejvíce jsme při 

hodnocení oceňovali kreativitu při organizaci 

smyšleného nebo skutečného výletu či akti-

vity. Potvrdilo se nám, že největší potenciál 

je v  těch nejzapadlejších vískách a  oblastech, 

kde „nic není“ a kde je zároveň největší prostor 

pro vznik toho nejbláznivějšího nápadu. Ná s 

nadchl ná pad na mobilní  aplikaci s př í bě hem 

jedné sudetské  obce na hranici s Polskem, 

na tř í patrový gastronomický dům pro mí stní 

i ná vš tě vní ky v jednom ze sportovní ch center 

v Podkrkonoš í , ale i na letní  kino na kř iž ovatce 

cyklotras nedaleko Jaroměře.

Zároveň si žáci uvědomili, jak je důležité si ově-

řovat informace získané na internetu, a to i když 

pocházejí z ofi ciálních míst – včetně historických 

dat i aktuálních čísel. Těšíme se, až některá z pre-

zentovaných míst navštívíme osobně v  rámci 

praxe v druhém pololetí. 

Ing. Kateřina Sekyrková, Mgr. Jana Hojná

SPOŠ Dvůr Králové nad Labem

Proveď mě svým městem
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Sokolské stezky absolvovalo přes tisíc lidí
Vzhledem ke zmrazení veškeré činnosti se králo-

védvorští sokolové zaměřili na podporu pobytu 

na  čerstvém vzduchu. Pokračovali v  přípravě 

dalších stezek nejen pro své členy, ale i pro širo-

kou veřejnost.

Třetí typ stezky byl určen pro starší děti tak, 

aby ji mohly absolvovat samy. Šlo o Sokolíkovu 

městskou stezku. Tentokrát byla stezka vyty-

čena na plánu města. Vyznačili jsme 24 stanovišť 

s otázkami. Účastníci museli místo najít a zjistit 

správnou odpověď na  otázku, která se k  místu 

vztahovala. Tato stezka nebyla úplně jednodu-

chá, soutěžící při ní nachodili několik kilometrů, 

i přesto se jí zúčastnilo sto osob. 

Poslední stezka, tentokrát vánoční, zavedla 

zájemce opět do  krásné přírody lesa u  obce 

Záboří. Otevřeli jsme ji v sobotu před Vánocemi 

a  trvala do  27. prosince. Během devíti dnů jí 

prošly přes tři stovky lidí. Po  cestě bylo připra-

veno na  stromech 24 zastaveníček, u  kterých 

se mohli účastníci seznámit se známými i méně 

známými vánočními zvyky. Nejpůsobivější byl 

závěr stezky s  ozdobeným stromečkem, kam 

nadělovaly děti i dospělí zvířátkům něco na zub, 

a nakonec i osvětlený Betlém ve skále, který se 

stal zlatou tečkou za jubilejní, desátou Sokolíko-

vou stezkou. 

Celkem prošlo stezkami přes tisíc lidí, což 

považujeme za velký úspěch. Jsme rádi, že jsme 

mohli tímto způsobem přispět k  aktivnímu 

životu v  době pandemie nejen našim členům, 

ale všem zájemcům o pobyt v přírodě.

Děkujeme všem za  účast na  stezkách, za  milé

e-maily i fotografi e! Přejeme všem našim členům 

i příznivcům úspěšný start do roku 2021. Těšíme 

se na  další setkání s  vámi a  především na  zno-

vuotevření sportovišť a obnovení naší činnosti.

Mgr. Pavlína Špatenková

vzdělavatelka jednoty

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Virtuální realita jako nová pomůcka 
pro žáky ZŠ a PrŠ

Těsně před koncem loňského roku jsme ve škole 

obdrželi nové pomůcky. Nejednalo by se o  nic 

výjimečného, kdyby těmito pomůckami nebyla 

pětice brýlí pro práci ve  VR (virtuální realitě). 

Toto vybavení jsme pro školu získali z programu 

I-KAP (Krajského akčního plánu rozvoje vzdělá-

vání v Královéhradeckém kraji).

Okamžitě po  vánočních prázdninách dostali 

žáci možnost si práci s VR brýlemi vyzkoušet. Jen 

málokterá novinka vzbudila takový zájem žáků 

jako tyto brýle, jež většina viděla maximálně 

v  televizi nebo jiných mediích. První dostali 

příležitost žáci devátého ročníku základní školy 

v  hodině přírodopisu. Jejich nadšení lze slovy 

jen těžko popsat, v brýlích se zájmem studovali  

3D modely vybraných živočichů. Tato pomůcka 

je určena převážně pro výuku přírodovědných 

předmětů pomocí online verze programu 

Corinth, což je interaktivní výukový program 

obsahující mnohovrstvé 3D modely z  biologie, 

chemie, fyziky, matematiky, astronomie nebo 

geografi e. S  VR brýlemi můžeme například 

pozorovat chemické pokusy, které bez labora-

toří do výuky těžce zařazujeme.

Dalším předmětem, kde se chystáme VR brýle 

využít, je zeměpis. Je opravdu rozdíl vidět 

video či obrázky z  nějakého místa nebo tam 

opravdu být. Rozhlížet 

se po  egyptské Gíze je 

neobyčejně silný zážitek.  

Díky 360° dokumentár-

ním videím se můžeme 

ocitnout na  místech, kam se běžný cestovatel 

nikdy nepodívá.

Věříme, že možností využití bude přibývat a naši 

žáci budou časem s virtuálními brýlemi pracovat 

i v jiných předmětech než těch přírodovědných.

V  poslední řadě chci zmínit fakt, že využití vir-

tuálního zobrazení bude v  příštích letech růst 

jak v  průmyslu, tak v  jiných odvětvích a  zna-

lost práce s  těmito zařízeními bude jednou tak 

běžná, jako je dnes práce s PC, a proto můžeme 

říci: „Nezaspali jsme a jdeme s dobou.“

Mgr. Jiří Prouza, metodik ICT

Žáci komunikují s celým světem
Znalost angličtiny nabírá stále více na důležitosti. 

Také na  naší škole se snažíme předat žákům 

základy jazyka, které využijí v  osobním životě. 

Zapojili jsme se do projektu Postcrossing. Během 

vyučování žáci vyplní klasickou pohlednici a sys-

tém určí, kam poputuje. V  naší školní poštovní 

schránce jsme našli již 19 pohledů z cizích zemí, 

které nám poskytly možnost „cestovat po světě“. 

Přímo pro tuto aktivitu vznikla pohlednice naší 

školy a stali jsme se i členy Mezinárodního dopi-

sovacího klubu. 

Nezapomněli jsme ani na mluvené slovo. Každý 

týden se prostřednictvím mobilní aplikace spo-

jíme se světem a ověřujeme si své znalosti. Poví-

dáme si s  lidmi, kteří žijí na druhé straně světa. 

Tímto odbouráváme své jazykové bariéry, ale 

zároveň se učíme více o naší planetě. Podařilo se 

nám uplatnit anglickou konverzaci se studenty 

z  různých koutů světa a  strávili jsme společně 

příjemné dopoledne. 

Petra Faktorová 

ZŠ a PrŠ Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479

Práce na ZŠ a PrŠ nepolevuje

Tak jako se již stalo tradicí iniciované členem 

správní rady Ing.  Jiřím Hlavatým, pořádáme 

od roku 2014 ve společnosti Juta vánoční sbírky. 

V  tomto nezvykle těžkém období pandemie 

koronaviru, který nás všechny zaskočil a připra-

vil o  běžný život, považujeme vzájemnou soli-

dárnost za velmi důležitou.

Je mezi námi stále hodně lidí, kterým nepříz-

nivý osud připravil takové životní podmínky, že 

se bez cizí pomoci neobejdou. Proto obdivu-

jeme práci neziskových činností Farní charity, 

Diakonie, Královédvorské Arniky a  Misericordie 

ve  Dvoře Králové nad Labem, které pomáhají 

a vracejí lidem naději na slušný život.

Několikrát jsme přijali pozvání do jejich zařízení 

a osobně se přesvědčili o tom, že tyto dary mají 

smysluplné poslání. 

Touto cestou chceme všem za  obětavou práci 

poděkovat. Stejně jako našim zaměstnancům, 

kterým není osud potřebných lhostejný a  díky 

nim jsme ve  dvorských závodech a  ředitelství 

vybrali 200 tisíc Kč a  následně částku rozdělili 

uvedeným neziskovým organizacím.

Přejeme všem pevné zdraví a  optimismus 

v  brzké vyřešení pandemie, abychom se mohli 

vrátit k našim životům.

Hana Voborníková

hlavní účetní Juta, a. s.

Vánoční sbírka 
Juty vynesla pro 
neziskové organizace 
200 tisíc korun
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Stomatologická pohotovost
únor 2021
6. a 7. 2.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 1105, 

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

13. a  14. 2.: MUDr.  Jiří Záplata, zub. 

ord. č. p.  42, Choustníkovo Hradiště, tel.: 

499 392 811; 

20. a  21. 2.: MUDr.  Gustav Hrabý, Fügne-

rova 519, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 320 795;

27. a  28. 2.: MUDr.  Věra Hrabyová. Füg-

nerova 519, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 320 795.

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

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Bilancování žirečských hasičů
Se skončeným rokem 

2020 se žirečští hasiči 

mohou ohlédnout 

za  svou činností. Je to 

téměř pět let, kdy město 

Dvůr Králové nad Labem 

po  dohodě se spolkem 

dobrovolných hasičů 

Žireč zřídilo jednotku 

požární ochrany. Tato 

jednotka s  působností 

pro katastr města Dvůr 

Králové nad Labem měla 

k  dispozici 12 členů 

a základní vybavení. Začala pracovat z hasičské 

zbrojnice, která nebyla vytápěná, neměla soci-

ální zázemí a neměla ani zavedenou vodu. Vyba-

vení jednotky bylo velmi omezené s  jedním 

vozidlem značky Avie. To vše ale bylo převýšeno 

nadšením a  odhodláním dobrovolných hasičů, 

pro které je tato práce srdeční záležitostí.

Dnes máme jednotku, která je zařazena jako 

JPO III s působností i mimo katastr města. Naši 

hasiči jsou vyškoleni na  strojníky, řidiče, zdra-

votníky, nositele dýchací techniky, na  práci 

s motorovou pilou apod. Řady naší jednotky se 

rozšířily na 18 členů a k dnešním dnům jsme byli 

povoláni k více než 100 událostem, ať už to byly 

požáry, povodně či záplavy, popadané stromy 

atd. Výsledky naší práce neunikly pozornosti jak 

vedení města, tak i krajskému HZS. Díky tomu se 

postupně zmodernizovala naše hasičská zbroj-

nice, vybavení a  výzbroj jednotky. Děláme vše 

pro to, abychom byli maximálně schopní účelně 

pomoci profesionálním hasičům v jejich nelehké 

práci při ochraně zdraví a majetku obyvatel.

K naší činnosti ale patří také pomáhat s výcho-

vou další generace, která by měla v  naší práci 

pokračovat, a to je v dnešní době úkol nelehký. 

Práci s  mládeží se věnujeme a  pevně věříme, 

že se nám podaří vychovat generaci mladých 

hasičů, kterým není cizí neštěstí lhostejné.

Jan Pohl

velitel výjezdové jednotky SDH Žireč

Dnes bych se ráda ohlédla za minulostí, popsala 

současnost a seznámila vás s budoucností...

V  roce 2020 bylo v  psím útulku umístěno

63 psů, převážná většina z nich byla buď odrostlá 

štěňata kříženců středních a  velkých plemen, 

nebo psi staršího věku. Více bylo psů než fen, 

více bylo těch bez socializace a  navyklých 

dovedností potřebných pro soužití v  lidském 

světě a převážná většina z nich našla během pár 

týdnů nový domov nebo se vrátila zpět ke svým 

majitelům. Vzhledem k umlknutí společenského 

života (v  důsledku vládních opatření) se lidé 

více zajímali o  psí společníky, a  proto od  jara 

zaznamenáváme zvýšený zájem o adopce. Daří 

se umisťovat téměř každého nově příchozího 

pejska. 

Nyní je u nás ubytováno kolem 5 psů a také díky 

vám, kteří přicházíte s dary, mají dostatek vhod-

ného krmení, výživových doplňků, dek a  mat-

rací. Poděkování jednotlivcům i  kolektivům 

zanecháváme alespoň symbolicky na  našich 

stránkách www.utulek-dknl.estranky.cz. 

V  letošním roce bychom rádi navázali na pořá-

dání Pochodu za  buřtem v  rámci Zábavného 

psího odpoledne a opět se tak setkali s příznivci 

a majiteli čtyřnohých kamarádů. Také bych ráda 

upozornila, že pokud máte psa čipovaného, je 

třeba ho i  registrovat, aby byl v  případě ztráty 

identifi kovatelný. Od  února je mimo jiné zaká-

záno prodávat psy a  kočky na  veřejných pro-

stranstvích (např. na  parkovištích) a  také maji-

telé 3 a  více fen budou podléhat kontrolám 

a evidenci veterinární správy, což by mělo elimi-

novat černý trh se štěňaty a množírny. 

Věřím, že na závěr jsou to dobré zprávy, kterých 

je třeba... Ať je pro nás všechny, lidi i zvířata, rok 

2021 dobrým.

Daniela Hoblová

Psí útulek Dvůr Králové nad Labem

Z královédvorského psího útulku
Procházel jsem se po  Slovanech na  vánoční 

svátky

od lávky, ke křižovatce u Trunečků a zase zpátky

Zatím co snil jsem, své zpozdilé letní sny o růžích

ostré Slunce klouzalo se, na zamrzlých kalužích

Když náhle v místech, kde voda jen tiše plyne

kde v létě krmívám kapry i ty ptáky na hladině

míjíc šedou skálu, plácání křídel mě vrací 

do reálu

proč vytrhlo mě ze snění, divokých kačic zděšení?

Na proti loděnici, kde schůdku do vody je pět

a navzdory zimě dnes čerstvě prosekaný led

na břehu pár mužů, teď zčervenalých mrazem

Kdo v plavkách je? Otužilec, nebo snad blázen?

Již slyším křik, dědo, tohle opravdu není fér

vidím, jak vnuka namáčí tam, Ladislav er.

Na to se i všichni ostatní do vody sami potápí

ať se chlapec potrápí, ať se trochu pochlapí

Chlapec sám hrdý na sebe, volá, že voda nezebe

lidi, zbytečně teplá je, jak sníh, co právě roztaje

slyšet je jen křik i smích plašící straky na olších

už běží všichni ven, ohřát se v loděnici u kamen

My diváci, oblečení na břehu co jen jsme stáli

podupávaje, upravili si bundy a utáhli si šály

s novoročním předsevzetím, že za rok opět tady

s ručníkem v plavkách a rozšíříme vaše řady

Bc. Zděnek Tomášek

Báseň: Předsevzetí
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Fotografi cké ohlédnutí za rokem 2020 ve Dvoře Králové nad Labem
Uplynulý rok se zapíše do paměti jako rok spojený s pandemií covid-19. Opatření proti šíření této nemoci se dotkla běžného a společenského života občanů 

také ve Dvoře Králové nad Labem. Řada naplánovaných kulturních a sportovních akcí byla zrušena, některé se však přece jen v mezičase, kdy byla vládní 

nařízení zmírněna nebo zrušena, konaly. Město tak mohlo uspořádat třetí ročník svého plesu, Hankův dům připravil tradiční koncerty Královédvorského 

hudebního léta, proběhla soutěž hasičů ve vyprošťování z havarovaných vozidel, den spolků a nakonec se konala i oslava 750. výročí od první zmínky 

o Dvoře Králové nad Labem. Dokončeny byly také mnohé rekonstrukce. Na následujících fotografi ích si připomeňme alespoň něco z toho, co se událo.

V sále Hankova domu se v únoru konal 3. ples města.

Poděkování patří všem, kteří v těžké době pomáhali ostatním, 

třeba šitím roušek, např. učitelky ve školkách. Stovky jich při-

nesla Dagmar Anschlagová, ředitelka MŠ Drtinova (uprostřed).

Hudební restart před Hankovým domem zahájil spo-

lečenský život po jarních proticovidových omezeních.

Proměnou prošla i Heydukova ulice. Podařilo se tak dokončit 

rekonstrukci chybějícího úseku výpadovky na Žireč.

Přes 2 roky probíhala rekonstrukce půdních prostor ZŠ Schulzovy 

sady, kde vznikly nejen nové odborné učebny. Foto: V. Bartoška 

Rekonstrukce Krkonošské ulice na více než půl roku ovlivnila 

dopravu ve městě. Odměnou je nová silnice.

V polovině září jsme si během Dne královny Žofi e připomněli 750 let od 

první písemné zmínky o Dvoře Králové nad Labem. 

Během roku prošlo zdařilou rekonstrukcí barokní 

sousoší sv. Floriána v Žirči.

Hudební léto patřilo třem večerům věnovaným revivalu, bluegrass a rocku. 

Během toho revivalového mohli diváci vidět mj. místní stálici, kapelu Vaťák.

Vánoční strom v roce 2020 darovala obec Hajnice. 

Nechyběl ani tradiční Královédvorský betlém.

Dvůr Králové nad Labem hostil v září hasičské závody ve 

vyprošťování zraněných z havarovaných aut.

MAS Královédvorsko uspořádala v záři 2. den spolků, na kte-

rém se prezentovaly různé organizace a spolky působící ve 

Dvoře Králové nad Labem i v regionu.


