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Také v  únoru platila pro občany nejen ve  Dvoře 

Králové nad Labem různá opatření namířená proti 

šíření nemoci covid-19. Hygienici navíc potvrdili, 

že se v regionu prokázalo šíření mutací koronaviru. 

Vzhledem k  množství nakažených a  kritické 

situaci v nemocnicích česká vláda 11. února roz-

hodla o omezení volného pohybu osob ve třech 

nejpostiženějších okresech ČR – Cheb, Sokolov 

a  Trutnov. Zároveň museli obyvatelé v  dotče-

ných okresech nosit na  stanovených místech 

minimálně chirurgickou roušku nebo respirá-

tor FFP2. I proto byly do těchto okresů dodány 

ochranné pomůcky. 

Město Dvůr Králové nad Labem obdrželo pro 

správní obvod celkem dvě dodávky, zhruba 

polovinu rozvezli dobrovolní hasiči ze Žirče 

po obcích. Zbývající roušky město distribuovalo 

mezi občany a sociálním organizacím a škol-

ským zařízením. Do  distribuce se zapojily také 

pečovatelská služba města, Farní charita nebo 

Diakonie. Občané si mohli roušky vyzvedávat 

v informačním centru nebo v městské knihovně 

Slavoj. A  distribuce proběhla i  v  jednotlivých 

městských částech – v Žirči, Lipnici, Verdeku a ve 

Zboží. Město zároveň obdrželo respirátory, které 

byly rozděleny pro potřeby sociálních a školských 

zařízení ve městě a v obcích správního obvodu.

Dvůr Králové nad Labem se také zapojil 

do mobilního testování občanů. Díky spolupráci 

s městem Trutnov a  trutnovskou nemocnicí na 

Královédvorsko vyrazily armádní mobilní odbě-

rové týmy a prováděly antigenní testování veřej-

nosti a zaměstnanců fi rem, které o  to projevily 

zájem. Přímo ve  Dvoře Králové nad Labem se 

mohli zájemci nechat bez registrace otestovat 

19., 24. a 26. února v Hankově domě. 

Na  antigenní testování je i  nadále možné se 

objednávat do královédvorské městské nemoc-

nice na konkrétní den a čas (www.mndk.cz). 

„Právě preventivní testování občanů je jednou 

z  možností, jak odhalit nemocné a  zpomalit 

tak šíření nákazy v  regionu. Další možností je 

samozřejmě očkování,“ uvedl starosta Jan Jaro-

lím a pokračoval: „Do poloviny února byli naoč-

kováni zdravotníci v  nemocnici, praktičtí lékaři 

nebo stomatologové, dále personál, zdravotníci 

a  klienti v  pobytových zařízeních – v  Domově 

důchodců, Diakonii,  Domově sv. Josefa v  Žirči 

nebo v domech s pečovatelskou službou.“ 

V  pátek 19. února začala Městská nemocnice 

Dvůr Králové nad Labem očkovat seniory nad 

80 let, kteří se zaregistrovali do  systému Minis-

terstva zdravotnictví. „Jsme rádi, že se podařilo 

do kraje dostat větší množství vakcín a doufáme, 

že brzy začne očkování dalších věkových skupin 

obyvatelstva,“ poznamenal starosta Jan Jarolím.

Právě od  března by se mohli do  Centrálního 

rezervačního systému začít registrovat zájemci 

o  očkování ve  věku nad 70 let. „Od  soboty 

27. února se do  tohoto systému mohou nad 

rámec schválené strategie očkování registro-

vat také pedagogičtí a  nepedagogičtí zaměst-

nanci. Je to určitě logický krok, aby mohla být 

postupně na  školách obnovena prezenční 

výuka,“ podotkla k tomu místostarostka Alexan-

dra Jiřičková. Mezi prvními by měli být očkováni 

pedagogové škol a školských zařízení, která jsou 

nyní v provozu, a těch, u nichž se předpokládá 

návrat k  prezenční formě výuky v  nejbližším 

možném termínu.

Kromě královédvorské městské nemocnice se 

do  očkování na  Trutnovsku postupně zapojují 

někteří praktičtí lékaři a stále pokračuje příprava 

očkovacího centra v aule SPOŠ na nábřeží Jiřího 

Wolkera, které mělo být v  provozu od  dubna. 

Podle informací z  městské nemocnice by plá-

novaná kapacita centra měla umožnit provést 

očkování u 24 až 36 zájemců za hodinu. 

Na  základě žádosti hejtmanů všech krajů ČR 

včetně primátora Prahy vláda také v polovině 

února znovu vyhlásila nouzový stav, který měl 

platit 2 týdny. K žádosti se kvůli kritické situaci 

a stavu v nemocnicích připojil i Královéhradecký 

kraj. Ve Dvoře Králové nad Labem tak pro veřej-

nost zůstaly nadále uzavřeny kulturní a vzdělá-

vací organizace,  sportoviště nebo safari park. 

Městská knihovna Slavoj měla otevřeno výdejní 

okénko a pokračovala v rozvozu dokumentů.

Uvedené informace jsou platné k 24. únoru. 

Vzhledem k vývoji situace žádáme občany, aby 

sledovali sdělovací prostředky. Aktuální opat-

ření najdete na www.vlada.cz nebo covid.gov.cz.

Miroslava Kameníková
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Na Královédvorsku testovaly obyvatele mobilní týmy, rozdávaly se 
ústenky, nemocnice začala očkovat registrované seniory nad 80 let
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Město Dvůr Králové nad Labem řeší nedostatek 

bytové zástavby ve  městě. Protože v  tuto chvíli 

nedisponuje vlastními prostředky pro to, aby 

mohlo postavit nové bytové domy, variantou je 

využít spolupráci se soukromými investory. 

„V územním plánu města je několik lokalit vhod-

ných k bytové zástavbě. V minulých letech se tak 

výrazně proměnila lokalita Alešovy ulice, kde 

byly postaveny a dále se staví rodinné domy.

Dalším územím, kde momentálně dochází k pří-

pravě na možnou výstavbu, je lokalita pod malou 

průmyslovou zónou u areálu technických služeb. 

A podle platného územního plánu se další poze-

mek vhodný pro bytovou výstavbu – bydlení 

v  bytových domech nachází v  lokalitě na  Ber-

línku,“ sdělil starosta Jan Jarolím (ANO 2011).

Rada města 4. listopadu 2020 tak vyhlásila 

záměr využít část pozemkové parcely č. 1697/1 

přibližně o výměře 2 900 m2 v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem za účelem výstavby bytových domů 

a  související infrastruktury, a  to v  přiměřeném 

časovém horizontu, aby byla výstavba architek-

tonicky a stavebně kvalitní a plně respektovala 

regulativy platného územního plánu, počet par-

kovacích stání odpovídal funkční náplni objektů 

a zároveň bylo navrženo a realizováno odpoví-

dající množství zeleně.

Do  záměru se přihlásily dvě společnosti: Bořek 

byty, s. r. o., Dvůr Králové nad Labem a společ-

nost BRICKBAY SE Praha. Zatímco královédvorská 

společnost nabídla v  lokalitě výstavbu parko-

viště, a tedy nesplnila zadávací podmínky vyhlá-

šeného záměru, pražská společnost představila 

projekt s názvem Pod zelenými střechami. Rada 

města vzala obě nabídky na  vědomí a  uložila 

zajistit projednání nabídky společnosti BRIC-

KBAY SE ve stavebně-architektonické komisi.

Toto jednání se uskutečnilo 2. února

2021 a  zástupce společnosti Matouš Spilka 

na  něm představil záměr výstavby v  lokalitě 

na  Berlínku včetně vizualizace projektu, kterou 

v rámci urbanisticko-architektonické studie pre-

zentoval Ing. arch Milan Košař. 

„Je velmi důležité, že radní měli sice ke  studii 

řadu výrazných i  méně závažných připomínek, 

jako je například řešení parkování stávajících 

obyvatel, ale s těmi se dokázal zástupce společ-

nosti BRICKBAY SE vypořádat a už pro zasedání 

stavebně-architektonické komise připravil verzi 

studie, kam všechny tyto připomínky zapraco-

val,“ poznamenal starosta Jan Jarolím.

Stavebně-architektonická komise s  před-

loženou studií po  urbanisticko-architektonické 

stránce souhlasila. Architekt Ota Černý (Piráti), 

radní a  zároveň předseda stavebně-architek-

tonické komise, k  představenému projektu 

poznamenal: „Navrhované 

domy jsou sice rozměrově vel-

kou stavbou, svou velikostí ale 

navazují na  stávající bytovku, 

a  tím vzniká ucelený urbanis-

tický celek. Velikost stavby se 

s odstupem od místních komu-

nikací proporčně zmenšuje, 

a tak dostává přijatelné měřítko 

v oblasti s  jinak typickou rodin-

nou vilovou zástavbou. Stavba 

navíc navazuje na  park, který 

se svojí zelení prolíná do vnitro-

bloku bytových domů.“

„V  intencích zveřejněné 

výzvy jsme komisi před-

ložili velmi korektní, urbanisticky cit-

livé řešení lokality, do  které byla situ-

ována výstavba bytového komplexu, 

sestávajícího se ze tří budov o celkovém počtu

55 bytových jednotek. Záměr naší společnosti 

je zejména uspokojení bytových potřeb spoje-

ných s veřejným zájmem o rozvoj města v inten-

cích strategického plánu města a  poptávkou 

po  uspokojivém a  dostupném bydlení v  širším 

centru Dvora Králové nad Labem. Projekt je 

k životnímu prostředí šetrný. Díky návrhu zele-

ných střech na  objektech a  terasovitého zpra-

cování se můžeme pochlubit výrazným navý-

šením zelených ploch v  lokalitě, které by měly 

významně přispět k  lepšímu životnímu stan-

dardu. Byla nalezena obecná shoda na  řešení 

dostatku parkovacích míst v lokalitě.

Nezanedbatelnou část z  nich lze osadit systé-

mem pro dobíjení elektromobilů, čímž nepřímo 

podpoříme možnou volbu provozu elektromo-

bilů ve městě a tento náš záměr plně refl ektuje 

název projektu ´Pod zelenými střechami´. Část 

námi spoluvybudovaných parkovacích míst 

jsme připraveni bezúplatně přenechat městu 

a potažmo místním obyvatelům, což věříme, že 

bude vnímáno jako vstřícný krok k  budoucím 

dobrým sousedským vztahům,“ uvedl po  jed-

nání komise Matouš Spilka.

Rada města dne 24. února vzala na vědomí zápis 

komise, která po  urbanisticko-architektonické 

stránce souhlasila s navrženou bytovou výstav-

bou v  lokalitě na  Malém Berlínku a  doporučila 

zvážit využití jedné bytové jednotky v  přízemí 

ke  komerčnímu využití. Dále rada města vzala 

na  vědomí doporučení komise zvážit zjed-

nosměrnění komunikace v  ulicích Pod Safari 

a  Odbojářů, umožnit tím podélné stání (ta by 

byla určena k využití zejména obyvatelům loka-

lity) a zároveň vytvoření podélného stání v ulici 

Milady Horákové při zachování obousměrného 

provozu. 

Zároveň rada města, až to epidemická situace 

dovolí, doporučila veřejné projednání záměru 

v  lokalitě Berlínek. A  do  doby vyřešení tohoto 

záměru nesouhlasila se zpracováním studie 

dopravního řešení v městské části Zálabí s cílem 

zlepšit podmínky pro parkování. „Právě veřejné 

projednání záměru a jeho výstupy jsou podmín-

kou k tomu, aby mohla být vypracována studie 

dopravy v klidu celé širší lokality,“ vysvětlil radní 

Ota Černý. 

V  prosinci město obdrželo od  občanů, kteří se 

obávají zhoršení kvality života, petici, jež smě-

řuje proti záměru bytové výstavby na Berlínku. 

„Největší obavou občanů, dle petice, je ztráta 

parkovacích míst a obava ze zhoršení životních 

podmínek kvůli ztrátě výhledu. Uvedené jsme 

připraveni řešit velmi zodpovědně a vyjít obyva-

telům a  zájmům města v  řešitelných oblastech 

zcela a bezvýhradně vstříc jako korektní partner,“ 

poznamenal k  tomu Matouš Spilka. Z  důvodů 

omezení vyplývajících z  opatření proti šíření 

covid-19 je veřejné projednávání zatím nereali-

zovatelné, společnost ale připravuje alternativní 

komunikaci, např. internetovou prezentaci nebo 

tiskovinu do  schránek v  širším okolí Berlínku. 

Pokud to situace dovolí, pak fi rma využije mož-

nost předložený záměr veřejně projednat.

O  tom, zda bude nakonec záměr realizován, 

bude rozhodovat zastupitelstvo města, které 

bude také projednávat petici, jež je proti záměru 

výstavby.

„Jsem přesvědčený o tom, že realizací takového, 

ne nutně tohoto, ale jakéhokoliv podobného 

záměru, by dané území rozkvetlo. Druhou mož-

ností je opravdu na  ploše vybudovat asfaltové 

parkoviště, osadit ho dvěma závorami a nechat 

rezidenty, případně i návštěvníky města zde za 

úplatu parkovat. To ale není podle mě posun 

a směr, kterým by mělo naše město jít pod mým 

vedením,“ dodal starosta Jan Jarolím.

Miroslava Kameníková

Vizualizace záměru: BRICKBAY SE

Záměr bytové výstavby v lokalitě na Berlínku
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Zveme na zastupitelstvo
Zveme veřejnost na  14. zasedání Zastu-

pitelstva města Dvůr Králové nad Labem, 

které se uskuteční v  úterý 16. března 

od 16:00 hod. v sále Hankova domu. 

Žádáme občany, kteří se chtějí zúčastnit, 

aby respektovali aktuálně platná opatření 

kvůli koronaviru. Jde především o ochranu 

vašeho zdraví a zdraví vašich nejbližších.

Pokud se nemůžete zúčastnit, audio-

záznam ze zasedání bude s  odstupem 

několika dní k  dispozici na  stránkách 

města www.mudk.cz v sekci Město/Orgány 

města/Zastupitelstvo města. Zde jsou záro-

veň zveřejňovány anonymizované zápisy 

ze zasedání včetně hlasovací matice.

(mik)

Sčítání obyvatel 2021
V  roce 2021 bude v  České republice opět 

po  deseti letech probíhat sčítání lidu, 

domů a  bytů, a  to od  27. března do

11. května 2021.

V  první fázi (27. března až 9. dubna) má 

každý možnost sečíst se online pro-

střednictvím elektronického formu-

láře, který bude k  dispozici na  webu

www.scitani.cz. Všichni, kteří nevy-

užijí online možnost, mají zákonnou 

povinnost v  termínu od  17. dubna do

11. května vyplnit a odevzdat listinné sčí-

tací formuláře.

Vzhledem k  současné epidemické situaci 

dojde k výraznému omezení fyzického kon-

taktu mezi sčítacími komisaři a  obyvateli. 

Distribuce listinných formulářů do domác-

ností bude probíhat podobně jako doru-

čování doporučených poštovních zásilek. 

Komisaři také nebudou pomáhat s  vypl-

ňováním formulářů. Občané se s  dotazy 

ohledně jejich vyplnění mohou obracet 

na poradenskou linku na tel.: 840 304 050. 

Vyplněné formuláře bude možné odevzdat 

v  předtištěné obálce do  schránek České 

pošty nebo na 800 vybraných kontaktních 

poboček České pošty. Podrobné informace 

o sčítání najdete na www.scitani.cz.

                        (ska)

Podnikáte ve  Dvoře Králové nad Labem a  chcete 

dát o  své činnosti vědět? Využijte nabídky Novin 

královédvorské radnice (NKR), které na  podporu 

restartu ekonomiky nabídnou podnikatelům a živ-

nostníkům inzerci zdarma. 

Po rozvolnění protiepidemických opatření budou 

ve dvou číslech NKR (na základě vývoje situace 

budeme avizovat, o jaká čísla půjde) vyčleněny 

maximálně dvě strany, na nichž zveřejníme zcela 

zdarma standardizovanou inzerci o  rozměru

89,4 krát 43,5 mm (na šířku, tzv. modul 5). Každá 

osoba či fi rma může využít této nabídky pouze 

jednou, bezplatnou propagaci o  tomto formátu 

nabídneme také stávajícím inzerentům. 

Bezplatnou propagaci poskytneme fyzickým či 

právnickým osobám, které mají trvalé bydliště či 

sídlo ve Dvoře Králové nad Labem, nebo zde mají 

provozovnu. V tomto případě není možné požado-

vat rezervaci místa, do  tisku budou inzeráty 

dávány podle pořadí, v jakém je zájemci o inzerci 

zdarma pošlou na  e-mail: noviny@mudk.cz

nebo je osobně či prostřednictvím pošty doručí 

redakci na  adresu nám. T. G. Masaryka čp. 38, 

Dvůr Králové nad Labem. Objednávkový formu-

lář pro tento typ inzerce najdete na  stránkách 

www.mudk.cz pod dlaždicí s  názvem Noviny 

královédvorské radnice. Uzávěrka příjmu objed-

návek pro bezplatnou propagaci bude pro daná 

čísla NKR, v nichž budou bezplatné inzeráty otiš-

těny, vždy k 15. dni v měsíci. V případě naplnění 

kapacity příslušného vydání NKR budou zbývající 

inzeráty automaticky zařazeny do dalšího vydání.

Pro tuto inzerci dále platí všechna navazující 

pravidla pro otištění, která jsou součástí vnitř-

ního předpisu města č. 3/2017 – Zásady zpraco-

vání a vydávání NKR. 

Tento formát podpory schválila rada města. Cílem 

je pomoci restartu ekonomiky ve městě a podni-

katelům a živnostníkům, aby mohli dát vědět, jak 

fungují jejich obchody, fi rmy, služby atd. 

Miroslava Kameníková

Podpoříme podnikatele a fi rmy ve městě, 
nabídneme jim zdarma inzerci v NKR

Máte nápad, jak zlepšit život ve Dvoře Králové nad 

Labem? Víte o projektu, který by udělal radost vám 

i  dalším občanům města? Pokud ano, nyní máte 

šanci. V letošním roce se město Dvůr Králové nad 

Labem chystá realizovat 1. ročník participativního 

rozpočtu – projektu, během něhož občané navr-

hují, co by se z rozpočtu města mělo pořídit, upra-

vit či realizovat. 

Pilotní projekt
Na  participativní rozpočet je letos vyčleněno 

250 tisíc Kč. 

Část fi nancí půjde na  technické zabezpečení 

participativního rozpočtu. Zbylých 200 tisíc Kč 

bude určeno na realizaci projektů, které navrh-

nou sami zastupitelé. Z  nich občané vyberou 

v  pilotním hlasování ty, které budou ještě 

v letošním roce ve městě realizovány. 

První ročník 
Během druhého čtvrtletí letošního roku 

bude zároveň spuštěn regulérní 1. ročník 

participativního rozpočtu, v němž se bude roz-

hodovat o  realizaci projektů v  souhrnné výši 

1 milion Kč.

Své návrhy na zlepšení života ve Dvoře Králové 

nad Labem, a to výhradně na pozemcích města, 

budou moci občané podávat od letošního 

května do konce července. Během září a  října 

budou jednotlivé nápady prezentovány veřej-

nosti na  webových stránkách, v  Novinách krá-

lovédvorské radnice (NKR) nebo na  sociálních 

sítích a  na  začátku listopadu proběhne hlaso-

vání. Vítězné projekty město zrealizuje v dalším 

kalendářním roce. Podrobná pravidla včetně 

harmonogramu a  fi nančního rámce projektů 

přineseme v příštím vydání NKR a občané je na-

jdou od dubna také na webu.

„V  současné době připravujeme samostatné 

internetové stránky, které budou součástí strá-

nek města a  na  nichž občané najdou všechny 

informace o  projektu, a  to pravidla podávání 

projektů včetně harmonogramu, následně jed-

notlivé projekty a  prostřednictvím těchto strá-

nek bude možné i hlasovat. Předpokládáme, že 

stránky budou spuštěny nejpozději v  polovině 

dubna,“ říká místostarostka Alexandra Jiřičková. 

Ve  městech, kde již participativní rozpočet 

funguje, občané například rozhodli o  výsadbě 

nových stromů, úpravě dětských a sportovních 

hřišť, vylepšení vycházkových lokalit, doplnění 

laviček nebo o opravě drobných staveb. 

Miroslava Kameníková

Co je to participativní rozpočet?
Umožňuje, aby se občané zapojili do roz-

hodování o rozvoji své obce. Radnice 

vymezí část peněz z ročního rozpočtu, 

obyvatelé podávají návrhy, co by se za tyto 

peníze mělo ve městě v následujícím roce 

vylepšit. Vyvrcholením je hlasování o tom, 

které návrhy obyvatel má obec realizovat.

Zdroj: www.participativni-rozpocet.cz

Rozhodněte, na co půjdou peníze z rozpočtu Dvora Králové nad Labem

Město se zapojí do projektu Přívětivý úřad
Elektronické úřední desky, rozklikávací rozpočet, 

mobilní aplikace pro občany nebo komunikační 

strategie s  grafi ckým manuálem. To jsou jen 

vybrané cíle nového dvouletého projektu Přívětivý 

úřad, do něhož se město rozhodlo zapojit. 

„Ke  komunikaci s  občany využíváme řadu 

kanálů, přesto se na  tuto oblast chceme ještě 

více zaměřit a služby úřadu pro občany zlepšit,“ 

říká místostarostka Alexandra Jiřičková.

Z  Operačního programu Zaměstnanost město 

na projekt získá dotaci ve  výši 5,3 mil. Kč, což 

činí 95 % předpokládaných výdajů. Zbývajících 

5 %, tedy 280 tisíc Kč, zaplatí Dvůr Králové nad 

Labem ze svého rozpočtu. 

Ještě letos město plánuje zakoupit a nainstalo-

vat například jednu venkovní a  dvě nástěnné 

elektronické úřední desky, které by nahradily 

stávající fyzickou úřední desku umístěnou 

v průchodu k hlavní budově úřadu na náměstí 

T. G. Masaryka. „Vzhledem k tomu, že se zvyšuje 

množství zveřejňovaných dokumentů, stávající 

úřední deska již nepostačuje svou kapacitou. 

Řešením je právě náhrada za digitální v podobě 

elektronických panelů, jež budou přístupné 

7 dní v  týdnu, 24 hodin denně a  jejich použití 

bude uzpůsobeno také handicapovaným obča-

nům,“ podotýká tajemník úřadu Jan Sedláček. 

V  rámci projektu proběhnou také školení 

zaměstnanců úřadu, které mají pomoci zlepšení 

komunikace s občanem/veřejností.

O  jednotlivých dílčích projektech budeme 

občany postupně průběžně informovat jak 

na  stránkách města www.mudk.cz, tak v  Novi-

nách královédvorské radnice.

Miroslava Kameníková

Název projektu: Přívětivý úřad Město Dvůr Krá-

lové nad Labem (CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016

759); realizace: 1. března 2021 – 28. února 2023; 

fi nancování: Operační program Zaměstnanost.
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Zásahy strážníků za leden 2021 

Druh zásahu leden 2021 

BESIP přestupky  42

Veřejný pořádek (přestupek) 4

Majetek (přestupek) 6

Občansko-právní spor 2

Ztráty a nálezy 3

Životní prostředí 1

Prevence (opatření a úkony) 10

Pomoc v nouzi 1

Odchyt zvířete (opatření) 2

Doručení písemnosti (šetření) 2

Předvedení (Policie ČR) 1

Převoz na PAZS 2

Covid-19 (opatření) 8

Trestný čin 1

Celkem:  85

Pokuty v blokovém řízení 15

Na místě nezaplacených bl. pokut 9

Domluva 20

Předáno Policii ČR  1

Předáno na správní odbor MěÚ 6

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Posílejte návrhy 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 

aktivity 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  pře-

depsaném formuláři do pátku 30. dubna 

2021 na  podatelnu městského úřadu, 

nám. T. G. Masaryka 38, 544  17 Dvůr 

Králové nad Labem. Vyplněný formu-

lář můžete zasílat také elektronicky na

e-mailovou adresu epodatelna@mudk.cz.

Formulář pro zaslání návrhu a  více infor-

mací najdete na webu města www.mudk.cz

v sekci Město/O městě/Cena města.         (ska)

Hledáme nové kolegy
Město Dvůr Králové nad Labem vyhlá-

silo výběrové řízení na  pozici sociálního 

pracovníka/pracovnice sociálně-právní 

ochrany dětí – náhradní rodinná péče 

na  odboru školství, kultury a  sociálních 

věcí (ŠKS) městského úřadu. Jedná se 

o pracovní poměr na dobu určitou s před-

pokládaným nástupem v  dubnu 2021 

nebo podle dohody. K  náplni práce bude 

patřit agenda náhradní rodinné péče 

(pěstounská péče, poručenská péče, pěs-

tounská péče na přechodnou dobu, osvo-

jení, péče jiné fyzické osoby než rodiče). 

Zájemci mohou zasílat své přihlášky 

nejpozději do  středy 17. března 2021, 

12:00 hod. na  adresu sekretariátu tajem-

níka úřadu. Bližší informace k  obsahu 

práce podá vedoucí odboru ŠKS Kateřina 

Pištorová, tel.: 499 318 293, nebo vedoucí 

sociálního oddělení Dagmar Motalová, 

tel.: 499 318 238. Více informací naleznete 

na  úřední desce na  www.mudk.cz v  sekci 

Výběrová řízení – personální.                     (ska)

Kde se ve  Dvoře Králové nad Labem 

staví, nebo se opravuje či rekonstru-

uje, kolik to bude stát a  jak dlouho 

to potrvá? Na  tyto otázky nyní 

občané snadno najdou odpovědi. 

Od 15. března 2021 totiž spustí město 

Dvůr Králové nad Labem na  svých 

internetových stránkách novou apli-

kaci, tzv. mapu strategických projektů 

(mapa investic). 

Vytvořena je na  podkladu mapo-

vého portálu GIS a obsahuje přehled 

nejdůležitějších uskutečněných, 

aktuálně realizovaných a  zamýšle-

ných staveb, které fi nancuje nebo 

spolufi nancuje město Dvůr Králové 

nad Labem ze svého rozpočtu.

„Veřejnost nyní bude mít přehled 

o  investicích našeho města s čerpáním fi nanč-

ních prostředků z  rozpočtu. Mapa bude pří-

stupná jak na  webových stránkách města, tak 

bude možné si ji prohlížet na chytrých mobilních 

zařízeních jako tablet nebo mobilní telefon,“ říká 

starosta města Jan Jarolím a pokračuje: „V mapě 

budou zaznamenány vybrané investiční akce 

realizované za  uplynulé dva roky, akce, které 

aktuálně probíhají, a projekty, jež připravujeme 

letos nebo v blízké budoucnosti a alespoň rám-

cově známe termín jejich realizace.“

Mapa, kterou budou administrovat pracov-

níci oddělení vztahů k  veřejnosti ve  spolupráci 

s  odborem rozvoje, investic a  správy majetku 

bude průběžně doplňována a  jednou měsíčně 

aktualizována. Dostupná bude na  webu města 

www.mudk.cz z dlaždice s názvem Mapa strate-

gických projektů.

Jednotlivé stavební akce budou v mapě zobra-

zeny v podobě bodu (budovy, památky,...), linie 

(chodníky a silnice) nebo plochy (parky, zahrady 

apod.). Navíc budou barevně rozlišeny: červeně 

budou vyznačeny dokončené projekty, zeleně 

projekty v  realizaci a  žlutě ty připravované. 

Základní data o každé stavbě doplní informace 

o  době realizace, fi nancování včetně případ-

ného zapojení dotačních titulů a chybět nebu-

dou ani fotografi e. Občané si také budou moci 

na  základě zadaných parametrů vyhledat kon-

krétní projekty.

„Věřím, že občané ocení zejména přehlednost, 

interaktivnost a  uživatelskou přívětivost mapy, 

která jim poskytne aktuální informace kdykoliv 

a odkudkoliv. Propojena bude také s webovými 

stránkami města, kde jsou k většině akcí zveřej-

ňovány podrobnější informace včetně fotogale-

rií. Mapa strategických projektů tak představuje 

další funkční využití našeho propracovaného 

a úspěšného mapového portálu,“ dodává Jan 

Jarolím.

Miroslava Kameníková

Chcete vědět, kde se staví? Podívejte 
se do nové mapy investic

Název provozovny: Web/FB: Telefon: Funguje jako: Provozní doba: 

Baroque – ve dvoře www.baroque.cz/
ve_dvore/ 604 710 578 Okénko i rozvoz po–pá 11:00–15:00 

CAFE Krafárna www.krafarna.cz 603 209 814 Okénko 9:00–19:00

Country saloon www.restauracecountry.cz 499 321 596 Okénko i rozvoz denně 10:00–16:00

Česká restaurace

U Hlaváčků
www.uhlavacku.cz 773 924 466 Okénko i rozvoz denně 11:30–14:30

Dlabárna, s. r. o. www.dlabarna.cz 739 079 007 Okénko i rozvoz
po–čt 10:00–21:00,

pá–so 10:00–22:00

Kebab Ararat 
www.facebook.

com/kebab_ararat
601 077 780 Okénko denně 9:00-21:00

Pizzerie VALE

pizza 46 
www.pizzadk.cz 725 126 110 Okénko i rozvoz

po–so R.: 16:00–20:30, VO.: 

10:00–20:30, ne 16:00–20:30

Restaurace

Hankův dům

www.facebook.

com/hankuv.dum.

restaurace
603 916 029

Rozvoz podle 

týdenní objednávky

rozvoz po–pá

9:00–12:00

Restaurace

La-Rochelle
www.la-rochelle.cz 736 249 032 Okénko denně 11:00–15:00 

Restaurace

Stará Radnice
www.stararadnice.cz 777 244 411 Okénko i rozvoz po–pá 11:00–15:00 

Saigon bistro 775 148 243 Okénko po–pá 10:00–19:00 

Steak restaurant

U Slunce
restaurantuslunce.cz 775 555 007

Okénko i rozvoz, den 

předem objednávky

po–pá, R.: 9:00–12:00,

VO: 10:00–14:00

Kvůli pokračujícímu uzavření restaurací, kaváren a dalších stravovacích provozoven 

město Dvůr Králové nad Labem připravilo přehled rozvozu a prodeje jídla s sebou. 

Máte-li provozovnu a chcete-li být také v našem přehledu, kontaktujte nás na e-mail: 

noviny@mudk.cz. Aktualizovaný přehled najdete také na webu města www.mudk.cz.

Možnosti stravování ve městě
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Ve Dvoře Králové nad Labem je rozmístěno 
již 114 budek na podporu hnízdění ptactva

Modernizace čistírny odpadních 
vod zná svého projektanta

Již čtvrtý rok město Dvůr Králové nad Labem 

aktivně podporuje hnízdění ptactva tím, že 

nechává v různých lokalitách města instalovat 

ptačí budky.

„Především v městském prostředí stále ubývá 

přirozených stanovišť a i vlivem predace má 

ptactvo velmi snížené podmínky k hnízdění,“ 

říká Milan Šimek, vedoucí odboru životního 

prostředí na Městském úřadě Dvůr Králové nad 

Labem, a pokračuje: „Ochranu ptactva zajišťuje 

kovová chránička u vletového otvoru do budky, 

která zamezí vniku predátora do hnízda.“

Ve druhé polovině ledna pracovníci odborné 

fi rmy nainstalovali v několika lokalitách města, 

například na dopravním hřišti, ve Strži nebo

v parku Schulzovy sady, celkem šestnáct nových 

ptačích budek. Hned šest sýkorníků našlo své 

místo v okolí autobusového nádraží, kde dosud 

žádné budky instalovány nebyly.

Za nákup, instalaci, kontrolu a čištění ptačích 

budek letos město Dvůr Králové nad Labem 

zaplatí zhruba 22 tisíc Kč. Zatímco budky se 

instalují během zimních měsíců, na podzim 

probíhá jejich pravidelná kontrola, čištění a pří-

padné drobné opravy budek.

Město Dvůr Králové nad Labem začalo hnízdění 

ptactva i netopýrů aktivně podporovat v roce 

2018. V současné době je v devíti lokalitách 

města (městský hřbitov, park Schulzovy sady, 

nábřeží Jiřího Wolkera, dopravní hřiště, Pod-

harťský rybník, Malý Berlínek, Rašínovo náměstí, 

Strž a autobusové nádraží) nainstalováno

114 budek – většinou sýkorníků (93), ale také 

špačníků (9), netopýrníků (8) nebo polobudek 

pro kalouse (4). V loňském roce byla obsazenost 

nainstalovaných budek 96 %, k nejčastěji hníz-

dícím ptákům patřily sýkory koňadra a sýkora 

modřinka a také lejsek bělokrký.

Miroslava Kameníková

V  rámci celkového pro-

cesu modernizace, resp. 

intenzifi kace stáva-

jící čistírny odpadních 

vod ve  Dvoře Králové 

nad Labem, jsme se 

v  těchto dnech posunuli 

o  významný krok vpřed. 

Poté, co bylo v  loňském 

roce valnou hromadou 

společnosti na  základě 

předložených variant stu-

dií proveditelnosti a  roz-

sáhlých diskusích rozhod-

nuto o způsobu a rozsahu 

realizace modernizace 

ČOV, došlo k  vyhlášení 

veřejné zakázky na  vypracování projektové 

dokumentace a  výkon autorského dozoru 

na projekt „Modernizace ČOV Dvůr Králové nad 

Labem – I. etapa“. 

Předmětem této první etapy bude modernizace 

provozních souborů vstupní čerpací stanice 

a hrubého mechanické předčištění, předčištění 

odpadních vod sedimentací a biologické čištění 

odpadních vod včetně vybudování nové denit-

rifi kační zóny, která zajistí účinné odstraňování 

dusíku z odpadních vod, neboť v tomto ukaza-

teli v  současné době vykazujeme velmi rozko-

lísané a  nevyrovnané plnění koncentračního 

limitu a jeho dodržování bude nezbytným před-

pokladem pro další prodloužení našeho opráv-

nění nakládání s odpadními vodami.

Do  této veřejné zakázky se přihlásilo celkem 

6 subjektů. Hlavním kritériem výběru byla cena 

zakázky a splnění podmínek referencí a termínů. 

Na  základě posouzení předložených nabídek 

hodnoticí komise doporučila a  následně valná 

hromada společnosti odsouhlasila vítězného 

uchazeče, kterým se stala společnost VIS – Vodo-

hospodářsko-inženýrské služby, spol. s r. o., Hra-

dec Králové.

Vítězný uchazeč se dle podepsané smlouvy 

o dílo zavázal předložit projektovou dokumen-

taci pro vydání společného pravomocného 

povolení v termínu do 30. června 2021 a projek-

tovou dokumentaci pro provádění stavby včetně 

položkového rozpočtu a  soupisu prací s  výka-

zem výměr v  termínu do  30. září 2021 a  dále 

k provedení autorského dozoru.   

Následně by mělo dojít k výběru zhotovitele díla 

a zahájení stavebních prací. 

Ing. Petr Mrázek, jednatel 

Městské vodovody a kanalizace 

Dvůr Králové nad Labem, s. r. o.

Technické služby města 
informují
U p o z o r ň u j e m e 

občany, že i nadále 

probíhá čtrnáctidenní 

svoz komunálního 

odpadu v sudé týdny. 

Vzhledem k  aktuální 

epidemické situaci a  organizačním změ-

nám platí i nadále upravená provozní doba 

pokladny,  výdeje odpadových nádob, 

kompostérů a štěpkovačů a také provozní 

doba sběrného dvora.

Provoz pokladny: pondělí a  středa 7:00–

12:00 hod. a 12:30–14:00 hod.

Výdej odpadových nádob, kompostérů 

a  štěpkovačů: pondělí–pátek 7:00–13:00 

hod.

Výlepové dny plakátů: pondělí a  pátek. 

Při platbě v hotovosti budeme přijímat pla-

káty pouze v provozní dobu pokladny.

Provoz sběrného dvora: pondělí a pátek 

13:00–17:00 hod.

Další informace na stránkách www.tsdvur.cz.

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

Provoz městského úřadu
Informujeme o úpravě hodin pro veřej-

nost na Městském úřadě Dvůr Králové 

nad Labem. Vzhledem ke stále nepříznivé 

epidemické situaci je do odvolání ote-

vřeno takto: pondělí a středa 8:00 – 17:00 

hod., úterý, čtvrtek a pátek: 8:00–11:30 

hod. – pouze nezbytné úřední záležitosti 

a po předběžné telefonické či e-mailové 

domluvě (případně na předvolání).

Pracoviště registru vozidel odbavuje pouze 

předem objednané klienty, online rezer-

vační systém je dostupný na webu města 

www.mudk.cz pod dlaždicí s názvem Rezer-

vace registr vozidel.

I nadále žádáme občany, aby minimali-

zovali osobní úřední jednání na neod-

kladné záležitosti, s úředníky komunikovali 

zejména telefonicky nebo elektronicky 

prostřednictvím datových schránek či

e-mailu a pro platby využívali bezhoto-

vostní platební styk. V případě návštěvy 

městského úřadu je nutné mít zakrytý nos 

a ústa rouškou, používat desinfekci rukou, 

která je umístěna při vstupu do budov 

úřadu, a dodržovat rozestupy. Děkujeme 

za pochopení.             (mik)

Firma roku 2020
Krajská hospodářská komora Králové-

hradeckého kraje připravila další ročník 

soutěže o fi rmu roku, aby ocenila podni-

katele a fi rmy z kraje. Nominovat je možné 

v těchto kategoriích: Fyzická osoba; Firma 

do 50 zaměstnanců; Firma do 250 zaměst-

nanců; Firma nad 250 zaměstnanců; Pod-

nikatelka roku a Inovativní fi rma roku. 

Nominovaným může být kterýkoliv pod-

nikatelský subjekt aktivně působící (mini-

málně provozovna) na území kraje. Není 

v rozporu s pravidly nominací, aby fi rma 

či podnikatel nominoval sám sebe. Nomi-

nace jsou přijímány do 15. března 2021 

na stránkách https://komora-khk.cz/apps/

fi rma-roku-2020. Je třeba vyplnit všechny 

povinné i nepovinné údaje, aby nedošlo 

k záměně a do hodnocení byly zařazeny 

správné fi rmy.                (red)
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Během března mohou fyzické i  právnické osoby 

žádat město Dvůr Králové nad Labem o dotace ze 

dvou vyhlášených dotačních programů: na  pod-

poru veřejně prospěšných aktivit a  na  obnovu 

vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kul-

turní památkou nebo se nacházejí na území měst-

ské památkové zóny. 

Dotace na veřejně prospěšné 
aktivity
Cílem je podpora organizací a realizace projektů, 

činností, akcí v  oblasti kultury a  neformálního 

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 se rozdělí 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;

B – podpora kulturních akcí na území města;

C – podpora aktivit neformálního vzdělávání; 

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.

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 částečné obnovy vnějšího pláště 

objektu, např. na  fasády včetně oken, dveře 

a  vrata, střechu, oplechování, rekonstrukci 

kamenných prvků atd.). Na podporu programu 

je v rozpočtu město 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 být podány na  předepsaném 

formuláři 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 i do  datové schránky 

města mu5b26c, v  tom případě ale musí být 

elektronicky podepsány osobním kvalifi kova-

ným certifi kátem statutárního 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.

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

Žádat lze o dotaci na opravu památek i veřejně prospěšné aktivity

Městské kulturní zařízení Hankův dům připravilo od  poloviny 

února pro občany Dvora Králové nad Labem zpestření v  podobě 

Královédvorských rozhlasových střed. Každou středu odpoledne

v  15:00 hod. tak zní z  amplionu městského rozhlasu na  náměstí 

T. G. Masaryka zhruba patnáctiminutové hudební spoty, v  nichž se 

představí zejména místní kapely a interpreti.

Původně měly spoty znít dvakrát denně z  amplionů rozmístěných 

v různých lokalitách města. Na základě četných připomínek občanů 

však byla upravena četnost a dosah vysílání. Hudba tak bude z měst-

ského rozhlasu znít pouze na  náměstí T. G. Masaryka, a  to každou 

středu v 15:00 hod. 

Program Královédvorských hudebních střed:

• 3. března 2021, v 15:00 hod. – Wostruha

• 10. března 2021, v 15:00 hod. – Paya May

• 17. března 2021, v 15:00 hod. – Big Band Dvorský

• 24. března 2021, v 15:00 hod. – Phobos

• 31. března 2021, v 15:00 hod. – The Last Revolution

Není to poprvé, co má Královédvoráky z amplionů městského rozhlasu 

potěšit hudba. Dvůr Králové nad Labem totiž na konci ledna odvysílal 

hudební happening „Na slyšenou!“, který připravil a živě odehrál sym-

fonický orchestr Police Symphony Orchestra z Police nad Metují.  

(mik)

Královédvorské rozhlasové středy rozezní město hudbou

Koronavirová pan-

demie již druhý rok 

ovlivňuje zápisy dětí 

do  1. tříd základ-

ních škol. Letos se 

uskuteční v  dubnu 

a  podle epidemické 

situace proběhnou 

buď bez osobní pří-

tomnosti dětí, nebo se jich budou moci budoucí 

prvňáčci zúčastnit.

1. Zápisy bez osobní přítomnosti dětí 

ve škole – v termínu od 1. do 15. dubna 2021: 

přihlášku podají zákonní zástupci prostřednic-

tvím datové schránky, e-mailu s  elektronickým 

podpisem, poštou nebo vhozením přihlášky 

do schránky školy.

2. Zápisy s účastí dětí – středa 7. dubna 2021 

od  12:00 do  18:00 hod. a  čtvrtek 8. dubna 

2021 od 12:00 do 16:00 hod. Spolu s budou-

cím prvňáčkem musí k  zápisu dorazit jeho 

zákonný zástupce, který předloží svůj občanský 

průkaz a rodný list dítěte.

O  konečné podobě organizace zápisů budou 

rodiče s  předstihem informováni na  stránkách 

jednotlivých základních škol, jejichž zřizovate-

lem je město Dvůr Králové nad Labem:

• ZŠ Schulzovy sady www.zsdknl.cz,

• ZŠ Podharť www.zspodhart.cz,

• ZŠ Strž www.zsstrz.cz,  

• ZŠ 5. května www.zs5kvdk.cz.

Povinný zápis do 1. tříd na školní rok 2021/2022 

se týká dětí narozených od  1. září 2014 do 

31. srpna 2015 a  dětí, které měly v  přede-

šlém školním roce povinnou školní docházku 

odloženou. Zapsány mohou být také děti naro-

zené od 1. září 2015 do 30. června 2016, pokud 

jsou tělesně i  duševně přiměřeně vyspělé, 

požádá-li o  to jejich zákonný zástupce a  při-

jetí doporučí také školské poradenské zařízení. 

U  dětí narozených od  1. ledna do  30. června 

2016 je nutné navíc doložit také doporučující 

vyjádření odborného lékaře.

Povinná školní docházka se vztahuje i na cizince 

pobývají v ČR déle než 90 dnů.

Zákonní zástupci mohou ředitele školy písemně 

požádat o  odklad povinné školní docházky 

dítěte, žádost ale musejí doložit doporučujícím 

posouzením příslušného školského poraden-

ského zařízení a odborného lékaře nebo klinic-

kého psychologa. 

Děti budou do královédvorských škol přijímány 

na základě vyhlášky města č. 6/2020 a podle kri-

térií, které zveřejní škola před zahájením zápisu. 

Kamila Jonová

odbor školství, kultury a sociálních věcí

Více informací na www.mudk.cz

Zápisy do 1. tříd budou v dubnu, formu ovlivní epidemická situace
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Letošní Tříkrálová sbírka, kterou ve  Dvoře Krá-

lové nad Labem organizuje místní Farní cha-

rita, se uskutečnila jinak než obvykle. Proběhla 

bohužel bez možnosti osobně popřát občanům 

města a  okolních obcí vše dobré do  nového 

roku. 

Po dobu koledování byly pokladničky umístěné 

na několika místech ve městě. Přesto se do nich 

podařilo nabírat celkem 51 452 Kč. Štědrým dár-

cům z celého srdce děkujeme!

Ti z vás, kteří by chtěli ještě přispět, máte mož-

nost až do  30. dubna 2021 zaslat fi nanční dar 

na účet číslo: 66008822/0800 s variabilním sym-

bolem 77705003. 

Letošní výtěžek je určen na  vybavení denního 

stacionáře Serafína, dále pro děti v  náhradní 

rodinné péči a také pro chod služeb královédvor-

ské Farní charity – Osobní asistence a Občanské 

poradny. Každá koruna pomáhá.

Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Tříkrálová sbírka letos na Královédvorsku 
vynesla přes 51 tisíc korun

Vedení Královéhradeckého kraje hodlá rozhýbat 

investiční záměr na  vybudování operačních sálů 

v  Městské nemocnici Dvůr Králové nad Labem. 

Výstavbu sálů kraj řeší od roku 2016, jeho současné 

vedení chce najít fi nance a projekt co nejdříve zre-

alizovat. V  tuto chvíli probíhá řízení o  stavebním 

povolení a  aktualizace projektové dokumentace. 

Letos by kraj mohl začít hledat zhotovitele staveb-

ních prací.

„O výstavbě operačních sálů ve dvorské nemoc-

nici slýcháme roky. Předchozímu vedení kraje 

se bohužel nepodařilo s  touto důležitou inves-

ticí výrazně pokročit. Osobně považuji králo-

védvorskou nemocnici jako jednu z  důležitých 

nemocnic sítě krajského zdravotnictví, přičemž 

základním předpokladem pro její další rozvoj je 

postavit nové operační sály. Současné vedení 

kraje se proto rozhodlo, že najde prostředky 

pro výstavbu potřebných sálů. Chtěl bych mít 

do  poloviny roku více jasno o  možnostech 

využití různých fi nančních zdrojů a o případném 

harmonogramu na  realizaci výstavby operač-

ních sálů,“ uvedl hejtman Martin Červíček.

Královéhradecký kraj nechal v  loňském roce 

zrevidovat a  upravit projektovou dokumentaci 

z  roku 2016, která řeší stavbu operačních sálů 

formou přístavby patra stávající budovy labora-

toří. Tehdejší odhad projektu byl 80 mil. Kč. Sou-

časná výše nákladů bude známa až na  základě 

aktualizace rozpočtu.

„Máme zažádáno o  stavební povolení a  pracu-

jeme na  aktualizaci projektové dokumentace 

pro provedení stavby dvorských operačních 

sálů. Ve  chvíli, kdy vyřešíme fi nancování inves-

tice, vyhlásíme soutěž na zhotovitele stavebních 

prací,“ doplnil první náměstek hejtmana pro ino-

vace, investice a IT Pavel Bulíček.

Zdroj: Dan Lechmann, Královéhradecký kraj

více na webu: www.kr-kralovehradecky.cz

Foto: archiv Městské nemocnice Dvůr Králové n. L.

Kraj by letos mohl začít hledat fi rmu na 
stavbu operačních sálů dvorské nemocnice Čtěte se mnou (se Slavojem), je název nového 

videopořadu, který pro všechny milovníky dět-

ských knížek připravila Místní akční skupina Krá-

lovédvorsko ve  spolupráci s  Městskou knihov-

nou Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem.

Videa budeme pravidelně vkládat na  YouTube 

kanál knihovny. Kromě představení vybraných 

titulů přečteme z  jedné knížky krátkou ukázku 

a věříme, že tak navnadíme ke čtení nejen děti, 

ale také některé jejich rodiče. Existuje totiž 

spousta knih, které jsou pro společné čtení jako 

stvořené. Můžeme ale číst také s tebou. 

Jestli máš svou oblíbenou knihu, představ ji 

libovolným způsobem nám, svým kamarádům 

a spolužákům nebo třeba i dospělákům. Vytvoř 

prezentaci, kresli, piš nebo natoč krátké video, 

ve  kterém vlastními slovy knihu popíšeš. Veš-

keré zaslané tipy budou dostupné na YouTube 

kanále knihovny jako inspirace. 

A  protože se říká „zadarmo ani kuře nehrabe,“ 

každý příspěvek bude odměněn interaktivní 

knížkou Ze světa knih a knihoven. Pro jednoho 

z  vás je připravena ještě jedna odměna, je to 

tričko s  logem pořadu „Čtěte se mnou“. Už teď 

víme, že vybrat ten nejlepší příspěvek bude 

velmi těžké, proto jsme se rozhodli majitele 

trička vždy v každém dalším díle našeho pořadu 

vylosovat. 

Můžeš kreslit, můžeš psát a  vše hlavně posílat 

na e-mail: prochazkova.michaela@maskd.cz. 

Máš svou oblíbenou knihu? Zapoj svou fantazii 

a ukaž, jaký jsi čtenář. Pojď do toho s námi!

MAS Královédvorsko

Čtěte se mnou

Ombudsman se představuje 
dětem a dospívajícím
Na  veřejného ochránce práv neboli 

ombudsmana se může obrátit každý, tedy 

nejen dospělí, ale také děti a náctiletí. Úřad 

ombudsmana proto pro tuto cílovou sku-

pinu připravil webové stránky, informační 

materiály a  sérii videí na  kanálu YouTube. 

Tam představuje svoji činnost a také dětem 

a  dospívajícím radí, v  jakých situacích či 

s  jakými problémy se na něj mohou obra-

cet. Více na webu deti.ochrance.cz.

(red)

Město Dvůr Králové nad Labem nabízí formou 

obálkové metody k pronájmu městský byt o dis-

pozici garsoniéry (0+1) v domě čp. 2903 v ulici 

Eduarda Zbroje. Uzávěrka příjmu nabídek je 

v pondělí 8. března 2021 v 17:00 hod. Zájemci 

o  pronájem mohou své nabídky doručit v  ter-

mínu na  předepsaném formuláři na  podatelnu 

městského úřadu. Podmínkou pronájmu měst-

ského bytu je mj. trvalý pobyt ve Dvoře Králové 

nad Labem po dobu min. 2 let, popř. sídlo pod-

nikání ve městě po dobu min. 1 roku. Zájemce 

také nesmí být dlužníkem města v  uplynulých 

dvou letech.

Jedná se o  byt ve  4. nadzemní podlaží s  výta-

hem, velikost 34,99 m2 (dispozice bytu 0+1: 

kuchyň, předsíň, komora, koupelna + WC). Mini-

mální měsíční nájemné 2.204 Kč. Zájemci jsou 

povinni složit zálohu ve  výši trojnásobku mini-

málního měsíčního nájemného 6.612 Kč. Žada-

tel má také možnost v nabídce do výběrového 

řízení uvést počet měsíců, na které je ochoten si 

nájemné, v  případě uzavření smlouvy o  nájmu 

bytu, předplatit. S  vítězným uchazečem bude 

sepsána smlouva o nájmu bytu na dobu určitou 

1 rok. V případě plnění povinností má nájemce 

možnost po  skončení nájmu požádat o  pro-

dloužení smlouvy.

Kompletní podmínky výběrového řízení najdete 

na  webu www.mudk.cz na  úřední desce, zdroj 

oznámení: OEMM, typ oznámení: pronájem.

Jan Skalický

Město nabízí k pronájmu garsoniéru
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Chceme mít pěkné město, chceme dostatek 

udržované zeleně, chceme se rychle dostat 

kamkoliv, chceme snadno a  kdekoliv parkovat, 

chceme městem bezpečně pěšky i na kole... Lze 

vůbec tato často protichůdná přání uspokojit? 

Ano! Cestou hledání harmonie v  uspořádání 

a  užívání veřejného prostoru se vydala řada 

českých i  evropských měst a  Dvůr Králové nad 

Labem je bude následovat. Rada města sou-

hlasila, abychom tzv. Plán udržitelné městské 

mobility – SUMP (Sustainable Urban Mobility 

Plan) zpracovali i  v  našem městě. Těším se, že 

půjdeme ruku v  ruce s  potřebami obyvatel, 

s  principy městského urbanismu a  s  cílem 

vytvoření bezpečného prostoru pro každodenní 

pohyb každého z nás. Co vše nás čeká, můžete 

už nyní objevovat na  www.akademiemobility.cz 

a www.dobramesta.cz. 

Ing. Veronika Tomková

zastupitelka (DKoalice – TOP 09) 

Město jako lusk? 
Jdeme do toho! 

Svět se zastavil, příroda se chová jako za dětství 

našich předků a  protože nesmíme do  tělocvi-

čen, bazénů, fi tcenter ani na sjezdovky, tak cho-

díme, vytáhli jsme z půdy běžky, nebo bruslíme 

v přírodě. 

A  jak tak chodím, koukám kolem sebe a  jsem 

mnohdy smutná, v jak žalostném stavu je měst-

ský nemovitý majetek. Začněme náměstím. 

Fasády opravujeme a  pomocí dotací přispí-

váme i  soukromým vlastníkům těchto domů, 

ale při bližším pohledu je stav budov zoufalý. 

Když někdo opravovat chce, utká se s  památ-

káři a  možná i  se stavebním úřadem. Spousta 

obchodů v  podloubí je opuštěných. Opravdu 

smutný pohled. 

Koupili jsme spořitelnu, chystá se její rekon-

strukce za  víc než 30 milionů a  posadíme 

tam pár úředníků? Další rekonstrukce bývalé

ZŠ Komenského za spoustu milionů a opět pro 

úředníky. Městský úřad se nám stává patrně jed-

ním z největších zaměstnavatelů ve městě.

Většinu příjezdových komunikací do  města 

máme za vydatné podpory Královéhradeckého 

kraje opravených, ale například ta poslední 

s  vtipně umístěnými symboly pro cyklisty, je 

lemována snad nejhůře udržovanými domy. 

Tady by bylo na  zvážení, zda by bylo možné 

motivovat vlastníky a  přispět jim na  údržbu 

těchto nemovitostí, některé tyto domy jsou 

dokonce v  majetku města. Zvláště když jsme 

za posledních, možná dvacet let, žádnou byto-

vou výstavbu nerealizovali. Poslední byty 

ve Štefánikově ulici jsou asi z roku 2000.

Když však zamířím do širšího okolí města, jako je 

Vorlech, Žir. Podstráň, Sylvárov, Borovičky, pod 

vlakové nádraží a  další, jsem překvapená, kolik 

zde za poslední roky vyrostlo rodinných domů. 

Sice mě někdy napadne, že funkce městského 

architekta by možná někomu zkomplikovala 

jeho představu o  rodinném bydlení, ale celko-

vému uspořádání města by určitě pomohla.

Proto se ptám, proč úzké vedení města toto 

řešení neustále odkládá. Patrně mu vyhovuje 

rozhodovat samo, bez odborné diskuse. A když 

jim přistane na  stole petice nespokojených 

občanů? 

Nedávno Sylvárov (tam si občané nakonec 

změnu vyjednali), nyní Berlínek (vítězný inves-

tor nepostavil ani psí boudu), nějak to dopadne.  

Proč město nehospodaří s  nemovitostmi, které 

vlastní a které roky chátrají? 

Chápu, na zelené louce se staví líp.

Libuše Vonková 

zastupitelka (ODS)

Jak tak chodím městem

Zlobím se na viry, zlobím se na ně

neboť horší jsou než tříhlavé saně

Nám zrušili taneční, nesmělá objetí

buďme stateční a braňme se dojetí

Nemohu už ani se slečnou do kina

na sladké líbání jenom se vzpomíná

Vážně se už zlobím, zlobím na viry,

že nejdou trhat jak zbytečné papíry

Zrušili sborové zpívání a fotbálek

do školy nechodím, budu Neználek

Kde halasné sedánky bývaly u piva,

zpívali nad džbánky, ticho se ozývá

Koronavir se as netopí v pivní pěně

jak v divoké vodě neposlušné štěně

Padají odevšad do vody i do vodky 

nenosí píšťalku, plavky a kalhotky

Když v teple roztají, vletí do kávy

tam se schovají jak brouci do trávy 

Klidně si jezdí v nákupním košíku

proto ruce myji si, stále a ze zvyku

Před viry nejde se někam uschovat

tak snad s prvními dám se očkovat

Tak prosím nemějte hloupé otázky

stále množí se jak houby bez lásky

Zlobím se na viry, chci se muchlovat,

že zlobím se na viry, dám se očkovat!

Bc. Zděnek Tomášek

Uzávěrky NKR v roce 2021
Naše čtenáře, přispěvatele a  inzerenty 

informujeme o  termínech uzávěrek pro 

jednotlivá čísla Novin královédvorské rad-

nice v roce 2021. 

Uzávěrky pro příjem příspěvků: pondělí 

15. března (č. 3), čtvrtek 15. dubna (č. 4), 

pátek 14. května (č. 5), úterý 15. června 

(č. 6, 7), pátek 13. srpna (č. 8), středa 

15. září (č. 9), pátek 15. října (č. 10), úterý 

9. listopadu (č. 11), pondělí 13. prosince 

(č. 12). Termíny platí i  pro zasílání objed-

návek inzerce. O  případných změnách 

budeme informovat. 

Více informací včetně pravidel NKR najdete 

na  stránkách www.mudk.cz/cs/radnice/

noviny-radnice/. Děkujeme za pochopení.

(red)

Zlobím se

V  minulém čísle NKR byl zveřejněn příspě-

vek týkající se činnosti sportovní komise. Ta 

je složena z  11 členů, silných osobností s  růz-

nými názory, ale schopných diskutovat, jednat 

a  posouvat věci dopředu, i  když možná ne tak 

rychle, jak by si někteří představovali.

V  prosinci 2018 byl schválen Strategický plán 

rozvoje sportu města Dvůr Králové nad Labem, 

který defi nuje priority investičních aktivit 

do sportu ve Dvoře Králové nad Labem obecně. 

Do jeho tvorby se zapojili nejen pracovníci měst-

ského úřadu nebo členové sportovní komise 

rady města z předchozího volebního období, ale 

také široká veřejnost. Dospělí občané i žáci krá-

lovédvorských škol se zúčastnili dotazníkového 

šetření a  o  obsahu dokumentu se diskutovalo 

také na veřejném projednávání. 

Strategický plán defi nuje, jakým sportům se 

obyvatelé města věnují, jaká sportoviště při tom 

využívají a  co jim naopak chybí. Především ale 

sumarizuje stav jednotlivých sportovišť a  hřišť 

a  poukazuje zejména na  nedostatky v  této 

oblasti, které se město snaží napravovat, což ale 

není jednoduché a stojí to a ještě bude stát dost 

peněz.

Právě členové sportovní komise, která je komisí 

Rady města Dvůr Králové nad Labem, diskutují 

o prioritách rozvoje sportu ve městě a následně 

je navržen akční plán na nejbližší časové období. 

Podklady pro svou práci mají členové spor-

tovní komise k dispozici na společném úložišti, 

kam mají kdykoliv přístup a  kde si je mohou 

prostudovat.

Je pravda, že ne vždy se daří plán všech inves-

tičních akcí na daný rok splnit, práce jsou závislé 

nejen na  vyčleněných fi nančních prostředcích 

města na dané období, ale také na připravenosti 

každé aktivity (např. projektová dokumentace). 

Často se také diskutuje o dlouhodobě připrave-

ných projektech, protože se např. změnily pod-

mínky či okolnosti možné realizace. Ne vše jde 

tedy tak rychle a snadno, jak bychom si přáli.

Pravidelně jsou fi nanční prostředky využívány 

na  údržbu a  provoz atletického a  zimního sta-

dionu, koupaliště, skateparku a  softballového 

hřiště, tato sportoviště jsou ve  správě technic-

kých služeb města. Další peníze jsou pravidelně 

vyčleněny na  sportoviště místních základních 

škol a  formou dotačních prostředků na  spor-

tovní činnost spolkům, realizaci sportovních 

akcí ve  městě a jednotlivým sportovcům na 

reprezentaci města.

Za uplynulé období se však podařilo realizovat 

např. rekonstrukci sociálního zázemí na  kou-

pališti, vybudovat hřiště s  umělým povrchem 

a osvětlením v prostoru u atletického stadionu, 

hřiště pro streetball u ZŠ Strž. Je zateplena tělo-

cvična na nábřeží Jiřího Wolkera a v letošním roce 

se bude ještě dodělávat výměna oken. Začít by 

také měla výměna chlazení na zimním stadionu, 

nyní se připravuje podání žádosti o dotaci. Čle-

nové sportovní komise měli možnost vyslech-

nout si i  důvody pro i  proti k  vybrané techno-

logii chlazení. Také se připravují podklady pro 

zadání studie pro revitalizaci prostoru letního 

a  zimního stadionu, čerpáno bylo především 

z  podnětů atletických oddílů, jmenovitě pak 

Josefa Pospíšila, který je aktivní v Tělovýchovné 

jednotě Dvůr Králové nad Labem a dříve praco-

val v technických službách.

Bc. Petra Zivrová

odbor školství, kultury a soc. věcí, členka sportovní komise

Sportovní komise pracuje, věci ale nejdou 
tak rychle a snadno, jak by si někteří přáli



2/2021 NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE  INZERCE

9www.mudk.cz

AREÁL SLOVANY

PRONÁJEM PROSTOR
od 350 - 550 Kč/za m2 a rok

Informace k pronájmu – tel.: 603 703 001

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, MZDY, DANĚ

Informace k účetnictví – tel.: 605 388 122

inzerce:

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

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

Pronajmu celý RD se zahradou a garáží v obci

5 km od Dvora Králové. Vnitřek po celkové 

rekonstrukci. WC, vana, sprchový kout, MKV, 

myčka, sporák, TV LED, Wifi , plyn. topení. Pro 

rodinu, nebo jako ubytování zaměstnanců,

až 9 lůžek. Tel.: 739672725. 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

MONTÁŽ TĚSNĚNÍ do  OKEN a DVEŘÍ, zvýší 

teplo v místnosti až +3 °C, videoukázka:

www.MontazTesneni.cz, tel: 734 240 608

ZAHRADNICTVÍ MITISKA, fa. Koexfl or
Březinova 895, Dvůr Králové n. L. (za školou 5. května)

Nakupujte nejlevněji – přímo u zahradníka
MACEŠKY – AKČNÍ CENA 14 Kč
velkokvěté i drobnokvěté v mnoha barvách
Sadba: SALÁT, KEDLUBEN, KVĚTÁK za 3Kč/ks
Prodej od 1. března
Pondělí – Pátek: 9:00–12:00, 13:30–17:00 hod.
              Sobota: 9:00–12:00 hod.
Tel.: 723 316 791, www.koexfl or.cz     Těšíme se na Vaši návštěvu.

INZERCE V NOVINÁCH 

KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE

• Řádková inzerce již od 150 Kč.

• Plošná inzerce již od 700 Kč.

Více na: www.mudk.cz/nkr, tel.: 499 318 258

Poděkování městu za poskytnutí a rekonstrukci prostor pro MC Žirafa
Rády bychom za  kolektiv 

Mateřského centra Žirafa 

poděkovaly městu Dvůr Krá-

lové nad Labem za poskytnutí 

nových prostor na  náměstí

T. G. Masaryka 59. 

Do  nových prostor se naše 

centrum přemístilo z  důvodu 

rekonstrukce střechy domu, 

v němž sídlilo 11 let. 

Děkujeme také za  rekonstrukci těchto nových 

prostor spočívající v  mnoha vnitřních úpra-

vách. Především se jednalo o  bourací a  zed-

nické práce, opravu elektroinstalace, odvlhčení 

a  výmalbu stěn, montáž nové kuchyňské linky, 

položení linolea v chodbě a kuchyňce, instalaci 

kobercového obložení na stěnách, zakrytí radi-

átorů, rekonstrukci WC, montáž dveří a nového 

okna a o další drobnější práce.

Velmi si vážíme ochoty všech, se kterými jsme 

měly tu čest jednat. Spolupráce byla vždy solidní 

a  vstřícná i  k  našim dodatečným požadavkům. 

Rády bychom touto cestou ještě jednou podě-

kovaly za trpělivost a velkou ochotu panu Mach-

kovi, s nímž jsme osobně jednaly nejčastěji.

Máme upřímnou radost z  velkého kusu odve-

dené práce a těšíme se, že již brzy v nových pro-

storách našeho centra přivítáme rodiče s dětmi.

Mgr. Olga Civínová a Mgr. Petra Munzarová

za kolektiv MC Žirafa

Vážení pamětníci, fanynky, fanoušci a  příznivci 

ledního hokeje. 

Z dostupných materiálů jsem vyčetl, že v sezoně 

2021/2022 uplyne ve Dvoře Králové nad Labem

100 let od  založení kanadského hokeje (dříve 

se hrál bandy hokej). Proto mne napadla myš-

lenka udělat výstavu a  zároveň oslavu 100 let 

hokeje v našem městě. Vím, že v této těžké době 

covidu, politického hašteření a  ekonomických 

p r o b l é m ů 

mě bude 

určitě někdo 

o d s u z o -

vat, co si to 

vymýšlím.

Přesto bych rád požádal hlavně pamětníky 

o  zapůjčení starých (dobových) fotografi í, 

hokejek a  dresů, starých plakátů a  dokumentů 

vztahujících se k  dvorskému hokeji. Zapůj-

čené věci vrátím nepoškozené a  v  původním 

stavu. Všem vám moc děkuji, Vasilis Teodoridis

(tel.: 602 448 956).

Postupně budu představovat další spolupracov-

níky, kteří se budou podílet na  výstavě tohoto 

významného hokejového výročí.

Vasilis Teodoridis

HC Rodos Dvůr Králové nad Labem

V sezoně 2021/2022 bude královédvorskému lednímu hokeji 100 let,
výročí chceme oslavit výstavou, žádáme o spolupráci veřejnost
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Společenská rubrika
Noví občánci města
V lednu se narodilo 12 občánků našeho města – 7 chlapců a 5 děvčat.

Jana Náhlovská, evidence obyvatel

Úmrtí
V měsíci lednu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 40 lidí, z toho bylo 

22 královédvorských občanů, 14 mužů a 8 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti zaslali v lednu 23 občanům gratu-

laci k životnímu jubileu. V tomto období oslavil 1 pár zlatou svatbu a 1 pár 

stříbrnou svatbu.

Lenka Havlová, Komise pro občanské záležitosti

Sňatky
V lednu 2021 neproběhly žádné svatby. 

Simona Vykouřilová, matrika

Poděkování
Farní charita Dvůr Králové nad Labem děkuje Zastupitelstvu města Dvůr 

Králové nad Labem za snížení nájemného v prostorách T. G. Masaryka

čp. 40 a Švehlova čp. 400 po dobu vyhlášení nouzového stavu. Tohoto 

kroku si velice vážíme.

Mgr. Kateřina Hojná, ředitelka Farní charity Dvůr Králové nad Labem

Střelka vychází vstříc 
aktuálním potřebám

V neděli 7. února 2021 zemřel ve věku 88 let pan 

Jan Schwarz, dlouholetý spolupracovník města 

Dvůr Králové nad Labem. Čest jeho památce, 

upřímnou soustrast rodině.

Jan Schwarz stál za  vznikem Vlastivědného 

čtení o našem městě a jeho okolí. Jako redaktor 

se na  vydávání časopisu podílel již od  samého 

počátku v roce 1994, ze zdravotních důvodů se 

však rozhodl předat redaktorskou štafetu dál. 

Celkem vyšlo 56 čísel, poslední v  červnu 2016, 

na  časopis poté navázalo Vlastivědné čtení 

o Královédvorsku.

Generace Královédvoráků však Jana Schwarze 

znaly nejen jako autora vlastivědného čtení, 

ale také jako rozhlasového redaktora, mode-

rátora a  organizátora nejrůznějších společen-

ských a  kulturních akcí ve  městě i  v  okolí. Byl 

mimo jiné autorem myšlenky začít v 80. letech

20. století vydávat radniční zpravodaj – před-

chůdce Novin královédvorské radnice a byl také 

spoluautorem tradičního jazzového festivalu Dny

R. A. Dvorského.

V roce 2001 byl Jan Schwarz vládním časopisem 

Veřejná správa jmenován Osobností roku 2001 

za  přínos k  prezentaci a  kulturnímu rozvoji 

města a uveden do Dvorany slávy tohoto časo-

pisu. A  v  roce 2002 mu jako prvnímu udělilo 

město Dvůr Králové nad Labem Cenu města 

jako významné osobnosti současného Dvora 

Králové nad Labem za nebývalé zásluhy v osvě-

tové a kulturní činnosti pro město i celou oblast 

Královédvorska.

„Zpráva o úmrtí pana Jana Schwarze mě velmi 

zarmoutila. Budu na  něho vzpomínat jako 

na  čestného a  nesmírně pracovitého člověka. 

Navždy se velmi významně zapsal do  historie 

Dvora Králové nad Labem, když nejen jeho oby-

vatelům poutavou formou neustále přibližoval 

právě dějiny Královédvorska a jeho okolí,“ uvedl 

starosta Jan Jarolím.

Miroslava Kameníková

Zemřel Jan Schwarz, dlouholetý spolupracovník města Dvůr 
Králové nad Labem, stál u zrodu Vlastivědného čtení

Obvyklý provoz klubu 

Střelka ve  Dvoře Krá-

lové nad Labem byl 

z  důvodu vládních opat-

ření upraven. V  odpo-

ledních hodinách dříve 

klub naplňovala typická 

hudba a  sympatický 

dětský povyk. Mládež 

a  děti z  Královédvorska 

tak využívaly možnosti setkávání se mezi sebou i se sociálními pracovníky 

klubu. Od podzimu 2020 mohou mezi 13.–16. hodinou do klubu docházet, 

platí zde však podmínky nošení roušek, pokud možno odstupů, a  služby 

jsou navíc omezeny na pomoc se školou a rozhovory.  

K  velké radosti pravidelných návštěvníků klub naopak rozšířil otevírací 

hodiny na dopoledne po celý týden. Ve spolupráci se školami i jednotlivými 

rodinami na  Královédvorsku nasadili pracovníci Střelky své síly pro zpro-

středkování distanční výuky a pomoc s řešením úkolů pro potřebné žáky.  

Děti, které mají z nejrůznějších důvodů ztížený přístup k distanční výuce, 

tak získaly rovné šance pro vzdělávání jako jejich spolužáci. 

Tým Farní charity Dvůr Králové nad Labem by tímto rád poděkoval všem 

učitelům a ředitelům škol, kteří se spolu s rodinami žáků na Střelku obrátili 

a umožnili dětem doplnění zanedbaného učiva. Jednotliví učitelé tak kon-

krétním způsobem projevují svou dobrou vůli a pochopení pro náročnou 

situaci některých svých svěřenců. Pracovníci Střelky nejen že sami pozorují 

a  oceňují snahu ochotných učitelů, ale zejména ze strany klientů Střelky 

vnímají zvýšenou úctu k těmto učitelům a vděčnost za jejich vstřícnost. 

Mgr. Kateřina Litošová, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež StřelkaVšem příznivcům sokol-

ského sportu oznamu-

jeme smutnou zprávu, že 

4. února opustil tento svět po 

kratší nemoci bývalý sokolský 

cvičenec a trenér oddílu tram-

polín bratr Josef Jiráček.

Josef Jiráček se věnoval gym-

nastice, cvičil v oddíle mužů 

a patřil k těm, kdo si oblíbili 

skoky na velké trampolíně. 

Absolvoval školení pro cvi-

čitele skoků na trampolíně 

a také vystupoval společně 

s našimi dalšími cvičenci na 

Tělovýchovných slavnostech v roce 1973. K tomuto sportu přivedl svého 

vnuka Pepíka, díky němuž se do sokolovny po letech v roce 2010 vrátil. 

Pepík vybojoval pro naši jednotu mnoho medailí. Na bratra Jiráčka nikdy 

nezapomeneme!

Výbor TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Odešel Josef Jiráček
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Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 2020/2021

Již tradičně chystáme pro zájemce o  studium 

řadu akcí, jež jim umožní seznámit se s  naší 

školou a  lépe se připravit na přijímací zkoušky. 

Novinkou je přesunutí všech těchto akcí do on-

line světa. 

Odpoledne otevřených dveří proběhlo ve středu 

10. února a mělo formu videokonferencí s vede-

ním školy i  předsedy jednotlivých předměto-

vých komisí prostřednictvím Microsoft Teams, 

do  nichž se podle svého zájmu mohli hosté 

přihlásit prostřednictvím odkazu na školním Fa-

cebooku. Procházku školou i přiblížení školního 

života umožnila videa Mgr. Stanislava Ježka zve-

řejněná na stránkách školy, jež zde jsou k dispo-

zici i nadále. 

Přípravu na přijímací zkoušky prozatím zajistila 

ve  formě univerzální logické rozcvičky úniková 

hra ve dnech 4. a 11. února. 

Pro zájemce, kteří do 1. března podají přihlášku 

ke  studiu na  naší škole, jsou dále určeny pří-

pravné kurzy z  českého jazyka a  matematiky. 

Poskytují příležitost nejen seznámit se s průbě-

hem přijímacího řízení a rozsahem požadované 

látky, ale také procvičit si odpovídající typy 

úloh. Nabízené konzultace se týkají jak žáků 

7. tříd (český jazyk a literatura: 1. část 3. března, 

2. část 17. března; matematika: 1. část 10. března, 

2. část 24. března), tak žáků 9. tříd (český jazyk 

a literatura: 1. část 10. března, 2. část 24. března; 

matematika: 1. část 3. března, 2. část 17. března), 

vždy od 14:30 hod. po dobu 60–90 minut. Na tato 

setkání, jež proběhnou v  prostředí Microsoft 

Teams, se lze přihlásit prostřednictvím stránek 

školy (https://www.gym-dk.cz/2021/01/akce-pro-

zajemce-o-studium-pred-prijimacim-rizenim/), 

a to samostatně na jednotlivé předměty. Vzhle-

dem k  provázanosti 1. a  2. části daného před-

mětu (seznámení s  typem úloh, zadání pro 

domácí práci, její rozbor následující setkání) se 

předpokládá účast na obou schůzkách. Dotazy 

můžete pokládat prostřednictvím e-mailu 

info@gym-dk.cz. 

Průběžně aktualizované informace nabízí naše 

školní stránky, Facebook a Instagram.

PhDr. Ivo Rejchrt

Akce pro zájemce o studium

Ano, je to pravda. Vydali jsme knihu. A je hezká.

Vyvrcholení tříletého projektu studentské autor-

ské knihy v rámci grantu I-KAP KHK I, ke kterému 

došlo na konci minulého roku, bylo příjemným 

překvapením hned pro několik skupin lidí. Jed-

nak zde máme širokou veřejnost, která přes 

rozsáhlou kampaň gymnaziální tvůrčí skupiny 

mnohdy nezaregistrovala, že by mělo cokoliv 

vycházet. Ještě větším překvapením však byl 

onen úspěch pro nás, tvůrce této knihy, neboť 

v  posledních měsících byl pravidelný koloběh 

tvůrčích setkání narušen, stejně jako školní 

výuka obecně, epidemiologickými opatřeními 

a  závěr našeho projektu včetně korektur textů 

a  většiny procesů schvalování textů se musel 

odehrávat distančně. Tato zkušenost inspirovala 

nejmenovaného účastníka projektu k  sepsání 

následujících haiku*:

Tělo je v bolu!

Suché pero leží tu,

zavřeli školu.

či

Jak býti Puškin,

když kroužek uzavřen je

a rovněž Krušky**?

Domnívám se, že právě chaotická pandemická 

situace může mít za  následek vznik dezinfor-

mací, a proto jsem se rozhodl jako přímý účast-

ník tohoto projektu vydat autentické svědectví 

o  kurzech tvůrčího psaní, než by mohlo být 

veřejné mínění o  nás studentských autorech 

zakaleno pochybnými polopravdami.

Předně je potřeba zmínit, že šlo o  nevšedně 

dynamickou strukturu osob. Příchody 

a  odchody do  naší skupiny byly četné, a  proto 

stojí za zmínku, že patron tohoto projektu pan 

doktor Ivo Rejchrt nás nikdy nějak výrazně nebil, 

jakkoliv bylo jisté, že by to na něj ostatní neřekli, 

což mu bezpochyby slouží ke cti. Dalším kontro-

verzním tématem je možná nevhodná, zvláště 

pro mládež, povaha některých, především tedy 

lyrických textů uveřejněných v  knize. Rozma-

nitost studentských témat je pak jen odražena 

v  rozmanitosti textů naší knihy, kde si každý 

nachází ten pro něho nejvhodnější a  nejméně 

skandální.

Jako poslední bych rád uvedl na  pravou míru 

označení našeho tvůrčího a asi zčásti také inte-

lektuálního týmu jako dvorská kavárna. Ano, 

je možné, že jsme tak o  nás někdy i  mluvili. Je 

pravdou, že jsme pro mnohé mohli působit 

jako tajuplné bratrstvo z  konspiračních teorií. 

A je rovněž pravdou, že pan doktor ve své dob-

rotě často nabízel občerstvení teplým nápojem 

a  sušenkou. Nicméně vždy se jednalo striktně 

o  čaj, a  správně by tedy bylo uvádět dvorská 

čajovna. Prosíme tedy všechny, aby na  to mys-

leli, až budou v  naší nádherné modré knize 

listovat.

Ondřej Vaněk

* Haiku – typ japonské lyrické básně

** Krušky – lidové označení občerstvovacího 

podniku populárního mezi některými studenty 

gymnázia

Osoby

Ohlédnutí za skvělými tyčkaři Janem Odvárkou a Adolfem Vimrem
Jelikož při návrzích na  cenu města neprošla 

jména a  činy dvou kamarádů a  pozdějších vel-

kých sportovců, rozhodl jsem se podělit se 

s vámi o některé postřehy, tentokrát z disciplíny 

skok o  tyči. Na  závody ve  Dvoře Králové nad 

Labem totiž chodilo hlavně kvůli tyčce přes 

200 diváků! A  to hlavně kvůli Janu Odvárkovi 

a Adolfu Vimrovi.

Oba začínali „s  tyčkou“ kolem roku 1960, ale 

jak... Asi ve  škole objevili bambusovou tyč 

a  na  kousku místa za  fotbalovou brankou 

TJ JUTA na  Hrubých lukách si upravili jakýsi 

miniareál rozběžiště, stojanů a  kupy písku bez 

kastlíku, a  tak to začalo. Jakési začátky tam 

zvládli a  měli štěstí, že se v  roce 1965 otevřel 

nově zbudovaný stadion pod HD. Ten byl už 

se sektorem pro skok o tyči dle regulí. A pak to 

pokračovalo. Bambus vyměnili za  dural, písek 

za  odřezky gumy v  jutových pytlích! Současně 

se založila družstva mládeže a dospělých! Kluci 

měli lepší podmínky, ale žádného trenéra, jen 

několik kamarádů přibylo. To, že si zřídili tzv. 

posilovnu vedle kuželníku a  v  zimě posilovali 

při 0 °C, je neuvěřitelné. Přesto jejich výkony šly 

strmě vzhůru a patřili k nejpřednějším dorosten-

cům republiky. Výkonnostně byl lepší Honza, ale 

Áda se stále držel. Naše družstvo bojovalo v kraj-

ské soutěži a posléze v krajském přeboru. Začal 

být o  ně zájem ve  Spartaku Hradec Králové,

RH Praha, Slavii Praha a  jinde. Ale kluci zůstali. 

Tak se Honza probojoval do reprezentace a Áda 

byl také jednou mistrem republiky. 

Mohl bych psát dlouho, ale závěrem: Honza 

začal jako jeden z  prvních s  laminátem, a  to 

zásluhou TJ. Na utkání v Chrudimi jsme se dostá-

vali různě, např. já vzal několik svým sedanem 

Škoda 1200, a  to bylo štěstí. Oběma závodní-

kům totiž nepřišly tyče dráhou. Na nádraží byly 

na poslední chvíli, tak jsme je dovezli přes město 

a drželi se po straně s otevřeným oknem. Závody 

pomalu končily a valem se začalo stmívat. Sou-

peři už vypadli – asi tak na výšce 350 cm – a až 

za  polotmy začali teprve skákat naši kluci. Aby 

se trefi li do šuplíku a pak kolem výšky 4 metry 

přes laťku, svítili jsme jim auty! 

Porovnejme si současnou situaci s  pomocí 

realizačních týmů a  podmínek s  výkony včera 

a dnes! Áda už není několik let mezi námi – čest 

jeho památce – a  Honza maluje krásné obrazy 

v Herálci na Vysočině. 

Tolik jen několik vzpomínek, možná s  několika 

nepřesnostmi, které mi určitě prominete. Třeba 

tyto řádky někoho zaujmou a především přispějí 

k zamyšlení: „A co děti? Mají si kde hrát?“

Antonín Valášek, foto: Václav Bartoška
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Zprávy ze ZŠ Schulzovy sady
Ze školky do školy
ZŠ Schulzovy sady připra-

vila seriál pro rodiče před-

školáků Ze školky do školy. 

Každoročně rodiče před-

školáků řeší, co by jejich 

děti měly zvládnout před 

nástupem do  školy. Na

ZŠ Schulzovy sady pravidelně proto zvali každý 

měsíc rodiče i s dětmi do školy v rámci akce Ze 

školky do školy. Bohužel, koronavirová opatření 

již loni omezila i  tyto aktivity. Letos proto při-

chází škola s online seriálem Ze školky do školy.

Máte doma předškoláky? Chcete jim pomoci, 

aby zvládli vstup do  školy bez potíží? Nejste 

si jistí, co všechno by měli zvládat? Pak jste tu 

správně! Připravili jsme pro vás na  jaro seriál 

s jednoduchými tipy, jak v rámci každodenních 

činností potrénovat důležité dovednosti, které 

by měly děti při nástupu do školy umět.

Seriál na: www.kralovedvorsko.cz/vzdelavani/

zakladni-skoly/zs-schulzovy-sady/

Mgr. Eliška Tauchmanová, školní speciální pedagog 

 PhDr. Monika Voleská, školní psycholog

Rozvoj nadání na ZŠ Schulzovy 
sady
Příležitostí pro žáky současných 5. tříd z celého 

regionu Královédvorska, kteří se nebojí mate-

matiky a  které zajímají přírodní vědy a  tech-

nika, je pokračování v základním vzdělávání na

2. stupni od 6. ročníku 2021/2022 ve třídě s roz-

šířeným vyučováním matematiky a přírodověd-

ných předmětů (matematické). Vyšší časová 

dotace profi lových předmětů a částečně odlišné 

osnovy umožní žákům proniknout hlouběji 

do světa kolem nás, poznat zákonitosti přírody 

a principy fungování věcí. Při laboratorních pra-

cích si své poznatky ověří v praxi prostřednictvím 

pokusů, experimentů, měření a  pozorování. To 

vše v každém ročníku vhodně doplní rozšířená 

výuka informatiky – využívání komerčních pro-

gramů, psaní na  klávesnici, základy programo-

vání, robotiky a  3D tisku. Příležitost pro uplat-

nění získaných znalostí a dovedností poskytuje 

žákům účast v  řadě soutěží a  olympiád, kde 

každoročně dosahují výborných výsledků. Pro 

výuku přírodovědných předmětů jsou k  dis-

pozici nové, odborné učebny, vybavené boha-

tými sbírkami učebních pomůcek. Vzdělávání 

v matematické třídě je také výbornou přípravou 

pro středoškolské studium náročnějších oborů.

Žáci jsou do  matematické třídy zařazováni 

na  základě prospěchu a  podle výsledků SCIO 

testů z matematiky a obecných studijních před-

pokladů, které proběhnou během dubna. 

Přihlášky do  matematické třídy se podávají 

do pondělí 2.dubna 2021.

Více na: www.zsdknl.cz.

Mgr. Ivan Jugl, ředitel školy

Čas se nachýlil
... a  naši čerství deváťáci stojí na  jedné z  křižo-

vatek života. Přichází volba ovlivňující budouc-

nost, klíčový okamžik, rozhodnutí, jež nelze 

odložit na  později, a  to, jakou cestou se bude 

dále ubírat jejich život. Výběr střední školy či 

samotného oboru studia není pro mnohé jed-

noduchý. Letos to současní žáci závěrečného 

ročníku mají navíc mnohem komplikovanější, 

intenzivní příprava na přijímací zkoušky nepro-

bíhá ve škole. Zbraně však nesložili ani žáci, ani 

učitelé. Distanční výuka s sebou přináší v rámci 

online hodin (nejen českého jazyka a matema-

tiky) možnost učit se udržet pozornost, vnímat 

obsah textu a zvolit v testech na dálku tu správ-

nou možnost z dané nabídky.

Také konzultace v  sestavě výchovný poradce 

– žák nebo výchovný poradce – žák – rodič se 

často odehrávají na dálku, prostřednictvím apli-

kace Microsoft Teams. Výjimkou však nejsou 

ani konzultace osobní. Jen pro představu, letos 

opouští naši školu téměř 90 žáků závěrečného 

ročníku. Mnoho z nich se bylo skutečně poradit, 

jen např. za  měsíce prosinec a  leden proběhlo 

celkem 34 konzultací. 

A jaká jsou jejich rozhodnutí? Kromě obou krá-

lovedvorských škol se většina žáků zaměřila 

na město okresní a krajské, pozadu nezůstala ani 

nedaleká Jaroměř. Mnoho dalších by rádo vykro-

čilo směrem na Hořice a Nový Bydžov. Najdou se 

ale i tací, kteří se vůbec nebojí a míří na opačný 

konec republiky. Oproti rokům minulým máme 

i  jedno pozitivní zjištění. Vzhledem k  celkové 

situaci se začala měnit i volba středních škol, což 

se nepochybně promítne do výběru budoucích 

povolání. Registrujeme obrovský nárůst zájmu 

o zdravotnické profese (např. o obory praktická 

sestra, zdravotnické lyceum, oční optik či asi-

stent zubního technika) a  o  učební obory jako 

např. nástrojař, čalouník a zahradník. Z potravi-

nářských oborů „vedou“ cukráři a pozadu nezů-

stává ani kuchař.

Poměr maturitních oborů a  tříletých učebních 

oborů je letos shodný. Chlapci upřednostňují 

obchodní akademie a střední průmyslové školy 

(nejčastěji se jedná o  obory elektrotechnika, 

informační technologie a  strojírenství nebo 

o  maturitní obory spojené s  odbornou praxí, 

např. autotronik), dívky často preferují gymnázia 

a právě již zmiňované maturitní obory na zdra-

votnických školách.

Pěsti budeme držet všem, budoucím veteri-

nářkám, učitelkám, mechanikům, chemikům či 

chlapcům a  dívkám ve  slušivých mysliveckých 

uniformách. 

Mgr. Lada Marksová, Mgr. Jaroslav Zítka

Hudební výchovu si děti užívají 
i bez zpěvu
Koronavirová opatření sice znamenají zákaz 

zpěvu v  hodinách 

hudební výchovy, 

naštěstí máme mnoho 

dalších aktivit, které děti 

velmi baví, a  výuku si 

užijí. Žáci ve skupinkách hádají názvy známých 

melodií, doplňují slova písní do textu, ve dvoji-

cích hrají domino s hudebními značkami, nebo 

v  řadách soutěží, kdo nejlépe vytleská rytmus 

skladby. Písně doprovázíme hrou na  malé 

úderné hudební nástroje, jednoduché nástroje 

si také umíme vyrobit. Děti moc bavilo znázor-

nění jednotlivých druhů not, pomlk a  houslo-

vého klíče pomocí modelíny. Z  tvárné hmoty 

jsme vymodelovali i hudební nástroje a hudeb-

níky a  hezky si tak vyzdobili parapety oken. 

Konec každé hodiny zpestří písničky na  přání 

nebo oblíbené výukové hry na  interaktivní 

tabuli. Snažíme se, aby nás hudební výchova 

i  přes zákazy a  doporučení bavila a  abychom 

nezapomněli, co už umíme. 

Mgr. Eva Malichová

Když učení baví

Pro žáky, a  zejména pro žáky I. stupně, je pro 

školní úspěch nesmírně důležité názorné vyu-

čování. K  tomu jim nenahraditelně pomáhají 

učební pomůcky. Doby, kdy si většina lidí pod 

tímto pojmem představila zaprášené vycpaniny 

ve vitrínách, jsou naštěstí dávno pryč a na výběr 

je široká řada moderních pomůcek napříč všemi 

předměty. ZŠ Schulzovy sady věnuje každý rok 

na jejich nákup nemalou částku a výsledkem je 

inventář pomůcek, které jsou nejen názorné, ale 

také zábavné a vzdělávání se tak díky jim stává 

v  mnoha ohledech atraktivnější. V  matematice 

patří mezi oblíbené například kouzelný kruh, 

kde počítání vyčaruje slova, míč s příklady spo-

jující výsledky s pohybem, geometrické modelo-

vání, které pomáhá procvičovat jemnou moto-

riku, a hra na obchod s demonstračními penězi, 

kdy dochází k  propojení vzdělávání s  praxí. 

Budoucí prvňáčci se mohou těšit, že jim hravou 

formou zprostředkují a zároveň zpříjemní cestu 

k získání nových vědomostí a dovedností. 

Mgr. Milena Nosková

Foto: Bc. Jana Paulusová Fišerová

Máte ve svém okolí seniora, kterému je smutno? 

Nebo se mu jen stýská po kontaktu s lidmi? Řek-

něte mu, že Akademické centrum studentských 

aktivit (ACSA) umí zprostředkovat Kamaráda 

na telefonu. Stačí jen, aby senior zavolal na tele-

fonní linku 777 778 538 a poté už jen počkal, až 

se mu ozve jeho nový kamarád. S kamarádem si 

poté může povídat o strastech i radostech nebo 

se vyptat na novinky. Tato služba je pro seniory 

zdarma. 

Období během pandemie onemocnění 

covid-19 velice nepříznivě dopadá na psychiku 

seniorů. Velice často trpí samotou v  důsledku 

izolace od  okolního světa. Z  tohoto důvodu 

vytvořilo ACSA projekt Kamarád na  telefonu, 

jež zprostředkuje telefonický kontakt osamělým 

seniorům. 

ACSA zajistí z  databáze dobrovolníka 

s  neomezeným telefonním tarifem, kterému 

předá kontakt na seniora. Následně dobrovolník 

kontaktuje seniora, vyslechne si ho, podpoří ho 

v této nelehké situaci a rozptýlí jeho myšlenky. 

Pokud se chcete kamarádem stát právě vy, stačí 

se zaregistrovat. Více informací o tomto i o dal-

ších dobrovolnických projektech na  portálu 

www.chcipomoct.cz.

(ska)

Projekt Kamarád na telefonu pomůže osamělým seniorům
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Dění na ZŠ Strž

Informace ze ZŠ Podharť
Druháčci 
zkoumají přírodu
Žáci druhé třídy U  Štaf-

líka a  Špagetky se opět 

vypravili zkoumat pří-

rodu. Tentokrát se učili 

vyhledávat a určovat stopy ve sněhu. Rozdělili se 

do skupinek, každá skupinka měla určovací klíč 

a průzkum mohl začít. Při hledání i určování stop 

se hodně diskutovalo a všechny nalezené stopy 

jsme se snažili vyfotografovat.

Zároveň jsme si všímali přírody a  jejích pro-

měn. Po  návratu do  školy jsme ve  skupinkách 

přiřazovali stopy zvířat k  obrázkům. Nejvíce se 

nám podařilo určit stopu srny a zajíce. Ve druhé 

části jsme v tajence a ve čtyřsměrce vyhledávali 

všechna zvířata, se kterými se můžeme setkat 

v  lese v  zimním období. Naše hodiny prvo-

uky skončily a my se těšíme na další zkoumání 

přírody. 

Žáci druhé třídy a paní učitelka Mgr. Ivana Pešťáková

Výtvarná výchova na sněhu
Druháčci U  Štafl íka a  Špagetky se vypravili při 

hodině výtvarné výchovy na stadion. Cílem bylo 

tvořit obrázky na sněhu z potravinářského bar-

viva. Paní asistentka Hana Chaloupková nám 

namíchala různé barvy do  plastových lahví 

a  hurá na  tvoření. Na  sněhu vznikaly vlajky, 

květiny, smajlíci a spousta dalších obrázků. Užili 

jsme si i spoustu legrace. Bylo to prima malování 

na sněhu.

Mgr. Ivana Pešťáková

Distanční výuka 
očima dětí
Školní rok se přehoupl 

do  druhé poloviny a  vět-

šina žáků zůstává doma 

na  distanční výuce. Děti 

ji poznaly už vloni, takže 

s  ní mají zkušenosti. 

Udělaly jsme tedy malý průzkum: „Jak se dívají 

na online výuku žáci 3. až 5. tříd?“ 

V  první otázce nás zajímalo, kde mají vlastně 

nyní svoji třídu. A zjistili jsme, že se učí prakticky 

v  celém bytě (či domě), nejčastěji v  obýváku, 

pokojíku a kuchyni. Mezi odpověďmi byla i lož-

nice, což nám přišlo velice mazané. 

A  co dětem během výuky na  dálku chybí? 

Samozřejmě kamarádi, kontakt s  paní uči-

telkou, pomoc od  paní asistentky, legrace, 

kroužky, výchovy (zvláště pak tělocvik), názorné 

pomůcky k  učivu, velká tabule, školní akce, 

atmosféra třídy. Mezi nedostatky zařadili žáci 

i to, že se paní učitelky občas ,,zaseknou“.

Má tedy distanční výuka nějaké výhody? Děti 

jich našly plno. Vítají méně vyučovacích hodin 

a  domácí kuchyni od  maminky. Odpadá jim 

brzké ranní vstávání i cesta do školy, když zrovna 

mrzne. Je také prima, že nemusí nosit při výuce 

roušku. Někteří ocenili možnost naučit se více 

pracovat s počítačem. Pochvalovali si, že pokud 

něco nemají, prostě si pro tu věc dojdou. Výho-

dou je také možnost vidět se se spolužáky, kteří 

onemocněli, a  více volného času na  četbu, 

koníčky, rodinu. Žák 3. třídy dokonce nezapo-

mněl vyzdvihnout klady své měkké židle. (Ano, 

i  pracovní místo je důležité). Ať byly odpovědi 

od dětí stejné, nebo různé, jedno měly společné 

– drtivá většina žáků by se do školy hned vrátila. 

Velice trefně to na závěr shrnul jeden z páťáků: 

,,Ze začátku jsem viděl v  online výuce spoustu 

výhod, ale teď už jich je jen pár. A navíc nejsou 

tolik důležité. I  když se můžu učit v  pyžamu, 

stejně bych se hrozně rád vrátil zase do  školy.“   

To my také!

třídní učitelky 3.–5. třídy

Netradiční ročník IT-Slot
Letošní ročník soutěže IT-Slot pro žáky 8. a 9. tříd 

byl netradiční. Soutěž se z podzimního termínu 

přesunula na leden, byla omezena jen na jedno 

kolo a  navíc ji žáci řešili doma. Třicetiminutový 

limit zůstal, 25 otázek také. I tentokrát se někteří 

naši žáci do soutěže zapojili a nebáli se ukázat 

své dovednosti při práci s PC a také se rozhodli 

namáhat své mozkové „závity“. Potěšující pak 

pro nás bylo, když jsme se dověděli, že pátým 

nejúspěšnějším účastníkem byl Lukáš Hajnyš, 

který se ve svých odpovědích mýlil jen jednou. 

Bohužel kromě počtu správných odpovědí roz-

hoduje o výsledku i čas.

Lukášovi bychom chtěli pogratulovat k tomuto 

výsledku a zároveň jemu i ostatním poděkovat 

za účast. Přejeme všem mnoho úspěchů v dal-

ších soutěžích.

Mgr. Zdeněk Balek a Ing. Jiří Kotmel

Zima v družině
Prvňáčci a druháci mají to štěstí, že mohou cho-

dit nejen do školy, ale i do družiny. Nevidí se sice 

se všemi kamarády, protože každá třída musí mít 

své vlastní oddělení, ale zábavy si i tak užijí dost.

Cvičit ani zpívat sice nemůžeme, tělocvična 

také musí zůstat zavřená, zato pastelky, barvy, 

nůžky ani lepidla nezahálejí. Protože ostatní žáci 

se učí doma online, a při zkráceném vyučování 

ve škole se děti musí hlavně učit, chodby zdobí 

obrázky a výrobky se zimní tematikou družina.

Letos nám naštěstí přeje i počasí, tak abychom 

se v rouškách celý den nedusili v budově, hodně 

chodíme ven. Pozorujeme zimní rybník a  řeku, 

prohlížíme si stopy zvířat a  hlavně na  kopci 

bobujeme, sáňkujeme a stavíme sněhuláky, iglú 

a  jiné stavby. Často neodoláme a  pořádně se 

zkoulujeme. 

A  také se těšíme na  masopustní karneval. 

Snad bude moct být na  sněhu. Masky už jsou 

připravené!

vychovatelky školní družiny
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Anglický jazyk naživo v ZŠ a PrŠ 
V  únoru jsme

v ZŠ a PrŠ Dvůr Krá-

lové nad Labem 

uspořádali online 

vyučovací hodinu 

s  naší spřátelenou 

školou z Ukrajiny. 

Pro mnohé žáky 

to byla první možnost, jak si vyzkoušet 

své jazykové znalosti naživo. A  zvládli to 

všichni na jedničku. 

Po  úvodním představování se žáci dota-

zovali na  počasí a  na  současné vyučování 

v  ukrajinské škole. Dozvěděli jsme se, že 

díky velkým sněhovým přívalům a  mra-

zům žáci měli školu na pár dní uzavřenou. 

Dále, že ve třídě jsou zatím pouze žáci, kteří 

prodělali covid-19, a  ostatní se vzdělávají 

distančně. Zároveň jsme byli překvapení 

nad počtem žáků v  jedné třídě. Zatímco 

u nás jsou počty takové, aby se učitel mohl 

individuálně věnovat každému z  žáků 

ve třídě, tak u našich kamarádů na Ukrajině 

bývá i 50 žáků v jedné třídě. 

Všichni jsme byli z hodiny nadšení a už teď 

se těšíme na  další online shledání a  spo-

lečné projekty.  

  Petra Faktorová, ZŠ a PrŠ Dvůr Králové nad Labem

Ač jsou dveře ZUŠ

R. A. Dvorského pro 

žáky uzavřeny, stále se 

zde pilně pracuje, hraje, 

maluje, tancuje. Vyučující 

připravují třídní online 

koncerty žáků, učitelé dechového oddělení 

chystají jarní koncert online, nejen žáci z orches-

tru a Crazy Bandu posílají pravidelně svým vyu-

čujícím nahrávky z domova, ze kterých vznikají 

společná vystoupení, počítače při distanční 

výuce „jedou na plné obrátky“.

A  k  tomu máme velkou radost a  gratulujeme 

Aničce Václavíkové, která s  úspěchem složila 

talentové zkoušky a  byla přijata na  klavírní 

oddělení konzervatoře Pardubice.

Anička se rozhodla věnovat naplno studiu umě-

leckého oboru na  střední škole. Tato nadaná 

a  pilná žačka Milady Petrášové se od  útlého 

věku intenzivně věnuje hře na klavír. Zúčastnila 

se řady celostátních klavírních soutěží a  sbí-

rala cenné zkušenosti. Zahrála si v  ústředním 

kole celostátní klavírní soutěže ZUŠ, v prestižní 

soutěži Junior Note, v  mezinárodní soutěži 

Broumovská klávesa. Před několika lety byla 

také přizvána zahrát skladby Milana Igla na jed-

nom z  koncertů současných českých autorů, 

pořádaném Svazem českých skladatelů v  sále 

pražské AMU (viz foto). Odmalička se také 

účastnila Letních klavírních kurzů v Blatné, kde 

pokaždé vystoupila i  na  koncertě nejlepších 

frekventantů kurzu.

S  velkou radostí gratulujeme Aničce a  její paní 

učitelce Miladě Petrášové! 

Vladimíra Matušková, ředitelka 

ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem

Talentovaná klavíristka Anička Václavíková 
bude studovat na konzervatoři

Říjnový program kina, nabídka sva-

tomartinských hus nebo prodej 

vánočních kaprů... to vše nás oslovuje 

z  plakátovacích ploch. Koronavirová 

epidemie dala všem sportovním i kul-

turním akcím stopku. Nechala jsem se 

inspirovat spolkem Progres z  České 

Lípy, kde amatérští výtvarníci z  okolí 

přelepili svými díly neaktuální plakáty 

na výlepových plochách.

Se skvělou pomocí Mgr. Jiřího Holana 

ze ZUŠ R. A. Dvorského a  paní Vandy 

Kotíkové z  výtvarného kroužku Han-

kova domu už i  na  našich plakátova-

cích plochách září obrázky dětských 

kreseb.

Máme zde velmi mnoho nemocných, pro které 

se zdravotníci snaží udělat maximum. Já bych 

chtěla pomoci lidem zdravým, jejichž psychika 

je v těchto smutných časech již silně podlomená.

Třeba vám veselé obrázky dětí zvednou náladu.

Chtěla bych velmi poděkovat vedení našeho 

města, Kulturnímu zařízení Hankův dům i  sou-

kromým dárcům, kteří tento projekt podpořili 

a fi nančně přispěli.

Dana Bohutínská

Umění do ulic

Březnový program 
MC Žirafa
Milí rodiče, pokud nám to 

koronavirová situace dovolí, 

bude v  březnu otevřena dva 

dny v týdnu volná herna, a to 

úterý a pátek 9:00–11:30 hod., 

vstupné 40 Kč. Počet míst 

bude omezen – rezervace bude možná 

na tel.: 773 292 033. 

Aktuální informace na  www.mc-zirafa.cz 

a  našem Facebooku. Přejeme vám všem 

pevné zdraví a těšíme se na viděnou. 

MC Žirafa

Tuto krásnou zimu se nám 

podařilo u  Safari parku Dvůr 

Králové vytvořit hned 3 okruhy 

na  běžecké lyžování. Všechny 

byly vhodné jak na  klasický, tak 

na volný styl (skate). Dva okruhy 

na  parkovištích byly osvětlené, 

a  tak si lidé mohli zalyžovat 

i odpoledne a večer po práci.

Děkujeme Safari parku Dvůr 

Králové za  vstřícnost a  řadě 

ochotných lidí, fi rem, obcí 

i městu Dvůr Králové nad Labem 

za pomoc s přípravou a údržbou.

Jan Holan

Běžkařský okruh na parkovišti u safari parku
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Stomatologická pohotovost
březen 2021
6. a 7. 3.: DentMode, s. r. o., Poděbra-

dova 1959, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

491 616 464;

13. a 14. 3.: MUDr. Rudolf Dušánek (Stets 

Maksym), Roháčova 2968, Dvůr Králové 

nad Labem, tel.: 733 734 089;

20. a 21. 3.: DentMode, s. r. o., Poděbra-

dova 1959, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

491 616 464;

27. a 28. 3.: MUDr. Miroslava Landová, 

Spojených národů 743, Dvůr Králové nad 

Labem, tel.: 499 321 931;

2., 3., 4. a 5. 4.: Prouzovi, s. r. o., Šafaří-

kova 1105, Dvůr Králové nad Labem, tel.:

499 321 028. 

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

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Královédvorští skauti 

pokračují ve své činnosti.

1. roj světlušek, 3. oddíl 

i  8. oddíl se setkávají 

u  pravidelných schůzek 

distančně. 

Členové 2. oddílu 

z  Mostku se vydali sto-

povat lesní zvěř. Objevili 

stopy srnčí zvěře, i  stopy 

jelení, stopy divočáka, stopy psů, zaječí i  stopy 

tlapek kuních. 

Skauti našeho střediska mohli plnit různé výzvy. 

První výzvou po  sněhové nadílce bylo posta-

vit co nejzajímavějšího sněhuláka či jakýkoliv 

výtvor ze sněhu. Vyfocený výtvor zaslali účastníci 

k  vyhodnocení. Další výzvou byla soutěž 

Masterchef Zvičina 2021. Skaut či skautka 

měli během pololetních prázdnin připra-

vit oběd nebo večeři pro své blízké včetně 

prostření stolu. Stolovníci obodovali chuť 

i  přípravu jídla a  vše bylo i  s  fotografi í jídla 

odesláno k  vyhodnocení. Této výzvy se 

zúčastnilo 27 kuchtíků. Jídla byla povedená 

a bylo velmi těžké vyhodnotit nejlepší. 

Ing. Martin Stránský

Skautské středisko hlásí
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Výstava ke 100. výročí narození malíře Jaroslava 

Fanty se původně měla v  Městském muzeu 

ve Dvoře Králové nad Labem konat už na pod-

zim, ale musela být, kvůli nepříznivé epidemické 

situaci, přeložena. Dalším termínem byl letošní 

březen a  bohužel stejné okolnosti nám nedo-

volí výstavu připravit a  otevřít tak, jak bychom 

si představovali. 

Proto jsme se s  jeho ženou, paní Zuzanou Fan-

tovou, a švagrovou Alicí Zumrovou rozhodly při-

pomenout tohoto malíře, alespoň takto. Výstavu 

měla doplnit keramická díla paní Alice Zumrové, 

která měla svoji dílnu ve  Starobuckém Debr-

ném, nyní žije v České Třebové.

Jaroslav Fanta
Jaroslav Fanta se narodil 7. srpna 1919 v Praze. 

Zde absolvoval Figurální malířskou školu 

u  Otto Peterse. Od  roku 1973 podnikal opa-

kované studijní cesty do  Rakouska, Francie 

a  Itálie. Samostatně vystavoval od  roku 1965. 

Jeho obrazy se nacházejí mezi sběrateli v  ČR, 

v  mnoha evropských zemích a  USA. Krátký čas 

působil jako výtvarný pedagog na ZŠ. Jeho díla 

byla pravidelně reprodukována v denním tisku 

a  Česká televize s  ním natočila několik krát-

kých fi lmů. V  roce 2012 vyšla jeho autobiogra-

fi cká kniha Příběh malíře. Podrobnější údaje na 

www.jaroslav-fanta.com. Zemřel v roce 2016.

Na  výstavě ve  Dvoře Králové nad Labem měl 

být autor prezentován výběrem z díla. Ke Králo-

védvorsku měl silný citový vztah, neboť ho často 

navštěvoval a  ztvárňoval například hospitál 

v Kuksu s jeho jedinečnými sochami. 

Alice Zumrová
Alice Zumrová pochází z  Hostinného, kde také 

začala její celoživotní láska k  tvorbě keramiky. 

Absolvovala SOU (obor keramik pro umělecko-

řemeslné práce) ve Velkých Opatovicích, matu-

ritou ukončila SOŠ – v  Praze (obor umělecký 

keramik) a  později pak studovala Rudolfínskou 

akademii starožitníků v  Praze. Několik let učila 

v  ZUŠ v  České Třebové. Vystavovala v  Hostin-

ném, Galeriích Vysočina v Poličce, v Žirovnickém 

zámku, Chrudimi, Galerii Ještěr v České Třebové, 

Zábřehu, Galerii Lautner v  Mohelnici a  jinde. 

Na  hrnčířském kruhu točí rozličné nádoby roz-

manitého charakteru a  větší objekty modeluje 

ze šamotové hlíny. Vytváří větší objekty, jež 

vyniknou v bytě, v prostoru zahrad a stávají se 

tak součástí určitého zákoutí. Dává vyniknout 

přirozené struktuře a  barevnosti hlíny, kterou 

podtrhuje kombinací s oxidy kovů. Glazury sou-

střeďuje do matných a lesklých, zelených a mod-

rých tónů a  někdy citlivě přizdobuje zlatem či 

platinou.

Bc. Dana Humlová, Městské muzeum Dvůr Králové n. L.

Zuzana Fantová, Alice Zumrová

Neuskutečněná výstava Jaroslava Fanty a Alice Zumrové

Alice Zumrová: Opičí slunce.

Foto: archiv Alice Zumrové

Jaroslav Fanta: Čtverák klaun.

Foto: archiv Alice Zumrové
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