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V provozu je i druhý nový autobus MHD

facebook.com/
mestodknl

Od března mohou Královédvoráci v ulicích svého města potkávat již druhý autobus městské hromadné dopravy, který zdobí 

výrazný polep s motivy dominant a zajímavostí Dvora Králové nad Labem. Jedná o nový stroj Iveco Crossway s kapacitou 

pro maximálně 70 cestujících (34 míst k sezení). Ve výbavě nechybí rampa pro vozíčkáře, vizuální a akustický informační 

systém pro signalizaci zastávek, USB zásuvky pro možnost dobíjení mobilních zařízení či bezplatné wi-fi  připojení. Ke kom-

fortu pro cestující v  případě výkyvů počasí přispěje také systém nezávislého topení a  klimatizace. Autorem grafi ckého 

návrhu výrazného polepu, který je inspirován vizuálem turistického portálu města, je stejně jako v případě menšího auto-

busu královédvorský výtvarník Jiří Holan, jeho realizaci zajistila fi rma Spyron. Tento vůz tak před letní sezonou doplnil menší 

autobus pro 38 cestujících od stejného výrobce, který je v provozu od začátku ledna. Autobus provozuje společnost KAD, 

spol. s r. o., Vrchlabí, která od ledna letošního roku provozuje ve městě hromadnou dopravu.                          Foto: Jan Skalický

Zveme na zastupitelstvo
Informujeme občany, že 14. zasedání 

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad 

Labem se uskuteční v  úterý 13. dubna 

od 16:00 hod. v sále Hankova domu.

Žádáme občany, kteří se chtějí zúčastnit, 

aby respektovali aktuálně platná pro-

tiepidemická opatření. Jde především 

o  ochranu vašeho zdraví a  zdraví vašich 

nejbližších. Pokud se nemůžete zúčastnit, 

audiozáznam ze zasedání bude s  odstu-

pem několika dní k dispozici na stránkách 

města www.mudk.cz v sekci Město/Orgány 

města/Zastupitelstvo města. Zde jsou 

zároveň zveřejňovány anonymizované 

zápisy ze zasedání včetně hlasovací matice. 

Zastupitelstvo se mělo původně konat 

v úterý 16. března, ale vzhledem ke zpřísně-

ným protiepidemickým opatřením a s ohle-

dem na  minimalizaci rizika šíření korona-

virové nákazy bylo nakonec odloženo.

(mik)

Koronavirová pandemie ovlivňovala život oby-

vatel ve Dvoře Králové nad Labem také v březnu. 

Během nouzového stavu, platila různá opatření 

namířená proti šíření nemoci covid-19 včetně 

omezení volného pohybu osob a povinnosti nosit 

na stanovených místech minimálně chirurgickou 

roušku nebo respirátor třídy FFP2.

Již v únoru se město Dvůr Králové nad Labem 

zapojilo do antigenního testování veřejnosti, 

které prováděly armádní mobilní týmy. Testo-

vání pokračovalo také v březnu jak ve městě, tak 

v obcích a fi rmách na Královédvorsku, kdy se do 

něj kromě vojáků zapojily také mobilní odbě-

rové týmy HZS Královéhradeckého kraje a týmy 

působící pod hlavičkou Oblastní nemocnice 

Trutnov. Právě díky spolupráci s trutnovskou 

a královédvorskou nemocnicí, 

Farní charitou Dvůr Králové na 

Labem a ochotě dobrovolníků z 

řad královédvorských zdravot-

níků zajistilo město Dvůr Králové 

nad Labem na začátku března 

vlastní mobilní odběrový tým, 

který působí v prostorách Han-

kova domu. S plynulostí tohoto 

testování pomáhali také stu-

denti SPOŠ. „Antigenní testování 

veřejnosti bude v Hankově domě pokračovat 

zatím do poloviny dubna, o dalších termínech 

budeme podle vývoje situace jednat,“ říká mís-

tostarostka Alexandra Jiřičková. Během dosa-

vadních deseti testovacích dní bylo v Hankově 

domě provedeno celkem 1 533 testů a pouze 

37 z nich s pozitivním výsledkem. 

Během března pokračoval i výdej ochranných 

pomůcek, a to v městském informačním centru 

a v městské knihovně Slavoj. Od začátku distri-

buce, do níž se již dříve zapojily také sociální 

pracovnice městského úřadu nebo organizace 

působící v sociálních službách, bylo občanům 

rozdáno přes 30 tisíc kusů roušek. 

Kromě očkování seniorů nad 80 let zaregistro-

vaných do systému ministerstva zdravotnictví, 

zdravotníci městské nemocnice Dvůr Králové 

nad Labem očkují také zaregistrované občany 

starší 70 let a pedagogické a nepedagogické 

zaměstnance. Od 24. března se mohou k očko-

vání registrovat i osoby s chronickým onemoc-

něním či s vysokým rizikem těžkého průběhu 

covid-19. Do centrálního rezervačního systému 

registrace.mzcr.cz se budou přihlašovat pomocí 

kódu, který obdrží od svého ambulantního spe-

cialisty nebo od specializovaného pracoviště.

Po úpravě očkovací strategie je zatím otevření 

očkovacího centra v aule královédvorské SPOŠ 

pozastaveno, ale v případě výrazného navýšení 

dodávek vakcín se s ním počítá. „Očkuje se v měst-

ské nemocnici a postupně by se měli zapojovat 

také praktičtí lékaři. Zatím jsou dodávky vakcín 

nepravidelné a není úplně jasný klíč jejich rozdělo-

vání. Původně měla městská nemocnice v dubnu 

dostávat 720 dávek vakcín týdně, po 

jednáních se týdenní dodávky zvýší 

na 870 a věříme, že budou skutečně 

dodány. Na množství dodaných 

vakcín má vliv také počet zájemců 

zaregistrovaných k očkování. Takže 

pokud patříte do skupiny, která 

má možnost nechat se naočkovat,

a máte o to zájem, zaregistrujte se,“ 

dodává Alexandra Jiřičková.

Miroslava Kameníková

Antigenní testování bude pokračovat, čeká se na více dodávek vakcín 
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V roce 2021 se Dvůr Králové nad Labem zařadí 

k  městům v  ČR, která realizují tzv. participa-

tivní rozpočet. Ten umožňuje občanům zapojit 

se do rozhodování o rozvoji svého města nebo 

obce. Kromě regulérního 1. ročníku je letos 

připraven i ročník pilotní, při kterém se občané 

budou moci s projektem seznámit. 

Chybí vám dětské hřiště nebo venkovní posi-

lovna? Máte jiné nápady jak zlepšit život 

ve  městě? Teď je ta pravá příležitost pro vás: 

navrhněte projekt a  o  jeho případné realizaci 

rozhodnou hlasováním sami občané města.

PRAVIDLA – PILOTNÍ ROČNÍK 
V  rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem 

pro  rok 2021 je na  participativní rozpočet 

vyčleněno 250 tisíc Kč. Část fi nancí byla využita 

na technické zabezpečení projektu, 200 tisíc Kč 

je možné použít na  realizaci návrhů, které vze-

jdou z hlasování veřejnosti.

V  pilotním ročníku navrhnou jednotlivé pro-

jekty sami zastupitelé a občané z  jejich návrhů 

vyberou ty projekty, které budou ve městě rea-

lizovány ještě v  letošním roce. Zastupitelé tak 

budou mít díky pilotnímu projektu možnost 

si prakticky vyzkoušet celý postup participa-

tivního rozpočtu a  s  občany třeba diskutovat 

o tom, jaký menší projekt by mohli do pilotního 

projektu navrhnout.

Pravidla pilotního ročníku jsou stejná jako v pří-

padě 1. ročníku a kromě výše uvedeného se liší 

pouze harmonogramem a výší souhrnné částky 

na realizaci vítězných projektů.

HARMONOGRAM PILOTNÍHO ROČNÍKU
Navrhování: do 30. dubna 2021

Posuzování: první polovina května 2021

Prezentace projektů: červen 2021

Hlasování veřejnosti: červenec 2021

Prezentace vítězných projektů: srpen 2021

Realizace projektů: do konce roku 2021.

PRAVIDLA – 1. ROČNÍK
Současně v roce 2021 město zahájí 1. ročník par-

ticipativního rozpočtu. Do rozpočtu na rok 2022 

bude navržena částka 1 milion Kč na  realizaci 

projektů, které navrhnou a také vyberou občané 

města starší 15 let (= osoby s trvalým pobytem 

ve  Dvoře Králové nad Labem). Věková hranice 

navrhovatelů a  hlasujících byla stanovena tak, 

aby svůj názor mohla projevit i mladá generace. 

Realizace vítězných projektů by se měla usku-

tečnit v roce 2022. 

NAVRHOVÁNÍ
- Své návrhy na investiční i neinvestiční projekty 

může podat občan města Dvůr Králové nad 

Labem starší 15 let.

- Každá osoba může podat maximálně 1 návrh 

v jednom ročníku participativního rozpočtu.

- Maximální předpokládaná hodnota navrhova-

ného projektu je 500 tisíc Kč.

- Investiční projekty musí být realizovány 

na pozemcích a v objektech města Dvůr Králové 

nad Labem (ověření majetkoprávních vztahů 

umožňují veřejně dostupné databáze Katastrál-

ního úřadu – http://nahlizenidokn.cuzk.cz), musí 

být v souladu se schváleným územním plánem 

města a nesmí být v kolizi s městem připravova-

nými projekty.

- V  případě neinvestičních projektů lze žádat 

podporu na  komunitní, volnočasové, kulturní 

či sportovní aktivity zajišťované navrhovatelem 

projektu.

- Návrhy nesmí porušovat platné právní před-

pisy a musí být ve veřejném zájmu.

- Návrhy mohou být podávány: 

a) elektronicky na webu www.mudk.cz prostřed-

nictvím formuláře;

b) v papírové podobě na podatelnu městského 

úřadu (papírový formulář bude v době podávání 

návrhů k dispozici na recepci městského úřadu 

a v městském informačním centru).

- Návrh musí obsahovat: název projektu, co 

nejpodrobnější popis (uvedení lokality zamýš-

lené realizace – adresa/GPS souřadnice, odů-

vodnění návrhu – jaký bude přínos pro město, 

kolika občanů se bude týkat a detailní popis pro-

jektu), návrh rozpočtu projektu (vedle realizace 

je třeba zahrnout i  všechny související náklady 

např. za zpracování projektové dokumentace či 

následnou údržbu), související přílohy (fotodo-

kumentace stávajícího stavu, zákres změn, příp. 

vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.).

- Projekty, které nebudou vybrány na  základě 

hlasování, mohou být opakovaně navrženy 

v dalším ročníku participativního rozpočtu.

Návrhy: od 1. května do 15. července 2021

POSUZOVÁNÍ A DOPRACOVÁNÍ 
PROJEKTŮ 
Po ukončení navrhování projektů provede koor-

dinátor projektu formální kontrolu odevzda-

ných návrhů, tzn. zejména uvedení všech údajů 

ve  formuláři, přiložení příloh atd. Po  formální 

kontrole návrhu koordinátorem bude návrh 

předán k  obsahové kontrole pracovní sku-

pině složené z  pracovníků příslušných odborů 

Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Ti 

posoudí realizovatelnost jednotlivých návrhů. 

Posuzují se: majetkové vztahy, fi nanční nároč-

nost, soulad s  právními předpisy a  územním 

plánem města, možné technické řešení, termín 

realizace a dodržení podmínek participativního 

rozpočtu.

Autoři projektů, jejichž realizovatelnosti 

budou bránit pouhé detaily, budou vyzváni 

k  jejich doplnění nebo vysvětlení. Ty projekty, 

které nebudou ani po  úpravách splňovat 

pravidla, budou z  participativního rozpočtu 

vyřazeny a  nebude o  nich hlasováno. Autoři 

projektů, které nepostoupí do  samotného hla-

sování, budou informováni o důvodech tohoto 

rozhodnutí.

Posuzování: do 15. srpna 2021

PREZENTACE PROJEKTŮ
Během září a  října budou na  internetových 

stránkách města www.mudk.cz, v Novinách krá-

lovédvorské radnice a  na  ofi ciálním FB profi lu 

města prezentovány projekty, které postoupily 

a  bude o  nich hlasováno, aby se s  nimi mohla 

veřejnost seznámit.

Prezentace: září a říjen 2021

HLASOVÁNÍ VEŘEJNOSTI 
- Hlasování o  návrzích probíhá pouze elektro-

nicky prostřednictvím speciálního formuláře 

na  webových stránkách města www.mudk.cz. 

Hlasování jinou formou není možné. 

- Hlasovat mohou pouze občané Dvora Králové 

nad Labem starší 15 let.

- Při hlasování je třeba uvést celé jméno, adresu 

trvalého pobytu, datum narození (údaje mohou 

být pro kontrolu hlasování ověřeny matrikou) 

a telefonní číslo.

- Každý hlasující může udělit 2 kladné hlasy 

(podpořit 2 projekty +1 hlasem), 1 záporný hlas 

(-1 hlas pro 1 projekt), nebo pro projekt vůbec 

nehlasovat (počet hlasů pro daný projekt se 

nezmění).

- Hlasování bude ověřeno unikátním kódem 

v podobě SMS (1 hlasování = 1 telefonní číslo).

- Hlasování občanům, kteří nemohou či nechtějí 

využít internet, umožní pracovníci Městského 

informačního centra Dvůr Králové nad Labem 

nebo oddělení vztahů k  veřejnosti, kteří těmto 

občanům v pracovní době pomohou s hlasová-

ním na služebním PC. Pro tuto formu hlasování 

je nutná osobní návštěva na  daných místech 

a mít s sebou mobilní telefon kvůli zaslání ově-

řovacího unikátního kódu v podobě SMS.

- Na základě celkového součtu hlasů bude sta-

noveno pořadí, podle kterého budou vybrány 

projekty k realizaci.

Hlasování: od 1. do 15. listopadu 2021

PREZENTACE VÍTĚZNÝCH PROJEKTŮ
Oznámení o  vítězných projektech a  výsledcích 

hlasování bude zveřejněno na  internetových 

stránkách města www.mudk.cz, na  ofi ciálním 

FB profi lu města a v nejbližším možném vydání 

Novin královédvorské radnice.

Prezentace vítězných projektů: prosinec 2021

REALIZACE VÍTĚZNÝCH PROJEKTŮ
- Na  realizaci projektů bude vyčleněna částka

1 mil. Kč. Realizovány budou projekty podle 

pořadí v hlasování – vždy tolik, aby součet jejich 

odhadovaných hodnot nepřesáhl 1 mil. Kč.

- Pořadí hlasování je závazné. Nebude možné 

realizovat projekt, který se v hlasování neumístil 

na potřebné pozici.

- V  případě rovnosti počtu hlasů bude upřed-

nostněn projekt, který je vzhledem k fi nančnímu 

limitu možné realizovat. V případě možnosti rea-

lizace více projektů se shodným počtem hlasů 

rozhodne o pořadí los.

- O  realizaci projektů bude veřejnost průběžně 

informována.

Realizace vítězných projektů: do  jednoho 

kalendářního roku od  data zveřejnění 

výsledků hlasování.

Úplné znění pravidel najdete na  www.mudk.cz, 

připravována je microsite participativního roz-

počtu, kde bude zveřejněn také harmonogram, 

jejím prostřednictvím bude možné projekty 

navrhovat a hlasovat o nich.

Během navrhování projektů budou mít občané 

možnost se se svými dotazy obracet na  koor-

dinátorku Miroslavu Kameníkovou (e-mail:

kamenikova.miroslava@mudk.cz). Obecné 

dotazy k  administraci microsite, mechanismu 

vkládání návrhů či hlasování zodpoví Jan Ska-

lický (e-mail: skalicky.jan@mudk.cz).

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

Spouští se participativní rozpočet, přinášíme pravidla
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Město Dvůr Králové nad Labem vypsalo architektonickou 
soutěž na revitalizaci Mayerovy továrny
Rada města Dvůr Králové nad Labem schválila 

soutěžní podmínky otevřené anonymní archi-

tektonické projektové soutěže o  návrh řešení 

revitalizace areálu bývalé Mayerovy továrny 

ve  Dvoře Králové nad Labem včetně podkladů 

a příloh. Lhůta pro podání soutěžních návrhů je do

27. července 2021. Architektonická soutěž je 

vypsána jako jednokolová, odměny účastníkům 

jsou navrženy v souhrnné výši 2,5 mil. Kč.  

Předmětem soutěže je zpracování architekto-

nického návrhu na  řešení rekonstrukce areálu 

bývalé Mayerovy továrny ve  Dvoře Králové 

nad Labem (areál bývalého Strojtexu), který se 

nachází na náměstí Republiky v městské památ-

kové zóně. 

Soutěžní návrh má prověřit budoucí využití 

areálu, které zahrnuje: víceúčelový sál pro kul-

turní a  vzdělávací aktivity, zábavně naučné 

centrum a  depozitář, dětský zábavní park 

a  loutkové divadlo. Toto možné využití vzešlo 

z  veřejného projednávání s  občany a  z  ankety 

během výstavy, která se konala právě v prosto-

rách bývalé Mayerovy továrny.  „Návrh by měl 

architektonicky, výtvarně a provozními vazbami 

zapojit areál do historického centra, propojit tak 

náměstí Republiky s Tylovou ulicí, a  otevřít ho 

obyvatelům města i jeho návštěvníkům. Dále by 

měl řešit parkování v lokalitě,“ říká místostarosta 

Jan Helbich. 

„Na  konkretizaci soutěžních podmínek jsme 

spolupracovali se členy poroty, v níž jsou kromě 

členů vedení města také renomovaní architekti 

Jiří Suchomel, Ivan Plicka a  Milan Košař nebo 

Pavel Tomek a Martin Pour. Soutěž je připravena 

v  souladu se Soutěžním řádem České komory 

architektů, která potvrdila její regulérnost, 

a  také v souladu se zákonem o zadávání veřej-

ných zakázek,“ říká královédvorský starosta Jan 

Jarolím.

Součástí soutěžních podmínek jsou přílohy 

s  požadavky města a  dále podklady potřebné 

k  vyhotovení návrhů, např. stavební program, 

geodetické podklady (zejména zaměření are-

álu), snímky pro zakreslení povinné perspektivy, 

dokumentace popisují technický stav objektů, 

studie řešící blízké okolí areálu, možnosti jeho 

propojení s budovou městské knihovny atd. 

„Zaslané soutěžní návrhy budou předloženy 

na  pěti panelech a  soutěžní porota bude hod-

notit jak celkovou kvalitu architektonického 

řešení, tak kvalitu funkčně-provozního a celko-

vého řešení s  přihlédnutím k  předpokládaným 

investičním a provozním nákladům,“ vysvětluje 

starosta Jan Jarolím. Hodnocení poroty a  sta-

novené výsledné pořadí předložených návrhů 

bude pro město Dvůr Králové nad Labem 

závazné. 

Vítězný návrh by měl být jedním z  podkladů 

k  zadání veřejné zakázky na  zpracování nava-

zujících projekčních prací, dohledu nad jejich 

provedením a uvedením stavby do užívání, a to 

postupnou formou ve  funkčně provozuschop-

ných etapách. Předpokládané náklady na revita-

lizaci areálu bývalé Mayerovy továrny jsou vyčís-

leny na 280 mil. Kč bez DPH (338,8 mil. Kč včetně 

DPH), následné projekční práce na 20 mil. Kč bez 

DPH (tj. 24,2 mil. Kč včetně DPH).

Město Dvůr Králové nad Labem vlastní roz-

lehlý areál bývalé Mayerovy továrny, který tvoří 

pozemky o výměře zhruba 5,5 tisíce m2 a několik 

objektů, od  roku 2017. Projekt na  jeho revitali-

zaci je jednou z priorit aktualizovaného Akčního 

plánu Programu rozvoje města Dvůr Králové 

nad Labem na  období 2016–2022. S  vypsáním 

architektonické soutěže souhlasilo v  září 2020 

zastupitelstvo města. 

Miroslava Kameníková

Podrobnosti najdete na  stránkách města 

www.mudk.cz pod dlaždicí Architektonické 

soutěže.

Zdravotníky královédvorské 

městské nemocnice čekalo 

v  úterý 16. března malé překva-

pení v podobě dortíků a zákusků, 

které dostali od pracovníků míst-

ního městského úřadu. 

S  nápadem alespoň symbolicky 

poděkovat a  podpořit zdra-

votníky nemocnice, kteří nyní 

ve  svém zaměstnání prožívají 

mnohdy nejtěžší směny, jaké 

doposud sloužili, a jsou vystaveni 

neustálému psychickému tlaku, 

přišly pracovnice odboru ekono-

miky a  majetku města. Navrhly 

uspořádat dobrovolnou fi nanční 

sbírku, z jejíhož výtěžku by se zákusky zakoupily.

„Jsem ráda, že se nápad ujal a vše se za podpory 

vedení města podařilo dotáhnout do  konce,“ 

uvedla Petra Šimková, která akci spolu s kolegyní 

Táňou Kašparovou iniciovala. „Chtěli jsme aspoň 

takto lékařům a  lékařkám, sestřičkám a  dalším 

zdravotníkům ukázat, že na ně myslíme,“ dodala 

místostarostka Alexandra Jiřičková. 

Za  týden, během kterého zaměstnanci měst-

ského úřadu mohli do  kasičky na  recepci 

vhazovat své příspěvky, se vybralo více než 

3,5 tisíce Kč, za  něž se koupilo na  110 dortíků. 

Dobročinnou sbírku podpořil zvýhodněnou 

cenou zákusků také místní podnikatel Dominik 

Mervart, majitel cukrárny Milujeme dorty. 

Text a foto: Jan Skalický

Jako poděkování dostali zdravotníci v nemocnici zákusky

Aktualizované vydání adresáře 
sociálních služeb
Město Dvůr Krá-

lové nad Labem 

vydalo aktuali-

zované vydání 

Adresáře poskyto-

vatelů sociálních 

služeb a  služeb 

souvisejících se 

sociální oblastí 

pro správní obvod 

města Dvůr Krá-

lové nad Labem. Tyto informace obyvate-

lům usnadní cestu při vyhledávání vhodné 

pomoci profesionálů a  seznámí je s  roz-

manitou nabídkou jednotlivých institucí, 

společností nebo spolků působících v soci-

álních službách. Adresář obsahuje také kon-

takty na  vzdělávací a  volnočasové organi-

zace, které umožňují občanům trávit volný 

čas společně s vrstevníky a přáteli.          (mik)
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Zásahy strážníků za únor 2021 

Druh zásahu únor 2021 

BESIP přestupky  35

Dopravní nehoda 3

Veřejný pořádek (přestupek) 3

Občanské soužití (přestupek) 3

Majetek (přestupek) 6

Ztráty a nálezy 8

Prevence (opatření a úkony) 1

Odchyt zvířete (opatření) 3

Doručení písemnosti (šetření) 7

Převoz na PAZS 1

Covid-19 (opatření) 6

Trestný čin 1

Celkem:  77

Pokuty v blokovém řízení 20

Na místě nezaplacených bl. pokut 10

Domluva 17

Předáno Policii ČR  2

Předáno na správní odbor MěÚ 4

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Máš svou oblíbenou knihu?
V  minulém čísle 

novin jsme vám 

představili nový 

v i d e o p o ř a d 

„Čtete se mnou“. 

Do  dnešního dne 

k  nám dorazilo množství příspěvků, které 

představují vaši oblíbenou knížku. Tyto 

výtvory mají inspirovat ostatní při volbě 

knížky jak děti, tak i jejich rodiče. 

Všechny příspěvky můžete vidět na  You-

Tube kanále městské knihovny Slavoj. 

A dále také na facebookovém profi lu MAP 

ORP Dvůr Králové nad Labem a  městské 

knihovny Slavoj. Děkujeme moc všem, kdo 

se doposud do  akce zapojili, a  těšíme se 

na další příspěvky!

kancelář MAS Královédvorsko

Město vyvěsilo na budovu 
úřadu tibetskou vlajku

Město Dvůr Králové nad Labem se opět 

připojilo k  mezinárodní kampani „Vlajka 

pro Tibet“ a  na  budovu městského 

úřadu na  náměstí T. G. Masaryka nechalo 

ve středu 10. března 2021 vyvěsit tibetskou 

vlajku. Tato mezinárodní kampaň letos 

připomíná již 62. výročí povstání Tibeťanů 

proti čínské okupaci Tibetu. Kampaň záro-

veň vyjadřuje podporu ochrany lidských 

práv Tibeťanů.

(mik)

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. 

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

Máte provozovnu a chcete být také v našem přehledu? Kontaktujte nás na e-mailu: noviny@mudk.cz. 

Možnosti stravování ve městě

Strážníci Městské policie Dvůr Králové nad Labem 

(MPDK) mají za  sebou rok, během něhož jejich 

práci zásadně ovlivnila pandemie covid-19.

„Může se zdát, že jsme oproti roku 2019 méně 

konali, ale opak je pravdou. V době nouzového 

stavu jsme plnili, a  ještě stále plníme, dlouho-

dobé úkoly ve  formě zvýšené kontrolní čin-

nosti nad dodržováním vládních opatření, a  to 

na  úkor dopravních hlídek,“ vysvětluje ředitel 

MPDK Jan Štípek a  pokračuje: „Přestože jsme 

museli omezit kontroly bezpečnosti silničního 

provozu, zaznamenali jsme výrazný nárůst pře-

stupků zjištěných pomocí úsekových měřičů 

rychlosti.“ V roce 2020 MPDK zjistila a následně 

vyřešila pokutou 368 případů z  oblasti BESIPu 

(520 v  roce 2019) a  téměř 31 tisíc jich předala 

k dořešení správnímu orgánu (cca 21 tisíc v roce 

2019). 

Ve srovnání s rokem 2019 ve městě vloni nepa-

trně narostl počet přestupků proti občanskému 

soužití, přestupků na úseku majetku a téměř se 

zdvojnásobil počet případů porušování veřej-

ného pořádku. „Podle mě se jedná o  důsledky 

koronavirové pandemie. Dospělí i děti a mládež 

jsou více doma, často řeší existenční problémy, 

což má vliv na  jejich psychiku. Vzrůstá agresi-

vita a  počet konfl iktů, které mnohdy přerůstají 

do  fyzického napadení nebo ničení majetku. 

Mnohdy je to umocněno i nadměrným požitím 

alkoholu a  drog. Často jsme také řešili krádeže 

zboží v místních marketech a poškození či zni-

čení cizího majetku,“ popisuje ředitel MPDK 

a  podotýká, že naopak došlo k  poklesu počtu 

odchycených zvířat, která si jejich majitelé 

zřejmě lépe hlídají. 

V  roce 2020 strážníci vyřešili 473 přestupků 

pokutami v souhrnné výši téměř 465 tisíc Kč, nej-

častěji za přestupky na úseku dopravy, majetku 

a proti veřejnému pořádku. Stovky případů ale 

vyřešili domluvou. „Je to základní nástroj, který 

strážníci využívají každodenně, a  to při řešení 

méně závažných přestupků,“ vysvětluje Jan 

Štípek.

MPDK při své činnosti prakticky denně spolu-

pracuje se státní policií. „Spolupráci hodnotím 

jako velice dobrou, strážníci a hlídky Policie ČR 

spolupracují zejména v nočních hodinách a při 

složitějších zákrocích si hlídky tzv. vzájemně 

kryjí záda,“ říká Jan Štípek a upozorňuje, že jen 

v roce 2020 MPDK zasahovala na žádost Policie 

ČR ve 217 případech.

V  letošním roce, který je pandemií také pozna-

menán, MPDK nadále zajišťuje veřejný pořádek 

a bezpečnost ve městě. „Pokud to pandemická 

situace dovolí, chceme v rámci prevence krimi-

nality navázat na  projekty týkající se osobního 

bezpečí, výuky první pomoci a  BESIPu. Právě 

s  BESIPem často spolupracujeme například 

na akcích zaměřených na cyklisty, jako jsou kon-

trola povinné výbavy, účastníme se dopravních 

soutěží DDM nebo přezkušování mladých cyk-

listů atd. Dále chceme také pokračovat v  pro-

jektu forenzního značení kol. Dlouhodobě při-

pravovaným projektem je pak instalace systému 

nouzových tlačítek, která by byla napojena 

na  centrální pult MPDK, do  veřejných budov, 

jako jsou školy, úřady, kulturní a  zdravotnická 

zařízení,“ plánuje Jan Štípek a dodává: „Po rozší-

ření kamerového systému v  lokalitě autobuso-

vého nádraží plánujeme letos instalovat kamery 

do okolí zimního a letního stadionu, kde je velká 

koncentrace dětí a  mládeže. Zároveň bychom 

chtěli vyměnit technicky zastaralé kamery stá-

vajícího systému. Uvidíme, zda na akci získáme 

dotaci, nebo ji budeme fi nancovat ze svého 

rozpočtu.“

Miroslava Kameníková

Práci strážníků vloni ovlivnil koronavirus
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Technické služby města 
informují
Technické služby 

hledají vhodné kan-

didáty na  pracovní 

pozice evident-

skladník (evidence 

odpadů, druhotných 

surovin a  nebezpečných odpadů, hlášení 

SEPNO, výdej a příjem kompostérů, štěpko-

vačů, odpadových nádob atd.) a  plavčík/

strojník (provoz a údržba městských spor-

tovišť – Tyršovo koupaliště, zimní stadion, 

práce je na dvě směny). V obou případech 

se jedná o  plný pracovní úvazek s  termí-

nem nástupu dle dohody. Zájemci o někte-

rou z uvedených pozic se mohou s dotazy 

obracet na personalistku TSm Jiřinu Kubíč-

kovou, e-mail: kubickova@tsdvur.cz, tel.: 

739 008 667. Více: www.tsdvur.cz.

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

Lesy města nabízejí štípané 
dříví
Společnost Lesy 

města Dvůr Králové 

nad Labem, s. r. o., 

nabízí palivové dříví 

v  kulatině – měkké 

jehličnaté a  tvrdé 

listnaté a  dále štípané palivové dříví. 

Délka polen je upravena podle přání 

zákazníka (25, 33, 40, 50 cm). Ceny paliva 

jsou uvedeny na  webových stránkách

www.lesydvur.cz v  sekci palivové dříví. 

Objednávky jsou přijímány na  tel.: 

774 711 243, 499 622 474.

Pavla Vondroušová 

Lesy města Dvůr Králové nad Labem, s. r. o. 

Začaly práce na obnově vodovodu a kanalizace ve Zborovské ulici

Jednou z významných stavebních akcí, které město 

Dvůr Králové nad Labem v letošním roce fi nancuje, 

je obnova vodovodu a  kanalizace ve  Zborovské 

ulici. Stavební práce, které potrvají do srpna, pro-

váději pracovníci Městských vodovodů a  kanali-

zací Dvůr Králové nad Labem. Stavební práce jsou 

rozvrženy do dvou etap a výrazně ovlivní dopravu 

ve Zborovské ulici.

„Ve  Zborovské ulici dojde k  obnově vodovod-

ního potrubí o  délce 480 metrů, kanalizační 

stoky o délce 460 metrů a k výměně vodovod-

ních a kanalizačních přípojek v případě, že jejich 

současný technický stav již nevyhovuje – jedná  

se o  olověné, ocelové a  měděné vodovodní 

přípojky a  staré betonové kanalizační přípojky. 

Dojde také k výměně přípojky pod komunikací 

a  chodníkem, kde bude napojena na  původní 

potrubí,“ říká místostarosta Jan Helbich.

Stavební práce jsou rozvrženy do  dvou etap 

a  výrazně ovlivní dopravu ve  Zborovské ulici, 

protože dojde k postupné uzavírce ulice a řidiči 

musejí počítat s  objízdnými trasami. Reziden-

tům bude umožněn vjezd do  ulice a  výjezd 

za zvýšené opatrnosti při průjezdu staveništěm.

Během 1. etapy, která potrvá zhruba dva měsíce, 

budou stavbaři pracovat v úseku od křižovatky 

s  ulicí Dukelská po  křižovatku s  ulicí Sadová, 

objízdná trasa vede ulicemi Dukelská, Legionář-

ská a Čelakovského (viz obrázek vlevo).

V  případě stavebních prací během 2. etapy 

v  úseku od  křižovatky s  ulicí Sadová po  křižo-

vatku s  ulicí Čelakovského povede objízdná 

trasa ulicemi R. A. Dvorského a Sadová (viz obrá-

zek vpravo).

Pracovníci MěVaKu také v  rámci stavby zajistí 

připojení objektů ve  Zborovské ulici na  vodo-

vod a  kanalizaci. „Platí, že jeden objekt dispo-

nuje jednou vodovodní a  jednou kanalizační 

přípojkou, které napojíme, výměnu případných 

dalších přidružených přípojek si v případě nut-

nosti zajistí majitel pozemku či objektu externě. 

Nebude totiž v  našich časových možnostech 

provádět přidružené práce jako bourání chodeb 

v domech, průrazy základů nebo zemní a mon-

tážní práce na pozemku odběratelů,“ uvádí stav-

byvedoucí MěVaKu Ivo Antonov.

Město Dvůr Králové nad Labem za obnovu vodo-

vodu a kanalizace ve Zborovské ulici zaplatí ze 

svého rozpočtu 10,3 mil. Kč včetně DPH. Stavba 

je v souladu s Plánem fi nancování obnovy vodo-

vodů a kanalizací pro roky 2021–2030.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

V Domě Žofi e vzniknou nové 
pokoje i byty pro osoby v nouzi

Během března začala další etapa rekonstrukce Domu 

Žofi e v  Bezručově ulici, v  němž Pečovatelská služba 

Města Dvůr Králové nad Labem poskytuje službu 

azylový dům. Stavbaři tentokrát pracují v  prvním 

a druhém patře budovy, kde vzniknou pokoje a byty 

pro osoby, které na běžné bydlení nedosáhnou. Práce 

realizuje královédvorská stavební společnost Pavel 

Bořek, která vyhrála veřejnou zakázku. 

V  prvním patře vznikne šest samostatných 

pokojů s  kuchyňskou linkou a  společným soci-

álním zařízením situovaným na  chodbě (umý-

várna se 2 sprchami a 2 kabinami WC – se stej-

ným rozsahem pro muže i pro ženy). Z chodby 

bude dále přístupná úklidová místnost, zamy-

katelné sklady čistého i  špinavého prádla 

a  prádelna s  pračkou a  se sušičkou. Dále bude 

vybudován jeden samostatný bezbariérový byt 

s  vlastním sociálním zařízením, chybět nebude 

ani kancelář personálu, která bude mít také 

vlastní sociální zařízení. 

„Ve druhém patře stavbaři vybudují šest samo-

statných bytů různých velikostí vždy s  vlast-

ním sociálním zařízením a s možností umístění 

pračky do koupelny, případně do kuchyně,“ říká 

Ctirad Pokorný, vedoucí odboru rozvoje, investic 

a správy majetku na Městském úřadě Dvůr Krá-

lové nad Labem. Během stavebních prací dojde 

také k rekonstrukci balkonů atd. 

Stavební práce, které potrvají až do jara příštího 

roku, probíhají za  provozu azylového domu. 

Město Dvůr Králové nad Labem za rekonstrukci 

azylového domu ze svého rozpočtu zaplatí 

10,3 mil. Kč vč. DPH. 

Během stavebních prací musejí řidiči počítat 

s  částečným dopravním omezením. Kvůli zajiš-

tění zázemí staveniště bude až do  1. března 

2022 znemožněn průjezd zatáčkou mezi uli-

cemi Dvořákova a  Bezručova. Průchod kolem 

staveniště pro pěší zůstává i  nadále zachován. 

Objízdná trasa pro řidiče vede sousedními uli-

cemi Březinova a Drtinova.

Investiční akce navazuje na provedenou rekon-

strukci přízemí a  střešního pláště. Jedná se 

o projekt zahrnutý do Akčního plánu Programu 

rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 2016–

2022, který schválilo zastupitelstvo města.

Miroslava Kameníková, foto: Jan Skalický
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Během letošního 

května se uskuteční 

zápisy dětí do mateř-

ských škol, které 

zřizuje město Dvůr 

Králové nad Labem, 

tedy do  MŠ Drtinova 

a  do  MŠ Elišky Krás-

nohorské včetně 

všech jejich odloučených pracovišť. Formu zápisů 

i letos ovlivní epidemiologická situace. 

Buď: 1. Zápisy bez osobní přítomnosti dětí – 

v termínu od 2. do 16. května 2021: přihlášku 

podají zákonní zástupci dětí prostřednictvím 

datové schránky, e-mailu s  elektronickým pod-

pisem, poštou, případně podle konkrétní situ-

ace osobně. 

nebo: 2. Zápisy s  účastí dětí – v  úterý 

4. května 2021 od 10:00 do 14:00 hod. a ve středu 

5. května 2021 od 12:00 do 14:00 hod. 

Dobu zápisu stanoví ředitel školy, a to v souladu 

se školským zákonem (§ 34 odst. 2). Bližší infor-

mace a konkrétní kritéria pro přijetí dětí budou 

zveřejněny před zápisem na stránkách jednotli-

vých mateřských škol:

• MŠ Drtinova www.msdrtinova.cz

• MŠ E. Krásnohorské www.mskrasnohorske.cz

Pro děti, které dosáhnou do  31. srpna 2021 

pěti let, je předškolní vzdělávání od  1. září 

2021 povinné. Tato povinnost se vztahuje 

na  české občany, na  občany jiného členského 

státu EU, kteří na  území ČR pobývají déle než 

90 dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni 

pobývat na  území ČR trvale nebo přechodně 

po  dobu delší než 90 dnů a  také na  účastníky 

řízení o udělení mezinárodní ochrany. Zákonný 

zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu 

k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, 

ve kterém začíná povinnost předškolního vzdě-

lávání dítěte, pouze pokud se jeho dítě v mateř-

ské škole ještě nevzdělává.

O  přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími 

potřebami rozhodne ředitelka mateřské školy 

na  základě písemného vyjádření školského 

poradenského zařízení, popřípadě registrujícího 

lékaře. Je vhodné si doporučení zajistit před 

zápisem dítěte do MŠ.

Děti budou přijímány do  královédvorských 

mateřských škol na  základě obecně závazné 

vyhlášky města č. 5/2020 O stanovení školských 

obvodů spádových mateřských škol zřízených 

městem Dvůr Králové nad Labem.

Kamila Jonová

odbor školství, kultury a sociálních věcí

Rada města schvalovala rozdělení dotací

Epidemická situace ovlivní průběh zápisů dětí 
do mateřských škol na školní rok 2021/2022 

Některé autobusové zastávky 
ve městě mají nové názvy
V  rámci změn v  dopravní obslužnosti 

Královéhradeckého kraje došlo k  přejme-

nování některých autobusových zastá-

vek ve  Dvoře Králové nad Labem a  jeho 

příměstských částech. Zrušeny také byly 

nevyužívané zastávky u Rašínova náměstí, 

parkoviště zoo a u odbočky ze Zboží smě-

rem na  Žireč. Aktualizovaná jména zastá-

vek respektují místní názvy, ta původní 

totiž v  řadě případů odkazovala na  již ne-

existující továrny či provozy.

Změny názvů zastávek na lince č. 2 MHD:

• č. zastávky 7581: Dvůr Králové n. L., 

Žireč, Na Borkách (původní název Dvůr 

Králové n. L., Borek kaplička);

• č. zastávky 7599: Dvůr Králové n. L., Rai-

sova garáže (původní název Dvůr Krá-

lové n. L., Raisova).

Změny názvů zastávek příměstské 

dopravy:

• č. zastávky 7585: Dvůr Králové n. L., 

Krkonošská (dříve Dvůr Králové n. L., 

kaplička);

• č. zastávky 7587: Dvůr Králové n. L., 

Hradecká (dříve Dvůr Králové n. L., 

mlékárna);

• č. zastávky 7605: Dvůr Králové n. L., Spo-

jených národů (dříve Dvůr Králové n. L., 

stadion TIBA);

• č. zastávky 7608: Dvůr Králové n. L., 

Vorlech (dříve Dvůr Králové n. L., Tiba 

Vorlech);

• č. zastávky 7611: Dvůr Králové n. L., nad 

žel. st. (dříve Dvůr Králové n. L., u žel. st.).

Od  neděle 7. března 2021 platí nový 

jízdní řád autobusové dopravy v  Krá-

lovéhradeckém kraji. Změny přinesly 

více přímých spojů mezi většími městy, 

což se týká i  Dvora Králové nad Labem. 

Stávající nabídku spojů mezi Trutno-

vem a  Hradcem Králové doplní další 

spoje tak, že od  6:20 do  18:30 pojedou 

z  Hradce Králové každé dvě hodiny. Mezi 

Hradcem Králové a  Dvorem Králové nad 

Labem tyto spoje prokládají vlaky R14 tak, 

že každou hodinu jede přímý spoj.

Více najdete na www.dopravakhk.cz.

(ska), Zdroj: Královéhradecký kraj

Rada města Dvůr Králové nad Labem jednala 

během březnových schůzích mimo jiné o rozdě-

lení dotačních prostředků.

Dotace pro poskytovatele 
sociálních služeb 
Město Dvůr Králové nad Labem v letošním roce 

vypsalo výzvu k poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace pro poskytovatele sociálních služeb, 

v  rozpočtu města bylo pro tento účel vyčle-

něno 1,9 mil. Kč. Dosud bylo rozděleno necelých 

112 tisíc Kč. Radní rozhodovali o  žádostech 

o podporu do výše 50 tisíc Kč. Žádosti o dotace 

nad 50 tisíc Kč bude projednávat na svém zase-

dání zastupitelstvo.  

Příjemci dotací:

• Sdružení ozdravoven a  léčeben okresu 

Trutnov – odborné sociální poradenství 

14.200 Kč, kontaktní centrum 29.200 Kč,

• Oblastní charita Hradec Králové – raná péče 

29.200 Kč,

• Život Hradec Králové, o. p.  s. – tísňová péče 

39.200 Kč. 

Dotace na podporu tělovýchovy 
a sportu
Pro rok 2021 město Dvůr Králové nad Labem 

vyhlásilo dotační program na podporu tří oblastí 

tělovýchovy a sportu: dlouhodobá činnost spor-

tovních oddílů na území města, sportovní akce 

pořádané na  území města a  podpora sportov-

ních aktivit jednotlivců. V rozpočtu města je pro 

tento účel k dispozici 7 mil. Kč. 

V  řádném termínu bylo doručeno celkem 

50 žádostí. Rozděleno bylo zatím 440 tisíc Kč. 

Rada města rozhodovala o  žádostech o  pod-

poru do výše 50 tisíc Kč, žádostmi o dotace nad 

50 tisíc Kč se bude zabývat zastupitelstvo města.  

Příjemci dotací:

• SKK Dvůr Králové nad Labem, z. s. – sportovní 

činnost 24.000 Kč,

• Carla.kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem, 

z. s. – sportovní činnost 30.000 Kč a  závody 

Na kole Schulzovými sady 5.000 Kč,

• POWERLIFTING DK, z. s. – sportovní činnost 

30.000 Kč,

• SK MG Grácia, z. s. – sportovní činnost 15.000 Kč,

• SDH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Žireč – 

sportovní činnost 34.000 Kč,

• SDH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Verdek 

– sportovní činnost 16.000 Kč,

• Tělocvičná jednota Sokol Žireč – sportovní 

turnaje 13.000 Kč,

• TAJV, z. s. – sportovní den mládeže s  TAJV 

4.000 Kč,

• Jan Kolář – 4. prázdninová tramvaj 4.000 Kč,

• Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad 

Labem, z. s. – Vánoční závod 20.000 Kč,

• TC Dvůr Králové, z. s. – Pohár města Dvůr Krá-

lové nad Labem 40.000 Kč,

• Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad 

Labem, z. s. – Sjezdy a  sprinty a  neckyáda 

8.000 Kč, Podzvičinský turnaj dvojic a Memo-

riál J. Dědka 6.000 Kč,

• HC Dvůr Králové nad Labem, z. s. – bruslení 

škol a  školek a  miniturnaj O  pohár města, 

hokejový kemp 35.000 Kč,

• Taneční skupina Attitude Dvůr Králové nad 

Labem, z. s. – MOWE 14.000 Kč,

• Roman Rulf – Attitude Challenge 2021 

35.000 Kč,

• Mgr. Jana Vepřeková – závody v bezmotoro-

vém létání 25.000 Kč,

• Jiří Klejšmíd – motokros 28.000 Kč,

• Dominika Jansová – silový trojboj 30.000 Kč,

• Jaroslav Tomanec – mrtvý tah 9.000 Kč,

• Jan Exner – mezinárodní závody motocyklů 

15.000 Kč.

Dotace mimo vyhlášené programy:
Rada města zároveň jednala o poskytnutí dotací 

mimo vyhlášené dotační programy. Na základě 

doporučení sportovní komise rada schválila 

poskytnutí následujících dotací:

• Aeroklub Dvůr Králové nad Labem, z. s. – 

50.000 Kč na provoz veřejného vnitrostátního 

letiště a výcvik pilotů,

• Horolezecký oddíl Dvůr Králové nad Labem, 

z. s. – 22.000 Kč na  celoroční sportovní 

činnost. 

Až do  16. dubna je možné podat žádost 

o  dotaci na  obnovu vnějšího pláště nemovi-

tých kulturních památek nebo objektů v měst-

ské památkové zóně. Více informací najdete na 

www.mudk.cz v  sekci Rozvoj/Granty a  dotace/

Dotace z rozpočtu města.

Miroslava Kameníková
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Vyjádření MS ODS k plánované bytové výstavbě na Berlínku
Způsob, kterým proběhlo zveřejnění záměru 

využít volnou plochu na  Berlínku k  bytové 

výstavbě, považujeme za  špatný a  v  mnoha 

ohledech za velmi pochybný.

1. Tento záměr byl původně vyvěšen na úřední 

desce dne 23. 10. 2020. Tento záměr byl zveřej-

něn na  60 dní a  hlavní (zároveň také jedinou) 

podmínkou pro budoucího investora bylo, 

aby doložil realizaci alespoň jednoho pro-

jektu podobného rozsahu. Vyhlášení tohoto 

záměru proběhlo bez jakéhokoliv projednání 

s veřejností.

2. O 14 dní později, konkrétně 6. 11. 2020, pak 

znenadání došlo ke  změně zadávacích podmí-

nek. Z nich vypadla výše zmíněná jediná hlavní 

podmínka pro investora. Najednou tedy nebylo 

nutné realizovat v  minulosti podobný projekt 

a přihlásit se tak mohl úplně každý. Zároveň byla 

zkrácena doba vyhlášení tohoto záměru na pou-

hých 30 dní. Případní investoři tak měli výrazně 

kratší čas na vypracování studie, která byla zadá-

vacími podmínkami vyžadována. Proč?!

3. Na  základě takto zveřejněného záměru se 

přihlásila pouze jedna jediná společnost, která 

splnila zadávací podmínky (celkem se přihlásily 

dvě, ale stavební společnost Bořek chtěla vysta-

vět pouze parkoviště). Touto jedinou společností 

byla společnost Brickbay SE. V souvislosti s touto 

fi rmou pak přichází dlouhá řada náhod. V první 

řadě je třeba zmínit, že tato společnost město 

oslovila již na  začátku loňského roku s  nabíd-

kou bytové výstavby. Město tedy předem o této 

fi rmě vědělo a  tato fi rma je posléze úplnou 

náhodou jedinou přihlášenou v  rámci tohoto 

záměru. Další náhodou je to, že tato společnost 

nesplňovala původní zadávací podmínky, ale ty 

nově vyhlášené, tedy bez jediné podmínky pro 

investora, již ano. Samotná společnost Brickbay 

SE pak vyvolává docela velké pochyby, když 

sídlí na  virtuální adrese spolu s  dalšími mnoha 

společnostmi, její statutární orgány vykonávají 

tutéž činnost v  dalších desítkách společností, 

a od svého vzniku, v rozporu se zákonem, nezve-

řejňuje žádné účetní uzávěrky.

4. Vedení města s  ledovým klidem tuto společ-

nost na tento velký projekt vybralo. Opět se jaksi 

zapomnělo na  jakoukoliv debatu s  veřejností, 

která je plánována až poté, kdy bude o  všem 

rozhodnuto.

Z  výše uvedených důvodů proto považujeme 

způsob, jakým byl zveřejněn záměr využít poze-

mek na Berlínku, za buď velice amatérský, nebo 

hůře – za účelový. 

Co chceme a  budeme na  zastupitelstvu 

požadovat?

• Budeme žádat zrušení stávajícího záměru 

a  požadovat nové zveřejnění tohoto záměru, 

a to na dobu alespoň 5 měsíců. 

• Tento záměr by pak měl být rozšířen mezi co 

největší počet potenciálních investorů, pouhé 

zveřejnění na  úřední desce opravdu nepo-

važujeme za  dostačující. Záměrem města by 

mělo být získat co nejvíce potenciálních inves-

torů a jejich návrhů, aby si město mohlo vybírat. 

• Nejpozději poté, co budou shromážděny návrhy 

investorů (nejlépe i k samotné tvorbě zadávacích 

podmínek), by mělo město přizvat veřejnost, pře-

devším lidi, kteří v lokalitě bydlí, aby se k jednotli-

vým návrhům vyjádřili a nemuselo pak docházet 

k sepisování protestních peticí. 

Jedná se o  největší bytový projekt minimálně 

za  poslední dekádu a  město by proto k  němu 

mělo přistupovat co nejprofesionálněji. 

Vít Zlámal

za místní sdružení ODS

I  když je informační centrum stále zavřené, 

pořád se u nás něco děje. 

V současné době fungujeme jako hlavní výdejní 

místo roušek a  respirátorů. V  dnešní nelehké 

době je potřeba mít dostatek ochranných 

pomůcek, a  tak je město nabízí všem obyvate-

lům zdarma. 

Rovněž jsme občanům v  případě dotazů 

i  nadále k  dispozici, a  to od  pondělí do  pátku 

na telefonních číslech 730 182 895, 499 318 287 

nebo na e-mailu info@mudk.cz. 

Připravujeme se na letní sezonu, která, jak pevně 

doufáme, proběhne bez větších omezení. A  co 

že nového se u nás chystá? 

Turistům nabídneme dva nové pohledy tento-

krát s pexesem. Na prvním najdete Šindelářskou 

věž s  kostelem sv. Jana Křtitele a  na  druhém 

přehradu Les Království. Jde o unikátní projekt, 

kde si turisté kromě pohledu odnesou ze svého 

oblíbeného místa i pexeso. Můžou si tak posklá-

dat pexeso na  míru ze svých oblíbených míst. 

Turistickou známku města prodáváme už řadu 

let, a  tak jsme aktualizovali její vzhled. Nyní je 

propracovanější a  navíc i  s  městským znakem. 

Nový vzhled získala i  turistická vizitka králov-

ských věnných měst. Do  léta se chystají i  další 

novinky. Nechte se překvapit.

Jen co to bude možné, rádi vás uvítáme v našich 

prostorech ve Švehlově ulici čp. 400.

Jana Lebedinská, Jana Mikysková

Městské informační centrum Dvůr Králové nad Labem

Za zavřenými dveřmi informačního centra 

Vividus East – fungujeme již rok
Rozsvícená okna našeho moderního zdravotnic-

kého zařízení můžete pozorovat již rok. V  lednu 

jsme rozšířili kapacitu na  současných 114 lůžek. 

Za posledních 12 měsíců jsme se postarali o více 

než 300 pacientů a v současné době jsou všichni 

naši pacienti a  personál covid negativní! Pro 

naše pacienty, rodiny a  jejich blízké jsme také 

otevřeli unikátní bezpečnou návštěvní místnost. 

Náš tým může poskytnout péči vašim blízkým, 

např. pokud prodělali akutní onemocnění či 

nemoc a  potřebují pokračování v  léčbě, prodě-

lali covid-19 a potřebují se dostat zpět do formy, 

prodělali cévní mozkovou příhodu a  potřebují 

nácvik sebeobslužných činností, jsou po  pádu 

a mají zhoršenou mobilitu, mají nehojící se ránu, 

kterou se doma nedaří zhojit, došlo ke zhoršení 

celkového zdravotního stavu včetně psychiky 

a  potřebují odbornou péči. Přijímáme pacienty 

ze zdravotnických zařízení a z domácí péče. Stačí 

se obrátit na  ošetřujícího, případně praktického  

lékaře, který na základě zdravotního stavu vystaví 

žádanku do  našeho zařízení. Základní péče je 

plně hrazena zdravotními pojišťovnami, doplň-

kové služby jsou hrazeny zvlášť. Podrobnosti 

na www.vividus-east.cz/pacienti.  Vividus East, s. r. o.
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Podpora podnikatelům
Obchůdek s obuví, útulnou kavárničku či knih-

kupectví, všechny tyto nyní zavřené provo-

zovny bychom po rozvolnění určitě všichni rádi 

našli v  našich ulicích. Kolik jich nakonec tuto 

těžkou koronavirovou dobu překlene, teprve 

uvidíme. Měli bychom ale udělat maximum 

pro to, abychom jim pomohli! Na prosincovém 

jednání zastupitelstva jsem se vedení města 

ptala, zda chystají pro drobné živnostníky 

nějakou podporu. Kromě odpuštění či snížení 

nájemného v  městských prostorách prý ne. 

Navrhovala jsem, ať se informace o nich umístí 

v našich tištěných i elektronických médiích. Paní 

místostarostkou a naší tiskovou mluvčí mi bylo 

vysvětleno, že to nelze a  všechny místní fi rmy 

jsou uvedené v rejstříku fi rem a na našem turis-

tickém portálu.

Mám radost z  toho, že se mi nakonec podařilo 

vedení města přesvědčit, aby mohli naši živnost-

níci zdarma své fi rmy propagovat.

Je velká škoda, že pokud někdo přijde s nějakým 

nápadem, slyší pouze: to nejde nebo není to 

možné, namísto toho: pojďme o tom přemýšlet, 

vymyslíme, jak by se to dalo udělat, zkusme to...

Naše město by určitě vypadalo jinak!

Dana Bohutínská

zastupitelka (ODS)

Distanční výuka se mi ze začátku zdála dobrá, 

viděla jsem v ní samé výhody, například můžu si 

ráno přispat, jsem v domácím prostředí se svým 

psem Tondou, máme méně vyučovacích hodin. 

Čím déle jsme doma, začínám v tom vidět velké 

nevýhody. Myslím, že se toho naučím méně, pře-

stože se učitelé snaží ze všech sil. Je totiž spousta 

žáků, kteří při vyučování vyrušují, a  já se pak 

nemohu dobře soustředit. Úkoly se snažím plnit 

každý den tak, jak přicházejí, a hodně mi pomá-

hají rodiče. Jsem ráda, že je vedle sebe mám. 

Občas, když si nevím rady, poradí mi také online 

kamarádi. Úkolů je někdy přeci jenom hodně.

Už mi chybí spolužáci, učitelé a  prostě všichni. 

Chci si povídat se svými kamarády o  přestáv-

kách, chodit do školní jídelny a  jezdit na školní 

výlety. Moc mě v  září mrzelo, že jsme nejeli 

na stmelovací pobyt. Tam už to celé začalo...

Svůj volný čas trávím venku na procházkách se 

psem, teď už můžu i na kolečkové brusle a kolo. 

Tak doufám a pevně věřím, že už tahle smutná 

doba skončí a já budu moci obejmout své kama-

rádky. Chci zpět do školy! 

Nela Havránková

ZŠ Schulzovy sady, 6. C

Chci zase obejmout 
své kamarádyNaše město jako první v celém kraji spouští tzv. 

participativní rozpočet. Víme, že existuje meto-

dika pro jeho nastavení, také jsme prostudovali 

řadu webů. Ale zásadní vliv pro nás mělo osobní 

jednání se starostou města Lanškroun, kde 

projekt funguje již třetím rokem. Realizují ho 

vlastními silami, bez externího koordinátora, PR 

fi rmy apod. Náš participativní rozpočet startu-

jeme v komplikované době. Není možní veřejné 

setkávání a početně jsou omezené i konzultace. 

Proto jsme zvolili postup pilotního ročníku, pro 

který je vyčleněna částka 200 tisíc Kč. 

Tento pilot je určen pro zastupitele. Víme, že mají 

návrhy na vylepšení života v našem městě. Proto 

jim nabízíme možnost zapojit se do pilotního roč-

níku a odstartovat tak tradici PARTICIPATIVNÍHO 

ROZPOČTU v  našem městě. Zastupitelé budou 

mít díky pilotnímu ročníku možnost si prakticky 

vyzkoušet celý postup participativního rozpočtu. 

V  případě, že by se na  ně během prvního roč-

níku občané obrátili s dotazy, budou na ně moci 

odpovědět i  s  ohledem na  tyto své zkušenosti. 

Zastupitelé navíc mají již nyní možnost s občany 

diskutovat o  tom, jaký menší projekt by mohli 

do  pilotního ročníku participativního rozpočtu 

(i  třeba na  základě jejich podnětu) navrhnout. 

Termín pro podání návrhů je do 30. dubna 2021. 

Pak bude probíhat kontrola projektů, jejich zve-

řejnění a hlasování veřejnosti. Vítězné malé pro-

jekty by měly být realizovány do konce roku 2021. 

Během pilotního ročníku si vyzkoušíme funkč-

nost nového webu, který bude spuštěn v  polo-

vině dubna, dále formulář pro podání projektu, 

způsob hlasování a také posuzování projektů.

V květnu pak bude spuštěn 1. ročník participativ-

ního rozpočtu, na který bude v rozpočtu vyčle-

něna částka 1 milion Kč. Své návrhy na investiční 

i neinvestiční projekty bude moci od 1. května do 

15. července 2021 podat každý občan města 

Dvůr Králové nad Labem starší 15 let. Projekty 

budou představeny během září a  října, hlaso-

vání veřejnosti proběhne v  listopadu a  v  pro-

sinci budou zveřejněny vítězné projekty. 

Protože jde o  zcela nový projekt, je potřebná 

i možnost konzultace. Pro zastupitele od konce 

března nabídneme individuální konzultace. 

Pro veřejnost budeme hledat možnosti setkání 

v  závislosti na  aktuálních epidemických opat-

řeních. Doufáme, že i  v  této složité době bude 

zájem se do participativníého rozpočtu zapojit. 

Moc se těšíme na  zajímavé projekty, které při-

spějí ke zlepšení kvality života v našem městě.  

Mgr. Alexandra Jiřičková

místostarostka (nezávislá za ANO 2011)

Participativní rozpočet

Když budeme demotivovat investory, nebude se u nás stavět vůbec
Kauza kolem potenciální výstavby bytových 

domů v  lokalitě Berlínek nabírá na  intenzitě. 

K  několika nepřesným informacím (třeba jen 

nešikovně, nebo možná záměrně šířeným) bych 

se rád vyjádřil. 

Historie – a s ní spojená i občasná hysterie někte-

rých „odborníků“ – se opakuje. Po kauze schva-

lování smlouvy s Karsitem je tady opět silná sku-

pina lidí a zastupitelů, která tvrdí: my jsme pro, 

my to podporujeme, ale ne v této podobě. Mrzí 

mě, že místo skutečných argumentů se často 

vytváří pseudodůvody, které mají celou věc 

znedůvěryhodnit. 

Ale konkrétně: podmínky původně vyvěšeného 

záměru o  zamýšleném prodeji uvedené lokality 

pro výstavbu bytových domů byly dodatečně 

změněny, ale ne tak, aby počet potenciálních 

investorů zúžily. Tím, že byla vypuštěna pod-

mínka reference z výstavby obdobných staveb se 

otevřela možnost podat záměr daleko větší sku-

pině investorů. Ani v jiných obdobně vyvěšených 

záměrech takovou podmínku nevyžadujeme, 

a i v rámci investiční činnosti největších potenci-

álních investorů a fi rem z regionu by taková pod-

mínka nešla z jejich strany splnit, protože většinu 

jejich investiční výstavby realizuje stavební fi rma, 

kterou si jako investor najmou. 

Argument o  podivném snížení podmínky 

výstavby z 60 bytů na polovinu je jednoduchý: 

počet 60 nových bytů v  domech na  nabízené 

ploše na Berlínku by prakticky znamenal zaplnit 

celou oblast velkým počtem miniaturních bytů. 

Koneckonců i  dodatečné snížení na  30 bytů, 

na kterém se radní domluvili, potenciálně rozši-

řoval možný počet eventuálních zájemců.

Další nepodloženou výtkou je, že se zcela jistě 

do záměru nemohly (nestihly) přihlásit stavební 

fi rmy a společnosti, které by „zcela jistě“ tuto akci 

realizovaly. Několik zástupců takových společ-

ností mě oslovilo s tím, abych rozhodně takové 

úvahy dementoval – naprostá většina takových 

fi rem má dnes okamžitý (a  často automatizo-

vaný) systém sledování nových informací uve-

řejněných na elektronických úředních deskách. 

Samostatnou kapitolou jsou obavy o  solvent-

nost, likviditu nebo důvěryhodnost budoucího 

investora. Pokud bude někdo realizovat inves-

tici – nejenom v  lokalitě Berlínek, je jisté, že 

město bude své pozemky převádět na  inves-

tora až ve  chvíli, kdy bude stavba realizována, 

tj. po kolaudaci. Do  té doby budou stále patřit 

městu.

Radní jednomyslně podpořili výběr budou-

cího investora ve  společnosti BRICKBAY. Jsem 

přesvědčen, že projekt, který fi rma předložila 

radě, na základě jejích připomínek upravila pro 

stavebně-architektonickou komisi, následně ho 

představila i zastupitelům, kteří o to měli zájem, 

je pro danou lokalitu výhrou. Zástavbu do  ní 

vnáší citlivě, přináší zelené střechy budov, s rea-

lizací je spojena celková revitalizace přilehlého 

parčíku a  dětského hřiště a  kromě parkování 

k  novým bytům nabízí i  řešení parkování pro 

stávající obyvatele bytových a rodinných domů.

Je smutné, že o  výstavbu bytových domů 

ve  Dvoře Králové nad Labem není z  pohledu 

investorů zájem, a  to i  s  ohledem na  vysokou 

poptávku po bydlení v regionu. Nemyslím si, že 

bychom zájem investorů zajistili tím, že vyvě-

síme záměry na  několik měsíců. Je stále hlasi-

tějším tajemstvím, že stavět cokoliv nového je 

na  Dvorsku v  posledních desetiletích obrovský 

problém, a to investory odrazuje. Je na zvážení 

každého zainteresovaného, jestli tomu nepři-

spívá právě to, jak se k potenciálním investorům 

chováme, co po  nich vyžadujeme nebo jak je 

dopředu často zbytečně demotivujeme. Neří-

kám, že máme vzít zavděk vším, s čím potenciální 

investor přijde, ale základem je ho na  začátku 

neodradit. Naše město by do budoucna mohla 

být velmi žádaná adresa, ale musel by každý 

z nás opravdu chtít, aby se tak stalo, a ne takto 

důležité a  pro město strategické počiny užívat 

jen jako hloupý nástroj komunálního politic-

kého boje.

Ing. Jan Jarolím

starosta (ANO 2011)
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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

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 až +3 °C, výměna, promazání,

www.MontazTesneni.cz, tel: 734 240 608

      IRK spol. s r. o., SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

     hledá vhodné kandidáty na pracovní pozici:

   ÚČETNÍ

    Poptáváme:

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

  • minimálně s maturitou, ekonomického zaměření

  • znalost podvojného účetnictví výhodou

  • s výbornou komunikací s lidmi

  • se schopností pracovat dle vzniklých potřeb

    Nabízíme:

  • po dohodě možnost úpravy pracovní doby

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

  • zajímavé fi nanční ohodnocení

  • možnost rozvíjet svůj potenciál

    Vyžadujeme:

  • poctivost, loajalitu, samostatnost

Životopisy zasílejte na: irk@irkdk.cz

Podnikáte ve  Dvoře Králové nad Labem a  chcete 

dát o  své činnosti vědět? Využijte nabídky Novin 

královédvorské radnice (NKR), které na  podporu 

restartu ekonomiky ve  městě nabídnou podnika-

telům a živnostníkům inzerci zdarma. 

V NKR č. 4 a č. 5 budou 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 nabí-

zíme také stávajícím inzerentům. 

Bezplatnou propagaci poskytneme fyzic-

kým či právnickým osobám, které mají 

trvalé bydliště či sídlo ve  Dvoře Králové nad 

Labem, nebo zde mají provozovnu. V  tomto 

případě není možné požadovat rezer-

vaci 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 krá-

lovédvorské radnice. Uzávěrka příjmu objedná-

vek pro bezplatnou propagaci bude 15. dubna 

(č. 4/2021) a 14. května (č. 5/2021). 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 vnitřního předpisu města č. 3/2017 

– Zásady zpracování 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

Podnikatelům a fi rmám nabízíme zdarma 
inzerci v Novinách královédvorské radnice

Webinář „Internetem 
bezpečně“
Jste rodič dítěte, 

které tráví na inter-

netu spoustu času, 

a  vy si nevíte rady 

se všemi „nástrahami“, které internet při-

náší? Někdy nerozumíte všem slovům, 

která vaše dítě ve  spojitosti s  internetem 

používá? Tak právě pro vás je připraven 

online webinář, který se uskuteční v pon-

dělí 26. dubna 2021. Webinář „Internetem 

bezpečně“ s panem Pavlem Matějíčkem je 

určen široké veřejnosti. Lektor vám před-

staví témata jako sociální sítě a jejich rizika, 

kyberšikana, gaming, streamování. Také 

vás seznámí s možnostmi rodičovské kon-

troly dítěte v kyber prostředí. Jestli vás toto 

téma zajímá, sledujte Facebook MAP ORP 

Dvůr Králové nad Labem nebo webové 

stránky MAS Královédvorsko, kde se včas 

dozvíte více informací, včetně toho, jak se 

na webinář můžete přihlásit. 

kancelář MAS Královédvorsko
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DK13235    cena: 3.499.000 Kč
Byt 3+kk po kompletní rekonstrukci o celkové ploše 70 m2

v 1.patře zděného domu v centru města DKnL.

DK13219    cena: 4.399.000 Kč
Vesnický rodinný dům s hospodářským zázemím v lokalitě

Verdek. Celková plocha 2172 m2.

DK13255    cena: 1.850.000 Kč
Byt 2+1 v prvním patře zděného domu v klidné lokalitě obce

Vítězná-Huntířov. Dům je v dobrém udržovaném stavu.

DK12470    cena: 4.999.000 Kč
Prodej komerčních prostor využívaných pro drobnou výrobu
a skladování v obytné části DKnL. Provozních plocha 408 m2.

Eva JAROŠOVÁ Michal FLÉGR Soňa ZIKEŠOVÁ

Eva Jarošová
makléř s nemovitostmi
Tel.: 728 451 040
E-mail: jarosova@tana.cz

Michal Flégr
makléř s nemovitostmi
Tel.: 724 077 752
E-mail: flegr@tana.cz

Soňa Zikešová
makléř s nemovitostmi
Tel.: 602 207 033
E-mail: zikesova@tana.cz

www.tana.cz

Realitní kancelářeRealitní kanceláře

klíč k vaší
spokojenosti
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Společenská rubrika
Noví občánci města
V únoru se narodilo 10 občánků našeho města – 6 chlapců a 4 děvčata.

Jana Náhlovská, evidence obyvatel

Úmrtí
V  únoru zemřelo ve  Dvoře Králové nad Labem 55 lidí, z  toho bylo 

37 královédvorských občanů, 17 mužů a 20 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti zaslali v únoru 27 občanům gratu-

laci k životnímu jubileu. V tomto období oslavil 1 pár diamantovou svatbu, 

4 páry zlatou svatbu a 2 páry stříbrnou svatbu.

Lenka Havlová, Komise pro občanské záležitosti

Sňatky
V únoru uzavřeli ve Dvoře Králové nad Labem manželství snoubenci:

Tomáš Havel a Kateřina Baizová    – 6. 2. 2021

Údaje jsou zveřejněny na základě poskytnutého souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Poděkování zaměstnancům a vedení fi rmy Juta, a. s.
Již posedmé proběhla mezi zaměstnanci Juta, a. s., sbírka na  podporu 

neziskových organizací, které ve Dvoře Králové nad Labem poskytují soci-

ální služby a  dobrovolnictví potřebným občanům Královédvorska. Také 

letos se jednalo o vysokou částku, která byla rozdělena mezi Farní charitu 

Dvůr Králové nad Labem, Diakonii ČCE, Misericordii, o. p. s., a Královédvor-

skou Arniku, z. s. Děkujeme všem štědrým dárcům z řad zaměstnanců Juty, 

a. s., kteří se rozhodli fi nanční sbírkou podpořit naše neziskové organizace.

za obdarované organizace Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Poděkování obyvatelům Nepraktovy ulice
Ráda bych touto cestou vyjádřila své nezměrné díky obyvatelům ulice 

Nepraktova, dále také rodině, kamarádům, známým a  dalším dob-

rým lidem, kteří nám pomáhají v  nelehké životní situaci, ve  které jsme 

se ocitli po  nenadálém odchodu mého manžela a  milujícího tatínka 

Martina Nováka. Jejich podpora je nejen psychická, ale i  materiální 

a  fi nanční. Na  peněžní sbírce a  dárku pro syna, které nám předali dne 

5. 3. 2021, se podíleli všichni naši sousedé bez výjimky, jmenovitě: Bénovi 

a  Šolcovi, Bujárkovi, Culkovi, Čihákovi, Chrobokovi, Jarolímovi, Krejzlovi, 

Kopchovi, Nechaničtí, Pavlisovi, Pichovi, Rohovští, Skaličtí, Smrčkovi, Tauch-

manovi, Vaisovi, Zvelebilovi a  Drobní, tedy úplně celá Nepraktova ulice, 

a Vaňurovi. Velice si jejich pomoci vážíme. Pokud jsem na  někoho zapo-

mněla, velmi se omlouvám! Sousedé, kamarádi, děkujeme vám!

Renata a Kubíček Novákovi

Pečovatelská služba připravuje změny v péči o osoby s demencí 
...a nabízí podporu pečujícím osobám
S  nárůstem osob s  demencí se potýkáme již 

několik let a  uvědomujeme si, že péče, jak je 

defi nována pro pečovatelskou službu, v  mno-

hých případech nepostačuje a  je potřeba 

přistoupit ke  změnám. Mnohdy bývá situace 

náročnější pro rodinné pečující osoby, které 

potřebují často větší podporu než samotný člo-

věk stižený demencí. V  současné době evidu-

jeme 17 % osob s demencí mezi našimi klienty. 

Chceme se zaměřit na  zlepšení kvality života 

osob s  demencí, rozšířit spolupráci s  dalšími 

odborníky a  více podporovat pečující osoby. 

Za  tímto účelem jsme rozšířili tým pracovníků 

pečovatelské služby o dalšího sociálního pracov-

níka, který se bude věnovat převážně problema-

tice péče o osoby s demencí a podpoře pečují-

cích osob. Chystáme rovněž vzdělávání v  této 

oblasti pro pečující osoby. Pochopení toho, co 

se s  člověkem děje, když se objeví demence, 

na co se má rodina připravit, co se bude dít dál, 

je základem dobré péče. Je také nezbytné, aby 

pečující osoba v  péči o  svého blízkého nebyla 

sama. Onemocnění je natolik náročné, že zvlá-

dat jej pouze vlastními silami může být pro 

pečujícího sebezničující. Proto je tak nezbytná 

podpora zvenčí a úzká spolupráce. V tuto chvíli 

chystáme dotazníky, abychom zmapovali situaci 

na  Královédvorsku a  podporu zacílili dle zjiště-

ných požadavků v našem regionu. 

V  případě, že máte doma blízkou osobu 

s demencí a potřebovali byste pomoci či pora-

dit, neváhejte se na nás obrátit. 

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové 

nad Labem poskytovala v  roce 2020 péči 

226 osobám (převážně seniorům) ze Dvora Krá-

lové nad Labem a  ze spádových obcích. Péče 

je zajišťována denně od  6:00 do  22:00 hod., 

klienty navštěvují pečovatelé dle vyhodnoce-

ných potřeb a  dohody až několikrát denně tak, 

aby mohli, pokud chtějí a jejich stav jim to umož-

ňuje, zůstat v domácím prostředí i v době, kdy už 

jsou převážně odkázáni na pomoc druhé osoby. 

Péče obsahuje poradenství, péči o  domácnost, 

o vlastní osobu (hygienu, podávání stravy), dovoz 

obědů, nákupy, pochůzky, praní prádla, dovozy 

služebními vozidly k lékařům, na úřady atd.

Kontakty na  klíčové pracovníky v  pečovatelské 

službě: vedoucí Mgr. Martin Večeřa (731 637 970, 

metodik@psdvurkralove.cz), sociální pracovnice 

pro péči o osoby s demencí Bc. Petra Levitnerová, 

DiS. (773  767  089, socialni@psdvurkralove.cz),

sociální pracovnice Mgr.  Pavla Konrádová 

(734 769 413, konradova@psdvurkralove.cz). 

Více najdete na: www.psdvurkralove.cz.

Mgr. Marcela Hauke,  ředitelka 

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem 

Domy s pečovatelskou službou
Město Dvůr Králové nad Labem je majitelem 

a  zřizovatelem dvou domů s  pečovatelskou 

službou s celkem 85 byty určenými pro seniory 

a dospělé osoby se zdravotním postižením, kteří 

mají nevyhovující bydlení a  ke  svému samo-

statnému životu potřebují pomoc druhé osoby. 

Správcem těchto dvou domů (v  ul. Elišky Krás-

nohorské 2962 a v ul. Sadová 2755) a pronajíma-

telem bytů je Pečovatelská služba Města Dvůr 

Králové nad Labem. 

Jedná se o  nájemní bydlení, nikoliv pobytové 

zařízení typu domov pro seniory, za což jsou tyto 

domy často zaměňovány. S  novým nájemcem 

uzavírá organizace nájemní smlouvu na  dobu 

neurčitou. Jedná se převážně o garsonky o veli-

kosti 25–38 m2, dále jsou pro manželské dvojice 

k  dispozici větší byty o  velikosti cca 40–45 m2 

a některé byty jsou zcela bezbariérové. 

DPS ve Strži je moderní dům z roku 2003 s krás-

nou terasou na střeše a společenskou místností 

v  přízemí. DPS v  Sadové (nad parkem) je dům 

z  80. let 20. století s  rozlehlou zahradou a  vel-

kou společenskou místností s 50 místy k sezení, 

odpočinkovým prostorem, počítači, interaktivní 

tabulí a novou vybavenou kuchyní. Tento dům 

průběžně prochází rekonstrukcemi – je zcela 

zateplený, má novou fasádu, společenská míst-

nost prošla kompletní přestavbou (i  díky daru, 

který naše organizace získala od  soukromé 

osoby), průběžně se rekonstruují byty tak, aby 

vyhovovaly současným představám o  moder-

ním a  bezpečném bydlení. Letos chystáme se 

zřizovatelem přístup jednotlivých bytů k  inter-

netu a pokračujeme v opravách těchto bytů. 

Za  garsonku nájemce zaplatí kolem 4 tisíc Kč 

měsíčně (včetně všech služeb spojených s byd-

lením), čímž se stává dostupným bydlením 

i  pro osoby s  nízkými důchody. Byty si vyba-

vují nájemci vlastním nábytkem a  zařízením. 

Jsou zde doma! V  případě, že nájemce potře-

buje péči, je mu zajišťována v  rámci pečova-

telské služby. Služby jsou nastaveny tak, aby 

zde nájemce mohl žít až do konce svého života 

a nemusel odejít do pobytového zařízení. Péče 

je zajišťována denně od 6:00 do 22:00 hod. 

V rámci bydlení mají obyvatelé možnost využít 

různé volnočasové aktivity (cvičení, krátké 

výlety, různé hry, trénování paměti, opékání 

buřtů na zahradě, hudební aktivity a další) buď 

skupinové, nebo individuální, čímž bydlení 

získává ještě na  větší atraktivitě. Navíc v  obou 

domech probíhají jednou týdně setkání členů 

Klubu důchodců. 

O  umístění do  DPS může zájemce požádat 

na  odboru školství, kultury a  sociálních věcí. 

O  umístění rozhoduje rada města na  základě 

doporučení sociální komise. Požádat může 

osoba s trvalým bydlením ve Dvoře Králové nad 

Labem a spádových obcích (z nich však za urči-

tých podmínek). Na  www.psdvurkralove.cz jsou 

kromě informací o  DPS také fotografi e těchto 

domů a bytů. 

Bližší informace podá Marcela Hauke (tel.: 

604  212  697) nebo Iva Jarolímková z  odboru 

ŠKS (tel.: 734 763 090), která má žádosti do DPS 

na starosti.

Mgr. Marcela Hauke, ředitelka 

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem
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Koronavirové časy na gymnáziu
Začínáme již šestý měsíc distanční výuky s krát-

kým prezenčním přerušením v  prosinci 2020. 

Situace všeobecně není lehká a výhledy na kla-

sickou prezenční výuku se měnily jako aprí-

lové počasí, nyní se již obávám, že ji možná ani 

do  června v  plné formě nezrealizujeme. Snad 

kromě závěrečných ročníků.

V  každém případě, ať je nálada společnosti 

jakkoli pesimistická, my učitelé musíme v sobě 

každodenně najít sílu motivovat a  působit 

na  žáky optimisticky. Velmi nás těší, když žáci 

nerezignují a pracují i nad rámec svých školních 

povinností. Pro představu uvádím pár zajíma-

vostí z gymnázia:

Žák Dan Jarolímek, zapojený do projektu Mezi-

národní ceny vévody z  Edinburghu, tzv. DofE, 

splnil nejnižší, bronzovou úroveň již v  loňském 

roce. Nyní se díky svým výborným schopnostem 

pozitivně a  emotivně povzbuzovat další účast-

níky projektu i v této nebývalé době stal amba-

sadorem DofE. Vybrala si jej osobně Národní 

kancelář organizace. 

Školní kola předmětových soutěží (olympiád) se 

přesunula do online prostředí. Úspěšné řešitele 

posíláme do  dalších okresních i  krajských kol. 

Gymnázium pořádá (již tradičně) okresní kolo 

v anglickém jazyce, soutěž proběhla 11. března 

2021 online.

I  výtvarná výchova se přizpůsobila době; žáci 

objevují dříve spíše okrajové výtvarné tech-

niky i formy. Některé třídy využívají i štafetovou 

podobu tvorby, pracují s  fotografi í, videoartem 

a  počítačovou technikou. Žáci objevili i  kouzlo 

kresby přírodními pigmenty, zavřené galerie 

nahradily komentované prohlídky na YouTube.

Fungujeme, máme systém, učíme se 

za  pochodu, nerezignujeme. Vyučujeme bez 

osobní přítomnosti žáků nejdéle v celé Evropě, 

omezení sociálního kontaktu v době dospívání 

ale není dobré. Jakkoli se snažíme o  co nejdo-

konalejší výuku, negativa získávají nadvládu 

a s následky distančního vzdělávání se budeme 

jednoznačně potýkat i v budoucnu. 

Mým nejvroucnějším přáním, kromě pev-

ného zdraví všech účastníků vzdělávání, je 

brzký návrat do  škol. Abychom mohli konečně 

plnohodnotně pra-

covat všichni. Mějme 

na  paměti slova J. A. Komenského: „Takový 

je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho 

občané.“                       Mgr. Martina Kubíková, ředitelka

Kreativita dvorských gymnazistů
Již v  prosinci si v  rámci kroužku tvůrčího 

psaní Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 

vydalo knihu s  názvem ‚‚Osoby‘‘. Mimo to se 

další studentka místního gymnázia Adriana 

Wetterová (16 let) rozhodla publikovat svou 

literární prvotinu ‚‚Nikdy nezapomenu‘‘ přes 

online nakladatelství Pointa prostřednictvím 

crowdfundingové kampaně. Se psaním tohoto 

romanticko-dramatického příběhu začala 

ve svých dvanácti letech. Potřebovala se tenkrát 

vypsat ze svých vlastních pocitů a  nespokoje-

nosti se světem. Svůj naivní pohled té doby vložila 

do hlavní hrdinky, patnáctileté Anety, která se – 

stejně jako autorka – snaží vypořádat s „krutou 

realitou života”. O příběhu ‚‚Nikdy nezapomenu‘‘, 

plném pocitů neporozumění a osamělosti, který 

vyšel z  pera gym-

nazistky Adriany 

Wetterové, se 

mohou lidé dozvě-

dět více na  školní 

facebookové stránce ‚‚Gymnázium Dvůr Králové 

nad Labem‘‘ a v případě zájmu ho podpořit. 

PhDr. Ivo Rejchrt

Škola poskytla zázemí pro 
ozbrojené složky ČR, žáci se zapojili 
jako dobrovolníci do testování

V  měsíci únoru jsme zajišťovali v  rámci maxi-

málních možných kapacit naší školy ubytování 

a stravu pro 80 policistů, kteří byli z jiných krajů 

nasazeni na  kontrolu hranic uzavřeného trut-

novského okresu. Naši zaměstnanci se opravdu 

snažili, aby byli naši hosté spokojeni. 

Vybraní žáci 3. ročníku oboru Bezpečnostně 

právní činnost se dobrovolně zapojili do  pro-

cesu mobilního antigenního testování ve Dvoře 

Králové. Zahlédnout jste je mohli Hankově domě 

v ochranných oblecích při pomoci s organizací 

i administrací. Tímto jim ještě jednou děkuji. 

Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch, ředitel školy

Online výuka při odborném výcviku 
Vyučovat odborný výcvik a  praktické vyučování 

není přes počítač jednoduché. Odučit takovou 

online výuku zajímavě a  hlavně efektivně je 

někdy velmi složité. Učitel sice může praktické 

úkony předvést přes kameru, ale zpětnou vazbu 

lze často uskutečnit jen s velkým úsilím. U oborů 

služeb, jako jsou kosmetické služby, masér 

a  kadeřník o  to více, že žáci většinou nemají 

doma v době výuky nikoho, na kom by předve-

dené téma nacvičovali. Navíc nevlastní potřebné 

materiálové vybavení, ani některé pomůcky, 

natož potřebný specifi cký nábytek. Řešíme i pro-

blém s  častým nekvalitním připojením a  funkč-

ností kamer. Je obtížné všem jednotlivě zpětně 

vysvětlovat, kde dělají chybu a jak ji mají napravit. 

V této situaci nejvíce záleží na osobním přístupu 

jednotlivých žáků. Je na  nich, zda absolvují on-

line výuku aktivně, se zájmem a  dokáží využít 

odborné informace a ukázky k nácviku některých 

úkonů v domácím prostředí. 

Inovace v online výuce kadeřníků
Žáci oboru Kadeřník-vizážista při online výuce 

pracují na  cvičných hlavách dle instrukcí a  uká-

zek od  učitele odborného výcviku. Vyučovací 

hodiny mají nahrávány a  videa uložena, aby se 

mohli k probírané látce kdykoliv vracet.  Distanční 

výuku zpestřují a trochu soutěživosti a motivace 

přinášejí různé mobilní či desktopové aplikace. 

Jednou z  nich je např. aplikace Kahoot, která je 

pro učitele zároveň užitečným nástrojem pro 

přesný přehled o tom, co žáci umí.

Nadaní žáci oboru Kosmetické služby 
Jedním z  tematických celků, které mohou 

žákyně 1. ročníku Kosmetické služby v  domá-

cích podmínkách bez problémů nacvičovat, je 

„Malování na  obličej“. Při výuce líčí samy sebe, 

v  době samostudia i  členy rodiny. Doposud 

vyzkoušely zvířecí 

motiv, andělské líčení 

a  čarodějnici. Kromě líčení musí model také 

vhodně k tématu učesat a ustrojit. Z fotografi í je 

zřejmé, že máme letos opravdu nadané žákyně. 

Bc. Jana Krajčírová, vedoucí učitel odborného výcviku

Online kroužek 3D vizualizace
Současná opatření znamenají omezení nejen 

v klasické výuce zejména odborných předmětů, 

ale i v rámci mimoškolních aktivit. Od 9. března 

však nabízíme nově v rámci vypsaného kroužku 

3D vizualizace i možnost distančního zapojení.

Ladislav Válek

Informace z královédvorské SPOŠ

Informace o přijímacím řízení
Do  čtyřletého studia se letos přihlásilo 

57 uchazečů (přijímáme 28), do  šestileté 

formy studia 49 uchazečů (přijímáme 30). 

Přijímací řízení proběhne formou jednotných 

přijímacích zkoušek pro oba obory, platí nové 

termíny stanovené Ministerstvem školství 

(dále jen MŠMT) ve dnech 3.–4. května pro 

čtyřletý obor a  5.–6. května pro šestiletý 

obor. Uchazečům budou zavčasu poslány 

pozvánky. Náhradní termín je stanoven na 

2. a 3. června 2021. Sledujte naše webové 

stránky www.gym-dk.cz. Budeme průběžně 

aktualizovat informace dle metodických 

pokynů MŠMT. 

Přijímací řízení
Vzhledem k  šíři vzdělávací nabídky školy 

jsme se rozhodli, že ne pro všechny obory je 

jednotná přijímací zkouška Cermatu nutná. 

Druh přijímací zkoušky jsme přizpůsobili 

i přijímacím zkouškám na okolních školách. 

Pondělí 1. března byl termín pro odevzdání 

přihlášky na  střední školy. Celkem přišlo 

420 přihlášek, u některých oborů je počet 

vyšší, ale je to zkresleno dvěma přihláškami 

(ne vždy jsme první volbou). Druhé kolo 

přijímacího řízení určitě bude u oboru Apli-

kovaná chemie – Forenzní analýza a téměř 

určitě i  u  oboru Cestovní ruch. U  maturit-

ního oboru Aplikovaná chemie neproběh-

nou přijímací zkoušky, protože počet při-

hlášek nepřekročil počet přijímaných žáků. 
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Zprávy ze ZŠ Schulzovy sady

Dění na ZŠ Strž
Začalo to 
kormidlem...
Pak už připlouvala jedna 

myšlenka za  druhou 

a  nápad byl tady – 

vydáme se s  prvňáčky 

na dobrodružnou plavbu. 

Celý příští školní rok 

budeme námořníky. Aby mohli námořníci 

vyplout, potřebují základní výcvik. Ten bude 

probíhat po  dobu pěti týdnů. Každý týden vás 

bude v mateřské škole čekat jeden důležitý úkol. 

Věřím, že jejich splnění bude hračka. Splněné 

úkoly pečlivě uschovejte do truhličky a doneste 

ji s sebou k zápisu do přístaviště ZŠ Strž. Pokud 

všechno zvládnete, čeká vás milé překvapení.

Za  normálních okolností by se námořníci 

na plavbu připravovali na tradičních předškolních 

dílnách v  ZŠ Strž, ale vzhledem k  pandemické 

situaci jsme zvolili zadávat úkoly předškolákům 

do  mateřských škol. Cestou za  dobrodružstvím 

se podle kompasu seznámíme s  dovádivými 

písmenky, v nebezpečných zátokách se utkáme 

s  vykutálenými číslicemi a  potkáme mořské 

koníky Plus a  Mínus. V  některých přístavech se 

zastavíme, abychom si prohlédli krajinu, sezná-

mili se se zvířátky i s lidmi kolem nás. Vybereme si 

ostrůvky, na kterých budeme odpočívat. 

Každý správný námořník by měl umět postarat 

se sám o sebe, taky zpívat, malovat, cvičit – i to 

se cestou od přístavu k přístavu naučíme. Nelek-

neme se ani zákeřných pirátů, společnými silami 

je přemůžeme. 

Na  konci plavby budeme umět číst, psát 

a  počítat, hrát si i  sportovat. Budeme mít plno 

nových kamarádů i  zážitků. Tak vzhůru na  loď, 

vyplouváme 1. září 2021. Těší se na vás kapitánka

Mgr. Eva Kukalová, DiS.

Budeme mít knihu, možná dvě
Několik dívek z druhého stupně ZŠ Strž si vzalo 

za své hned několik projektů tvůrčího psaní. Jed-

ním z nich, který byl navržen vedením školy, jsou 

krátké pohádky na dobrou noc. Druhý projekt si 

dívky vymyslely samy. Tentokrát jde o pohádky 

o  zvířatech a  dění v  zoo. Oba projekty půjde 

možná propojit. Pokud by se pohádek povedlo 

napsat dost, mohly by vzniknout dvě knihy. 

Mám opravdu velkou radost, že i v této podivné 

době, kdy školy fungují spíše v online světě, se 

najdou aktivní žáci, kteří pracují i  na  věcech, 

které je baví, a  mají radost z  toho, že vzniká 

něco nového. A  že se na  tom podílejí z  vlastní 

vůle. Samozřejmě ne každý je „psavec“, ale zde 

se sešlo hned několik kreativních slečen, které 

chtějí tvořit a projekty se snaží uvést do života. 

Zatím velmi úspěšně. I  ony vidí, že od  nápadu 

k  jeho kvalitní realizaci je dlouhá cesta, kdy se 

k hotovým textům vrací, upravují, přepisují a ladí 

je k dokonalosti. Někdy se stane, že se nedostaví 

inspirace. Pak se musí múze pomoci. Nápad 

může dodat i  učitelka. Nemusí jen kritizovat 

a opravovat hrubky. Může být užitečná i jinak.

Za  všechny zúčastněné doufám, že se nám 

povede vytvořit alespoň jedno knižní dílko, 

které potěší i ostatní. První pohádku si můžete 

přečíst na www.zsstrz.cz.

Mgr. Dana Hlavsová

Anglická jazyková zkouška 
Agyslingua
Zkouška se skládala z  vlastního videa, které 

muselo trvat 5 minut, z mluvnické a poslechové 

části. Podle výsledků postoupilo z  každé kate-

gorie 5 žáků k  pohovoru. Výsledky posuzují 

dvě nezávislé komise, tudíž v  každé kategorii 

byly jednotlivé výkony posouzeny šesti vyuču-

jícími. V  kategorii 8. tříd postoupila z  naší školy 

Sofi a Geislerová. Nakonec v  celkovém hodno-

cení obsadila velice pěkné 3. místo. Pro ni to 

je významný úspěch, protože je teprve žákyní 

7. třídy. Dosažené umístění je odměnou i pro uči-

tele, který Sofi i vede přestupem do vyššího roč-

níku. Možná někteří již vědí, že výuce jazyků se 

věnujeme jako škola trochu jinak. Umožňujeme 

žákům výuku jazyka ve  vyšším ročníku, pokud 

k tomu mají předpoklady, a hlavně jsou motivo-

váni. V  současné době jsou takto vzděláváni tři 

naši žáci. Takový způsob výuky se ve škole osvěd-

čil a  budeme v  něm pokračovat. Vedle nových 

zkušeností ze soutěže Sofi a získala velmi pěkné 

ceny – přípravný kurz na  přijímací zkoušky, pří-

stup k jazykovému procvičování fi rmy Mnemory 

a  drobné dárky od  vydavatelství Cambridge 

University Press, Oxford Publishing a Bridge Pub-

lishing. Na  úplný závěr je nutné dodat, že celá 

zkouška probíhala online. A  jak jsme se dozvě-

děli, tak 73 žákům to nevadilo a využili možnosti 

se zkoušky zúčastnit. Poděkování patří kolegům 

Anglického gymnázia v  Pardubicích a  kolegům, 

kteří vyučují Sofi i, což je Mgr. Gabriela Geislerová, 

Mgr. Vlasta Mertlíková a Mgr. Lucie Kučerová.

vedení školy

Každoroční dilema našich šesťáků
Ruština, nebo němčina? Slovy klasika „To je, oč tu 

běží“. Abychom dětem toto rozhodnutí ulehčili, 

pozvali jsme jim do online hodin lektory němec-

kého jazyka z  jazykové agentury Tandem Plzeň. 

S  touto organizací spolupracujeme již mnoho 

let, vstupuje pravidelně do  školního života buď 

našich 6. tříd s tzv. programem jazykové animace 

Němčina nekouše, nebo do  výuky němčiny již 

stávajících žáků. Cílem je seznámit žáčky s tímto 

jazykem, se zlomkem reálií německy mluvících 

zemí, umožnit jim vhled do  jejich vlastní slovní 

zásoby, neboť spoustu slov užívají pasivně, aniž 

by tušili, že se jedná o  původní německá slova. 

V  případě těch starších je cílem „oživení“ hodin 

němčiny a rozšíření jejich znalostí. Vše na základě 

hesla „Škola hrou“, takže se děti opravdu nenudí. 

Díky stávající neutěšené situaci musela letos 

v únoru tato akce proběhnout v rámci distanční 

výuky. Důležitým požadavkem ze strany lektorů 

bylo rozdělení třídy a zapnutá kamera na straně 

žáka. Jazykové lekce měly spád, byly velmi nápa-

dité, došlo na  použití všech možných nástrojů 

v  moderní výuce cizích jazyků. Děti dokonce 

s  lektory psaly na  společnou tabuli, hrály slovní 

hry s německou základní slovní zásobou, snášely 

ze všech místností svých bytů a domů nejrůznější 

předměty, lovily znalosti z map, sypaly z  rukávu 

známá hesla související s  německy mluvícími 

zeměmi. I  když se třeba nakonec rozhodly pro 

ruštinu, máme radost, že jsme jim volbu mohli 

tímto způsobem ulehčit. A  stávajícím němči-

nářům slibujeme překvapení v  podobě lektorů 

v jejich budoucích hodinách němčiny. Budeme si 

tiše přát, aby to již mohlo být prezenční formou, 

jak u nás bývá zvykem. 

Milí šesťáci, šťastnou ruku při vaší letošní volbě!

Mgr. Lada Marksová

Výročí – nevýročí

Dne 9. března uplynul rok, kdy se konala slav-

nostní prezentace dokončené rekonstrukce 

budovy A  ZŠ Schulzovy sady. Připravovaný 

den otevřených dveří s  bohatým programem 

se však již nekonal. Následujícího dne byl 

poprvé vyhlášen zákaz osobní přítomnosti žáků 

ve  školách v  souvislosti s  epidemií covid-19 

a 11. března byla škola ztichlá a prázdná. Během 

uplynulého roku jsme opakovaně doufali, že 

přijde příležitost a provedeme všechny zájemce 

novými odbornými učebny, ukážeme jim školní 

poradenské pracoviště, svezeme výtahem 

zajišťujícím bezbariérovost, pochlubíme se 

novým zázemím, moderním vybavením a  zají-

mavými učebními pomůckami. Taková situace 

nenastala. A  tak nová učebna fyziky, chemická 

laboratoř, přírodovědná posluchárna nebo jazy-

ková učebna stále, opravdu jako nové, čekají 

na naplnění svého poslání. V této zvláštní době 

prostory školy často při-

pomínají spíše rozhlasové 

studio nebo televizní 

režii. Poskytují učitelům 

zázemí pro distanční 

vzdělávání a online hodiny. A proto jenom nová 

serverovna jede celý čas na plný výkon.

Mgr. Ivan Jugl, ředitel školy

Rozvoj podmínek pro vzdělávání
V  letošním školním roce jsme z  prostředků 

dotace KHK na  projekt „Rozvoj podmínek pro 

vzdělávání – Inovace ve  vzdělávání“ vybavili 

školní dílnu novými pomůckami a  multifunkč-

ním nářadím. Pro projektové vyučování jsme 

do školních dílen vybrali malý soustruh na dřevo, 

který bude sloužit jako ukázka práce se dřevem 

a zároveň pomůže učiteli dílen s přípravou polo-

tovarů. Součástí projektu je také zajištění zaško-

lení učitelů pro práci se soustruhem. 

Vedle soustruhu jsme zvolili multifunkční nářadí 

Dremel, které umožňuje celou řadu operací 

se dřevem – řezbářství, rytí, frézování, řezání, 

broušení, obrušování, ostření, leštění a  čištění. 

Žákům chceme nabídnout takové polytech-

nické vzdělání, kde by měli příležitost prakticky 

rozvíjet manuální zručnost, logické uvažování 

a  skupinovou i  samostatnou práci v  hodinách 

pracovních činností včetně využití pořízeného 

vybavení. Bohužel nám teď stávající situace 

neumožňuje nové vybavení uplatnit v hodinách 

praktických činností, ale stále se připravujeme 

a  vymýšlíme náměty do  hodin tak, aby si žáci 

po příchodu do školy mohli vše vyzkoušet naživo. 

Mgr. Sabina Kindlová
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Před rokem touto dobou, 

když jsme v Jedničce pořá-

dali jarní prázdniny, neměl 

nikdo z  nás sebemenší 

tušení, že to je poslední 

akce ve  školním roce 

2019/2020. To, že nebudou 

jarní prázdniny ani žádné jiné akce a  kroužky 

v Jedničce ani za rok, nás nenapadlo už vůbec. 

A přesto se tak bohužel stalo. 

Protože jsme ale nechtěli sedět s rukama v klíně, 

začali jsme přemýšlet nad tím, jak by se dal 

připravit program pro děti a  rodiče bezpečně, 

v  otevřeném prostoru a  bezkontaktně. Zkrátka 

tak, jak jsme v  této době nuceni všichni žít. 

A podařilo se! Připravili jsme pět samostatných 

aktivit, stejně jako je pět dní jarních prázd-

nin. Každá byla umístěna jinde a  bylo možné 

ji absolvovat individuálně nebo v  rámci rodiny 

zcela bezpečně, bez použití jakýchkoliv pomů-

cek a v libovolném čase mezi 8:30 a 16. hodinou.

První aktivita provedla všechny účastníky 

po  zajímavých místech Dvora Králové nad 

Labem zábavnou formou hledání GPS souřad-

nic. Poslední souřadnice vedly k  pokladu lou-

pežníka Sochorka a  každý úspěšný absolvent 

této trasy si směl z pokladu odnést jednu věc dle 

svého výběru.

„Sportem ku zdraví“ hlásal slogan naší druhé 

aktivity, která byla pro všechny zájemce 

připravena v  parku Schulzovy sady. Jednotlivé 

disciplíny s  popisem si účastníci mohli přečíst 

na  cedulích upevněných na  stromech různě 

v  parku a  plnit je tak dle vlastních sil, zájmu 

a možností.

Třetí aktivita vedla lesní stezkou za  zvířátky. 

Každý, kdo se jí zúčastnil, se nejenom dozvěděl 

spoustu zajímavostí o  lese, ale také mohl plnit 

drobné úkoly a vzít něco dobrého pro zvířátka 

do  krmelce, protože právě u  něj naše lesní 

stezka končila.

Pro všechny šikuly, malíře a  kutily byla připra-

vená čtvrtá aktivita s názvem „Tvoření je radost“. 

Na  kůlnu Jedničky mohl vystavit svůj obrázek 

nebo jiný výtvor každý, kdo se do této činnosti 

chtěl zapojit. Všechny doma vyrobená a nama-

lovaná dílka však musela být opatřena ochra-

nou proti vlhku, dešti a mrazu, neboť venkovní 

výstavka trvala celý týden.

Poslední činnost se zaměřila nejen na  pobyt 

venku, ale také na  mozkové závity účastníků. 

Na  dopravním hřišti a  v  přilehlém parku čekaly 

na  zájemce logické úlohy, hádanky, rébusy 

a  kvízy rozdělené do  dvou skupin – pro mladší 

a  starší děti. Vše šlo plnit bez pomoci tužky 

a  papíru a  správnou odpověď si každý účastník 

mohl ihned zkontrolovat na rubové straně úkolu. 

Přesný počet účastníků neznáme, neboť se nikdo 

nikam nehlásil ani nezapisoval, vše bylo volně 

přístupné a dobrovolné. Zpětnou vazbu jsme ale 

získali z příspěvků a fotografi í, které nám někteří 

účastníci poslali nebo napsali na  Facebook či 

Instagram. Nejlepší příspěvky a  nejaktivnější 

účastníky jsme odměnili volnou vstupenkou 

na  libovolné akce Jedničky, které, jak všichni 

pevně věříme a  doufáme, bude možné už bez 

omezení pořádat ve školním roce 2021/2022.

V  následujícím týdnu jsme připravené akti-

vity ještě nabídli všem mateřským školám, 

1. a  2. ročníkům základních škol jako zpestření 

jejich vycházek nebo jako alternativu tělesné 

výchovy. Zpětnou vazbu jsme obdrželi přes 

Facebook od  MŠ Dvořákova, která se účastnila 

sportovních aktivit v parku Schulzovy sady, ale 

doufáme, že nebyli jediní a že naše vynaložené 

úsilí přispělo ke zpestření nudného koronaviro-

vého volného času mnoha dětí.

DDM Jednička

V  září 2020 se v  médiích 

objevila informace, že 

rodinná nadace Karla 

Komárka zakoupila za 

5,3 mil. Kč osm pianin 

a  tři klavíry od  fi rmy 

Petrof, které odmítl čínský klient poté, co před-

seda Senátu navštívil Taiwan, a rozhodla se tyto 

nástroje věnovat českým školám. 

O  nástroje projevilo následně zájem přibližně 

400 hudebních škol různého typu z celé repub-

liky. Šance získat klavír nebo pianino byla tedy 

mizivá. Přesto jsem se rozhodla, že bychom se 

o  to mohli pokusit. S  kolegou Markem Iglem 

jsme se pustili do grantové výzvy, které se nako-

nec zúčastnilo celkem 152 škol. 

Dne 18. listopadu jsem obdržela přímo z nadace 

zprávu, že jsme splnili podmínky grantové výzvy 

a  byli jsme vybráni odbornou komisí společně 

s dalšími asi 50 školami. Tyto školy sice neobdrží 

dané klavíry a pianina, ale nadace se jim pokusí 

pomoci v rámci projektu „Piana do škol“ a uspo-

řádá veřejnou sbírku na nové pianino. Vybraná 

částka musí u  každé školy docílit 219 tisíc Kč. 

Již 18. února, tedy přesně na  den o  tři měsíce 

později, přišla z nadace velice pozitivní zpráva: 

Máme vybráno!

Chtěla bych moc poděkovat nejen Nadaci Karla 

Komárka za to, že jsme mohli být součástí pro-

jektu „Piana do  škol“, ale též každému z  vás, 

kdo jste přispěli jakoukoli částkou. Moc si toho 

vážíme. 

Velké díky za ZUŠku a za naše mladé talenty.

Vladimíra Matušková, DiS.

ředitelka

ZUŠ R A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem

Jarní prázdniny s Jedničkou úplně jinak

Báseň: Ticho
Ticho

když zavřu oči

a konečně ztiším

myšlenky 

co podobají se

pískajícím myším

hlas nitra svého slyším

TICHO ticho ticho

Co je mi řečeno?

Co je tím myšleno?

Nehodnoť

Nesuď

Nebojuj

Vyčkávej a jen pozoruj!

Vím, že není ti dobře na duši

ba ani na těle

Máš strach a úzkost

cítíš se nesměle..

Najdi znovu

svoji ztracenou odvahu 

Odhoď všechny obavy za hlavu

a uvěř

že lepší zítřek čeká nás

A proto teď na dno si sáhnout musíme

Otevřít srdce do široka

všichni si zkusíme

Krásné je to ..

Začni hned příteli

bratře sestro 

jde to! 

Děkuji ti Hlase můj

s tebou se ničeho nebojím

Tvojí radou hodlám se řídit 

lásku a klid chci kolem šířit

Už mlčím 

nenadávám

v Nový věk věřím

a vyčkávám..

Lenka Koppová Petroušová

ZUŠka získala pianino, moc děkujeme

P r o p o j o v á n í 

subjektů půso-

bících na  Krá-

l o v é d v o r s k u 

a  vytváření 

nových forem 

spolupráce jsou jedny z rolí Místní akční skupiny 

Královédvorsko (MAS). V  rámci této činnosti je 

kladen důraz i  na  zapojování místních aktérů, 

občanů a veřejnosti do dění v regionu. 

Širší projednání investiční záměrů fi rem, diskuze 

a prezentace závažných projektů obcí a institucí 

či zjišťování průzkumu veřejného mínění je tak 

nově možné realizovat přímo na  míru. Důraz 

bude po  celou dobu kladen na  komunikaci 

a  spolupráci se zadavatelem, kterému budou 

vždy předány výstupy z jednání. MAS nabízí zna-

lost místního prostředí, profesionalitu a  nezá-

vislý přístup. Aktuálně, v době, která příliš veřej-

ným setkáváním nenahrává, je možné realizovat 

zakázku i online formou. 

Pokud je tedy pro vás důležitý názor široké veřej-

nosti nebo vašich zaměstnanců a  potřebujete 

ve vaší fi rmě či obci projednat jakýkoliv záměr, 

obraťte se s  důvěrou na  MAS Královédvorsko.  

Více informací najdete na  webových stránkách 

www.maskd.cz.

Ing. Lenka Křížová, DiS.

ředitelka MAS Královédvorsko

MAS Královédvorsko přichází do regionu 
s nabídkou veřejných projednávání
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Dlouho očekávané se 

stalo skutečností. I  tak 

by se dala nazvat moder-

nizace školní kuchyně 

v  Základní a  Praktické 

škole ve  Dvoře Králové 

nad Labem, která na svoji 

rekonstrukci čekala již několik desítek let. 

Prostory školní kuchyně prošly v  období ledna 

a  února tohoto roku kompletní rekonstrukcí, 

a to doslova od podlahy až ke stropu. Celý pro-

jekt přestavby proběhl za  fi nanční podpory 

Nadace ČEZ – projekt EPP „Pomáhej pohybem“, 

do  něhož se učitelé a  žáci zapojili v  červenci 

2020. Úkolem projektu bylo nasbírat pomocí 

pohybových aktivit 160 tisíc bodů, jež se nám 

jako kolektivu podařilo získat za neuvěřitelných 

šest dní. Po  splnění pohybové aktivity škola 

od  Nadace ČEZ obdržela 80 tisíc Kč na  novou 

kuchyni. Město Dvůr Králové nad Labem zajistilo 

opravu omítek, rozvodů vody, odpadů a  elek-

třiny, podlahy a  montáž nového PVC, za  což 

zaplatilo zhruba 140 tisíc Kč vč. DPH. Stavební 

úpravy provedla fi rma STAVHAUS, s. r. o., a veš-

kerý nábytek byl vyroben fi rmou PRIMA Michal 

Praus Hajnice.

Školní kuchyně je po náročné rekonstrukci nejen 

estetická a  plně funkční, ale také vybavena 

moderními spotřebiči, jako je myčka nádobí, 

mikrovlnná trouba, lednice, dvě pečící trouby se 

sklokeramickými varnými deskami apod.

Moderně zařízená kuchyňka bude sloužit 

zejména žákům Praktické školy dvouleté 

v  odborných předmětech Příprava pokrmů 

a Drobná údržba domácnosti, ale i všem ostat-

ním. Využita bude též při společném setkávání 

s rodiči a při nácviku sebeobslužných činností.

Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří se 

na  realizaci projektu nové kuchyně podíleli. 

Děkujeme a  velmi si vaší spolupráce vážíme. 

Budeme se těšit na konec distanční výuky a zno-

vuotevření školy žákům, kteří se budou moci 

vzdělávat v modernějším prostředí.

Mgr. Lucie Macková, třídní učitelka I. B

ZŠ a PrŠ Dvůr Králové nad Labem

Na  stránkách www.zs-dk.cz najdete video-

prezentaci, díky níž se můžete podívat nejen 

do prostor školy, ale také na novou kuchyň.  

Vzpomínka na Miloše Mikeše
V  polovině dubna 

2021 to již bude 

10 let kdy zemřel 

k r á l o v é d v o r s k ý 

rodák Miloš Mikeš, 

člen atletického 

oddílu TJ Dvůr Krá-

lové nad Labem. 

Dlouhá léta strávil na  Liberecku v  atletic-

kém oddílu LIAZ Jablonec jako ústřední 

rozhodčí a  instruktor rozhodčích. V  roce 

2000 se přestěhoval do Dvora Králové nad 

Labem a ihned se aktivně zapojil do práce 

sboru rozhodčích. Plných deset let jsme se 

s ním setkávali nejen na dvorském atletic-

kém stadionu, ale i  na  závodech v  rámci 

Královéhradeckého a  Pardubického kraje, 

přestože po  příchodu do  Dvora mu bylo 

již 75 let. Chtěli bychom tímto článkem při-

pomenout osobnost Miloše Mikeše všem, 

kteří ho znali a rádi na něj vzpomínají.

Ing. Oldřich Voňka

předseda oddílu atletiky TJ Dvůr Králové nad Labem

a manželka Anna Mikešová

Otevření denního stacionáře 
Serafína 
Farní charita Dvůr Králové nad Labem 

zahájila 1. ledna 2021 provoz nové sociální 

služby Denní stacionář Serafína. Je určen 

pro občany ve  věku 16–65 let s  mentál-

ním a  kombinovaným postižením. Klienti 

využívají pronajaté prostory v prvním patře 

budovy bývalé školky v Erbenově ulici 2355. 

Po dokončení stavebních úprav bezbariéro-

vého prostoru v přízemí budovy bude staci-

onář přemístěn tam. Abychom jen nečekali 

se založenýma rukama a nepodléhali nega-

tivním náladám dnešní doby, připravujeme 

a pořádáme aktivity, které nás těší a zlepšují 

náladu i při dodržování všech hygienických 

pravidel. Plánujeme, až to bude možné, 

uspořádat v  nově upravených prostorách 

Den otevřených dveří, na který jste již nyní 

srdečně zváni. Aktuální informace najdete 

na www.dk.charita.cz.

Mgr. Jana Čudejková

vedoucí Denního stacionáře Serafína

 Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Žáci ZŠ a PrŠ budou po návratu do školy vařit v nové moderní kuchyni

Nový sokolský zpravodaj
Sokolská župa Podkrkonošská Jiráskova vydala 

také letos svůj Zpravodaj, ročenku, která shrnuje, 

co vše sokolové v loňském roce dokázali. Přestože 

jsme již přes rok v omezeném režimu a mohlo by 

se zdát, že se nic neděje, na stránkách Zpravodaje 

se přesvědčíte, že jsme přece jen něco stihli. 

Poměrně velký prostor má ve  Zpravodaji také 

královédvorská jednota, která patří k  nejaktiv-

nějším v župě. Titulní straně vévodí gymnastické 

družstvo dorostenek a žen a kámen zmizelého, 

také na  zadní obálku se dostaly dvě králo-

védvorské fotografi e. V samotném časopise pak 

najdete vzpomínky na  Královédvoráky J. Vítěz-

níka a B. Chrpu, ale i zprávy o loňských úspěších 

našich závodníků, o  šibřinkách, koronavýzvách 

pro cvičence a o Sokolských stezkách zdraví.

Těšili jsme se, že Zpravodaje ihned předáme, 

chtěli jsme otevřít v sokolovně výdejní okénko, 

aby si je mohli naši členové vyzvednout a přitom 

zároveň zaplatit členský příspěvek. Situace 

se bohužel natolik zhoršila, že nezbylo než to 

odložit. A  tak jsme se alespoň vypravili s  bato-

hem po městě, kde se nám podařilo část Zpra-

vodajů rozdat těm, které jsme potkali. Ostatní se 

mohou ještě chvíli na Zpravodaj těšit.

Zatím vůbec nevíme, kdy a  za  jakých podmínek 

budeme moci obnovit pravidelnou činnost, pře-

sto bychom chtěli naše členy o něco požádat. Rádi 

bychom udrželi členskou základnu, která měla 

v posledních letech 500 členů, a proto si dovolu-

jeme požádat o  zaplacení členského příspěvku 

(známky) na letošní rok, který činí pro děti a mlá-

dež 200 Kč a pro dospělé od 18 let 500 Kč. Udržo-

vací členský příspěvek můžete zaplatit na  účet 

Sokola u České spořitelny, a. s., 1301225339/0800. 

Do zprávy pro příjemce napište jméno, za koho je 

příspěvek zaplacen. Děkujeme za pochopení! 

Výbor TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Pomoc rodinám v covidové době
„Labyrint – cesta pro rodinu“ 

je sociální služba pro rodiny 

s  dětmi, která doprovází 

v  této pro všechny obtížné 

době rodiny s  dětmi 

a  samoživitelky. Samotné 

poskytování služby čelí 

novým výzvám a  potížím, 

které s  sebou covidová 

doba přináší.

Pracovnice služby svou činnost přizpůsobují 

aktuálním potřebám doby a jednotlivých rodin. 

Hlavními tématy klientů je nejen zhoršená 

fi nanční situace, hledání zaměstnání a  přijatel-

ného bydlení, ale i vedení domácnosti, podpora 

při komunikaci s úřady nebo školami a v nepo-

slední řadě také práce s  tématy, která se týkají 

podpory rozvoje dětí a  práce s  rodiči ohledně 

výchovy, rodičovství, neschopnosti rodičů se 

společně mezi sebou domluvit, a  další témata, 

která rodiče se svými dětmi prožívají. 

Současně pracovnice v této době více využívají 

možnost pomoci jednotlivým rodinám pro-

střednictvím Potravinové banky Hradec Králové, 

díky které mají k dispozici pro potřebné potravi-

nové a hygienické balíčky. 

Samotná veřejnost pak pomáhá díky nabízené 

zpravidla materiální pomoci, např. oblečení, 

postele, starší pračky. Tato pomoc je nepostra-

datelnou součástí práce v  sociálních službách. 

Pracovníci charity jsou vděční všem, kteří jí 

potřebné věci nabízejí, ale současně nemohou 

vše přijmout, protože charita nemá žádné volné 

prostory ke skladování. 

Nedílnou součástí práce pracovníků služby 

Labyrint je spolupráce s  různými nadacemi. 

Jeden příklad za všechny – díky mimořádnému 

Adventnímu koncertu pod záštitou Nory Frid-

richové služba získala prostředky na  zakou-

pení pěti notebooků. Ty byly zapůjčeny dětem 

na distanční výuku. 

Celá práce služby Labyrint je ve  znamení pod-

pory, hledání pomoci a individuálního přístupu 

ke každé rodině. Jedna potřebuje více pomoci, 

zatímco druhou stačí směrovat a  jde spíše 

o  podporu dospělých, aby svou situaci zvládli. 

Tuto variantu často využívají rodiny, které se 

prostřednictvím služby nadechnou a  jdou dál 

svou vlastní cestou. 

S pracovníky služby „Labyrint – cesta pro rodinu“ 

je možné se spojit telefonicky na tel.: 733 741 659.

Farní charita Dvůr Králové nad Labem
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Tradiční skautské závody v  šifrování jsme letos 

museli pojmout zcela jinak. Díky vedoucímu 

vlčat, Méďovi, který připravil hru pro naše celé 

středisko, jsme tyto závody mohli uskuteč-

nit. Motivem byla pomoc agentovi, který byl 

na stopě gangu hackerů, kteří hrozili, že vypnou 

celosvětovou síť internet dne 22. února (tímto 

dnem jsme si alespoň takto připomněli Den 

sesterství – mezinárodní svátek přátelství, který 

slaví skauti a  skautky na  počest zakladatele 

R. B. Powella a jeho ženy, neboť se tento den oba 

narodili). Agentova stopa se bohužel ztratila, 

a proto byli vyzváni pomocníci – jednotliví hráči, 

kteří se přihlásili do  hry a  obdrželi poslední 

vzkaz od agenta. Vzkazy byly šifrované a scho-

vané na různých místech našeho města. V těchto 

dopisech byly zašifrované indície k heslu. Těchto 

vzkazů se šiframi bylo okolo sedmi a  poslední 

z  nich zavedl soutěžící 

k  naší skautské vile. Zde 

pomocí indícií musel 

soutěžící uhádnout heslo, 

které následně zadal 

do  počítače umístěného 

za  oknem jedné naší 

klubovny pomocí myši, 

která byla venku. Pokud 

se mu povedlo uhád-

nout a  zadat správné 

heslo, bylo odpočítá-

vání vypnutí internetu 

zastaveno a  hackerský 

útok zrušen. 

Skautky z  8. oddílu se 

koncem února vydaly 

na  virtuální pěší cestu 

do  kolébky skautingu – 

Londýna. Skutečné denní 

ušlé kilometry jednotlivých děvčat z  oddílu si 

účastnice večer posčítaly a posunuly se v mapě 

blíže k Londýnu. Během cesty v mapě se dozví-

daly i  zajímavosti z  míst, kterými procházely. 

Děvčata nezahálela a při svých vycházkách pří-

rodou, ale i civilizací, ještě sbírala odpadky. Trasu 

do Londýna, 1 300 km, by ráda zdolala do Veliko-

noc, což se jistě podaří, protože okolo 15. března 

měla za sebou již přes 600 km.  

Ing. Martin Stránský

Skautské středisko hlásí
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Stomatologická pohotovost
duben 2021
2.–5. 4. a  10.–11. 4: Prouzovi, s. r. o.,

Šafaříkova 1105, Dvůr Králové nad Labem, 

tel.: 499 321 028;

17. a  18. 4.: MDDr.  Petra Andrlová, 

Zubní ordinace č. p.  31, Bílá Třemešná,

tel.: 732 580 139;

24. a  25. 4.: MUDr.  Jiřina Klustová –

Soukromá stomatologická ordinace, s. r. o.,

Preslova 449, Dvůr Králové nad Labem,

tel.: 499 622 560;

1. a  2. 5.: MUDr.  Petra Šípková, s. r. o.,

Rooseveltova 474, Dvůr Králové nad 

Labem, tel.: 499 621 425.

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

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

MC Žirafa chystá na duben 
online bazárek
Mateřské centrum Žirafa 

připravuje bazárek (nejen) 

dětského oblečení za  sym-

bolické ceny, který se bude 

konat netradičně online. Pro 

aktuální nabídku navštivte 

náš facebookový Fb profi l 

MC-Žirafa, kde si 

můžete věci zarezervovat. Výdej bude 

probíhat po  předchozí domluvě 

v prostorách Žirafky, nám T. G. Masaryka 59. 

Budeme rády, když si něco hezkého vybe-

rete a  svým nákupem Žirafku podpoříte. 

Výtěžek z bazárku bude použit na zajištění 

chodu centra. Kdybyste měli zájem o zpro-

středkování prodeje vašich věcí, obraťte 

se na  nás na  messengeru, nebo na  tel.: 

773 292 033. Na bližších podrobnostech se 

spolu následně domluvíme. Děkujeme. 

tým MC Žirafa

Co je nového v útulku Další šance
Útulek Další šance, z. s., zazna-

menal od listopadu 2020 zvý-

šený zájem o koťata i dospělé 

kočky. Starším lidem proto 

nabízíme kočičky již kastro-

vané, klidné a  samozřejmě 

kontaktní. Bohužel stále k  nám přicházejí noví 

jedinci, kteří jsou do budoucna neumístitelní ze 

zdravotních důvodů nebo jejich špatné sociali-

zace. U přijatých nekastrovaných zvířat byla opa-

kovaně zjištěna pozitivita na FeLV a FIV, což jsou 

závažná infekční nevyléčitelná onemocnění, 

která zvířata přenášejí na další kočky a narozená 

koťata. Vyzýváme proto majitele svých kočičích 

společníků, aby toto riziko zvážili a konečně se 

zamysleli nad kastrací nejen z  důvodu zbyteč-

ného množení zvířat. 

V  případě nálezu skutečně opuštěné kočky 

nebo kotěte kontaktujete nás a městskou poli-

cii. Ta po  sepsání protokolu osloví útulek Další 

šance, se kterým má město smlouvu, předá 

kočku do naší péče, což lze pouze se součinností 

s  obcí. To se samozřejmě netýká koček nebo 

namnožených koťat, která mají svého maji-

tele. Přestože máme stop stav, nalezené kočky 

z  našeho města mají přednost, zastaven byl 

příjem z okolních menších obcí, které většinou 

nález opuštěných koček neřeší, byť jim to zákon 

ukládá.

Aktuálně je k  adopci několik odrostlých koťat, 

máme ale i  mladší a  postarší kočičky, které 

na  nový domov stále čekají. Jsou kastrované, 

očkované a převážně též čipované. Nabídku zví-

řat najdete na našich webových a Fb stránkách, 

schůzku si domluvíte na tel.: 605 751 717.

Hledáme majitele 

tohoto dospělého 

bílorezavého kocoura, 

který má poškozené 

pravé oko. Byl nale-

zen v  ulici Slunečná 

a  pravděpodobně 

patří někomu z okolí oční školy. Pokud jste tedy 

jeho majitelem, nebo víte, komu patří, kontak-

tujte nás na tel. 605 751 717.

Více informací na  www.dalsisance.cz, na  Fb 

profi lu www.facebook.com/KockyDvurKralove,

nebo na  e-mailu: dalsisancedknl@seznam.cz.

Č. ú.: 2400810343/2010 VS 248 nebo 

236897918/0300 VS 248 (do účtu lze přes naše 

stránky nahlédnout).

Beatriz Motalová, Další šance, z. s., Dvůr Králové n. L.


