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O záměru výstavby na Berlínku zastupitelé napoprvé 
nerozhodli, budou tak o něm jednat znovu
Zastupitelé města Dvůr Králové nad Labem 

na  svém zasedání v  úterý 13. dubna 2021 disku-

tovali o  záměru výstavby v  lokalitě Berlínek. Pro-

jednávání doprovázela více než dvouhodinová 

diskuze, do které se zapojila také řada občanů, ať 

už u mikrofonu, nebo v publiku.

Nejprve záměr společnosti prostřednictvím 

studie s vizualizací představil zastupitelům 

a  přítomné veřejnosti architekt Milan Košař, 

který uvedl, že společnost chce v  lokalitě Ber-

línu vystavět bytové domy s  celkem 55 byty 

a  70 parkovacími místy. Zároveň by v  případě 

úpravy organizace dopravy a  zjednosměrnění 

přilehlých ulic došlo k vytvoření dalších 30 par-

kovacích míst. 

Na  otázky týkající se záměru společnosti, ale 

také na dotazy směřující na zázemí společnosti 

a  její důvěryhodnost, resp. na  důvěryhodnost 

své osoby, odpovídal zastupitelům zástupce 

společnosti Matouš Spilka.

V  diskuzi vystoupili také občané, kteří uvá-

děli, že nesouhlasí s  prezentovanou podobou 

výstavby, protože se obávají zhoršení kvality 

bydlení v lokalitě – zastínění jejich obydlí, ztráty 

současných parkovacích míst, fi nančního zne-

hodnocení jejich bydlení a  podobně. Jak ale 

také zaznělo, jedná se o zajímavý projekt, jenže 

nevhodný do lokality Malého Berlínku.

Zastupitelé nakonec hlasovali třikrát – nejprve 

o  návrhu zastupitele Dušana Kubici na  stažení 

materiálu, poté o  návrhu zastupitelky Dany 

Bohutínské na  odmítnutí obou nabídek 

a  na  nové zveřejnění záměru výstavby v  dané 

lokalitě a nakonec se hlasovalo o původně navr-

hovaném usnesení se souhlasem směny části 

pozemkové parcely č. 1697/1 v  k. ú. Dvůr Krá-

lové nad Labem za bytové jednotky do vlastnic-

tví města se společností Brickbay SE. Zastupitelé 

však ani v jednom případě nepřijali žádné usne-

sení, o záměru výstavby v lokalitě Berlínek se tak 

bude jednat znovu na příštím zasedání zastupi-

telstva, které by se mělo uskutečnit v červnu.  

„Chtěl bych ujistit občany, kteří na  zastupitel-

stvu vystoupili, že jsme pozorně vyslechli jejich 

podněty a argumenty, proč s výstavbou nesou-

hlasí, a  že se jimi budeme zabývat. Bereme je 

vážně, stejně jako zástupce petičního výrobu, 

kteří opakovaně jednali na  městském úřadě se 

zástupci developera,“ uvedl po jednání zastupi-

telstva starosta Jan Jarolím. 

Zápisy z  jednání zástupců petičního výboru 

a  developera najdete na  webových stránkách 

města www.mudk.cz.

Do záměru bytové výstavby v  lokalitě Berlínek, 

který vyhlásilo město, se v  závěru roku 2020 

přihlásily dvě společnosti: Bořek – byty, s. r. o., 

Dvůr Králové nad Labem a  společnost Brick-

bay SE Praha. Zatímco královédvorská spo-

lečnost nabídla v  lokalitě výstavbu parkoviště 

(tím nesplnila zadávací podmínky vyhlášeného 

záměru), pražská společnost představila projekt 

s  názvem Pod zelenými střechami. Ten poté 

prezentovala také ve  stavebně-architektonické 

komisi, která s  ním po  urbanisticko-architekto-

nické stránce souhlasila. Proti výstavbě se však 

vymezili občané žijící nejen v  lokalitě Berlínek 

a  proti záměru společnosti sepsali také petici, 

kterou zastupitelé vzali na  vědomí a  schválili 

odpověď.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

V ZUŠce už hrají na nové pianino
Královédvorská ZUŠ R. A. Dvor-

ského se raduje z nového pianina, 

které získalo díky veřejné sbírce 

Piana do škol. Sbírku vyhlásila vloni 

rodinná nadace Karla Komárka. Pia-

nino přivezli do Dvora Králové nad 

Labem 14. dubna a radost z něho 

mají žáci i pedagogové. „Chtěla 

bych moc poděkovat nejen Nadaci 

Karla Komárka za to, že jsme mohli 

být součástí projektu ´Piana do 

škol´, ale též každému z vás, kdo 

jste přispěli. Moc si toho vážíme. 

Velké díky za ZUŠku a za naše 

mladé talenty,“ uvedla Vladimíra 

Matušková, ředitelka ZUŠ.

(mik), foto: Jan Skalický

Informujeme občany o provozu 
městského úřadu
Od  pondělí 19. dubna 2021 se provoz 

Městského úřad Dvůr Králové nad Labem 

vrátil do  standardního režimu bez ome-

zení. I  nadále však žádáme občany, aby 

při vstupu do  budov Městského úřadu 

Dvůr Králové nad Labem dodržovali platná 

hygienická opatření: měli vždy zakrytý 

nos a  ústa respirátorem, používali dezin-

fekci rukou, která je umístěna při vstupu 

do budov, a dodržovali vzájemné odstupy. 

Děkujeme za pochopení.

(mik)
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Město Dvůr Králové nad Labem v  letošním roce 

vypsalo výzvu k  poskytnutí účelové neinves-

tiční dotace pro poskytovatele sociálních služeb, 

v  rozpočtu města bylo pro tento účel vyčleněno 

1,9 mil. Kč. Zastupitelé na  svém dubnovém zase-

dání jednali o žádostech o podporu nad 50 tisíc Kč. 

„V  rozpočtu města na  rok 2021 je na  podporu 

sociálních služeb vyčleněno o  200 tisíc Kč více 

než v  roce předcházejícím. Navýšena byla také 

maximální možná částka, o  kterou bylo možné 

žádat, a  to z  původních 200 na  250 tisíc Kč. 

Finanční prostředky jsou určeny na služby posky-

tované ve  prospěch občanů, které přispívají 

ke  zlepšení a  zkvalitnění jejich života. Prioritou 

jsou služby lokálního charakteru, v terénní formě, 

které umožňují lidem zůstávat co nejdéle v jejich 

domácím přirozeném prostředí,“ říká místosta-

rostka města Alexandra Jiřičková a  pokračuje: 

„Cílem této výzvy je podpořit, rozvíjet a zkvalitnit 

ucelenou síť registrovaných sociálních služeb, 

které jsou určeny především pro seniory, osoby se 

zdravotním postižením, děti a mládež ohroženou 

společensky nežádoucími jevy a  rodiny s  dětmi 

ohrožené sociálním vyloučením či se zdravot-

ním postižením, osoby v  krizi nebo osoby bez 

přístřeší.“ Dosud bylo mezi žadatele rozděleno 

z  vyčleněných fi nančních prostředků necelých 

112 tisíc Kč, když o  žádostech o  podporu do

50 tisíc Kč rozhodli radní.

Kompletní seznam příjemců dotací: 

• Oblastní charita Červený Kostelec – domov 

pro osoby se zdravotním postižením 

89.200 Kč, odlehčovací služby v  Domově 

sv. Josefa 59.200 Kč,

• Diakonie ČCE – středisko ve  Dvoře Králové 

nad Labem – pečovatelská služba 199.200 Kč, 

denní stacionář 95.200 Kč, domov pro seni-

ory 199.200 Kč, domov se zvláštním režimem 

119.200 Kč,

• Sdružení ozdravoven a  léčeben okresu 

Trutnov – sociální rehabilitace 52.000 Kč, 

odborné sociální poradenství 14.200 Kč, kon-

taktní centrum 29.200 Kč,

• Misericordia, o. p.  s. – sociální rehabilitace 

79.200 Kč,

• Farní charita Dvůr Králové nad Labem – soci-

álně aktivizační služba pro rodiny s  dětmi 

159.200 Kč, nízkoprahové zařízení pro děti 

a  mládež 159.200 Kč, odborné sociální 

poradenství 119.200 Kč, osobní asistence 

199.200 Kč, sociálně-terapeutické dílny 

159.200 Kč, denní stacionář 99.200 Kč,

• Oblastní charita Hradec Králové – raná péče 

29.200 Kč,

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

39.200 Kč.

Příjemce dotací najdete na www.mudk.cz v sekci 

Rozvoj/Granty a  dotace/Výsledky dotačních 

titulů města.                Miroslava Kameníková

Mezi poskytovatele sociálních služeb 
město rozdělí 1,9 milionu korun

Nouzový stav skončil, část dětí se vrátila do škol, dál se očkuje

Upozornění na dočasné 
přesunutí podatelny
Upozorňujeme občany, že je podatelna 

Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem 

přesunuta do náhradních prostor v budově 

čp. 795 v ulici Komenského, do tzv. „volební 

místnosti“. Vchod do budovy je z prostran-

ství před garážemi městského úřadu, míst-

nost se nachází vpravo v přízemí. K dočas-

nému přemístění pracoviště, které by mělo 

trvat několik týdnů, došlo kvůli opravě stá-

vajících prostor.

Podatelna je pro občany i nadále otevřena 

v pondělí a ve středu od 7:00 do 17:00 hod., 

v úterý a ve čtvrtek od 7:00 do 15:00 hod.

a v pátek od 7:00 do 13:30 hod.              (mik)

Stomatologická pohotovost
květen 2021
1. a 2. 5.: MUDr. Petra Šípková, Rooseveltova 

474, Dvůr Králové n. L., tel.:  499 621 425,

8. a 9. 5.: MUDr. Hana Šujáková, Roo-

seveltova 474, Dvůr Králové n. L., tel.: 

499 621 423,

15. a 16. 5.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 

1105, Dvůr Králové n. L., tel.: 499 321 028, 

22. a 23. 5.: MUDr. Jiří Záplata, zub. ord. 

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

499 392 811,

29. a 30. 5.: MUDr. Gustav Hrabý, Fügnerova 

519, Dvůr Králové n. L., tel.: 499 320 795.

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

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Po několika měsících skončil v neděli 11. dubna 

2021 o  půlnoci nouzový stav, který byl v ČR 

vyhlášen kvůli pandemii koronaviru. Přestalo 

tak platit omezení cest mezi okresy a  změnila 

se některá vládní nařízení, která byla přijata, aby 

se zabránilo šíření nemoci covid-19. Do konce 

dubna se také výrazně zlepšila epidemická situ-

ace, a to nejen ve Dvoře Králové nad Labem.

Vzdělávání
V pondělí 12. dubna se za přísných protiepide-

mických opatření vrátili do  lavic žáci 1. stupně 

základních škol, žáci praktické školy jednoleté 

a dvouleté a zároveň se otevřely mateřské školy 

pro předškoláky a  také pro děti ze speciálních 

tříd. Na  základních školách se jedná o  rotační 

výuku, kdy se třídy po týdnu střídají v prezenční 

a  distanční výuce. Během přítomnosti ve  škole 

musejí školáci nosit zdravotnickou roušku 

nebo respirátor, navíc jsou dvakrát týdně tes-

továni antigenními testy z  kraje nosu. Testují 

se i  zaměstnanci školských zařízení. „Přestože 

před návratem dětí do  škol měli především 

rodiče obavu z testování, vše nakonec dopadlo 

dobře a musím vyzdvihnout ředitele i pedagogy 

v  našich základních a  mateřských školách, jak 

celou situaci zvládli, přestože na  její přípravu 

měli jen několik dní, stejně jako na informování 

rodičů,“ říká místostarostka Alexandra Jiřičková.

Díky příznivé epidemické situaci se pak v pon-

dělí 26. dubna 2021 vrátily do mateřských škol 

v Královéhradeckém kraji všechny děti, a to již 

bez nutnosti testování a nošení roušky. 

Návrat žáků 2. stupně základních škol, a to rotač-

ním způsobem, se v Královéhradeckém kraji 

předpokládá 3. května. 

U přijímacích zkoušek se žáci budou muset 

prokázat negativním testem na covid-19.

Prezenční výuka byla částečně obnovena na krá-

lovédvorské ZUŠ R. A. Dvorského. Individuální 

výuka je tak možná v  oboru hra na  hudební 

nástroj a zpěv za podmínek, že jsou v učebně pří-

tomni pouze 1 žák a 1 vyučující. Distanční formou 

pokračuje hudební nauka, taneční obor, výtvarný 

obor, literárně-dramatický obor a  skupinová 

výuka. „Žáci se v ZUŠ netestují, u  pedagogů je 

však testování povinné. Nadále platí přísná hygi-

enická opatření a  povinnost nosit v  prostorách 

školy a při výuce roušku nebo respirátor,“ upozor-

ňuje Vladimíra Matušková, ředitelka dvorské ZUŠ.

V omezeném režimu začal opět fungovat také 

DDM Jednička (více na str. 6).

Doprava
Doprava v Královéhradeckém kraji se od 

12. dubna vrátila k platnému jízdnímu řádu, více 

na www.idos.cz a www.dopravakhk.cz.

Prodejny, služby, volný čas a sport
Opět se otevřely prodejny s dětským oblečením 

a obuví, papírnictví, prodejny pietního zboží, čis-

tírny, prádelny, zámečnictví, provozovny oprav 

zařízení pro domácnosti nebo prodej náhrad-

ních dílů pro auta a stroje. Na náměstí T. G. Masa-

ryka se vrátily trhy, zpočátku jen farmářské. 

S omezenou kapacitou opět otevřel i Safari Park 

Dvůr Králové, návštěvníci však zatím mohou 

do venkovních expozic (www.safaripark.cz).

Otevřena jsou opět venkovní sportoviště, 

i nadále ale platí různá omezení.

Další rozvolnění bylo oznámeno od 3. května. 

Ochranné pomůcky
Stále je možné si ochranné pomůcky 

vyzvednout v  městském infocentru nebo 

v městské knihovně Slavoj. 

Testování a očkování
Do konce dubna se mohla veřejnost nechat 

zdarma otestovat na covid-19 v Hankově domě. 

Od poloviny února do 26. dubna zde bylo pro-

vedeno 2 590 testů, z toho bylo pouze 38 vzorků 

pozitivních. „Děkuji Farní charitě a dobrovolní-

kům, že nám pomohli celou situaci během epi-

demie právě testováním zvládnout,“ podotýká 

Alexandra Jiřičková.

Nyní antigenní testování veřejnosti zajišťuje ve 

Dvoře Králové nad Labem zařízení Vividus East 

(www.vividus-east.cz), případně Městská nemoc-

nice, a. s. (www.mndk.cz).

Během dubna se mohli do centrálního rezervač-

ního systému na  www.crs.mzcr.cz začít k  očko-

vání registrovat zájemci z řad pracovníků v soci-

álních službách a také občané starší 65 a poté 

i 60 let. Následovat by mělo spuštění registrace 

pro další věkové skupiny. 

Městská nemocnice nadále pokračuje v  očko-

vání zaregistrovaných zájemců a  do  očkování 

se zapojují i  praktičtí lékaři. „Jsem ráda, že se 

nám povedlo zajistit navýšení dodávek vakcín 

pro městskou nemocnici na 900 týdně a během 

května dojde k  dalšímu navýšení. I  nadále 

platí, že množství dodaných vakcín záleží také 

na počtu zaregistrovaných zájemců. Pokud tedy 

patříte do  vybraných skupin, které se mohou 

k očkování registrovat, a máte o to zájem, určitě 

se zaregistrujte,“ dodává Alexandra Jiřičková.

 Miroslava Kameníková

Uvedený přehled je platný k 26. dubnu 2021. Pro 

aktuální informace sledujte prosím i nadále sdě-

lovací prostředky, případně www.mudk.cz.
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Je vám více než 15 let, jste občanem Dvora Králové 

nad Labem a víte o projektu, který by udělal radost 

vám i spoluobčanům? Může to být nová lavička, 

stojany na  kola, oprava nebo vybudování dět-

ského hřiště či venkovní posilovny, výsadba zeleně 

či uspořádání akce pro veřejnost, třeba koncertu. 

Pokud takový nápad nosíte v hlavě, zapojte se do 

1. ročníku participativního rozpočtu, který startuje 

1. května. Veřejnost pak v  hlasování vybere pro-

jekty v  celkové hodnotě 1 milion Kč, které město 

zrealizuje v  roce 2022. Občané tak mají možnost 

navrhnout především menší projekty, které by 

zlepšily místo, kde žijí.

Své návrhy na projekty může podat každý občan 

Dvora Králové nad Labem starší 15 let a  tito 

občané budou pak moci také o  jednotlivých 

návrzích hlasovat. Věková hranice byla stano-

vena tak, aby svůj názor mohla projevit i mladá 

generace. 

Přijďte s nápadem
A  co tedy máte dělat, pokud máte pro-

jekt a  chcete ho podat? Od 1. května do

15. července 2021 vyplňte na www.par.mudk.cz

elektronický navrhovací formulář. Jde to 

snadno a  z  pohodlí domova. Pokud nemůžete 

nebo nechcete používat počítač, svůj návrh 

můžete podat i v papírové podobě a odevzdat 

ho na  podatelnu městského úřadu. Pokud si 

nebudete vědět rady s  tím, co má návrh obsa-

hovat, případně s  vyplněním elektronického 

formuláře, pomohou vám pracovníci oddělení 

vztahů k  veřejnosti Miroslava Kameníková (e-

mail: kamenikova.miroslava@mudk.cz) a Jan Ska-

lický (e-mail: skalicky.jan@mudk.cz).

Nezapomeňte, že projekty musejí splňovat 

následující pravidla: investiční projekty musí být 

realizovány na pozemcích a v objektech města 

(lze ověřit na stránkách katastrálního úřadu 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz), musí být v souladu 

se schváleným územním plánem města a nesmí 

být v kolizi s městem připravovanými projekty. 

V  případě neinvestičních projektů lze žádat 

podporu na  komunitní, volnočasové, kulturní 

či sportovní aktivity zajišťované navrhovatelem 

projektu. Návrhy nesmí porušovat platné právní 

předpisy a  musí být ve  veřejném zájmu. Maxi-

mální předpokládaná hodnota jednoho navrho-

vaného projektu je 500 tisíc Kč a projekty musí 

být realizovatelné do  jednoho kalendářního 

roku od data zveřejnění výsledků.

Své návrhy může podat občan města Dvůr Krá-

lové nad Labem starší 15 let, každá osoba maxi-

málně jeden návrh v jednom ročníku participa-

tivního rozpočtu.

Návrh musí obsahovat: název projektu, co nej-

podrobnější popis (lokalitu zamýšlené realizace 

– adresa/GPS souřadnice, odůvodnění návrhu 

– jaký bude přínos pro město, kolika občanů 

se bude týkat, detailní popis projektu), návrh 

rozpočtu (vedle realizace je třeba zahrnout 

i všechny související náklady např. za zpracování 

projektové dokumentace či následnou údržbu), 

související přílohy (fotodokumentace stávají-

cího stavu, zákres změn, plánek příp. vizualizace, 

typy navrhovaných prvků aj.).

Všechny informace o  participativním rozpočtu 

(pravidla, postup, harmonogram, kontaktní 

údaje) najdete na stránkách www.par.mudk.cz.

Ty jsou jednoduché, intuitivní na  ovládání 

a  lze je používat i  na tabletech nebo chytrých 

telefonech.

Dne 30. dubna skončilo navrhování projektů 

do  pilotního (zkušebního) ročníku participativ-

ního rozpočtu. Navržené projekty nyní posoudí 

pracovní skupina složená z  odborníků měst-

ského úřadu a během června budou jednotlivé 

návrhy představeny veřejnosti. Ta svým hlaso-

váním rozhodne, které projekty v celkové hod-

notě 200 tisíc Kč budou ještě v  letošním roce 

ve Dvoře Králové nad Labem realizovány.

Online seminář
Zajímá vás participativní rozpočet, ale stále 

nevíte, jak na to? Právě pro vás připravujeme 

na 17. května od 16:00 do 18:00 hod. online 

workshop, kde se budete moci zeptat. Informace, 

jak se přihlásíte, najdete na www.par.mudk.cz.

Miroslava Kameníková 

Měníme spolu Dvůr. Sami rozhodněte, na co půjdou peníze

Občané mohou bezkontaktně 
platit také na registru vozidel
Město Dvůr Králové nad Labem rozšířilo 

svoje služby. Nově je možné bezkon-

taktně platit také na  pracovišti registru 

vozidel, kde byl v uplynulých dnech nain-

stalován a  zprovozněn platební terminál. 

Dosud mohli občané bezkontaktně platit 

na  pokladně v  hlavní budově městského 

úřadu na  nám. T. G. Masaryka 38, nově je 

tato služba rozšířena i na odloučené praco-

viště úřadu v Nedbalově ulici. 

(mik)

Provoz dětské pohotovosti 
podpoří město 250 tisíci Kč
Také v  roce 2021 podpoří město Dvůr 

Králové nad Labem zajištění provozu dět-

ské pohotovosti, a to částkou 250 tisíc Kč. 

Příslušnou smlouvu schválili zastupitelé 

na svém dubnovém zasedání. Provoz dět-

ské pohotovosti zajišťuje Městská nemoc-

nice, a. s., Dvůr Králové nad Labem, a  to 

vždy v  sobotu, neděli a  ve  státní svátky 

od 8:00 do 20:00 hod. 

(mik)

Město Dvůr Králové nad Labem i v prvním pololetí 

roku 2021 pomůže podnikatelům, na  něž nega-

tivně dopadla koronavirová pandemie a přerušila 

nebo výrazně omezila jejich činnost. Rozhodli 

o  tom zastupitelé na  svém dubnovém zasedání, 

když souhlasili s prominutím celého nebo snížením 

části nájemného těm, kteří mají od města prona-

jaty prostory sloužící podnikání.

Město Dvůr Králové nad Labem stejně jako 

v  červnu a  v  prosinci loňského roku pro tyto 

účely rozdělilo podnikatelské subjekty na  sku-

piny s různým rozsahem pomoci.

1. Subjektům z  první skupiny, které po  dobu 

nouzového stavu nemohly vykonávat svoji čin-

nost pro veřejnost (např. restaurace, kadeřnictví, 

sociální služby atd., celkem 9 subjektů), bude 

od 1. ledna do 30. června 2021 prominuto 100 % 

původní nekrácené výše nájemného.

2. Subjektům, které po  dobu nouzového stavu 

mohly vykonávat svou činnost pro veřejnost 

pouze z  části (např. některé obchody a  služby, 

celkem 29 subjektů), bude od  1. ledna do 

30. června 2021 prominuto 50 % původní nekrá-

cené výše nájemného.

3. Podnikatelských subjektů zařazených do třetí 

skupiny, na jejichž činnost mělo vyhlášení nou-

zového stavu minimální vliv (např. bankovní 

ústavy, celkem 3 subjekty), se pomoc ve formě 

snížení nájmu netýká.

„O  pomoci podnikatelům jsme v  zastupitelstvu 

jednali již potřetí, a  to vzhledem k  pokračující 

krizi během koronavirové pandemie. Takže tímto 

na  předchozí pomoc v  podstatě navazujeme,“ 

říká starosta Jan Jarolím. Město Dvůr Králové nad 

Labem poskytlo podporu např. i  podnikatelům 

z  oblasti cestovního ruchu, když vloni zrušilo 

vyhlášku o místním poplatku z pobytu. Zpoplat-

něno není ani umístění prodejních stánků nebo 

zahrádek u  restaurací či zábor veřejného pro-

stranství při pořádání kulturních a  sportovních 

akcí. Město také nabízí podnikatelům bezplatnou 

propagaci v  NKR (více str. 8) a  na www.mudk.cz 

zveřejňuje přehled provozoven, které prodávají 

jídlo a nápoje s sebou, případně jídlo rozváží.

Miroslava Kameníková

Město pokračuje v pomoci podnikatelům 
postiženým koronavirovou pandemií
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Zásahy strážníků za březen 2021 

Druh zásahu březen 2021 

BESIP přestupky  52

Ostatní přestupky na úseku dopravy  1

Veřejný pořádek (přestupek) 6

Občanské soužití (přestupek) 2

Majetek (přestupek) 4

Občansko-právní spor  1

Ztráty a nálezy 3

Poskytování údajů (evidence)  2

Přestupek – nezletilý/mladistvý  1

Odchyt zvířete (opatření) 4

Doručení písemnosti (šetření) 2

Převoz na PAZS 2

Součinnost (PČR, MěÚ, OS, OVS)  5

Covid-19 (opatření) 208

Trestný čin 1

Celkem:  294

Pokuty v blokovém řízení 34

Na místě nezaplacených bl. pokut 16

Domluva 189

Předáno Policii ČR  2

Předáno na správní odbor MěÚ 28

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Máte zaplacený poplatek 
za svoz nádob na bioodpad?
V  roce 2021 účastníci projektu, kteří 

si od  města zapůjčili hnědou nádobu 

na  bioodpad, přispějí na  svoz bioodpadu 

částkou 300 Kč za  nádobu o  objemu 140 l 

za  rok, 500 Kč za  nádobu o  objemu 240 l 

za rok a 1.600 Kč za nádobu o objemu 770 l.

Splatnost poplatku pro rok 2020 byla 

do  31. března 2021. Při kontrole bylo zjiš-

těno, že někteří občané, kteří již mají uza-

vřenou smlouvu z  minulých let, poplatek 

za  svoz nádoby na  bioodpad dosud ne-

uhradili. Tímto je žádáme, aby neprodleně 

uhradili bezhotovostní platbu na  účet 

č.: 187580614/0300 (variabilní symbol je 

uvedený na  smlouvě). Složenky nebudou 

vystavovány.

Ing. Eva Šírková, odbor životního prostředí

Zastupitelé města na  svém dubnovém zasedání 

schválili nové znění obecně závazné vyhlášky 

č. 1/2021 o nočním klidu, která stanoví výjimečné 

případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena 

dobou kratší, než stanoví zákon, nebo při nichž 

nemusí být doba nočního klidu dodržována. 

Při přípravě nového znění vyhlášky město 

vyzvalo ke  spolupráci organizátory veřejných 

akcí, aby zaslali informace o  akcích pro veřej-

nost, které chtějí v letošním roce pořádat a které 

by měly trvat i po 22. hodině. Ve vyhlášce je tak 

uveden i seznam kulturních či sportovních akcí 

pro veřejnost, které se mohou konat i  v  době 

nočního klidu. 

Doba nočního klidu nemusí být dodržována 

v noci z 31. prosince na 1. ledna. Zkrácená doba 

nočního klidu od  půlnoci do  6. hodiny ranní 

bude platit v  případě konání následujících 

veřejnosti přístupných akcí: Kino na  kolečkách, 

Hudební večery na  Tyršově koupališti, Štědro-

večerní zpívání koled na náměstí T. G. Masaryka, 

Hudební večery u Hankova domu. 

Zkrácená doba nočního klidu od 2. do 6. hodiny 

ranní bude platit během konání následujících 

akcí: Královédvorský majáles, Královédvorský 

den piva, Motosetkání 2021, Městská slavnost, 

Vítání prázdnin ve  Verdeku, Svatováclavské 

posvícení ve Verdeku. 

Do  obecně závazné vyhlášky mohou být zařa-

zeny pouze kulturní, společenské a  sportovní 

akce pořádané ve venkovním prostoru a určené 

pro širokou veřejnost. Pořadatelé soukromých 

akcí (na  které nemá přístup široká veřejnost) 

při jejich organizaci musejí v době od 22:00 do 

6:00 hod. respektovat noční klid.

Vyhlášku najdete na webu www.mudk.cz.

Miroslava Kameníková

Dvůr Králové nad Labem má novou 
vyhlášku o nočním klidu

Zajímáš se o 2D/3D tisk? Baví tě vytvářet modely? 

Nebo se ti líbí gravírování třeba do  skla? Tak 

právě pro tebe je tu nová výzva! Vytvoř návrh 

či model a společně ho v robotické učebně zre-

alizujeme (např. vytiskneme na  3D tiskárně). 

Inspiruj se při procházce obcí a  vytvoř model 

budovy či sedni ke  stolu a  navrhni logo/obrá-

zek, který bude propagovat akci nebo instituci 

ve tvé obci. Tvůj výtvor ti otiskneme/vygravíru-

jeme na skleničku, klíčenku, tužku, výšivku nebo 

si tak navrhneš vlastní samolepku. Výzva má 

dvě kola a konečné termíny pro odevzdání jsou: 

1. kolo – 31. května 2021, 2. kolo – 1. listopadu 

2021. Všechny práce zhodnotí porota složená 

z  učitelů informatiky. Hodnoceny budou: při-

pravenost k  výrobě, kvalita zpracování návrhu 

a jeho proveditelnost. Vybrané modely a návrhy 

si žák vyrobí v robotické učebně. Výzvu tvoří dvě 

kategorie, je čistě na tobě, kterou zvolíš. Předsta-

vivosti se meze nekladou. Více informací o akci 

získáš ve své škole od učitele informatiky.

kancelář MAS Královédvorsko 

Navrhni a nakresli s radostí, se 
strojem to máš bez starostí
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Technické služby města 
informují
Provozní doba 
sběrného dvora

Provozní doba sběr-

ného dvora v Seifer-

tově ulici se vrací do 

standardního režimu. 

Výjimkou budou květnové státní svátky 

1. a 8. května, kdy bude sběrný dvůr uza-

vřen. Bioodpad jako listí, trávu a větve je 

možné uložit do areálu vedle sběrného 

dvora, a to v pracovní dny od 7:00 do 

14:00 hod. a dále v rámci provozní doby 

sběrného dvora. Trávu a listí ukládejte do 

přistaveného kontejneru. Při návštěvě 

sběrného dvora prosím dodržujte platná 

protiepidemická opatření.

Provozní doba (26. dubna až 31. října): 

pondělí 13:00–18:00 hod., středa 7:30–

11:30 hod., pátek 13:00–18:00 hod., sobota 

8:00–12:00 hod.

Nabídka pracovních míst
TSm nabízejí práci na pozicích evident-

skladník (evidence odpadů, druhotných 

surovin a  nebezpečných odpadů, hlášení 

SEPNO, výdej a  příjem kompostérů, štěp-

kovačů, odpadových nádob atd.) a  plav-

čík/strojník (provoz a  údržba městských 

sportovišť, práce je na  dvě směny). Jedná 

se o  plný pracovní úvazek s  termínem 

nástupu dle dohody. Zájemci se mohou 

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

Ve městě v létě rozkvetou 
záhony s letničkami

V osmi lokalitách města Dvůr Králové nad 

Labem pracovníci technických služeb 

města ve spolupráci se specializovanou 

fi rmou připravili záhony, které oseli směsí 

letniček. „Stále se snažíme hledat nová 

místa, která by byla pro výsev letniček 

vhodná, a zejména rozšiřujeme plochu, na 

kterou jsou letničky postupně vysévány. 

Z tohoto hlediska půjde letos o nejroz-

sáhlejší založení letničkových záhonů ve 

městě,“ říká Milan Šimek, vedoucí odboru 

životního prostředí. Letničkové záhony tak 

zkrášlí prostředí Strže, Benešova nábřeží, 

Heydukovy ulice, Denisova náměstí, Roo-

seveltovy nebo Slunečné ulice a založeny 

jsou i na křižovatkách Švehlovy a Legio-

nářské ulice nebo Vrchlické a Nedbalovy 

ulice. „Funkce letničkových záhonů není 

pouze estetická, ale také ekologická. Jedná 

se totiž o vhodné prostředí pro hmyz 

a další drobné živočichy, kteří jinak nemají 

ve městě příznivé podmínky pro život,“ 

dodává Milan Šimek.                                  (mik)

Na náměstí se vrátily trhy, zatím farmářské
Od  středy 14. dubna 2021 se na  náměstí 

T. G. Masaryka opět vrátily trhy, a  to po  dlouhé 

odmlce způsobené koronavirovou pandemií. 

„Na  základě vládního nařízení se zatím mohou 

konat pouze farmářské trhy, prodej doplňko-

vého sortimentu, jako je například oblečení, 

není možný,“ říká Radek Aleš, organizátor trhů 

ve  Dvoře Králové nad Labem. Stejně tak není 

zatím možné na  trzích prodávat občerstvení, 

které by lidé na místě konzumovali. 

Návštěvníci se však mohou těšit na  stánky 

s  pečivem, ovocem a  zeleninou, sýry a  uzeni-

nami, chybět nebudou ani stánky s  květinami 

a  sazenicemi. „Během konání trhů budeme 

dodržovat platná hygienická opatření. Mezi 

stánky musí být rozestupy minimálně 2 metry. 

Na stáncích bude pro zákazníky k dispozici dez-

infekce, prodejci budou mít roušky a  rukavice,“ 

dodává Radek Aleš. 

Trhy se budou na náměstí T. G. Masaryka konat 

za dodržení všech bezpečnostních opatření pra-

videlně každou středu od 8:00 do 16:00 hod., 

od května by měl být nabízený sortiment zboží 

rozšířen i o ten doplňkový. 

Miroslava Kameníková, foto: Jan Skalický

Město Dvůr Králové nad Labem v roce 2021 vyhlá-

silo dotační program na podporu tří oblastí tělový-

chovy a  sportu: dlouhodobá činnost sportovních 

oddílů na území města, sportovní akce pořádané 

na  území města a  podpora sportovních akti-

vit jednotlivců. V  rozpočtu města bylo pro tento 

účel vyčleněno 7 mil. Kč. Odboru školství, kultury 

a sociálních věcí bylo v řádném termínu doručeno 

celkem 50 žádostí. Zastupitelé na  svém dubno-

vém zasedání jednali o žádostech o podporu nad 

50 tisíc Kč. 

Mezi žadatele již bylo z vyčleněných prostředků 

rozděleno 440 tisíc Kč, když o žádostech o pod-

poru do výše 50 tisíc Kč rozhodli radní.

Příjemci dotací, které schválilo zastupitelstvo:  

• Softball Club Dvůr Králové nad Labem 

– 70.000 Kč,

• TJ Sokol Žireč – 39.000 Kč,

• Angeles Dance Group, z. s. – 190.000 Kč,

• KARATE DO  Dvůr Králové nad Labem, z. s. 

– 110.000 Kč,

• TJ Sokol Lipnice, z. s. – 75.000 Kč,

• TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem – spor-

tovní činnost 643.000 Kč, akce Oblastní pře-

bor v  gymnastice 11.000 Kč, Podzvičinský 

skokánek, závod věk. skupin, Český pohár 

27.000 Kč, Velká cena Podkrkonoší v olympij-

ském šplhu 26.000 Kč,

• Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad 

Labem z. s. – 350.000 Kč,

• 1. HK Dvůr Králové, z. s. – 570.000 Kč,

• TC Dvůr Králové, z. s. – 480.000 Kč,

• Self defence team DK, z. s. – 109.000 Kč,

• TJ Dvůr Králové nad Labem, z. s. – oddíly bez 

fotbalu 335.000 Kč,

• TJ Dvůr Králové nad Labem, z. s. – oddíl fot-

balu 910.000 Kč,

• HC Dvůr Králové, z. s. – mládež 1.020.000 Kč,

• HC Dvůr Králové, z. s. – dospělí 1.038.000 Kč,

• Taneční skupina Attitude Dvůr Králové nad 

Labem, z. s. – 190.000 Kč.

Dotace mimo vyhlášené programy

Zastupitelstvo zároveň jednalo o  poskytnutí 

dotací mimo vyhlášené dotační programy a roz-

hodlo o přidělení dotace: 

• Volejbalový klub VK Dvůr Králové nad Labem 

– 250.000 Kč na celoroční činnost,

• HC Dvůr Králové, z. s. – 50.000 Kč na úhradu 

výdajů projektu 100 let založení hokeje.

Miroslava Kameníková

Dotace na podporu tělovýchovy a sportu
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Zapojte se do Adopce zeleně, 
návrh okrasného záhonu 
budete mít zdarma

Chcete mít před domem záhon květin? 

Chcete proměnit škaredé zákoutí, kolem 

kterého denně chodíte, v  krásné místo? 

Chcete více zeleně ve městě?

Napište mi a  v  rámci Adopce zeleně vám 

zdarma navrhnu vhodnou proměnu 

daného místa, které pak bude dělat každý 

den radost nejen vám. Nebojte se kontrol 

nebo „sekýrování“, město vítá iniciativu 

občanů na  proměně veřejného prostoru, 

několik záhonů se již realizuje!

Nabídka se týká všech občanů, institucí 

i  fi rem – je pouze třeba, aby plocha byla 

ve  veřejném prostoru (byla vidět kolem-

jdoucími) a  nacházela se na  území Dvora 

Králové nad Labem nebo v městských čás-

tech – Lipnice, Verdek, Zboží, Žirecká Pod-

stráň a Žireč.

Celé naše město tak může rozkvést stejně 

jako tento nový záhon na ulici Krkonošská.

Linda Harwot, Komise pro životní prostředí

linda21@centrum.cz nebo Facebook

Město pořádá online seminář 
na téma Adopce zeleně 
Zajímá vás projekt Adopce zeleně, chcete 

se do něj zapojit a nevíte jak? Tak právě 

pro vás město připravilo na 5. května od 

17:00 do 18:00 hod. online seminář, kde 

se budete moci zeptat na to, co vás zajímá. 

Informace o tom, jak se přihlásit, najdete na 

stránkách www.mudk.cz.                                          (red)

Výzva „Žijeme na  Královédvorsku“ stále pokra-

čuje a  hledá týmy složené ze žáků od  4. tříd 

základních škol až po  studenty posledních 

ročníků středních škol. Jak jsme již informovali 

v  lednovém čísle, stále vyzýváme žáky, kteří by 

se s ostatními rádi podělili třeba o své oblíbené 

místo, akci či inspirující osobu žijící na  Králo-

védvorsku. Doposud máme přihlášené dva 

týmy, kdy první z  nich se zabývá historií naší 

zoo a má v plánu zajímavý rozhovor s osobou, 

která má k zoo velmi blízký vztah. Druhý tým nás 

provede historickými budovami na své cestě ze 

školy. 

Máš i ty něco s čím by ses rád podělil? Co se ti 

na  Královédvorsku líbí nebo tě zajímá? Prvním 

krokem je registrace do  výzvy pomocí online 

formuláře, který naleznete společně s  více 

informacemi na  webu MAS Královédvorsko – 

www.maskd.cz. Registraci může provést patron 

týmu nebo člen týmu ve spolupráci s patronem. 

Patronem může být váš učitel, vedoucí kroužku, 

rodič či odborník v  oboru, kterým se vaše 

práce bude zabývat. Registrace týmů je spuš-

těna do  konce května 2021. Těšíme se již nyní 

na  všechny vaše nápady, řešení a  prezentace. 

V případě jakýchkoliv dotazů nás, prosím, nevá-

hejte kontaktovat: Jan Machek, tel.: 603 177 263. 

kancelář MAS Královédvorsko

Žijeme na Královédvorsku

Stejně jako se 12. dubna 

částečně vrátily děti do škol 

a školek, tak také DDM Jed-

nička mohla ke  stejnému 

datu obnovit svou pravi-

delnou zájmovou činnost. 

Samozřejmě s  určitými 

omezeními a  za  přísných pravidel. Na  kroužky, 

jak je známe, si budeme ještě chvíli muset 

počkat, protože se skupinami do  10 dětí se 

počítá až ve  3. fázi rozvolnění. Ale již více než 

dva týdny nabízí DDM individuální výuku, při 

které je umožněna osobní účast dítěte, a velmi 

nás těší, že zájem o  nabízené hodiny je velký. 

Samozřejmě za  daných podmínek není možné 

nabídnout všechny kroužky, ale velké množství 

se jich v  různých oblastech otevřelo nebo 

postupně otevírá. Osobně si tak děti mohou 

přijít vyrobit něco pěkného z  keramiky, zahrát 

si na  hudební nástroje, pracovat na  modelové 

železnici, učit se anglicky, francouzsky nebo čín-

sky, tvořit a vyrábět, věnovat se elektrotechnice 

a mnoho dalšího.

V  DDM samozřejmě panují přísná protiepi-

demická nařízení, které děti znají i  ze škol 

a  školek. Jedinou výjimkou je, že se při výuce 

jeden na  jednoho (tedy individuální výuka/

konzultace ve  složení dítě + pedagog) nemusí 

testovat. Na otevřené lekce individuálních vzdě-

lávacích aktivit se však nemůže přihlásit každý. 

Rezervační systém je určen pouze pro ty, kteří 

se na  začátku školního roku 2020/2021 řádně 

přihlásili na  kroužek DDM. Rodiče těchto dětí 

byli začátkem dubna elektronicky informo-

váni o možnosti své přihlášené děti registrovat 

do systému a umožnit jim tak zábavné a smyslu-

plné trávení volného času v oblasti, která je baví 

a zajímá.

Pokud mezi rodiče přihlášených dětí patříte 

a  informaci o  možnosti registrace jste pře-

hlédli, doporučujeme navštívit naše webové 

stránky, kde v  sekci Kroužky a  v záložce Rezer-

vační systém se můžete v odkazu zaregistrovat. 

Na  všechny účastníky se moc těšíme a  samo-

zřejmě doufáme, že vše se bude pozvolna vracet 

k normálu, abychom se v plném počtu a za běž-

ných podmínek mohli v létě potkat na táborech! 

Ty jsou již v drtivé většině obsazené a poslední 

volná místa rychle mizí. 

Mgr. Iveta Hanušová, DDM Jednička

Dveře Jedničky jsou opět otevřené 

Město Dvůr Králové nad Labem pokračuje 

v  podpoře domácího kompostování a  třídění 

bioodpadu. 

V  případě, že máte o  kompostér či nádobu 

na  bioodpad zájem, vyplňte prosím kupon 

v elektronické podobě na www.mudk.cz a zašlete 

ho na e-mailovou adresu: sirkova.eva@mudk.cz. 

Pokud nemáte možnost vyplněný kupon zaslat 

e-mailem, můžete potřebné údaje telefonicky 

nahlásit na  odbor životního prostředí, tel.: 

499 318 289, nebo kupon doručit na podatelnu 

městského úřadu.

Nájemné činí 179 Kč za  dřevěný kompostér 

o objemu 1 000 litrů a 199 Kč za dřevěný kom-

postér o objemu 2 000 litrů. Jedná se o jednorá-

zové nájemné za celou dobu trvání nájemního 

vztahu. Nájemní smlouva se uzavírá na  dobu 

6 let. Po  ukončení této doby pronájmu přejde 

domovní kompostér z vlastnictví pronajímatele 

do vlastnictví nájemce za symbolickou 1 Kč.

Nádoba na  svoz bioodpadu bude zájemcům 

zapůjčena zdarma. Účastníci projektu budou 

přispívat na  svoz bioodpadu částkou 300 Kč 

za nádobu o objemu 140 l a 1.600 Kč za nádobu 

o objemu 770 l za rok 2021, pro další roky bude 

cena vždy zveřejněna po rozhodnutí rady města. 

Ohledně podpisu smlouvy vás budeme kon-

taktovat telefonicky nebo e-mailem. Kompos-

téry i nádoby na bioodpad budou poskytovány 

do vyčerpání zásob. 

Ing. Eva Šírková

odbor životního prostředí

Podpora třídění bioodpadu 
a kompostování stále pokračuje
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Zase sliby?
Předně bych chtěla vyjádřit svůj nesouhlas s tvr-

zením pana starosty v  posledním čísle novin, 

kde ohledně výstavby v  Berlínku uvádí, že jde 

o hloupý komunální a politický boj.

Jak je všem známo, vlna nevole a  protestů 

vznikla od občanů, od lidí, kteří zde žijí, tráví zde 

svůj volný čas, bydlí tu a platí zde daně. Myslím, 

že mají právo se k prostředí, které je obklopuje, 

vyjádřit.

Naopak lidé, kterých se výstavba dotýká, cho-

dili za námi, opozičními zastupiteli, telefonovali 

nám, posílali e-maily.

Možná je vedení města zaskočeno a  překva-

peno tím, že se lidé začínají zajímat o  to, jaké 

kroky radnice dělá, a to, často, bez jejich vědomí. 

Důkazem toho, jak město se svými občany 

jedná, může být i to, kolik zde v poslední době 

máme petic. Takovou komunikaci chceme?

To, že nám vedení města poskytuje málo infor-

mací, kritizují nejen naši opoziční partneři, ale 

dokonce i koaliční zastupitelé!

Na  posledních dvou jednáních zastupitelstva 

jsme navrhovali zvýšení četnosti zastupitelstev 

ze čtyř na  šest zasedání ročně. (Šestkrát ročně 

zasedá např. Zastupitelstvo Královéhradeckého 

kraje).

Náš návrh nebyl schválen.

Namísto toho nám pan starosta slíbil (dva a půl 

roku po volbách!), že se v poskytování informací 

zastupitelům polepší.

Chtěla bych se omluvit všem šéfům jednotlivých 

odborů, technikům a  dalším úředníkům, kteří 

na  jednání museli být do  konce přítomni, že 

s námi museli na zastupitelstvu vydržet až téměř 

do  půlnoci, kdy bylo zastupitelstvo ukončeno. 

S ohledem na tak pozdní hodinu jsme již připra-

vené otázky do diskuze nepokládali, možná by 

jednání skončilo nad ránem...

Dana Bohutínská

zastupitelka (ODS) a předsedkyně MS ODS

Nedemotivovat!
Se zájmem jsem si přečetl v  Novinách králo-

védvorské radnice 3/2021 článek pana starosty 

Ing. Jana Jarolíma. Bydlím krátce ve Dvoře Krá-

lové nad Labem, ale celý život jsem pracoval 

ve  veřejných funkcích a  organizacích včetně 

funkce starosty na  malé obci. Povoláním jsem 

učitel a tehdy nám na „pajdáku“ kladli na srdce 

nutnost spolupráce s  veřejností vedle povinné 

pedagogické práce ve škole. Byly to především 

sportovní kroužky, dětské divadlo, amatérské 

kino, cyklistika a Sokol.

Již z těchto příkladů je vidět, že tyto aktivity byly 

dobrovolné, neplacené a jedinou odměnou byla 

spokojenost žáků i rodičů. Při veřejných vystou-

peních svých svěřenců jsme mnohdy zaregistro-

vali u rodičů slzy dojetí.

Proč to uvádím? Protože mě zaráží postoj 

nejmenovaných občanů našeho města, kteří 

mají možnost rozhodovat o  rozvoji a  investi-

cích do  výstavby Dvora Králové a  místo pocitu 

odpovědnosti vidí asi své individuální zájmy 

a  sobecký přístup jim nedovolí ani zvednout 

ruku při hlasování. Proto mi asi po  pěti letech 

poznávání klimatu města vystupuje pocit jakési 

zatuchliny, která tu ve skrytu překonaného myš-

lení nové generace funguje. Nedivme se, že tato 

generace po osamostatnění hledá místo pobytu 

jinde, ve větším městě s jinými pracovními, spor-

tovními a životními podmínkami.

Dvůr Králové nad Labem má předpoklady kon-

kurovat. Má vynikající geografi ckou polohu 

v  Podkrkonoší, tedy blízko hor i  lesů. Může se 

chlubit historickými tradicemi, předválečnými 

postoji, poválečnou obnovou, textilním prů-

myslem i  jinými obory. Jsou tu známá jména 

jako byl pan literát Václav Hanka, hudebník

R. A. Dvorský, zakladatel zoo safari – světově 

známý zoolog Josef Vágner a  další. Je tu dobře 

se rozvíjející základní i střední školství. Sportovní 

a tělovýchovné organizace se snaží zvlášť pro mlá-

dež vytvářet podmínky pro tyto zájmové aktivity.

Proto bych se přimlouval za  to, aby vznikaly 

přirozené motivace pro odpovědné pracovníky 

a občany, kteří mají v ruce moc i ekonomickou 

sílu, rozumně se naplánovaly fi nance správ-

ným směrem, i když to na první pohled nebude 

tak atraktivní, jak se někdy zdá. Často je třeba 

dát stranou i  politickou příslušnost, která sva-

zuje iniciativě ruce a  brání tomu, aby vedení 

města mohlo svou náplň práce motivovat tím, 

že v  budoucnu přispěje k  modernizaci města 

po všech stránkách. Dvůr Králové nad Labem si 

zaslouží větší nadhled a modernizaci. Věřím, že 

tu bydlí mnoho schopných lidí, kteří by uměli 

nejen poradit, ale přispět i  k  realizaci potřeb-

ných investičních záměrů, které město nutně 

potřebuje pro svůj další rozvoj.

Jsou to prosby od  přestárlých spoluobčanů, 

kteří přece jen musí poděkovat za  příkladnou 

péči, která je vidět při budování jejich posled-

ních příbytků v  domovech důchodců. Za  to 

pěkně děkujeme.

Milan Kněžour, důchodce

Poděkování a novinky z Re-use centra
Chtěli bychom moc poděkovat za  věci, které 

jste předali do  našeho Re-use centra. Tyto věci 

pomohly již mnoha potřebným lidem, zejména 

při zařizování nového bydlení v obtížných život-

ních situacích. Letos jsme nově začali spolupra-

covat i  s Farní charitou – konkrétně se službou 

pro rodiny s dětmi Labyrint, které jsme zdarma 

poskytli nábytek, hračky a  oblečení pro děti. 

Radost jsme udělali i několika sběratelům i čte-

nářům, kteří u nás našli zajímavé kousky.  

V  současné době z  důvodu přetrvávající pan-

demie stále fungujeme pouze na základě před-

chozí dohody. Pokud něco sháníte či chcete 

darovat, napište na  e-mail: re-use@centrum.cz 

nebo zavolejte na tel.: 730 85 73 73 a domluvte 

si termín a místo předání věcí. 

Nabízíme: kuchyňské potřeby (skleničky, 

hrnečky, nádobí...), dekorační předměty (vázy, 

keramika, obrazy...), dětské hračky a hry, knihy, 

časopisy, CD, DVD, nábytek (stolky, postele, dět-

ské židle na  kolečkách, koupelnové skříňky...), 

sportovní potřeby (běžky...), oblečení, kabelky, 

staré šicí stroje a spoustu dalších věcí...

Sháníme (co u  nás lidé nejčastěji poptávají): 

kuchyňské vybavení (židle, stoly, nádobí, pří-

bory, ledničky, mikrovlnky, rychlovarné kon-

vice...), sportovní potřeby (jízdní kola, brusle, 

míče...), hračky a stolní hry, svítidla (lampičky...), 

drobný nábytek.

Pokud sháníte či chcete darovat větší nábytek, je 

ideální nás o tom informovat několik týdnů pře-

dem, abychom dokázali najít příjemce či dárce, 

protože máme bohužel malé skladovací pro-

story a tudíž nemůžeme větší množství velkých 

věcí v našich prostorách skladovat. Pokud nám 

ale dáte vědět s dostatečných časovým předsti-

hem, určitě se podaří potřebnou věc sehnat či 

odvézt k oboustranné spokojenosti.

Dáváme starým věcem nový život, čímž šetříme 

přírodní zdroje.

Ing. Dušan Sedláček, předseda spolku Katalpa, z. s., 

Re-use centrum Dvůr Králové nad Labem

Ukliďme Česko

Kroužek malých hasičů SDH Verdek se 

ve spolupráci s DDM Jednička zapojil do 

celostátní akce Ukliďme Česko. Mimo dětí 

z kroužku se do sbírání odpadků ve Dvoře 

Králové nad Labem a okolí zapojilo i něko-

lik dalších dobrovolníků. Celkem se akce 

zúčastnilo 23 dobrovolníků.

Mgr. Alena Hušková, DDM Jednička

K  tomuto dopisu jsem došla, když jsem si pře-

četla výzvu „Ukliďme město.“

U  nás mezi Inzatem, Penny a  Kaufl andem pro-

jíždí mnoho aut. Jezdí dost velkou rychlostí, a to 

i  tři vedle sebe najednou. Chodci nemají kam 

ustoupit. Chodí jich tam hodně do  obchodu 

a k autobusům. Četli jsme, co tam je kamer.

Od  lávky je neudržovaný úsek zeleně, lidé tam 

dávají odpadky, ořezané větve a jiný odpad, co 

jim asi doma překáží. Stromy, které tam jsou, 

mají větve až dolů. To ty kamery nevidí?

Na  Žižkově se nezametá silnice, okna máme 

denně plná prachu. Chodníky tu mají trsy odum-

řelého plevele a  hodily by se tu nápisy „Chod-

níky se zde neudržují v zimě a ani v létě“. Máme 

na křižovatce rohový chodník, který je neudržo-

vaný s  rozbitými dlaždicemi, veřejné osvětlení 

nesvítí. Snad nás pochopíte a  podle možnosti 

pomůžete. Přijďte se podívat. 

Moc vám děkuji.

Dufková

Na Žižkově
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AC BOOM s.r.o.   NOVÝ CITROËN C4
SEIFERTOVA 1165
544 01 DVŮR KRÁLOVÉ N.L.
TEL.: 721 347 001
499 320 249

WWW.ACBOOM.CZWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW.W.W.AACACCCCACBBBBB

Podpora podnikatelů a fi rem ve Dvoře Králové nad Labem
Podnikáte ve Dvoře Králové nad Labem a chcete 

dát o  své činnosti vědět? Využijte nabídky 

Novin královédvorské radnice, které na  pod-

poru restartu ekonomiky ve městě nabízí inzerci 

zdarma. Ještě v NKR č. 5 vyčleníme max. 2 strany, 

pro bezplatnou standardizovanou inzerci o  roz-

měru 89,4 x 43,5 mm (na šířku, tzv. modul 5).

Každá osoba či fi rma může využít této 

nabídky pouze jednou. Bezplatnou propagaci 

poskytneme fyzickým či právnickým osobám, 

které mají trvalé bydliště či sídlo ve Dvoře Králové 

nad Labem, nebo zde mají provozovnu. Do tisku 

budou inzeráty dávány podle pořadí, v  jakém 

budou zaslány na  e-mail: noviny@mudk.cz

nebo je zájemci osobně či prostřednictvím 

pošty doručí na adresu nám. T. G. Masaryka 38. 

Objednávkový formulář je na  www.mudk.cz 

pod dlaždicí s  názvem Noviny královédvorské 

radnice. Uzávěrka příjmu objednávek je 

14. května 2021. 

V případě naplnění kapacity příslušného vydání 

NKR budou zbývající inzeráty automaticky zařa-

zeny do  dalšího vydání. Pro tuto inzerci dále 

platí všechna navazující pravidla pro otištění 

uvedená ve vnitřním předpisu města č. 3/2017 

– Zásady zpracování a vydávání NKR. 

(red)

Oldřich Skalický
OZVUČENÍ
PRORONÁJNÁJEM EM PÓDPÓDÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ IÍIÍ

TECTECTECTECTECEECHNIHNIHHNHHHN CKÉCKÉ ZAZAJIŠJIŠTĚNTĚNÍ KÍ KULTULTURNRNÍCHÍCH AK AKCÍCÍ

tel.: 603 815 294    e-mail: info@soundservice.cz
                                      číslo účtu: 256498252/0300

AUDAUDIOVIOVIZUIZUÁLNÁLNÍÍ
PROPROJEKJEKTY

A IA INSTNSTALAALACECEHUDHUDEBNEBNÍ NÍ NAHRAH ÁVAÁVACÍ CÍ STUSTUDIODIO
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1. stavebko ZDARMA
     s chytrým účtem od RB, a. s.
2. koupě a modernizace bydlení
     od 1,54 % (se zástavou nemovitos  )
     od 1,74 % (bez zástavy nemovitos  )
3. fi nancování družstevního bydlení do výše 2.000.000 Kč od 3,74 %
4. refi nancování úvěrů jiných bank
5. vybavení domácnos   nábytkem, spotřebiči

Olga Pácaltová tel.: 605 477 523, e-mail: opacaltova@obchod.rsts.cz
Blanka Klimešová tel.: 774 640 222, e-mail: bklimesova@obchod.rsts.cz
Kancelář: Tylova 508, Dvůr Králové nad Labem 544 01

RENOVACE DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ
  - Vestavěné skříně na míru

  - Žaluzie, venkovní rolety

  - Zatahovací dveře

  Kamil Hroch

  tel.: 777 936 560

  e-mail: baronh@seznam.cz

  www.renovacedveri.kvalitne.cz

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

Nakupujte nejlevněji – přímo u zahradníka
BALKONOVÉ A TRUHLÍKOVÉ ROSTLINY
více než 60 druhů na jednom místě
ZELENINA – rajčata, okurky „hadovky“ a nakládačky
Hlavní prodej od 26. dubna
Pondělí – Pátek: 9:00–12:00, 13:30–17:00 hod.
              Sobota: 9:00–12:00 hod.
Tel.: 723 316 791, www.koexfl or.cz     Těšíme se na Vaši návštěvu.

   Tel.: 777 936 560

                 sobota
                 21. srpna od 13 hod.
                 nám. T. G. Masaryka
   • Limetal
   • JS Band – Jiří Schellinger revival
   • Vaťák
   • Wohnout
   • Nanovor

      Zvičinské uzeniny a lahůdky
      nám. T. G. Masaryka 75
    Denně čerstvé lahůdky,

    uzeniny, výsekové maso i obědy
Nově využijte naši prodejnu jako výdejní 

místo vaší objednávky z e-shopu!
Chlebíčky, lahůdkové saláty, obložené mísy,

aspiky nebo utopence koupíte na:

www.eshop.uzeniny.cz
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AREÁL SLOVANY

SPORTOVNÍ HALA: TENIS, PING-PONG
Vhodné k pořádání sportovních oslav dětí

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, MZDY, DANĚ
Objednávky haly a účetnictví – tel.: 605 388 122

PRONÁJEM PROSTOR OD 350–550 Kč/m2/rok

Informace k pronájmu – tel.: 603 703 001

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

Prodám dřevěné brikety na  topení –

akční cena do odvolání: cena 3 Kč / kg, balení 

po 25 kg za 85 Kč vč. pytle. Tel.: 499 396 489. 

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA! Kamenolom

Javorka v  Lázních Bělohradě. Nabízíme práci 

při těžbě, zpracování kamene a údržbě strojního 

vybavení. Pracovní úvazek dle dohody, vhodné

i pro studenty a důchodce. Tel.: 603 998 957

INZERCE

 V NOVINÁCH 

KRÁLOVÉDVORSKÉ 

RADNICE

• Řádková inzerce již 

od 150 Kč.

• Plošná inzerce již 

od 700 Kč.

Více informací na:

www.mudk.cz/nkr

Tel.: 499 318 258
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Společenská rubrika
Noví občánci města
V březnu se narodilo 18 občánků našeho města – 9 chlapců a 9 děvčat.

Jana Náhlovská, evidence obyvatel

Úmrtí
V březnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 48 lidí, z toho bylo 18 králo-

védvorských občanů, 9 mužů a 9 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti zaslali v  březnu 30 občanům 

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

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

Lenka Havlová, Komise pro občanské záležitosti

Sňatky
V březnu neuzavřel ve Dvoře Králové nad Labem manželství žádný pár.

Simona Vykouřilová, matrika

Gratulace k narozeninám
Srdečně gratulujeme paní Marii Trösterové, která v březnu oslavila krásné 

101. narozeniny. Přejeme především pevné zdraví a spokojenost. 

Komise pro občanské záležitosti

Gratulace k diamantové svatbě
Manželé Blanka a Pavel Taufmannovi dne 29. dubna 2021 oslavili 60 let spo-

lečného života – diamantovou svatbu. K tomuto krásnému výročí gratulu-

jeme a přejeme manželům Taufmannovým mnoho dalších společných let 

a především pevní zdraví. 

Komise pro občanské záležitosti

Poděkování za záchranu života
Ráda bych touto cestou poděkovala Jiřímu a Rudovi Radhausovým a také 

jejich mamince, kteří mi po úrazu, kdy jsem zůstala ležet na zemi v bezvě-

domí, pohotově poskytli první pomoc a zavolali záchrannou službu. Svojí 

rychlou reakcí mi tím zachránili život. Za poskytnutou pomoc děkuji také 

zdravotnickým záchranářům a pracovníkům chirurgického oddělení králo-

védvorské městské nemocnice pod vedením primáře MUDr. Pavla Křenov-

ského. Ještě jednou všem děkuji.

Zdena Bellová

Ohlédnutí za hospitalizací 
Stalo se v  čase mírného odlehčení přetíženého zdravotního personálu 

v Městské nemocnici ve Dvoře Králové nad Labem...

Ač jsem osobou trvale bydlící na  Náchodsku a  příležitostným pacientem 

Fakultní nemocnice Hradec Králové, byla mi šťastným řízením osudu umož-

něna hospitalizace v královédvorské nemocnici s následným operativním 

zákrokem, ke kterému, dle lékařů, bylo načase přistoupit.

Asi půl roku jsem si byl dobře vědom, že mě tento zákrok nemine, sou-

časně jsem si ale uvědomoval, že v aktuální pandemické situaci kolabující 

systém zdravotnických zařízení mi neskýtá morální nárok na  chirurgický 

výkon, jehož odklad se mi nejevil jako ohrožení na  životě, byť se nachá-

zím již v pokročilejším seniorském věku. Po třídenní hospitalizaci ve dnech

11.–14. dubna a úspěšném operativním zákroku jsem se před pár hodinami 

vrátil do  domácího doléčení. V  klidu a  péči vlastní rodiny jsem si zpětně 

v hlavě přehrál těch několik uplynulých dnů strávených v kolektivu lékařů, 

sester a  ostatního personálu chirurgického oddělení Městské nemocnice 

Dvůr Králové nad Labem, pod vedením pana primáře MUDr. Pavla Křenov-

ského, současně i lékaře, který vedl moji operaci.

Fakultní nemocnice má jistě nesrovnatelné možnosti a vybavení v porov-

nání s nemocnicí městskou. Rád bych ale podtrhl, že pro mě bylo udivující, 

co všechno lze v  sehraném pracovním týmu vyvážit precizním výkonem 

všech jeho členů, od  péče o  čistotu a  pořádek, až po  odbornou erudici 

všech zdravotníků. A to je důvodem, který mě vedl k napsání těchto řádků.

Není zde prostor pro popis jednotlivých pozorností a laskavostí personálu 

či brilantních lékařských zákroků.

Cítím však jako svoji lidskou povinnost vyjádřit obdiv a veřejné poděkování 

všem, s nimiž jsem měl tu čest se setkat, byť jen na krátkou dobu.  A nic 

na tom nemění ani fakt, že se u nás v tomto ohledu jistě nejedná o ojedi-

nělé zdravotnické zařízení. 

Já jsem ale byl v Městské nemocnici ve Dvoře Králové nad Labem a bylo 

mi ctí...

Miloš Jirman

Zemřel prof. Karel Martinek 

V  pondělí 12. dubna 2021 se městem Dvůr Králové nad Labem rozšířila 

smutná zpráva, že ve věku 88 let zemřel prof. RNDr. Karel Martinek, DrSc. 

Čest jeho památce. Upřímnou soustrast rodině a blízkým.

Prof. Karel Martinek se významně zapsal do povědomí občanů města Dvůr 

Králové nad Labem. Řadu let se věnoval historii Královédvorska a výsledky 

svého bádání pravidelně publikoval v  časopise Vlastivědné čtení. Byl 

dlouholetým spolupracovníkem Městského muzea ve Dvoře Králové nad 

Labem, věnoval se publikační a přednáškové činnosti, díky níž seznamoval 

veřejnost s výsledky svého pátrání. Je autorem knih „Tešnovská přehrada: 

Historie vodního díla na  horním toku Labe“ (2009), „Lázně u  Mariánské 

studně pod Zvičinou“ (2015), „Zvičina – Historie památného vrchu Pod-

krkonoší“ (2020), které dotváří historický obraz města Dvora Králové nad 

Labem.

Významných úspěchů dosáhl prof.  Martinek na  vědeckém poli. V  letech 

1986–1994 byl ředitelem a vedoucím vědeckým pracovníkem Ústavu orga-

nické chemie a  biochemie Československé akademie věd, akademikem 

a  následně členem jejího Prezidia a  vědeckým sekretářem. V  roce 1988 

byl vyznamenán plaketou Mezinárodní biochemické společnosti a zlatou 

medailí Jaroslava Heyrovského. V  roce 1990 byl zvolen v  Královské che-

mické společnosti v  Londýně za  jejího řádného člena a  rovněž za  člena 

Akademie Evropy ve Štrasburku. Přednášel na kongresech v Amsterdamu, 

Pekingu, Moskvě, Římě, Praze. Ještě v  loňském roce působil jako jeden 

z navrhovatelů na Nobelovu cenu v oboru fyziologie a lékařství. V roce 2005 

obdržel cenu města Dvůr Králové nad Labem.

„Zpráva o  úmrtí pana profesora Martinka, významné osobnosti nejen 

tohoto regionu, mě velmi zarmoutila. Budu na  něho vzpomínat jako 

na  čestného a  pracovitého člověka, který se svou činností navždy zapsal 

do historie Královédvorska,“ uvedl starosta Jan Jarolím.

Miroslava Kameníková

Foto: archiv portálu Kralovedvorsko.cz

Poděkování
Děkuji všem dobrým lidem, kteří mi pomohli, když mě postihla náhlá zdra-

votní indispozice, a to dne 31. března před masnou v Riegrově ulici. Dobrý 

člověk ještě žije!

Miroslava Málková

Poděkování za práci zdravotníků
Dovolte nám vyjád-

řit vděk za  vaši obě-

tavou práci. Velmi si 

vážíme vašeho nasazení 

a odhodlání nevzdávat se, 

pomáhat a  zachraňovat 

naše životy. Jako projev 

díků vám děti z mateřské 

školy nakreslily obrázky 

a zaměstnanci zasílají pár 

dobrot. Ať vám zpříjemní 

den a  dodají potřebnou 

sílu.

Děti a zaměstnanci ze všech pracovišť MŠ Drtinova
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Informace 
z královédvorské SPOŠ

Jak jsem se stal ambasadorem DofE
S bronzovou úrovní projektu DofE (Mezinárodní 

cena vévody z  Edinburghu) jsem začal před 

dvěma lety. Už během této úrovně jsme s ostat-

ními účastníky připravili besedu na našem gym-

náziu, kde jsme spolužákům vyprávěli, jak tento 

projekt probíhá a proč je dobré se do něj zapojit. 

Za  rok jsme bronzovou úroveň, včetně dobro-

družné expedice, všichni dokončili. 

Na  začátku tohoto školního roku jsem se roz-

hodl pokračovat ve stříbrné úrovni, kde pokra-

čuji v italštině, ale talent a dobrovolnictví plním 

s  novým obsahem. Na  podzim jsem dostal 

možnost zúčastnit se online besedy pro nové 

účastníky jedné základní školy. Tím začala moje 

spolupráce s  naším tehdejším regionálním 

manažerem panem Novým. V zimě mě oslovil 

a požádal o pomoc na dalších besedách, nabídl 

mi ambasadorskou smlouvu.  

Být ambasadorem DofE má za  cíl jediné: 

motivovat žáky a  studenty škol po  celé repub-

lice, aby se do projektu zapojili. V tomto období 

probíhají všechny besedy formou online 

setkání pro zájemce, kde některý z regionálních 

manažerů sdělí základní informace a já poté pře-

vyprávím svůj příběh, na  kterém vysvětlím, jak 

DofE probíhá v praxi a  co přináší. Tento měsíc 

jsem se zúčastnil s pre-

zentací na  dvou střed-

ních školách v Ústeckém a Libereckém kraji. Obě 

školy se staly novými centry Mezinárodní ceny 

vévody z Edinburghu. 

Být ambasadorem má pro mě velký přínos. Zlep-

šuji se v komunikačních dovednostech a schop-

nosti potlačit trému. Mám i  možnost naučit se 

správné způsoby, jak zaujmout publikum a  jak 

efektivně motivovat ostatní studenty. To lze 

využít i  při jiných příležitostech. Navíc rád pře-

dávám své zkušenosti s projektem, o  kterém 

jsem přesvědčen, že rozvinul moje schopnosti 

a dovednosti, které uplatním v životě. Také rád 

poznávám nové lidi, proto jsem hned věděl, že 

nabídku od DofE musím přijmout a že mě práce 

pro ně bude naplňovat.  

Dan Jarolímek (4. C)

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem

Návrat žáků do školy 
V  době uzávěrky novin víme, že po  4 měsících 

začneme 19. dubna 2021 alespoň částečně 

obnovovat prezenční výuku. Našich žáků se týká 

možnost konzultací pro maximálně šestičlenné 

skupiny zájemců. Na  konzultace se budou žáci 

přihlašovat přes rezervační systém Reservio. 

Věříme, že od 26. dubna začne i praktická výuka, 

která tolik chybí v  odborných předmětech, 

a  zároveň bude otevřen i  domov mládeže pro 

přespolní. 

Počítáme se zahájením omezené výuky v  labo-

ratořích i  v  odborných učebnách. U  žáků 

z oboru bezpečnostně-právní činnost počítáme 

s  výukou sebeobrany (dle stanoviska MVČR), 

která bude zatím probíhat v  menších skupi-

nách na  venkovním hřišti. Předpokládáme, že 

postupně každá třída bude mít praktickou výuku 

1–2 dny v týdnu.

Nemůžeme se už dočkat, až naše žáky uvidíme 

osobně a  zaplní nyní opuštěné vnitřní i  ven-

kovní prostory školy. Zároveň je pro nás zásadní, 

aby byl obnovený provoz školy bezpečný: uvě-

domujeme si důležitost dodržování všech sta-

novených opatření a jsme na to připraveni. 

Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch

ředitel školy

Zlepšujeme podmínky pro výuku 
oboru Masér
SPOŠ využívá současné uzavření škol k  reali-

zaci nové učebny, která vzniká úpravou prostor 

bývalé šicí dílny na budově S. Bude zde v rámci 

výuky probíhat zejména nácvik kondiční a kom-

penzační přípravy. Zatím byla po  vyklizení 

původního vybavení provedena úprava elektro-

instalace a  osvětlení, vyměněna je podlahová 

krytina a nainstalována moderní projekční tech-

nika. Zbývá ještě stěny opatřit zrcadly a  madly 

a  dovybavit učebnu potřebnými cvičebními 

pomůckami. Záměrem je vše dokončit tak, aby 

žáci mohli po  svém návratu do  školy novou 

učebnu využívat ještě v tomto školním roce. 

Mgr. Tomáš Hanák

Cestujeme prstem na monitoru
Kdysi lidé cestovali prstem po  papírové mapě, 

nyní klikají myší na monitoru nebo jezdí prstem 

po  displeji mobilu. I  cestovatelské plány zůstá-

vají v  rámci izolace bohužel zatím jen u  před-

stav. Žáci 2. ročníku obor cestovní ruch však 

měli v  rámci praktických cvičení za  úkol svým 

spolužákům své vysněné destinace prezentovat. 

Jako správní průvodci do prezentace zahrnuli iti-

nerář skutečné cesty, praktické informace a při-

bližnou kalkulaci, aby se v případě zájmu k nim 

mohl další cestovatel připojit. Moc všem žákům 

přejeme, aby se jejich cesty do Indie, Jordánska, 

na Island, Nový Zéland nebo do Los Angeles jed-

nou opravdu uskutečnily. 

Mgr. Jana Hojná, Ing. Kateřina Sekyrková

Aprílové žertíky

Žáci 2. ročníku oboru IT dostali v rámci předmětu 

Praktická cvičení v  březnu úkol, jehož výsled-

kem měla být falešná zpráva (hoax), která bude 

zveřejněna a  šířena 1. dubna – tedy aprílový 

žertík. Výsledkem byl obrázek JPG o  velikosti

1 600 bodů na šířku doplněný o popis.

Jelikož distanční výuka nám nedovolila využití 

počítačových učeben, kde je již softwarové 

vybavení pro výuku grafi ckých prací, musela se 

řešit práce s bitmapou jinak. Pomohl nám online 

editor Photopea, který je vydařeným grafi ckým 

editorem, hodně podobný programu Adobe 

Photoshop.

Cílem úkolu bylo nejen pracovat s  daným pro-

gramem a  kreativně tvořit, ale samozřejmě 

napálit ostatní v rámci aprílového dne. Z reakcí 

na  sociální síti Facebook, kde se vytvořené 

nápady rychle šířily, lze vyčíst, že se projekt 

povedl. Jednalo se již o druhý ročník aprílového 

úkolu a věřím, že příští rok ho zase zopakujeme.

Ladislav Válek

Zápis do ZUŠ R. A. Dvorského
ZUŠ R. A. Dvor-

ského Dvůr Králové 

nad Labem vyhla-

šuje zápis pro školní 

rok 2021/2022 

v oborech hudební, 

výtvarný, taneční 

a  literárně-dramatický. Žádosti o  studium 

lze podávat pouze elektronicky, žádost 

naleznete na  stránkách www.zusdk.cz – 

úřední deska – přijímací řízení. Uchazeči 

budou informování o  konání talentové 

zkoušky. Přijímací a  talentové zkoušky 

se uskuteční v  týdnu od  31. května do 

4. června 2021, a  to podle epidemické 

situace. Těšíme se na vás. 

Vladimíra Matušková, DiS., ředitelka 

ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem

Sčítání 2021 pokračuje. Online 
se lze sečíst až do 11. května
Až do  11. května pokračuje v  ČR povinné 

sčítání lidu, domů a  bytů. Všichni, kteří se 

ještě nesečetli, mají možnost využít online 

elektronického formuláře, a to až do konce 

sčítání. Formulář je na www.scitani.cz. 

Občané, kteří nevyužijí online možnost, 

mají povinnost vyplnit a  odevzdat lis-

tinné formuláře, které obdrží do  svých 

domácností. Jejich distribuci zajišťují sčí-

tací komisaři. Distribuce formuláře spolu 

s odpovědní obálkou do domácností bude 

probíhat podobně jako doručování dopo-

ručených poštovních zásilek a  za  dodržo-

vání přísných hygienických pravidel (respi-

rátor, dezinfekce, fyzický kontakt primárně 

venku, minimalizace doby kontaktu). Komi-

saři nebudou pomáhat s vyplňováním for-

mulářů. V případě potřeby se můžete obrá-

tit na  infolinku 253 253 683, napsat dotaz 

na e-mail: dotazy@scitani.cz nebo chatbota 

a  online chat virtuální poradny na  webu 

a v elektronickém formuláři.

Vyplněné formuláře lze zdarma odeslat 

v odpovědní obálce prostřednictvím schrá-

nek České pošty nebo odevzdat na  kon-

taktních místech, kde je možné si formulář 

i  vyzvednout. Adresy a  telefony kontakt-

ních míst na https://scitani.ceskaposta.cz.

Zdroj: Český statistický úřad
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Zprávy ze ZŠ Schulzovy sady
Jak dopadl zápis 2021?
Již druhým rokem neprobíhal zápis do  1. tříd 

tradičně. Nekonaly se návštěvy MŠ, neprobíhala 

škola nanečisto, k  zápisu nemohli přijít rodiče 

s  dětmi. Proto jsme se snažili pomoci rodičům 

s přípravou dětí na školní docházkou dvanácti-

dílným cyklem článků Ze školky do školy, které 

jsou plné rad i námětů pro společné chvíle dětí 

a  rodičů. S  napětím jsme každý den vyhlíželi 

obálky s  žádostmi o  přijetí. V  polovině dubna 

jsme s  radostí sečetli jména na  seznamech. 

Potěšilo nás, že ve  školním roce 2021/22 bude 

tři první třídy navštěvovat více než 70 nových 

žáků. Již teď se na  ně těšíme. Děkujeme všem 

rodičům za  projevenou důvěru. Věříme, že se 

nám do  prázdnin podaří uskutečnit vzájemná 

setkání budoucích prvních tříd. Tak na  shleda-

nou ve škole!

Mgr. Ivan Jugl, ředitel školy

Přijímačky na dohled
Žáci 9. tříd, které čekají na začátku května přijí-

mací zkoušky na střední školy, přivítali možnost 

skupinových prezenčních konzultací ve  škole. 

V každé skupině mohlo být maximálně 6 žáků. 

Ti přicházeli v odpoledních hodinách po dopo-

lední online výuce, aby nejdříve absolvovali 

nezbytné testování antigenními testy, aby se 

následně mohli se svými učiteli věnovat nástra-

hám přijímacích testů z českého jazyka a mate-

matiky. Vlastní příprava samozřejmě začala 

mnohem dříve, během vyučování již od  září, 

ta intenzivní i  mimo vyučovací hodiny pak 

po  Novém roce. Prezenční konzultace během 

dubna jsou tak spíše závěrečným soustředěním 

před vlastními zkouškami. 

Zájemci mohou v  tomto měsíci absolvovat 

i  psychologickou přípravu s  PhDr.  Voleskou, 

pro zklidnění, zdravou ctižádost, proti zbyteč-

ným obavám a  trémě. Snad všem uchazečům 

tato podpora školy přinese potřebný úspěch. 

Nemůže však nahradit jejich vlastí snahu, vůli 

a  čas, který přípravě sami věnovali. Tak pevné 

nervy a hodně úspěchu.

Mgr. Ivan Jugl, ředitel školy

Znovu ve škole

Pondělí 12. dubna. Už je to tady! Můžeme jít 

do  školy! Koukání do  monitoru na  hlavičky 

prvňáčků, to opravdu není ono. Konečně se 

uvidíme „na  živo.“ To bude radostného vítání!  

Ještě před ním se ale musíme otestovat. „Že 

bychom to nezvládli? Ale ano. Jsme šikulové.“ 

Vše dopadlo dobře a už jsme se v pondělí hrnuli 

do třídy. To bylo vítání s kamarády a s učitelkami. 

Povídání nebralo konce: 

o  zvířátkách, návště-

vách babiček a  dědečků, 

procházkách, hraní si 

na  zahradě, pomáhání 

maminkám, jízdě na  kole a  koloběžkách. Při-

tom zaznívají upřímná dětská přání: Už bychom 

nechtěli „rotovat“, ale být ve  škole. Setkávat se 

s  kamarády, povídat si, zpívat písničky, sporto-

vat a taky se učit, abychom byli chytří, a hlavně 

mohli být spolu.

Mgr. Ivana Zeifartová, 1. C 

Matematická olympiáda
Okresní kola matematické olympiády proběhla 

letos online. V kategorii 6. tříd se na krásném 1.–

2. místě umístil Matěj Flégl, dalšími úspěšnými 

řešiteli se stali: Jakub Schreiber, Tomáš Ševčík, 

Rozálie Kuchařová a Linda Vondroušová (všichni 

6. E). V  kategorii 9. tříd postoupili v  okresním 

kole 1. místem Jakub Moc a  2. místem Tomáš 

Mertlík (oba 9. B) do krajského kola. Jakub Moc 

zde obsadil nádherné 6. místo a  stal se úspěš-

ným řešitelem. Všem soutěžícím děkujeme 

za úspěšnou reprezentaci školy.

Jestliže máte chuť změřit své síly, tak přikládám 

jednu úlohu z kategorie 6. tříd:

Čtyři veverky snědly dohromady 2020 oříšků, 

každá nejméně 103 oříšky. První veverka snědla 

víc oříšků než kterákoli z  ostatních tří veve-

rek. Druhá a  třetí veverka snědly dohromady 

1277 oříšků.

Kolik oříšků snědla první veverka? (L. Hozová)

Ing. Iva Tlamichová

Informace ze ZŠ Podharť
Návrat žáků 1. stupně do školy jsme 
společně s rodiči zvládli
Na  pondělí 12. dubna 2021 jsme se důkladně 

připravili urychleným prostudováním všech 

nařízení ministerstva zdravotnictví a  školství. 

Především bylo nutné vytvořit organizační 

opatření, spojená s  návratem žáků 1. stupně 

do školy. Zajistili jsme tzv. „rotační výuku“ a tes-

tování zaměstnanců i  žáků na  SARS-CoV-2. 

S akcí tohoto druhu jsme doposud neměli žádné 

zkušenosti.

Veškeré naše kroky vycházely z „manuálů, mimo-

řádných opatření i  opatření obecné povahy“ 

vydaných ministerstvem školství a  minister-

stvem zdravotnictví. Tyto pokyny a doporučení 

jsme byli povinni respektovat. Systém jsme 

nastavili tak, abychom situaci organizačně 

zvládli a  zároveň abychom udělali maximum 

pro zajištění zdraví našich dětí a všech pracov-

níků školy. 

Při testování žáků 1.–3. tříd byli některým dětem 

nápomocni jejich rodiče, zároveň se samotes-

tování konalo pod dohledem třídních učitelek 

a  jejich asistentek. Vše probíhalo v  tělocvičně 

školy. Při vstupu byla nutná dezinfekce rukou. 

Pro každého žáka bylo připraveno testovací 

místo, které jsme pravidelně dezinfi kovali. Podle 

pokynu paní učitelky či asistentky pedagoga 

probíhalo testování a měření stanoveného časo-

vého limitu. Závěrečné evidování výsledků testů 

provedla třídní učitelka do  předem připrave-

ných seznamů. 

V první den testování všichni zaměstnanci školy 

a  testovaní žáci školy měli negativní výsledek. 

Dále výuka probíhala dle platných hygienických 

pokynů. 

Všem rodičům bychom chtěli poděkovat 

za vstřícnost a dodržování všech aktuálně plat-

ných hygienických opatření. Společnými silami 

se nám podařilo úspěšně tuto nelehkou, dosud 

neznámou situaci zvládnout.

Mgr. Edita Vaňková, ředitelka školy

Radost z výsledků okresního kola 
matematické olympiády kategorie Z8 
Po  podzimním školním kole postoupil Matěj 

Kubíček z  8. A  do  okresního kola matematické 

olympiády, které se konalo ve středu 31. března 

2021. Na  Matěje čekaly 3 náročné úlohy, pro 

někoho by se zdálo neřešitelné příklady. Matěj 

si však s  nimi bravurně poradil, pouze u  druhé 

úlohy ztratil jediný bod, který rozhodl o krásném 

2. místě.

Matějovi gratulujeme a děkujeme za  reprezen-

taci školy. 

Mgr. Ida Šturmová, vyučující matematiky

Ať žijí ekosystémy
Učivo přírodovědy je ve  4. třídě zaměřeno 

hlavně na  různé ekosystémy. Bohužel, kvůli 

distanční výuce, se s většinou ekosystémů děti 

seznamovaly pouze teoreticky nebo pomocí 

videí a různých obrázků. Něco se však přece jen 

podařilo! Učivo o našich lesích připadlo na pod-

zimní období, kdy děti chodily do  školy. Nabí-

zelo se tedy zajít do lesa, přinést hlínu, rostliny, 

bukvice, žaludy a mech a vytvořit si svůj vlastní 

ekosystém. Do  velkých čtyřlitrových lahví si 

děti nasypaly drobné 

kamínky, pak hlínu, 

do  které vsadily rostliny 

a  plody listnatých stromů. Vše se zalilo vodou 

a neprodyšně uzavřelo potravinovou fólií. Od té 

doby si malé ekosystémy žily vlastním životem. 

Sklenice stály na okně, aby rostliny uvnitř měly 

dostatek světla a mohla probíhat fotosyntéza. 

Jaké bylo překvapení podharťských čtvrťáků, 

když se v dubnu vrátili do školy a uviděli zelení 

zarostlé sklenice, o  které nikdo půl roku nepe-

čoval! Teoreticky těžko pochopitelnému učivu 

o  tom, jak rostliny „vyrábějí“ kyslík, najednou 

všichni rozuměli a malé kousky lesa nám zkráš-

lují naši třídu. 

Mgr. Kateřina Křivánková, třídní učitelka

Velikonoční Kraslicov 2021
Děti I. stupně naší školy se zúčastnily výtvarné 

a  rukodělné soutěže o  nejvyzdobenější obec 

s titulem „Kraslicov 2021“. 

Úkolem bylo vyrobit alespoň jedno vajíčko 

o  velikosti minimálně 30 cm a  vystavit ho 

do  okna, vyfotit a  obrázek odeslat do  DDM 

Jednička, která pro město Dvůr Králové nad 

Labem tuto krásnou celorepublikovou soutěž 

zprostředkovala.

Dětská tvořivost, barevnost a fantazie teď zdobí 

okna naší školy a Velikonoce se tak staly aspoň 

trochu veselejší. Všem dětem, které se této 

akce zúčastnily, proto moc děkuji. Jejich úžasné 

výtvory můžete stále obdivovat na oknech naší 

školy.

Markéta Hošková, vychovatelka
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Pomůžeme vám se sečíst
Od  konce března 

do  11. května 

2021 probíhá 

v  České republice 

sčítání lidu, domů 

a  bytů.  Potřebu-

jete pomoc s vypl-

něním elektronic-

kého formuláře 

ohledně sčítání lidu? Zavolejte na  jedno 

z  našich telefonních čísel a  objednejte se 

do  Občanské poradny Farní charity Dvůr 

Králové nad Labem, kde vám pracovnice 

rády nabídnou pomocnou ruku.

Tel.: 731 036 324, 731 598 850, 703 855 728

E-mail: poradna.sp@charitadk.cz

Adresa: Palackého 99 (budova fary), Dvůr 

Králové nad Labem

Občanské poradny pomáhají bezplatně. 

Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Květnový program MC Žirafa
Milí rodiče, milé děti. 

V  měsíci květnu bude dva 

dny v  týdnu otevřena dopo-

lední volná herna, a  to vždy 

v  úterý a  v  pátek od 9:00 

do 12:00 hod., vstupné 40 Kč. 

Ty z vás, kteří by si rádi přišli 

jen tak popovídat a  nechat 

své děti pohrát v krásných nových prosto-

rách Žirafky, prosíme o  rezervaci na  tel.: 

773 292 033, počet míst bude totiž omezen. 

Jakmile to bude možné, plánujeme pro vás 

uspořádat také zajímavé výlety místní pří-

rodou plné dětského smíchu a dovádění. 

Aktuální informace o  akcích naleznete 

na  našem Facebooku a  našich webových 

stránkách www.mc-zirafa.cz.

Moc se těšíme na setkání. 

tým MC Žirafa

Online tělocvik na „Páťáku“
V říjnu jsme se my všichni z 2. stupně ocitli opět 

doma na distanční výuce v sedě u PC, poučeni 

z jarní situace jsme odstartovali „Online tělocvik 

z Páťáku“. Každý týden jsme si s dětmi na Teams 

posílali videa, fotky nebo povídání o  tom, co 

jsme z  týdenní nabídky zvolili. Na  výběr bylo 

fyzio cvičení, kondiční cviky, nejoblíbenějšími 

se staly obratnostní a  taneční výzvy. Po  Váno-

cích jsme vyhlásili sněhovou výzvu, u které bylo 

vidět, že si děti sněhu náležitě užily všemi mož-

nými způsoby. V únoru si žáci pomocí mapové 

aplikace naplánovali netradiční minimálně 3 km 

dlouhou procházku po okolí v zajímavém tvaru. 

Spojili tak práci s  mapou, orientaci, představi-

vost a hlavně pohyb. V březnu jsme využili pra-

videlného živého online tréninku SK Česká Ska-

lice. Děkujeme za tuto možnost. Pohybu zdar.

Mgr. Petra Chmelíková

Ozoboti nás poslouchali

V rámci projektu DigiTU-DigiTAM jsme se s žáky 

2. třídy zaměřili na  mezipředmětové téma Ori-

entace ve  městě, při němž jsme využili malé 

robůtky – ozoboty, jejichž pohyb se dá napro-

gramovat pomocí čar a  barevných ozokódů. 

Nejdříve jsme se v  několika hodinách učili, co 

máme dělat, aby nás 

ozoboti poslouchali – 

jeli správným směrem 

a  správnou rychlostí, 

zastavili se, couvali, zato-

čili se do  piruety a  do  tornáda, pohybovali se 

cik-cak apod.

Pak děti ve  dvojicích nakreslily plánek vlast-

ního městečka s  náměstím a  mnoha křižují-

cími se silnicemi. Městečko si zaplnily budo-

vami důležitými pro život města (škola, policie, 

nemocnice, pošta, banka, nákupní centrum) 

i  pro turisty (hotel, restaurace, fontána, hrad, 

kostel). 

Poté se pustily do řešení konkrétních úloh vychá-

zejících z  reálného života. Takže sanitka jela 

k úrazu ve škole a zraněného odvezla do nemoc-

nice, policie při běžné kontrole zasahovala při 

domnělém přepadení banky, turisté si prohlédli 

zajímavá místa a  pak se ubytovali v  hotelu, 

poštovní auto doručovalo dopisy, z  restaurace 

rozváželi obědy, paní učitelka plánovala 

pro své žáky vycházku po  městě, apod. 

Hlavním cílem bylo navrhnout trasu pro 

ozobota tak, aby byla co nejkratší (pro-

tože ve  většině úkolů ozoboti simulovali 

pohyb aut, byli jsme motivováni úsporou 

pohonných hmot) a zároveň aby nevyne-

chala žádné požadované místo.

Děti při práci využily dovednosti nejen 

z  výtvarné a  pracovní výchovy, ale také 

z prvouky a geometrie, učily se vzájemně 

komunikovat. 

Při vlastní prezentaci žáci odhalili něk-

teré nedostatky svých navržených cest, 

avšak kvůli uzavření škol jsme se ještě nedo-

stali k jejich odstranění. Už se všichni těšíme, až 

se vrátíme do  třídy a  celý projekt dotáhneme 

do zdárného konce.

Mgr. Renata Jirousková

Aktuálně ze ZŠ 5. května

Dění na ZŠ Strž
Zeměpisná olympiáda na dálku
Letošní školní rok je úplně jiný. Museli jsme 

si zvyknout, že spousta věcí se dělá takzvaně 

na dálku. Učíme se na dálku, sportujeme na dálku 

a  také školní soutěže se pořádají na  dálku. Pří-

kladem takové soutěže je i letošní ročník země-

pisné olympiády. Když přišla nabídka uspořádat 

školní kolo zeměpisné olympiády – samozřejmě 

na dálku, přemýšlel jsem, jak to udělat, protože 

se minulých ročníků účastnilo vždy kolem dva-

ceti žáků. Sešli jsme se, udělali si test a  pozná-

vačku. Testy jsme opravili a  vítězové poustou-

pili. Letos jsem také oslovil žáky všech ročníků 

2. stupně, ale přihlásili se pouze tři stateční a dva 

z nich se nakonec zúčastnili i okresního kola.

To proběhlo 24. února distanční formou. Naši 

žáci se v konkurenci neztratili a nástrahy okres-

ního kola překonali, myslím velmi dobře. Sofi a 

Geislerová se v  kategorii B (7. ročník) umístila 

na  krásném 11. místě. Luděk Dobrý se umístil 

v kategorii A  (6. ročník) na vynikajícím 2. místě 

a  postoupil do  krajského kola, které se konalo 

17. března opět na dálku přes počítač. 

Krajské kolo už je taková odměna za  energii 

věnovanou této soutěži a  každé umístění je 

vlastně úspěchem. Přesto jsem celý den držel 

Luďkovi palce, aby se mu soutěž povedla co 

nejlépe. Výsledky byly vynikající – Luděk skončil 

na  krásné 4. místě v  Královéhradeckém kraji. 

Měli jsme z toho ve škole velkou radost a osla-

vili jsme to i na dálku v Teams. Snad budeme mít 

štěstí a potkáme se všichni i ve škole, abychom 

se mohli společně i  radovat se z úspěchů žáků 

a spolužáků. 

Závěrem bych chtěl poděkovat nejenom Luď-

kovi, ale i všem žákům, kteří našli odvahu zúčast-

nit se zeměpisné olympiády na  dálku, i  jejich 

rodičům, kteří své děti podporují ve  vzděláva-

cích aktivitách, jako jsou předmětové olympi-

ády. Doufám, že v příštím roce se opět vrátíme 

ke  klasické formě olympiády a  naši žáci nám 

i  svým rodičům budou svými výsledky dělat 

radost stejně jako letos Luděk a Sofi a. 

Mgr. Vratislav Kacetl

Žáci 4. A jsou zpět ve škole
Následující článek bude trochu jiný, než je veřej-

nost zvyklá. Jsou to krátké dojmy z online výuky 

žáků. Rozhodli jsme se s  vámi podělit o  jejich 

zážitky a dát vám možnost trochu se do dětí vcí-

tit. Jejich paní učitelka třídní je nejen podporo-

vala během celé doby, kdy byla škola uzavřená, 

ale poskytovala individuální konzultace jak 

online, tak prezenčně. Navíc se podařilo jednoho 

žáka začít podporovat v  robotice, kde jí pomá-

hal nejen další kolega, ale žákovi se dostalo 

podpory i  od  staršího 

spolužáka. Učitelé školy 

se opravdu snažili posky-

tovat podporu každému, 

kdo o to požádal. 

Přinášíme pocity žáků 4. A, kteří se vrátili 

do svých lavic a setkali se se svými spolužáky:

„Naučil jsem se dobře vzory podstatných jmen 

a matematiku.

Poznala jsem, že škola online je zábavná a baví 

mne více se učit doma. 

Líbily se mi velké přestávky na online. 

Doma mě všechno rozptýlilo, ve škole je to lepší. 

Chybí mi kroužky a výtvarka a učení se ve škole. 

Vadilo mi, že jsem neviděl své kamarády a učitelky. 

Chyběli mně kamarádi a učení na živo. Dobré bylo 

ale to, že jsme nemuseli mít roušku na online. 

Ve škole je líp než doma. 

Chybí mi přestávky. 

Při online výuce jsem nemusel mít roušku. 

Online výuka mi přinesla více zkušeností 

s počítačem. 

Ve škole je to lepší než doma. 

Vadilo mi, že se zasekával počítač. 

Bylo mi líto, že máme krátké přestávky. 

Chyběli mi kamarádi. 

Je to lepší ve škole.”

Žáci 4. A a Mgr. Eva Kukalová, třídní učitelka 



4/2021 NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE

15www.mudk.cz

Procházky v cizině 
během hodin 
anglického jazyka
Jak už to na  naší škole 

bývá, jedním z předmětů, 

který se snažíme vyučo-

vat netradičně, je anglič-

tina. A co se nám podařilo při březnové online 

výuce? 

V úterý 23. března jsme se prostřednictvím BBC 

LIVE Classes (hodiny naživo) zúčastnili prohlídky 

londýnské zoo. Díky skvělé průvodkyni Elizabeth 

jsme si užili virtuální procházku, osvěžili slovní 

zásobu, ale také jsme zjistili, že rozumíme mlu-

venému slovu. Zdařile jsme se zapojili do plnění 

úkolů a diskuse. Do této hodiny se zapojili žáci 

z celého světa, měli jsme tedy možnost porov-

nat svoje znalosti. Byla to naše první zkušenost 

a  za  všechny zúčastněné žáky můžu říci, že 

se nám hodina velice líbila. Byli jsme úspěšní 

a opět jsme zažili něco nového.

Úspěšně proběhla i  online hodina se žáky 

z  Ekvádoru s  paní učitelkou z  Portugalska. Už 

teď se moc těšíme na  naše kamarády. I  ti nej-

mladší z  nás se nebáli mluvit. Během tohoto 

měsíce jsme také obdrželi spoustu pohledů, ale 

i knížek v rámci projektu Postcrossing a Projektu 

World Wide Pen Club (celosvětový klub na dopi-

sování). Každý žák, který se zapojuje do těchto 

aktivit, obdržel rovněž malý dárek od  93leté 

babičky z Ameriky.  Máme před sebou meziná-

rodní soutěž ve  vaření v  rámci spolupráce se 

školou v Kyjevě. 

Držte nám palce, ať se nám vše podaří. Jsme 

rádi, že už jsme zpátky ve  školních lavicích, 

a pokud to v budoucnu situace dovolí, tak přiví-

táme návštěvu z ciziny.   

Petra Faktorová, vyučující angličtiny

Malý Eda si vybral právě naši školu

V  čase jarního uzavření všech škol se u  nás 

rozhodně nezahálelo. Mimo distanční výuku 

a ostatní aktivity se zrodil jeden zcela nový človí-

ček. Je docela malý, zvídavý, veselý a tak trošku 

... uličník. Dostal symbolické jméno EDA. Právě 

tak se totiž jmenoval první řídící učitel této školy 

Eduard Veselý. Jsou si tolik podobní. Oba mají 

rádi školu, děti a kamarády. O zajímavé prvotní 

ztvárnění postavičky se zasloužila paní Markéta 

Karlová, které patří velké poděkování. Eda bude 

maskotem, kamarádem a  průvodcem všech 

novinek, které nás čekají. Jednou z  prvních 

budou omalovánky, které budou často prová-

zeny tematickými příběhy v  říkankách. Naše 

škola i nový kamarád se na vás moc těší.

Jindřiška Laulová

asistentka pedagoga

Finanční úřad ve Dvoře Králové 
nad Labem je opět otevřen
Od 19. dubna je opět 

otevřeno pracoviště 

Finančního úřadu pro 

Královéhradecký kraj 

ve Dvoře Králové nad 

Labem. Služby jsou 

poskytovány stan-

dardně v  úřední dny 

v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hod.

Více informací lze získat na  webu 

www.fi nancnisprava.cz/cs/fi nancni-sprava/

organy-fi nancni-spravy/fi nancni-urady.

Zdroj: Finanční úřad pro Královéhradecký kraj

Zveme na Noc kostelů ve Dvoře 
Králové nad Labem
Královédvorské křesťanské církve vás a vaše 

děti co nejsrdečněji zvou (za dodržení pří-

padných hygienických nařízení) do  svých 

kostelů (sborů) na  Noc kostelů, která se 

uskuteční 28. května od 16:00 hod.

Připravujeme pro vaše děti společnou hru: 

„Putování po dvorských kostelích“. Podrob-

nosti nejen o  dětském programu zjistíte 

včas na vývěskách jednotlivých farností, fa-

cebookových profi lech, případně na webo-

vých stránkách.

Marek Poláčik, farář Římskokatolické církve

www.farnost-dvur-kralove.cz

Michal Chalupski, 

farář Českobratrské církve evangelické

www.dvur-kralove.evangnet.cz

Anna Holínská

farářka Církve československé husitské

Facebook: Husité Dvůr Králové nad Labem

V době uzávěrky Novin královédvorské radnice 

stále situace sportu nepřeje, proto si dovolu-

jeme připomenout královédvorským čtenářům 

jednu zcela zapomenutou událost, starou více 

než osmdesát let.

Ve  dnech 18.–19. června 1938 navštívili župu 

Podkrkonošskou Jiráskovu zástupci amerického 

Sokola v čele se starostou Americké obce sokol-

ské Karlem Prchalem, starostou Sokola Chicago, 

Josefem Faltou s manželkou Annou, starostkou 

Sokolic, Chicago a Blážou Čihákovou se synkem 

Edou. 

Velkolepé přivítání čekalo americké hosty už 

v  Hradci Králové na  nádraží, kde na  ně čekal 

nejen dav krojovaných sokolů, starosta župy 

Orlické JUDr. J. Novák a starosta župy Podkrko-

nošské Jiráskovy J. M. Vlček, ale také zástupci 

města, vojska a  legionářů v  čele s  generálem 

Kuttelvašrem.

Delegace navštívila řadu měst a  městeček 

v našem regionu a všude byla bouřlivě přivítána 

nadšenými obyvateli. Bylo to krátce po  první 

mobilizaci, kdy lidé citlivě vnímali ohrožení 

republiky a přijímali s nadšením návštěvu ze svo-

bodného světa. Průvodcem byl po  celou dobu 

starosta župy Jindřich Vlček, vrchní ředitel Svato-

ňovické báňské společnosti a starosta obce Malé 

Svatoňovice. Právě díky jeho reportáži, která se 

dochovala v  archivu župy, se dozvídáme, že „... 

Královédvorští připravili milým hostům okázalé 

přivítání. Náměstí bylo zaplněno občanstvem 

a  školní mládeží. Před radnicí byly nastou-

peny krojované spolky a  korporace – Národní 

garda, legionáři, střelci, 

DTJ, FDTJ, Orlové, hasiči, 

Sokol. Delegaci při-

vítal starosta Sokola

JUDr. F. Pařez a náměstek 

starosty města Dr.  Koza. 

Dojatý starosta AOS bratr 

Prchal procházel špalírem 

a  snažil se zástupcům 

všech spolků osobně 

stisknout ruku, poděko-

vání, že v  těžkých chví-

lích ohrožení vlasti drží 

všichni pohromadě.“

Přesto, že pečlivě naplá-

novaná trasa doznala 

obrovského zpoždění, 

všude lidé trpělivě na  hosty čekali i  několik 

hodin. Američané byli velmi dojati bratrským 

přijetím, ujišťovali všechny, že i když jsou třeba 

čtvrtou generací narozenou v  Americe, neza-

pomínají na svou původní vlast. Na závěr dvou-

denní návštěvy se Američané zúčastnili župního 

sletu ve Smiřicích, který se stal obrovskou mani-

festací sokolstva, které bylo odhodláno za svou 

vlast bojovat.

K. Prchal navštívil župu ještě 15. července, 

na  tuto soukromou několikadenní návštěvu jej 

pozval právě J. Vlček, který provedl K. Prchala 

po  České Skalici, Ratibořicích, Malých Svato-

ňovicích, navštívili Krkonoše, na  Černé hoře 

Sokolskou boudu, Tešnov, Zvičinu, Kalnou Vodu, 

Dolní Kalnou, Maloskalsko, Turnov, Frýdštejn. 

V  Trutnově se zastavili na  večírku důstojníků 

hraničářského praporu 2. „Roty Nazdar“. 

Jak zapsal J. Vlček, bylo navázáno přátelství, 

které bohužel nemohlo být rozvinuto, protože 

přišly známé události 30. září 1938, 15. března 

1939 a 1. září 1939. Mnoho těch, kteří se s ame-

rickou delegací osobně setkali a vítali ji jménem 

svých jednot a měst, nepřežilo 2. světovou válku. 

Přesto by neměla být tato velká událost posled-

ních svobodných měsíců v našem kraji zapome-

nuta. Pro budoucí časy ji podrobně zaznamenal 

právě starosta župy. Celá zpráva má jedenáct 

listů strojopisu a  je zakončena slovy „Co srdce 

pojí, moře nerozdvojí!“ Nazdar!

Mgr. Pavlína Špatenková 

vzdělavatelka TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Američané ve Dvoře Králové nad Labem

Novinky ze Základní školy a Praktické 
školy Dvůr Králové nad Labem
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Vzpomínka 

na Zdeňka Lokvence

Koronavirová pandemie poznamenala 

mnoho z  nás, když nám vzala někoho 

z blízkých. Bohužel i kolektiv zaměstnanců 

Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem 

se vyrovnává se ztrátou kolegy a  kama-

ráda, pana Mgr. Zdeňka Lokvence. Rádi by-

chom mu na  tomto místě věnovali malou 

vzpomínku.

Zdeněk Lokvenc pracoval jako vedoucí 

právního oddělení, prakticky denně jsme 

tedy spolu byli v  kontaktu a  řešili právní 

záležitosti týkající se města a  úřadu. Byl 

velmi pracovitý, a přestože se na něj, často 

jako na  jediného právníka úřadu, práce 

mnohdy valila, všichni, kteří s  ním spolu-

pracovali, vědí, že nikdy neodmítl pomoc 

kolegovi, ať už se jednalo o záležitosti pra-

covní, nebo soukromé. 

Býval dobře naladěn, často nás svými 

výroky bavil na  poradách a  téměř legen-

dární je mezi vedoucími jeho legislativní 

okénko. A  i  při těch příležitostech, kdy 

jsme se s ním mohli potkat mimo úřad, byl 

výborným společníkem. Informace o  jeho 

odchodu tak zasáhla všechny pracovníky 

úřadu. Do poslední chvíle jsme totiž věřili, 

že zákeřnou nemoc porazí a vrátí se nejen 

ke svým blízkým, ale i za námi do práce.

Odchodem Zdeňka jsme ztratili nejen 

odborně velmi zdatného kolegu, ale 

i  kamaráda, člověka s  velkým srdcem 

a smyslem pro humor. 

Zdeňku, děkujeme Ti za spolupráci, budeš 

nám všem moc chybět. 

kolektiv spolupracovníků Městského úřadu 

Dvůr Králové nad Labem

Skautky z  8. oddílu, které se v  únoru vydaly 

na virtuální cestu do kolébky skautingu – Lon-

dýna, kam již dorazily, pokračovaly po  „letec-

kém přesunu“ do  New Yorku a  dále k  Niagar-

ským vodopádům. V  plánu mají projít Spojené 

státy americké i Kanadu a po leteckém přesunu 

do  Indie se chtějí vrátit zpět domů. Děvčata

z 8. oddílu to velice baví, ale ještě více se už těší 

na skutečná skautská setkání a putování.

Vedoucí rodinného skautingu, vedoucí skautek 

a vlčat uspořádali „distanční“ hru Výlet do budouc-

nosti v městských lesích nad nemocnicí. Účastníci 

hry se bránou do budoucnosti dostali 

do roku 2050, aby zjistili, proč se svět 

dostal na  pokraj své existence. Svět 

se bude dále rozpadat a zachránit ho 

může zjištění, co zásadního z něj mizí, 

nebo co jej drží pohromadě. Skauti, 

kteří se vydali na  záchrannou misi, 

se nejen hezky prošli, ale také vní-

mali přírodu všemi smysly. Při plnění 

úkolů se zamysleli nad svými přáními, 

touhami, vlastní budoucností a  pře-

devším si uvědomili, že přátelství je 

nejdůležitější.

Vedoucí 1. roje světlušek uspořádali 

pro mladší skautíky Vítaní jara na naší 

zahradě. Děti v  doprovodu rodičů 

plnily různé úkoly spojené s  jarní 

tematikou.

Letošní závody v  uzlování pro 

světlušky a  vlčata byly 

pojaty trochu jinak. Děti 

dostaly pět úkolů z oblasti 

uzlování, a ty měly splnit. 

Mezi úkoly bylo napří-

klad uplést pomlázku, 

na čas navázat ambulanč-

ním uzlem stuhy na  pomlázku, naučit se vázat 

uzel dobrého skutku, vytvořit pomocí uzlování 

ozdobný předmět a na závěr děti pomocí stuh 

ozdobily strom splněných přání.

Ing. Martin Stránský

Spolek pro Dvorek 

i  letos připravil pro děti 

ze Dvora Králové nad 

Labem a  okolí letní pří-

městské tábory zamě-

řené na moderní deskové 

a venkovní hry, angličtinu 

nebo sportovní aktivity 

(cyklistika, plavání). Každý turnus se koná vždy 

od pondělí do pátku od 7:30 do 16:30 hod.

Termíny:

Sportovní turnus: 12.–16. července 2021 

Moderní deskové hry: 26.–30. července, 

9.–13. srpna 2021

Hry + angličtina nejen pro nejmenší: 

16.–20. srpna 2021

Sportovní turnus je vhodný pro děti od  6 do

15 let a  podmínkou je zájem o  sport a  vlastní 

cyklistické vybavení (kolo ve  výborném stavu 

a  cyklistická helma). Děti budou rozděleny 

do  skupin nejen podle výkonnosti, ale také 

podle osobních ambic. Trenéři a  asistenti jsou 

zkušení sportovci a pedagogové, kteří si poradí 

se začátečníky i  závodníky. Vedle základního 

cyklistického a  plaveckého výcviku bude opět 

na  táboře prostor i  pro hry, ale také klasické 

tréninky dětí, které se sportu věnují výkon-

nostně. V případě nepříznivého počasí zajistíme 

plavecký výcvik v krytém bazénu. 

Na  turnusy s  hlavním zaměřením na  moderní 

deskové a venkovní hry je možné přihlásit děti 

ve věku od 3 do 15 let (rozdělení na 3 skupiny 

dle věku a schopností). O zábavu se budou opět 

starat zkušení vedoucí, kteří jsou sami vášnivými 

hráči deskových her. Nebudeme celý týden jen 

zavření uvnitř, pokud nám to počasí dovolí, plá-

nujeme trávit co nejvíce času venku, děti tak 

budou mít i  spoustu příležitostí k  pohybu. Pro 

každý turnus máme připravený celotáborový 

turnaj a soutěže o věcné ceny.

Novinkou je letos angličtina na  posledním tur-

nusu – možnost hravého seznamování s  ang-

ličtinou všemi smysly určená zejména pro děti 

předškolního věku, prvňáčky a druháčky.

Další informace a  přihlašovací formuláře jsou 

k  dispozici na  webu zabavdite.cz a  na  portálu 

spolekprodvorek.kralovedvorsko.cz. Tábory jsou 

spolufi nancovány EU (ESF OPZ) a  státním roz-

počtem ČR na  základě výzvy, kterou vyhlásilo 

MAS Královédvorsko. 

Milena Matuchová, Kateřina Sekyrková

Spolek pro Dvorek

Příměstské tábory Dvorek – léto 2021


