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Sloupek starosty města
O tom, že je Měst-

ská nemocnice Dvůr 

Králové nad Labem 

důležitým zaříze-

ním pro obyvatele 

města i regionu, 

není třeba disku-

tovat. Poskytuje 

kvalitní zdravotní 

péči, má odborný personál a  potřebuje 

k tomu také odpovídající zázemí. Proto mě 

těší, že po letech velkého úsilí a bezpočtu 

jednání se královédvorská nemocnice 

konečně dočká nových operačních sálů. 

A  to je dobrá zpráva jak pro pacienty, tak 

pro lékaře a  sestřičky nemocnice, kteří 

se mohou těšit na  moderní prostředí, 

které bude odpovídat požadavkům sou-

časné medicíny. Chtěl bych tak poděko-

vat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem 

v průběhu uplynulých let podíleli na tom, 

že se operační sály ve  Dvoře Králové nad 

Labem stávají konečně realitou. Největší 

dík určitě patří panu Jiřímu Hlavatému, 

který léta stavbu nových sálů prosazo-

val a  fi nančně podpořil již stavbu nových 

laboratoří a jehož dvacetimilionová injekce 

tuto investici kraje zcela jistě rozhýbala. Dík 

patří samozřejmě i  radnímu pro zdravot-

nictví panu Finkovi a panu hejtmanu Čer-

víčkovi, kteří šli celé akci naproti. Zároveň 

se ale ukazuje, že její realizaci napomohla 

významně také povolební změna na 

postu krajského radního pro zdravotnic-

tví. Důležité ale ve výsledku je, že se tak ve 

Dvoře Králové nad Labem můžeme těšit na 

tolik potřebné nové operační sály.

Ing. Jan Jarolím, starosta města

Pozvánka na zastupitelstvo
Zveme veřejnost na  15. zasedání Zastu-

pitelstva města Dvůr Králové nad Labem, 

které se uskuteční ve  čtvrtek 10. června 

2021 od 16:00 hod. v sále Hankova domu.  

Žádáme občany, kteří se chtějí zúčastnit, 

aby po  celou dobu zasedání dodržovali 

aktuálně platná protiepidemická opatření.

Pokud se nemůžete zúčastnit, můžete si 

s odstupem několika dní poslechnout audio 

záznam na stránkách města www.mudk.cz

v  sekci Město/Orgány města/Zastupitel-

stvo města, kde najdete i  navržený pro-

gram.                                                               (mik)

Nemocnice bude mít nové operační sály, 
nástavbu schválili krajští zastupitelé

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na  svém 

5. zasedání schválilo zahájení realizace a fi nanční 

příslib na  fi nancování akce s  názvem Nástavba 

operačních sálů a  sterilizace na  dvorním traktu 

laboratoří Městské nemocnice Dvůr Králové nad 

Labem. Nástavbu nových operačních sálů podpoří 

fi nančním darem 20 milionů korun královédvor-

ský podnikatel Jiří Hlavatý. 

Dva nové operační sály mají vzniknout 

v  nástavbě budovy laboratoří, která bude pro-

pojena s  hlavní budovou nadzemním spojova-

cím krčkem. V navrženém druhém nadzemním 

podlaží budou vedle sálů také prostory sterili-

zace a provozní zázemí a ve třetím podlaží tech-

nické zázemí. Záměr má platné stavební povo-

lení, stavba, na  níž bude vyčleněno 95 mil. Kč, 

by mohla začít letos na podzim a práce by měly 

trvat zhruba jeden rok.

„Chtěl bych poděkovat novému vedení kraje 

a zastupitelům za rozhodnutí o výstavbě nových 

operačních sálů, které jsou pro nemocnici exis-

tenční záležitostí. Zároveň jsou také v  souladu 

s  koncepcí zdravotnictví Královéhradeckého 

kraje na následujících pět let. Je to velice pozi-

tivní výsledek našeho dlouhodobého úsilí, 

které započalo již v  roce 2009 a  nyní dospělo 

do úspěšného fi nále. Poděkování patří i donáto-

rovi Jiřímu Hlavatému, který se významně podí-

lel již na  realizaci výstavby nových laboratoří 

a  nyní i  sálů,“ podotýká Miroslav Vávra, ředitel 

Městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem.

Dva stávající operační sály dvorské nemocnice 

slouží pro chirurgii a urologii a jejich provoz fun-

guje v režimu 24 hodin denně. Poslední úpravy 

se ale uskutečnily před čtyřiceti lety, takže 

současný stav neodpovídá potřebám moderní 

medicíny. „Po více než čtyřech letech dohadů se 

vedení kraje rozhodlo pro tuto investici. Osobně 

jsem se kvůli ní účastnil řady jednání a  jsem 

proto rád, že jsme se takto rozhodli. Vážím si 

toho, že pan Jiří Hlavatý náš záměr podpořil 

fi nančním darem minimálně ve výši 20 milionů 

korun,“ říká hejtman Martin Červíček.

„Jsem opravdu rád, že celá výstavba na podzim 

začne, pomůže dostupnosti občanů k  lékařské 

péči a  také podpoří profesionalitu a  obětavost 

celého personálu naší nemocnice. Podpora 

operačních sálů je jen pokračováním aktivit Juty 

ve prospěch všech občanů Dvora navzdory často 

negativnímu přístupu některých politických 

představitelů města vůči nám. Na realizaci nových 

laboratořích a  operačních sálů jsem pracoval 

od roku 2015 a přestože Juta zaplatila jejich celý 

projekt, tak vedení kraje zahájení výstavby neu-

stále odkládalo. Byly i  plány ze dvorské nemoc-

nice udělat jen lůžkovou nemocnici a  spojit ji 

s trutnovskou nemocnicí. Jejich fi nanční podpora 

navazovala na  předchozí úspěšné akce ve  pro-

spěch města. Šlo třeba o  nové laboratoře, kam 

Juta přispěla 10 mil. Kč tak, aby byly umístěny 

do prostoru se šancí na nástavbu na sály,“ uvádí 

královédvorský podnikatel Jiří Hlavatý a dodává: 

„Mohu potvrdit, že když se říká o  hejtmanovi 

Martinu Červíčkovi, že je to muž činu, tak to tak 

je. Již v loňském roce jsme o nových sálech disku-

tovali a letos v tom pokračovali. Nakonec jsme si 

podali ruku a díky jemu a následně krajským rad-

ním a zastupitelům se podařilo zlomit prokletí. Je 

to pro všechny zaměstnance Juty velká čest, že 

se můžeme na  jejich realizaci, včetně projektu, 

i fi nančně podílet. Jsem na ně pyšný a věřím, že 

většina rozhodnutí o  daru, který může být jen 

zálohou, podporuje.“

Miroslava Kameníková

Zdroj a vizualizace: Královéhradecký kraj

1www.mudk.cz
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Sídliště se mění, Altán u hřbitova Lipnice, Posezení 

Bistrot, Vánoční výzdoba na  Hankově náměstí, 

Buď fi t – workout pro každého a  Zpevnění plo-

chy s workoutovými prvky u cyklostezky v Žirecké 

Podstráni. To je výčet návrhů projektů z pilotního 

ročníku participativního rozpočtu „Měníme spolu 

Dvůr“ ve Dvoře Králové nad Labem.  

Město Dvůr Králové nad Labem spustilo parti-

cipativní rozpočet. Občané tak sami rozhodnou

o tom, co se má postavit nebo uspořádat. Partici-

pativní rozpočet má zvýšit zájem o veřejné dění

a  dát občanům možnost, aby navrhovali a  vybí-

rali projekty, které podle nich zvýší kvalitu života 

ve  Dvoře Králové nad Labem. Za  tímto účelem 

zastupitelstvo uvolnilo z rozpočtu na pilotní ročník

200 tisíc Kč. Realizovatelnost projektů podaných 

v rámci pilotního ročníku posoudila pracovní sku-

pina složená ze zaměstnanců městského úřadu. 

Podáno bylo celkem sedm návrhů, šest bude pre-

zentováno veřejnosti. S autorem vyřazeného pro-

jektu jsme se však domluvili, že svůj návrh doplní 

a podá ho v rámci probíhajícího 1. ročníku. 

Představení navržených projektů
S  projekty se můžete podrobněji seznámit od 

1. června také na  stránkách www.par.mudk.cz 

a na Fb profi lu města a nově také na Fb profi lu 

a ve Fb skupině se společným názvem Měníme 

spolu Dvůr (– participativní rozpočet města), 

kde je možné o projektech také diskutovat.

1. Sídliště se mění 

Realizace projektu by měla pozitivně ovlivnit 

život obyvatel, přibližně z  200 bytů, žijících 

v ulici Macharova a Benešovo nábřeží. Cílem je 

vytvoření místa pro neformální setkávání a vyžití 

dětí, mládeže i dospělých. Bytové domy v dané 

lokalitě jsou vlastníky postupně modernizovány 

a  sídliště tak dostává nový vzhled převážně 

díky barevným fasádám domů. Na  celém síd-

lišti je však absence jakéhokoliv herního prvku 

pro děti. Mělo by tak dojít k umístění houpačky 

pro dvě děti, stolu na stolní tenis, zděného grilu 

na  dřevěné uhlí i  dřevo a  posezení (stůl a  dvě 

lavičky vhodné pro rekreační zónu). 

Rozpočet: 89.390 Kč

2. Altán u hřbitova Lipnice

Myšlenka vzešla od  občanů, kteří navštěvují 

místní hřbitov pěšky nebo na  jízdním kole. 

Mnohdy je zastihlo nevlídné počasí a  neměli 

se kam schovat před deštěm. Jednalo by se tak 

o  zastřešenou dřevostavbu z  masivního bez-

údržbového dřeva cca o rozměru 4 krát 4 m (typu 

altán), kterou mohou využívat nejen návštěvníci 

hřbitova, ale i kolemjdoucí na procházce, spor-

tovci, cyklisté, děti atd. Stavba by byla ve vnitř-

ním prostoru po  obvodu vybavena sezením, 

například lavicemi. Na altán se nainstalují herní 

prvky typu hlavolam nebo jiné podobného cha-

rakteru pro rozvoj myšlení dětí i dospělých.

Rozpočet: cca 190.000 Kč

3. Posezení Bistrot

Jedná se o posezení (stolek + 6 židliček/stoliček) 

na veřejném prostranství mezi gymnáziem a ki-

nem Svět na náměstí Václava Hanky určené pro 

žáky a širokou veřejnost. Projekt vychází z žákov-

ských potřeb, ale je určen i  pro širokou veřej-

nost, neboť v blízkém okolí se nachází kavárna, 

restaurace a  kulturní zařízení. Byl by tak využit 

celodenně: pro rychlé setkání, malé občerstvení 

nebo odeslání e-mailu. V  pracovních dnech 

Bistrot využijí před 8. hodinou žáci gymnázia, 

v  dopoledních hodinách návštěvníci kavárny, 

turisté a občané města; večer a o víkendech by byl 

k dispozici návštěvníkům Hankova domu.

Rozpočet: 64.621 Kč

4. Vánoční výzdoba pro Hankovo 
náměstí

Podaný projekt navrhuje doplnit vánoční 

výzdobu na  náměstí V. Hanky, kde je potřeba 

zakoupit světelné řetězy na  stromy uprostřed 

náměstí, dále doplnit vánoční dekory na sloupy 

veřejného osvětlení a na balkón Hankova domu 

umístit světelné krápníky. V předvánočním čase 

v  Hankově domě probíhá řada akcí. Krásná 

vánoční výzdoba tak potěší nejen každého náv-

štěvníka Hankova domu, ale i kolemjdoucího.

Rozpočet: 67.500 Kč.

5. Buď fi t – workout pro každého

Vybudování nového workoutového hřiště 

v  areálu sportovního stadionu pod Hankovým 

domem, které využijí místní aktivní sportovci 

i široká veřejnost všech věkových kategorií. Jed-

notlivé prvky umožní posilování s vlastní vahou, 

využití TRX i protažení celého těla, a to jak začá-

tečníkům, tak i zkušenějším sportovcům.

Rozpočet: 193.000 Kč

6. Zpevněná plocha s workoutovými 
prvky a mobiliářem u cyklostezky 
v Žirecké Podstráni

Projekt předpokládá zpevnění plochy u  cyk-

lostezky v Žirecké Podstráni, na  které by bylo 

umístěno jedno či dvouprvkové workoutového 

hřiště, čtyři lavičky (hlavně pro pohodlnější pře-

vlékání bot a bruslí), dva odpadkové koše a jed-

noduchý uzamykatelný stojan na kola.

Rozpočet: 198.000 Kč

Hlasování
Hlasování bude probíhat jen elektronicky 

na  webu www.par.mudk.cz od  1. do  15. čer-

vence 2021. Hlasovat mohou pouze občané 

Dvora Králové nad Labem starší 15 let. Těm, kteří 

nemohou či nechtějí využít internet, umožní 

hlasovat pracovníci městského informačního 

centra ve  Švehlově ulici nebo oddělení vztahů 

k  veřejnosti, kteří v  pracovní době pomohou 

s hlasováním na služebním PC. Na základě cel-

kového součtu hlasů bude stanoveno pořadí, 

podle kterého budou vybrány projekty v  sou-

hrnné hodnotě 200 tisíc Kč k realizaci, která by 

měla proběhnout ještě v roce 2021.

Navrhování projektů do 1. ročníku
Do 15. července 2021 je ještě možné podávat 

návrhy do 1. ročníku participativního rozpočtu, 

kde bude na  projekty vyčleněn v  souhrnu

1 milion Kč. Navrhnout své projekty, které se 

budou ucházet o hlasy Královédvoráků ve veřej-

ném hlasování, mohou občané města starší 

15 let. Pokud tedy máte tip na  to, co by šlo 

ve Dvoře Králové nad Labem vybudovat či uspo-

řádat, neváhejte! Návrhy můžete podat snadno 

z  pohodlí domova prostřednictvím elektronic-

kého formuláře na www.par.mudk.cz, kde jsou 

i kompletní pravidla.

Audiozáznam z online semináře
a pozvánka na setkání s veřejností
Pokud máte další dotazy k tématu, je možné, že 

na ně najdete odpovědi v online semináři, který 

jsme pořádali. Záznam je na www.par.mudk.cz. 

Na  další dotazy odpoví Miroslava Kameníková

(e-mail: kamenikova.miroslava@mudk.cz) nebo 

Jan Skalický (e-mail: skalicky.jan@mudk.cz). 

Zároveň vás zveme na  setkání s veřejností, 

které se uskuteční 15. června od  17:00 do

19:00 hod. v  sále Hankova domu. Zájemcům 

zde znovu představíme téma participativního 

rozpočtu, způsob navrhování i hlasování a záro-

veň odpovíme na případné dotazy.

Miroslava Kameníková

Měníme spolu Dvůr: představujeme projekty pilotního ročníku
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Informační centrum je opět 
v provozu, od června otevře 
také IC na přehradě

Po dlouhé pauze se pro návštěvníky opět 

otevřelo městské informační centrum ve 

Švehlově ulici čp. 400. Otevírací doba (od 

června): pondělí až pátek 8:00–17:00 hod., 

sobota 8:00–15:00 hod. a neděle 9:00–

13:00 hod. Informační centrum také rozší-

řilo svoje služby, nově je zde možné platit 

bezkontaktně platební kartou. 

Na další sezonu se chystá také informační 

centrum ve Štěrbově vile na přehradě Les 

Království. Na tomto pohádkovém místě 

pracovníci poskytují informace týkající se 

nejen přehrady, ale i města Dvůr Králové 

nad Labem nebo okolí. Nechybí zde ani 

prodej upomínkových předmětů a vstu-

penek na koncerty konané přímo v areálu 

Štěrbovy vily. Otevřeno bude denně od 

19. června do 19. září v čase 10:00–17:00 

hod. (polední pauza 13:00–13:30 hod.).

Jana Mikysková, Jana Lebedinská

Městské informační centrum 

Dvůr Králové nad Labem

Městské muzeum ve Dvoře 

Králové nad Labem 

ve  spolupráci se ZUŠ

R. A. Dvorského připravilo 

projekt s  názvem Umění 

bez galerie. Jedná se 

o volně přístupnou výstavu 

na veřejných místech, která 

nabídne jednak obrazy ze 

sbírek muzea, jednak díla 

žáků výtvarného oboru 

ZUŠ, kteří se při své tvorbě 

inspirovali originály sbírko-

vých obrazů.

„Z  muzejní sbírky obrazů jsme vybrali díla 

autorů, kteří mají vztah k našemu regionu nebo 

v našem městě vystavovali. Obrazy jsme vyfotili 

a  fotografi e poslali učitelům výtvarného oboru 

paní Ivaně Černé a  panu Jiřímu Holanovi. Ti je 

pak při online hodinách nabídli svým žákům, 

kteří si vybrali díla, jež se jim líbila, a  ztvárnili 

je po  svém. Aby mohli popustit uzdu fantazii 

naplno, vybírali z  černobílých fotografi í. Celá 

výstava tak vznikala distančně. Vy si ale můžete 

užít fotografi e originálu obrazu i žákovské ztvár-

nění v  barvách a  osobně,“ říká k  výstavě Dana 

Humlová, ředitelka Městského muzea ve Dvoře 

Králové nad Labem.

Příprava projektu trvala několik týdnů a  začala 

již v únoru, kdy nebyly kvůli koronavirové pan-

demii otevřeny ani muzeum, ani ZUŠ. „Inspiro-

vali jsme se projektem Umění do výloh a všichni, 

kdo se na  přípravě výstavy podíleli, odvedli 

skvělou práci. Doufám, že se bude nápad lidem 

líbit a  ocení také díla mladých výtvarníků,“ 

podotýká místostarostka města Alexandra Jiřič-

ková a pokračuje: „Postupně se obnovuje výuka 

ve školách a snad se v nejbližších dnech otevře 

i muzeum, tak uvidíme, jak tento projekt bude 

pokračovat v nových podmínkách.“

Soubory obrazů, které byly tematicky rozdě-

leny na  velká plátna nebo desky, jsou instalo-

vány na  šesti místech centra města: ve  vitríně 

městského informačního centra ve  Švehlově 

ulici, ve výloze Staré lékárny na náměstí Odboje, 

ve  vitríně kina Svět na  Hankově náměstí, 

a dokonce na třech místech náměstí T. G. Masa-

ryka – v  galerii ZUŠ R. A. Dvorského, ve  výloze 

domu čp. 40 a  na  domě čp. 2. Kromě jednotli-

vých obrazů jsou na plátnech také QR kódy, díky 

nimž se zájemci dozvědí podrobnější informace 

o  autorovi originálu ze sbírek muzea. „Chtěla 

bych poděkovat Ladislavu Válkovi a  Falcon 

designu za spolupráci na výrobě desek a pláten. 

Za  inspiraci a  cenné rady děkujeme také Janě 

Vincenové a  projektu Umění do  výloh. Věříme, 

že si lidé užijí příjemnou procházku při prohlídce 

výstavy, která nepotřebuje galerii,“ dodává Dana 

Humlová.

Miroslava Kameníková, foto: Jan Skalický

Centrum města oživilo Umění bez galerie

Město Dvůr Králové nad Labem také v letošním 

roce podpoří veřejně prospěšné aktivity. Za tímto 

účelem na konci ledna rada města vyhlásila pří-

slušný dotační program, v němž je k dispozici 

650.000 Kč. 

Odbor školství, kultury a sociálních věcí obdržel 

v první kole programu celkem 28 žádostí 

o podporu ve čtyřech oblastech: činnosti spolků 

(9 žádostí), podpora kulturních akcí na území 

města (12 žádostí), neformální vzdělávání 

(3 žádosti) a podpora kulturních akcí mimo 

město (4 žádosti). Výše dotace pro jednotlivé 

projekty byla stanovena minimálně 3.000 Kč, 

maximálně 50.000 Kč s tím, že maximální výše 

podílu dotace na celkových nákladech činí 

75 %. Radní města projednali doporučení kul-

turní komise a poté schválili rozdělení dotací 

v souhrnné výši 473.100 Kč. 

Příjemci dotací – 1. kolo:
• Český kynologický svaz ZKO Dvůr Králové 

n. L. – 138 – spolková činnost 16.400 Kč, Pod-

zvičinský pohár – závody psů 4.700 Kč,

• Mateřské centrum Žirafa, z. s. – spolková 

činnost 23.800 Kč,

• BIGBAND Dvorský, z. s. – spolková činnost 

18.100 Kč,

• Český rybářský svaz, z. s., místní organizace 

Dvůr Králové nad Labem – spolková činnost 

23.400 Kč, rybářské závody kroužku mladých 

rybářů při DDM Jednička 7.300 Kč,

• Královédvorský chrámový sbor, z. s. – spol-

ková činnost 14.600 Kč, Koncert se světovou 

premiérou 12.900 Kč, Hudební léto Kuks 

20.000 Kč,

• Pěvecký spolek Záboj – spolková činnost 

16.100 Kč,

• Old Racing Club Dvůr Králové nad Labem, 

z. s. – spolková činnost 18.400 Kč,

• ELDORÁDO, středisko Náchod (oddíl TUBRO-

DEL Dvůr Králové nad Labem) – spolková čin-

nost 24.500 Kč,

• Fimfárum – spolková činnost 20.100 Kč,

• Český svaz chovatelů, z. s., Základní organi-

zace Žireč – místní výstava drobného zvířec-

tva 15.900 Kč,

• Královédvorská Arnika, z. s. – Vítání léta v Žirči 

6.200 Kč,

• Tělovýchovná jednota SOKOL Lipnice, z. s. 

– Pochod okolo Lipnice 7.200 Kč,

• Ivan Mann – Královédvorský den piva 26.500 

Kč,

• Tělocvičná jednota Sokol Žireč – maškarní 

dětský ples a dětský den 6.600 Kč,

• Den všech, z. s. – Den všech 28.300 Kč,

• Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem, 

z. s. – Než vypustíme vodu z chladiče 12.100 Kč,

• Spolek pro Dvorek – Čtení u knihobudky 

včetně bazaru knih 4.600 Kč, Rozkvetlé Králo-

védvorsko 13.600 Kč, Jak se tu žije! 11.200 Kč,

• Řecko-český spolek Dvůr Králové nad Labem 

– Řecký večer s hudbou a tancem 7.000 Kč,

• Oblastní charita Červený Kostelec, stř. Domov 

sv. Josefa – 20. Svatoanenské zahradní slav-

nosti 20.300 Kč,

• Katalpa, z. s. – výtvarné dílny OČKO 16.100 Kč,

• Theatrum Kuks, z. s. – Theatrum Kuks 

27.200 Kč,

• Život Srdcem, z. s. – kulturní léto 2021 na pře-

hradě Les Království 50.000 Kč. 

Termín pro 2. kolo pro přijímání žádostí je od 

31. května do 11. června 2021, z částky určené 

v rozpočtu města zbývá rozdělit 176.900 Kč. 

Miroslava Kameníková

Na veřejně prospěšné aktivity bylo zatím rozděleno přes 470 tisíc Kč
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Zásahy strážníků za duben 2021 

Druh zásahu duben 2021

BESIP přestupky  50

Dopravní nehoda 2

Překročení nejvyšší povolené rychlosti 38

Veřejný pořádek (přestupek) 2

Občanské soužití (přestupek) 1

Majetek (přestupek) 6

Obecně závazná vyhláška (přestupek) 1

Ztráty a nálezy 7

Odchyt zvířete (opatření) 5

Doručení písemnosti (šetření) 3

Součinnost (PČR, MěÚ, OS, OVS)  1

Covid-19 (opatření) 62

Trestný čin 1

Celkem přestupků a trestných činů:  179

Celkový počet událostí 244

Pokuty v blokovém řízení 58

Na místě nezaplacených bl. pokut 12

Domluva 86

Předáno na správní odbor MěÚ 3

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Nechte se inspirovat k výletu

Během května byla do vytipovaných vitrín 

po Dvoře Králové nad Labem umístěna 

aktuální mapa s vyznačenými turistickými 

atraktivitami ve městě a jeho okolí.

K výletu se můžete nechat inspirovat za 

stánkem se zmrzlinou u pošty, na parko-

višti u Šindelářské věže nebo u Tyršova 

koupaliště. Tato aktivita je součástí příprav 

na nadcházející letní turistickou sezonu.  

(mik), foto: Jan Skalický

Město Dvůr Králové nad Labem připravilo rekon-

strukci stávajícího víceúčelového hřiště v  areálu 

královédvorského gymnázia a  s  tím spojenou 

I. etapu obnovy dvorních průčelí budovy. Stavební 

práce začnou na konci května, hotovo by mělo být 

v září. 

„Dojde k  odstranění stávajících konstrukčních 

vrstev a vytvoření nových, hřiště bude mít nyní 

povrch tartanového typu, který umožní širší 

sportovní vyžití. Kromě toho bude vybudováno 

nové oplocení, herní prvky a  doplněn drobný 

mobiliář,“ podotýká Nikola Keilová z odboru roz-

voje, investic a správy majetku (RISM), která má 

stavební akci na starosti, a pokračuje: „Součástí 

prací bude i  údržba dvorních průčelí budovy 

a hydroizolace jejího suterénu.“ 

Akce byla připravována s  vedením gymnázia 

i  s  pedagogy, zejména s  tělocvikáři, dále byla 

konzultována také s vlastníkem pozemku, který 

bude využíván pro přístup na stavbu, tedy s Far-

ním sborem Českobratrské církve evangelické 

ve  Dvoře Králové nad Labem. „Rekonstrukci 

hřiště na nádvoří školy jsme projednávali a při-

pravovali s  pracovníky městského úřadu již 

před dobou covidovou a  jsem ráda, že se nám 

vše podařilo dotáhnout před cílovou rovinku 

navzdory epidemickým opatřením. Velkým 

impulzem k  této akci byla potřeba žáků, kteří 

´dvoreček´ využívají o  přestávkách a  pro různá 

mezitřídní utkání, a  samozřejmě nevyhovující 

technický stav povrchu. Nedílnou součástí bude 

i sanace pískovcového zdiva podél budovy,“ říká 

ředitelka královédvorského gymnázia Martina 

Kubíková a dodává: „Děkuji všem, kteří na pro-

jektu participují.“

Stavební práce realizuje královédvorská Sta-

vební společnost Žižka, spol. s r. o., která vyhrála 

veřejnou zakázku, a přijdou na 3,5 mil. Kč včetně 

DPH. Město by však nemuselo platit celou 

částku, protože požádalo Královéhradecký kraj, 

který je zřizovatelem gymnázia, o  individuální 

dotaci ve  výši 2,7 mil. Kč. Příslušnou žádost 

připravili pracovníci odboru RISM. Ti zároveň 

připravují i  žádost o  dotaci na  opravu omítek 

a odvlhčení budovy, a to z dotačního programu 

Ministerstva kultury na  regeneraci městských 

památkových rezervací a  městských památ-

kových zón. Budova gymnázia je totiž zapsána 

na seznamu nemovitých kulturních památek. 

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Rekonstruované hřiště v areálu školy začne 
gymnazistům sloužit v novém školním roce 

Také letos se zápisy do 1. tříd základních škol, 

jejichž zřizovatelem je město Dvůr Králové nad 

Labem, uskutečnily bez osobní přítomnosti dětí. 

Na vině byla opět opatření přijatá proti šíření koro-

navirové pandemie. Královédvorské základní školy 

obdržely celkem 184 přihlášek, do 1. tříd základ-

ních škol bylo přijato 151 dětí, pro 33 předškoláků 

rodiče požádali o odklad povinné školní docházky.

Výsledky zápisů:

• ZŠ Schulzovy sady: 87 žádostí – 76 přijatých 

dětí, 11 odkladů;

• ZŠ Podharť: 36 žádostí – 31 přijatých dětí, 

5 odkladů;

• ZŠ 5. května: 32 žádostí – 26 přijatých dětí, 

6 odkladů;

• ZŠ Strž: 29 žádostí – 18 přijatých dětí (ZŠ Strž 

15, ZŠ Žireč 3), 11 odkladů.

Jen pro srovnání: vloni královédvorské základní 

školy obdržely celkem 169 přihlášek (přijato 137 

dětí, 32 odkladů), v roce 2019 se k zápisu dosta-

vilo 193 dětí (z toho 24 žádostí o odklad) a v roce 

2018 to bylo 199 dětí (z toho 31 žádostí o odklad). 

Miroslava Kameníková

Ve Dvoře Králové nad Labem nastoupí v září 
do prvních tříd základních škol 151 dětí

Město bude mít svého architekta, zájemci se mohou hlásit do srpna
Město Dvůr Králové nad Labem vyhlásilo výběrové 

řízení na městského architekta, který bude působit 

jako externí odborný konzultant. K  náplni jeho 

práce, která bude zahrnovat činnost konzultační, 

poradenskou a  iniciační, bude mimo jiné patřit 

zlepšování kvality veřejného prostoru a  příprava 

podmínek pro vznik kvalitní architektury a pro kul-

tivaci městského prostředí. 

Uzávěrka přihlášek je 25. srpna ve 12:00 hod. 

Zájemci by měli splňovat kvalifi kační požadavky 

(optimálně autorizace ČKA „architektura“ A.1 

a  „urbanismus“ A.2) a  měli by mít minimálně 

desetiletou praxi v oboru architektura a urbanis-

mus, případně územní plánování. Další podmínky 

pro účast ve výběrovém řízení a podrobnosti jsou 

uvedeny v  materiálech zveřejněných na  úřední 

desce na stránkách www.mudk.cz. 

Výběr městského architekta bude probíhat 

ve dvou kolech. Hodnoticí komise bude posuzo-

vat jak odbornou kvalifi kaci přihlášených ucha-

zečů, tak jejich dosavadní činnost (prezentace 

vlastních projektů) v oblasti urbanismu a archi-

tektury veřejných prostranství a  budov a  také 

reference. 

Městský architekt by měl začít ve Dvoře Králové 

nad Labem působit od listopadu letošního roku 

a pro město by měl pracovat minimálně v  roz-

sahu jeden den týdně. Výše odměny je stano-

vena na  550 Kč/hod. a  s  vybraným uchazečem 

bude uzavřena příkazní smlouva o poskytování 

služeb, která specifi kuje přesný rozsah činností.

„Potřeba osoby městského architekta vzešla

z diskuze zastupitelů i  odborné a  laické veřej-

nosti. Výběrové řízení a  jeho podmínky jsme 

připravovali a  precizovali také ve  spolupráci 

s  Českou komorou architektů, jejíž členové, 

renomovaní architekti Jiří Suchomel, Milan 

Košař a  Jakub Chuchlík jsou také v hodnoticí 

komisi,“ říká královédvorský starosta Jan Jaro-

lím a  dodává: „Potenciální zájemci nyní mají 

čtvrt roku na  to, aby se přihlásili, a  sám jsem 

zvědavý, jak kvalitní kandidáti se ve  výběro-

vém řízení objeví. Doufám, že vybraný architekt 

v budoucnu naplní nemalá očekávání a že díky 

jeho práci se město posune zejména v  oblasti 

architektury a urbanismu.“

Miroslava Kameníková
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Zastupitelé se seznámili 
s aktuálním stavem Tyršova 
koupaliště. Jednání o jeho 
rekonstrukci budou pokračovat

Ve  čtvrtek 13. května 2021 areál Tyršova 

koupaliště přivítal zastupitele města, kteří 

měli možnost si před letošní sezonou pro-

hlédnout celý areál včetně technického 

zázemí a přímo na místě se seznámit s jeho 

aktuálním stavem.

Areálem, který pracovníci Technických 

služeb města Dvora Králové nad Labem 

(TSm) připravují k provozu, je provedl ředi-

tel TSm Jan Horsák, který spolu s vedoucím 

úseku údržby sportovišť Zbyňkem Wolfem 

představil technologické zázemí koupa-

liště a  mimo jiné vyjmenoval každoroční 

úskalí spojená s  jeho sezonním provozem 

a nutností jej každoročně zabezpečit před 

zimními měsíci a poté jej opět připravit na 

letní provoz.

Hlavním bodem diskuze byl zejména rekre-

ační bazén, jehož stav dlouhodobě není 

vyhovující a na jehož plánovanou rekon-

strukci bylo vydáno stavební povolení. 

Zastupitelé hovořili o zvažované technolo-

gii, vybavení a zejména o rozměrech rekon-

struovaného bazénu tak, aby se nenarušil 

ráz jedinečného prvorepublikového areálu 

Tyršova koupaliště. 

Během diskuse se zastupitelé shodli na 

tom, že ještě před červnovým zasedáním 

zastupitelstva by bylo dobré uspořádat 

další setkání, tentokrát již za účasti všech 

zastupitelů a také odborníků z oblasti 

architektury. Na jednání by neměl chybět 

ani  zástupce Tyršova plaveckého klubu.

Text a foto: Jan Skalický

Technické služby města informují
Středisko správy komunikací v  dubnu upravilo 

a zlepšilo vstup do parku Schulzovy sady z ulice 

Sadová vybudováním kamenného schodiště 

z  již použitých kamenných obrub a  dlažebních 

kostek. Hojně využívaná „zkratka“ bude dopl-

něna dřevěným zábradlím.

Na  dětských hřištích pod Hankovým domem, 

Na Berlínku, V Zahrádkách a Nad Parkem pracov-

níci TSm obměnili a přidali hrací prvky. V tomto 

trendu budou i nadále pokračovat.

A pro sportovce u in-line dráhy ze strany od Žirče 

instalovali lavičku pro přezouvání, ale i odpoči-

nek a k ní odpadkový koš.

Nabídka pracovního 
místa
TSm nabízejí práci 

na  pozici plavčík/strojník 

(provoz a  údržba městských sportovišť, práce 

je na dvě směny). Jedná se o plný pracovní úva-

zek s  termínem nástupu dle dohody. Zájemci 

se mohou obracet na  personalistku TSm Jiřinu 

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

739 008 667. 

Více informací na www.tsdvur.cz.

Lucie Štemberková

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

Lavička pro sportovce u in-line dráhy v Žirecké Podstráni

Informujeme o činnosti pracovníků společnosti 

Lesy města Dvůr Králové nad Labem.

V  lokalitě nad nemocnicí bylo rozmístěno

102 budek (100 sýkorníků, jeden špačník a jeden 

netopýrník). Na  říjen je naplánováno čištění 

a  vyhodnocení obsazenosti budek. Pokračuje 

také výsadba stromů. V  městských lesích bude 

na  jaře vysazeno 60 tisíc sazenic. Zároveň pro-

bíhá výstavba oplocenek tak, abychom chránili 

sazenice před škodami, které způsobí zvěř. 

V plánu je i výstavba nové lesní naučné stezky 

„Na stráni“, a to v lokalitě od vlakového nádraží 

ve Dvoře Králové nad Labem k altánku nad Žirčí. 

Rád bych také reagoval na  stále se množící 

dotazy ohledně stavu lesních cest: opravy 

budou probíhat v  návaznosti na  probíhající 

těžbu v daných lokalitách. V nejbližší době dojde 

k opravě lesní cesty nad kolejemi od vlakového 

nádraží směrem k Lipnici a zaválcování jemného 

štěrku na  lesní cestu nad 

Komárovem, která je hojně 

navštěvována jak pěšími 

návštěvníky, tak cyklisty. 

Bc. Petr Kupský

Lesy města Dvůr Králové nad Labem  

Jaro v lese 

Na  nové veřejné osvětlení se mohou těšit oby-

vatelé Tyršovy, Zahradní, Zátopkovy a  Slunečné 

ulice. Město Dvůr Králové nad Labem navíc nechá 

v  části Slunečné ulice vybudovat metropolitní síť, 

která datově propojuje organizace města a na níž 

se nově napojí MŠ Slunečná.

„Společnost ČEZ připravila ve  zmíněných uli-

cích rekonstrukci sítě nízkého napětí, která spo-

čívá převážně ve  snesení vrchní sítě do  země, 

demontáži sloupů, napojení sítě na  nemovi-

tosti atd. Protože je zejména v  Zátopkově ulici 

na  sloupech nízkého napětí umístěno veřejné 

osvětlení, bylo nutné se k akci připojit a nechat 

v  lokalitě vybudovat nové veřejné osvětlení 

a  ve  Slunečné a  Tyršově ulici také městskou 

metropolitní síť,“ říká Ctirad Pokorný, vedoucí 

odboru rozvoje, investic a  správy majetku, 

a  pokračuje: „Nové veřejné osvětlení by mělo 

vést od  autobusové zastávky U  Zpěváčků, 

pokračovat propojkou do Zátopkovy ulice a jak 

k hasičské zbrojnici na jedné straně, tak k rodin-

ným domům na straně druhé. Nejprve se položí 

kabelové vedení a  zřídí se základy pro sloupy 

veřejného osvětlení, poté bude následovat 

dodávka a montáž samotných lamp.“

„Z  pohledu rozvoje metropolitní sítě je sou-

činnost se společností ČEZ při realizací této 

investiční akce velmi důležitá. Budova MŠ 

Slunečná je dnes totiž jednou z  posledních 

budov příspěvkových organizací města, která 

ještě není na  metropolitní síť napojena. Také 

se s metropolitní sítí přiblížíme k již uloženému 

úseku v  Krkonošské ulici, který byl realizován 

společně s  rekonstrukcí vodovodu a  chráničky 

jsou aktuálně zakončeny v  blízkosti křižovatky 

Krkonošská – Nová Tyršova,“ dodává k akci Ond-

řej Samek, vedoucí odboru informatiky.

Výkopové práce včetně pokládky kabelového 

vedení veřejného osvětlení v  Zátopkově ulici 

provede společnost VČE – montáže, a. s., Par-

dubice, která také položí chráničky na metropo-

litní síť. Město Dvůr Králové nad Labem za obě 

stavební akce zaplatí 1,3 mil. Kč vč. DPH, což je 

zhruba o 900 tisíc Kč méně, než kdyby se realizo-

valy zvlášť. Nejvýznamnější položkou rozpočtu 

jsou totiž právě náklady na zemní práce.

Miroslava Kameníková

Lokalita Tyršovy ulice bude mít nové veřejné osvětlení, 
v části bude položena i metropolitní síť
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Výběrová řízení: vedoucí 
právního oddělení a právník
Město Dvůr Králové nad Labem vyhlásilo 

výběrová řízení, a  to na pozice vedoucí/ho 

právního oddělení a  právničky/právníka 

odboru kanceláře tajemníka městského 

úřadu. V  obou případech se jedná o  pra-

covní poměr na  dobu neurčitou s  termí-

nem nástupu dle dohody. K  náplni práce 

vedoucí/ho oddělení bude patřit komplexní 

agenda vedoucí/ho právního oddělení vč. 

spolupráce při tvorbě právních předpisů, 

právního poradenství a poskytování konzul-

tací a  stanovisek k  řešení právních otázek. 

V  případě náplně práce právníka se bude 

jednat o právní poradenství odborům úřadu 

a příspěvkovým organizacím zřízeným měs-

tem a  poskytování konzultací a  stanovisek 

k řešení právních otázek.

Zájemci o  tyto pozice mohou zasílat své 

přihlášky do 16. června 2021, 12:00 hod., 

na  adresu sekretariátu tajemníka úřadu. 

Více informací na www.mudk.cz.

(red)

Znovuzahájení činnosti
Základní organizace Svazu postižených 

civilizačními chorobami ve  Dvoře Králové 

nad Labem (SPCCH) obnovuje své aktivity 

po  rok trvající covidem vynucené pauze. 

Začínáme ozdravnými pobyty v  Bělči 

nad Orlicí. První turnus začíná v  sobotu

26. června a  končí v  sobotu 3. července. 

Cena 3.800 Kč. Přihlášky u M. Tykala, mobil: 

731 262 876. Vyplněné přihlášky s platbami 

nejpozději do úterý 15. června výše jmeno-

vanému. Podrobné pokyny budou písemně 

předány účastníkům nejméně týden před 

nástupem. Předběžné přihlášky na  druhý 

turnus, který se uskuteční v druhé polovině 

září, se rovněž přijímají.

Rovněž zjišťujeme, kolik členů se zúčastní 

Kurzů zdravé výživy v  objektu Sola Fide 

v  Janských Lázních. Termíny Kardio 25. až 

29. října a DIA 6. až 10. prosince. 

Miloslav Tykal

předseda ZO SPCCH Dvůr Králové nad Labem

Na  obyvatele Dvora Králové nad Labem i  turisty 

čeká o  prázdninách zajímavý program, který je 

připravován pod názvem Královédvorské léto.

„Základem budou tradiční letní koncerty 

Hudebního léta, které již řadu let pořádá Hankův 

dům. Návštěvníci se mohou těšit i na komento-

vané kostýmované prohlídky města, dětské kre-

ativní dílničky, výstavy, řemeslné trhy, divadla 

pro děti nebo sportovní aktivity,“ popisuje mís-

tostarostka města Alexandra Jiřičková.

Program Královédvorského léta připravují čle-

nové kulturní komise ve spolupráci s komisí ces-

tovního ruchu a také s městskými organizacemi 

jako je městské muzeum, knihovna Slavoj nebo 

Hankův dům. „Oslovujeme také místní podni-

katele, zda by se chtěli k připravovaným akcím 

připojit např. speciálním menu, obsluhou v kos-

týmech, soutěží a podobně,“ říká místostarostka 

Alexandra Jiřičková a  pokračuje: „Nechceme 

aktivity soustředit pouze do  centra města, ale 

plánujeme, že se jejich část uskuteční napří-

klad v  parku Schulzovy sady, před kavárnou 

Dostaveníčko, v muzeu, expozici textilního tisku 

nebo v knihovně a na dalších místech.“ 

„Kulturu a  cestovní ruch také výrazně pozna-

menala pandemie koronaviru. Na blížící se letní 

turistickou sezonu jsme akce připravovali s před-

stihem a nevěděli, jaká přesná protiepidemická 

opatření budou platit. Rádi bychom, aby město 

ožilo nejrůznějšími kulturními, hudebními, his-

torickými či gastro zážitky. Proto v  sestavova-

ném programu vycházíme z potenciálu místních 

organizací, spolků, fi rem a  z  tradiční nabídky 

turistických atraktivit a  zajímavostí. Cílem také 

bylo, aby se při případném rušení akcí minima-

lizovaly ztráty jak pořadatelům, tak zapojeným 

institucím a podnikatelům. Doufáme ale, že náv-

štěvníky i místní letní program zaujme,“ dodává 

Alexandra Jiřičková. 

Zároveň město Dvůr Králové nad Labem připra-

vuje na léto i další aktivity určené převážně pro 

rodiny s dětmi, např. vznikající stezka Zatoulaná 

zvířátka, jejímž cílem bude najít zvířátka, která 

ze zoo utekla do města.

Miroslava Kameníková

Královédvorské léto nabídne přes 
prázdniny kulturní i sportovní aktivity

Žireč bude mít svou kanalizaci a čističku, stavět se bude od srpna
Městská část Žireč se dočká vlastní čistírny odpad-

ních vod a  splaškové kanalizace. Rada města 

na konci dubna schválila výběr dodavatele stavby, 

jejíž realizace by měla začít letos v srpnu. Výstavba 

žirečské ČOV a  kanalizace přijde na  75,3 mil. Kč 

včetně DPH. Část investičních nákladů by mohla 

pokrýt dotace ze Státního fondu životního pro-

středí ČR, o kterou město požádalo. To, zda uspělo 

a jakou částku obdrží, se bude vědět začátkem léta 

2021.

„Jedná se nejen o výstavbu páteřní kanalizační 

sítě s  čistírnou odpadních vod, ale také o  rea-

lizaci kanalizačních přípojek pro jednotlivé 

nemovitosti, a to na veřejné části pozemku. Tyto 

přípojky budou realizovány plynule v  návaz-

nosti na  vybudování hlavního kanalizačního 

sběrače,“ popisuje místostarosta Jan Helbich. 

Práce bude probíhat po jednotlivých úsecích, 

letos by měla být za  zhruba 10 milionů Kč 

realizována I. etapa. „Stavební práce by měly 

začít od  místa budoucí čističky, pokračovat 

kolem Domova sv. Josefa a v okolí prostranství 

žirečského náměstíčka směrem k  hlavní silnici. 

Právě dílčí termín na dokončení I. etapy, kterou 

je výstavba kanalizace od  ČOV po  komunikaci 

III. třídy, byla jednou z  podmínek pro realizaci 

stavebních prací, a  to z  důvodu budoucí koor-

dinace prací na výstavbě kanalizace,“ vysvětluje 

místostarosta Jan Helbich a  pokračuje: „Nyní 

budeme s vybraným zhotovitelem řešit harmo-

nogram stavebních prací, postup realizace, oče-

kávaná dopravní omezení, uzavírky a podobně.“ 

Výstavba ČOV a  kanalizace by měla trvat tři-

náct měsíců s následným roční zkušebním 

provozem. Stavební práce provede společnost 

GASCO, spol. s  r. o., Pardubice, která vyhrála 

veřejnou zakázku. „Kromě požadavků na  ucha-

zeče na doložení referenčních staveb, jako jsou 

výstavba čistírny odpadních vod, rekonstrukce 

nebo výstavba stokové sítě, výstavba přípojek, 

byly v  zadávací dokumentaci požadavky také 

na realizační tým zhotovitele, na jeho ekonomic-

kou stabilitu a třeba i na certifi káty ISO,“ podo-

týká Jan Helbich.

Na  přípravě stavební akce se aktivně podíleli 

také členové Osadního výboru Žireč, kteří o její 

realizaci dlouhodobě usilovali a má jejich pod-

poru. „Realizace stavby jistě přinese spoustu 

omezení pro všechny obyvatele Žirče. Veškerá 

doprava i  pěší pohyb v  obci budou omezeny, 

během výstavby se kolem výkopů bude nutné 

pohybovat se zvýšenou opatrností, respek-

tovat pohyb pracovní techniky a  přítomnost 

zaměstnanců fi rmy zhotovitele apod. Věřím, že 

se s  těmito, ale i  se spoustou dalších stavbou 

vyvolaných potíží dokážeme vypořádat se ctí. 

Výsledek díla, tedy Žireč bez protivných pro-

blémů s  komplikovaným, ale primitivním způ-

sobem likvidace komunálních odpadních vod, 

nám za  to bude stát,“ uvedla Božena Saifrtová, 

předsedkyně OV Žireč. 

Výstavba ČOV a kanalizace v Žirči je jedním z pri-

oritních projektů akčního plánu Program roz-

voje města Dvůr Králové nad Labem pro období 

2016 až 2022. Na projektu se pracovalo několik 

let, veřejná zakázka na  zhotovitele stavby byla 

vyhlášena letos v únoru.

Miroslava Kameníková

Pandemie covid-19 je na ústupu, 
přijatá opatření se rozvolňují
Vlivem stále se zlepšující epidemické situaci se 

občané v České republice konečně dočkali, když 

opatření přijatá kvůli pandemii covid-19 česká 

vláda buď postupně mírní, nebo zcela zruší. 

Díky tomu se v  Královéhradeckém kraji vrá-

tili v  polovině května k  prezenční formě výuce 

(a  to bez rotace) jak žáci na  základních, tak 

na  středních školách, i  když stále s  povinností 

pravidelného testování a  nošení roušek nebo 

respirátorů. Opět se otevírají také kulturní 

zařízení, veřejnost tak může navštívit měst-

ské muzeum a  venkovní akce připravuje také 

Hankův dům. V  normálním režimu již funguje 

městská knihovna Slavoj, otevřeny jsou také

ZUŠ R. A. Dvorského a  DDM Jednička. Mohou 

se také konat venkovní sportovní aktivity 

a  postupně dochází k  rozvolňování v  oblasti 

maloobchodu a služeb. 

Nadále antigenní testování občanů ve  Dvoře 

Králové nad Labem zajišťuje městská nemoc-

nice (www.mndk.cz) nebo zařízení Vividus East 

(www.vividus-east.cz).

Městská nemocnice Dvůr Králové nad Labem 

také pokračuje v očkování zájemců. V současné 

době má týdně k  dispozici 1  100 vakcinač-

ních dávek a  očekává se jejich další navýšení. 

Od  konce května byl centrální rezervační sys-

tém Ministerstva zdravotnictví zpřístupněn pro 

registraci k očkování občanů starších 30 let.

Miroslava Kameníková
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Historie jako hobby
Naše město utvářel především textil. Marius 

Stadler proto založil textilní muzeum, a ačkoliv 

nebyl historikem, věnoval se textilní historii až 

do konce svého života. Část muzea máme zpět 

ve  městě, já pokračuji ve  sbírání všeho, co se 

týká textilu. Tím se počítám do  skupiny ama-

térských historiků, nadšenců, kterých tady není 

málo.

Vážím si toho, že jsem poznal osobně i ve spolu-

práci dva pány, kteří nás v nedávné době bohužel 

opustili. Pana Schwarze a  pana prof.  Martinka. 

Oba udělali pro naše občany obrovský kus 

práce. Pan Schwarz svým Vlastivědným čtením 

a články, které přibližovaly vše zajímavé, co tady 

bylo. Byl „rozhlasákem“ i redaktorem Zpravodaje 

Tiby. Účastnil se aktivně společenského dění 

a dovedl se v něm se svou elegancí a noblesou 

dobře pohybovat. 

Pan Martinek se především soustředil 

na dávnější dějiny tohoto města a regionu a se 

svou pečlivostí a cílevědomostí přinesl zajímavé 

poznatky a  názory. Jeho publikace o  Zvičině 

a okolí, o přehradě i množství zajímavých článků 

a přednášek jsou hlubokou studnicí poznání pro 

budoucí generace. Vzdělaný a uznávaný odbor-

ník ve vědách chemických. Tito dva pánové nám 

budou velmi chybět. Čest jejich památce. 

A  rád připomenu i  další, kteří se zapojili 

do  aktivní činnosti po  roce 1990 i  vydáváním 

regionálních novin. Pana Puše a pana Janouška. 

A mohl bych jmenovat další. V letech šedesátých 

existoval Vlastivědný kroužek se svými význam-

nými příspěvky. Je dobře, že pan Roup pokračuje 

ve šlépějích svého otce ve vlastivědném bádání.  

Pan Machek se ujal vydávání Vlastivědného 

čtení a můžeme se tak od dalších amatérských 

historiků dozvědět řadu zajímavostí. A  k  tomu, 

aby jednou měli potomci co nejobjektivnější 

pohled, přispívají kronikáři. A vše završuje pro-

fesionální instituce, městské muzeum. V  tomto 

nám mohou některá města i závidět. 

Doba počítačů nám umožnila historii rozšířit 

mezi veřejnost. Je tady několik facebookových 

účtů, kde historie převládá. Občas to vzbuzuje 

vášnivé debaty, které však někdy nerespektují 

nutnost svá zásadní tvrzení podložit zdroji. Ale 

je to zajímavé i přínosné. 

Chci tímto článkem vzdát úctu všem těm, kteří 

se věnovali a  věnují historii města jako hobby. 

Posílí to ducha, zachová podklady a vzpomínky 

pro budoucí generace. A někdy to ukáže, že to, 

co často prožíváme v současnosti města, už tady 

bylo a je to především jen v lidech. V jejich vzta-

zích a uvědomění si, že tady nejsou jen oni, ale 

i ostatní občané se svými názory, kteří nejsou tak 

vidět a slyšet.

Ing. Josef Jiránek

Chcete mě?
Na  našem zimním stadionu již dosloužilo chla-

zení ledové plochy a  je potřeba jej nahradit 

novým.

Vedení města schválilo, že čpavkové chlazení 

bude nahrazeno nečpavkovou technologií 

ICEGRID. Tento typ chlazení není v  žádném 

městě v  republice použit ve  vnitřních prosto-

rách. Používá se jako dočasné venkovní kluziště, 

zpravidla k  rekreačním účelům. Toto řešení je 

navíc velmi fi nančně nákladné. Není ani jisté, 

zda by technologie zvládla uchladit led v letních 

měsících, kdy u  nás začínají hokejové kempy. 

Za vypracovaný projekt se z našich peněz utratil 

milion korun.

Tento typ chlazení hokejisté nechtějí.

Tento typ chlazení nechce krasobruslařský oddíl.

Tento typ chlazení nedoporučuje sportovní 

komise.

Tento typ chlazení nechce ani správce 

sportoviště.

Nechtějí ho ani někteří radní….

Tak kdo tedy?

Dana Bohutínská 

zastupitelka (ODS)

Kauza Berlínek je lakmusovým 
papírkem důvěry v radu města
Na  dubnové jednání zastupitelstva doporučila 

rada usnesením z 10. března zastupitelům sou-

hlasit se směnou pozemku města Na  Berlínku 

(6 pro, 1 se zdržel) se společností BRICKBAY SE, 

která zde měla realizovat výstavbu bytového 

domu. Na veřejném zastupitelstvu už pro tento 

záměr z  radních hlasovali pouze Jan Jarolím, 

Jan Helbich (oba za ANO) a Luděk Krýza (ČSSD), 

podpořeni dalšími 3 zastupiteli za ANO. 

Jak jsem uvedla v  diskuzi k  tomuto bodu, je 

třeba odlišit tři roviny problematiky. (1) Vhod-

nost lokality pro bytovou výstavbu, která je 

potvrzena platným územním plánem města. 

Nicméně ukázalo se, že vedení města nerefl ek-

tuje připomínky místních obyvatel a  nedává 

limity případnému investorovi. (2) Architekto-

nické řešení, které vychází z  platných norem, 

zkušeností a odbornosti autora. Zde odvedenou 

práci vnímám jako kvalitní, ačkoliv respektuji, 

že vždy zde bude rozpor v  subjektivním „líbí“ 

versus „nelíbí“. (3) Důvěryhodnost potenciál-

ního investora, kterou pro mě z  více důvodů 

BRICKABAY SE postrádá. Společnost, mimo jiné, 

neplní svou legislativní povinnost zveřejnění 

účetních závěrek ve veřejném rejstříku. Nápravu 

neprovedla ani do 1 měsíce po upozornění. 

Důvěru však postrádám v takto klíčových otáz-

kách zejména ve vedení (radu) města. Ignoruje 

závažné pochybnosti o  kreditu potenciálního 

smluvního partnera, přes opakované výzvy 

dostatečně nekomunikuje a  v  průběhu jedi-

ného měsíce zásadně mění svůj postoj ve veřej-

ném a neveřejném hlasování. To bohužel nejsou 

pocity, to jsou fakta.

Ing. Veronika Tomková

zastupitelka (DKoalice – TOP 09)

Podpora podnikatelů a fi rem 
ve Dvoře Králové nad Labem
Ještě v tomto vydání Novin královédvorské radnice jsme na podporu 

restartu ekonomiky po koronavirové pandemii vyčlenili prostor pro fyzické 

a právnické osoby, které mají ve Dvoře Králové nad Labem trvalé bydliště 

či sídlo nebo zde mají provozovnu, aby mohly bezplatně propagovat svou 

činnost.

Skákací hrad, vystoupení Angeles Dance Group a mnoho dalšího.

26.6. 2021
od 10 – 15 hodin
26.6. 2021
od 10 – 15 hodin

WWW.VOLIS.CZ
TEL: 777 028 221

GRAFICKÉ STUDIO
Ladislav Válek
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Josef Mikyska 
Projektant elektroinstalací 
elektromontážní práce, silnoproud,
slaboproud, MaR, EZS. CCTV,
inteligentní elektroinstalace

Tel.: 603 481 869 
E-mail: josef.mikyska@m-projekt.cz
www.m-projekt.cz
J. Hory 33, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

PRODEJ VÍNA - ČEPOVANÉHO A LAHVOVÉHO

PRODEJ PIVA - SUDOVÉHO A LAHVOVÉHO

ZAHRADNÍ OHŇOSTROJE

www.vinoteka-napoje.mki.cz

N E J V Ě T Š Í  V I N O T É K A  V  K R A J I

Navštivte nás na adrese: náměstí Odboje 307, Dvůr Králové nad Labem (pod Gymnáziem)

Kopírování, skenování a velkoformátový tisk. Výroba reklamních předmětů... 

Ke každému nákupu v červnu

DÁREK ZDARMA!
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inzerce:

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

PŮJČOVNA NÁŘADÍ – STROJŮ, TECHNIKY –

 občanům i fi rmám

Informace: tel.: 777 086 085, 777 082 083

Po. – Pá.: 7:00–16:00 hod., So.: 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. 

Město připravuje rekonstrukci zimního stadionu, 
navržená technologie chlazení vyvolala diskuze
Město Dvůr Králové nad Labem dlouhodobě 

připravuje rekonstrukci zimního stadionu pod 

Hankovým domem, který využívají jak sportovní 

kluby, tak veřejnost. V  rozpočtu města na  rok 

2021 byla na  realizaci I. etapy schválena částka

11 mil. Kč. Přestože již byla připravena žádost 

o  dotaci a  podklady pro zadání veřejné zakázky, 

poté, co se ze strany části uživatelů zimního sta-

dionu objevily připomínky k  chystané výměně 

chladicího zařízení, byla fi nalizace podkladů 

pozastavena a  znovu se prověřuje navrhovaná 

technologie chlazení.

„Tuto náročnou akci jsme začali připravovat 

zhruba před dvěma lety, tedy v době, kdy město 

ještě řešilo soudí spory s  tehdejším majitelem 

a provozovatelem čistírny odpadních vod a v té 

souvislosti hrozily stamilionové výdaje. Proto 

jsme se snažili najít takové řešení, které by sice 

umožnilo začít zimní stadion rekonstruovat, ale 

výrazně by nezatížilo rozpočet města,“ uvádí sta-

rosta města Jan Jarolím.

Během příprav stavební akce tak bylo rozhod-

nuto, že v I. etapě dojde k výměně technologie 

chlazení ledové plochy. Strojovna, v níž je tech-

nologie pro chlazení, která využívá čpavek, byla 

totiž postavena před více než 50 lety a částečně 

modernizována okolo roku 2000. Vybraná byla 

moderní technologie chlazení, jejíž instalace 

nevyžaduje výraznější zásah do  konstrukce 

kluziště (kde již jsou tři desky), ale na  srovna-

nou plochu kluziště se položí plastové výlisky 

ve tvaru mřížek, do drážek v mřížkách se zasu-

nou žebrované hadice a přímo na této ploše je 

pak možné tvořit led.

„V  rámci výměny chlazení se počítalo také 

s  výstavbou nové strojovny mimo zátopo-

vou oblast včetně přístupové komunikace, 

s  vybudováním opěrné stěny svahu k  Valové 

uličce, s  novým nátěrem střechy a  úpravou 

rozměrů kluziště. Dále byly v  plánu stavební 

úpravy potřebné pro oddělení sektoru hostí, 

které refl ektují požadavky policie a  navazující 

požadavky hasičů a pořízení nových mantinelů 

i  speciálního povrchu pro letní provoz stadi-

onu, díky němuž by zde mohly trénovat další 

sportovní kluby,“ vysvětluje místostarosta Jan 

Helbich. Byla tak připravena projektová doku-

mentace pro zadání veřejné zakázky a  pracov-

níci odboru rozvoje, investic a  správy majetku 

sepsali žádost o  dotaci z  Národní sportovní 

agentury, která by pokryla až 70 % nákladů plá-

nované rekonstrukce.

Během příprav byly osloveny sportovní kluby, 

od  kterých zazněl požadavek, aby realizace 

neomezila sezonní provoz zimního stadionu.  

Na konci března se pak na Městském úřadě Dvůr 

Králové nad Labem uskutečnila jedna ze schůzek 

se zástupci klubů využívajících zimní stadion, 

na  které byl konzultován harmonogram sta-

vebních prací. Na základě této schůzky se však 

strhla diskuze, zda je zvolená technologie chla-

zení Icegrid skutečně vhodná, protože v  České 

republice se používá pouze pro venkovní klu-

ziště a na těch vnitřních je nainstalována zatím 

jen v  zahraničí. Výhrady k  technologii chlazení 

zaznívaly i přesto, že nerezové trubky, které jsou 

do roštu navrženy, se používají pro dlouhodobé 

využití na vnitřní i venkovní kluziště. I proto se 

25. dubna uskutečnila další schůzka, které se 

účastnili i  někteří zastupitelé města a  kde se 

o nastalé situaci opět hovořilo.

„Protože nechceme během přípravy rekon-

strukce nic zanedbat, tak jsme v  tuto chvíli 

pozastavili fi nalizaci 

podkladů k  zadání 

veřejné zakázky, 

a  to i  přesto, že 

máme platné sta-

vební povolení,“ říká 

místostarosta Jan 

Helbich. 

Co se týká žádosti 

o  dotaci na  projekt 

„Zlepšení využití 

zimního stadionu 

ve  Dvoře Králové 

nad Labem“, a  to 

z  dotačního titulu 

Národní sportovní 

agentury, radní 

nakonec na  své 

schůzi souhlasili s  jejím podáním, protože byl 

původní termín pro podání žádosti do  výzvy 

zkrácen do 28. května. 

Diskuze nad zvolenou technologií chlazení však 

bude pokračovat. „Zároveň také zvažujeme, 

zda by nebylo vhodnější, i  vzhledem k  tomu, 

že město nyní není zatíženo zmíněnými soud-

ními spory, vydat se cestou zcela jinou, která by 

zřejmě dávala v  některých aspektech i  hlubší 

smysl – výstavby nového zimního stadionu 

v jiné lokalitě,“ říká starosta Jan Jarolím.

Aby mohly zaznít veškeré argumenty týkající se 

chystaných úprav na  zimním stadionu včetně 

tolik diskutovaného chlazení, v  současné době 

se připravuje schůzka, na kterou budou pozváni 

jak zastupitelé města, tak členové sportovní 

komise, dále autoři stávajícího projektu a  také 

odborníci na používané technologie chlazení.

„Diskuze všech zúčastněných by se neměla 

odvíjet jako souboj dvou nebo tří možných 

řešení. Pro všechny by nejdůležitějším kritériem 

mělo být nalezení takového řešení, které bude 

komfortní pro všechny uživatele, bude zaručeně 

dlouhodobě funkční a  zároveň hospodárné 

z pohledu pořizovacích nákladů, fi nančních pro-

středků na  svůj provoz a následnou likvidaci,“ 

dodává starosta Jan Jarolím.

Miroslava Kameníková, foto: Jan Skalický

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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centrum Covid-19

Není nutná rezervace.
499 621 990 nebo 602 195 083

od 7 do 19 hodin.

MOBILNÍHO TESTOVÁNÍ 

ZDARMA! 
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Společenská rubrika
Noví občánci města
V dubnu se narodilo 10 občánků našeho města – 5 chlapců a 5 děvčat.

Jana Náhlovská, evidence obyvatel

Úmrtí
V měsíci dubnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 25 lidí, z toho bylo 

7 královédvorských občanů, 3 muži a 4 ženy.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti zaslali v dubnu 27 občanům gra-

tulaci k  životnímu jubileu. V  tomto období oslavily 3 páry diamantovou 

svatbu, 8 párů zlatou svatbu a 2 páry stříbrnou svatbu.

Lenka Havlová, Komise pro občanské záležitosti

Sňatky
V dubnu uzavřeli ve Dvoře Králové nad Labem manželství tito snoubenci:

Jaroslav Janeček a Štěpánka Višňáková   – 10. 4. 2021

V obci Kuks uzavřeli manželství tito snoubenci:

Petr Grätz a Monika Kadrmasová   – 17. 4. 2021

Údaje jsou zveřejněné na základě souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Vzpomínka na MUDr. Ladislava Markla
Začátkem března tohoto roku zemřel ve věku nedo-

žitých 76 let MUDr. Ladislav Markl. V roce 1963 začal 

pracovat v  královédvorské nemocnici jako zřízenec 

a přitom absolvoval nultý ročník medicíny. Prodělával 

zde také prázdninové praxe při dalším řádném studiu 

a po jeho ukončení se do zdejší nemocnice vrátil. Pra-

coval na  gynekologicko-porodnickém oddělení. Stal 

se z  něj lékař porodník a  operatér s  velikou dávkou 

zodpovědnosti a  trpělivosti. Mnoho maminek z  města i  okolí mu vděčí 

za narození svých dětí. Pracovalo se nám s doktorem Marklem velice dobře, 

bylo na  něj spolehnutí, byl velice empatický a  citlivý i  vůči pacientkám. 

Tímto chceme připomenout osobnost MUDr. Ladislava Markla všem, kteří 

ho znali a kterým poskytl odbornou pomoc.

za bývalé spolupracovníky Daniela Novotná

Poděkování za sponzorský dar
Mateřská škola Elišky Krásnohorské děkuje stavební fi rmě BIG MAT, EVROP-

SKÁ SÍŤ STAVEBNIN, DAROS profi , s. r. o., za sponzorský dar v podobě mulčo-

vací kůry pro zvelebení venkovní květinové výzdoby v naší mateřské škole. 

Mgr. Tereza Lagutinová, zástupce ředitelky

Poděkování
Chtěli bychom poděkovat královédvorským skautům za jejich sladkou pod-

poru, velmi nás to potěšilo.

kolektiv BENU lékárny

Již déle než dva roky si mohou senioři nejen ve 

Dvoře Králové nad Labem, ale také v okolních 

obcích pořídit Seniorskou obálku neboli I. C. E. 

KARTU („In Case of Emergency“). Správně vypl-

něná karta umístěná na dobře viditelném místě 

slouží pro případ naléhavé pomoci záchraná-

řům, hasičům nebo policistům, kteří z ní vyčtou 

zásadní informace týkající se zdravotního stavu 

dotyčné osoby.

Kartu je třeba vyplnit v klidu, nejlépe s někým 

blízkým či rodinou. Vyplňují se údaje týkající 

se nemocí, se kterými se dotyčný léčí, a léků, 

které užívá. Je vhodné uvést jméno praktického 

lékaře, ale především údaje týkající se blízkých 

osob, kterým je nutno podat zprávu o vzniklé 

situaci. Aby karta fungovala, je velmi důležité ji 

průběžně aktualizovat, například při změně pře-

depsaných léků.

Karta musí být umístěna na dobře viditelném 

místě, buď na lednici třeba magnetkou, nebo 

v průhledné folii na vnitřní straně vchodových 

dveří.

Ve Dvoře Králové nad Labem si mohou zájemci 

příslušné tiskopisy vyzvednout:

• na recepci městského úřadu na náměstí 

T. G. Masaryka 38,

• v městském informačním centru ve Švehlově 

ulici čp. 400,

• v kanceláři sociálních pracovnic městského 

úřadu v Rooseveltově ulici čp. 749 (nad měst-

skou policií).

Obálku ve dvou velikostech lze také stáhnout na 

www.seniorivkrajich.mpsv.cz. 

Jan Skalický

Seniorská obálka může pomoci zachránit život

Za  své desetileté působení podpořil azylový dům 

v  návratu zpět do  běžného života společnosti

265 klientů. Stále platí, že azylový dům pomáhá 

převážně lidem, kteří svou situaci chtějí řešit, chtějí 

žít opět „normálním“ způsobem života, mít práci, 

bydlení, žít běžný život, ale bez pomoci se neobje-

dou. Úspěšnost vyřešení nepříznivé sociální situ-

ace za  celé desetiletí je 64 %, za  rok 2020 to bylo 

83,3 %.

Azylový dům pomáhá dospělým lidem v nouzi 

s  trvalým bydlištěm ve  Dvoře Králové nad 

Labem a ve spádových obcích. V roce 2020 bylo 

z celkového počtu 25 podpořených klientů 9 ze 

spádových obcích (Vítězná, Kocbeře, Třebihošť, 

Lanžov a  Choustníkovo Hradiště). Z  celkového 

počtu bylo 36 % osob se zdravotním postižením 

a 16 % v seniorském věku. U těchto osob se vět-

šinou musí nalézt trvalé řešení v podobě umís-

tění do  domů s  pečovatelskou službou, chrá-

něného bydlení nebo pobytového zařízení pro 

seniory či osoby se zdravotním postižením.

Rok 2021 je pro život v azylovém domě mimo-

řádně náročný z  důvodu probíhající rekon-

strukce celé budovy, díky které ale vznikne dal-

ších 12 bytů a ubytovacích jednotek pro osoby, 

jež nedosáhnou na běžné bydlení. 

V  současné době nás nejvíce pálí havárie 

v  přízemí azylového Domu Žofi e, kdy se musí 

vyměnit veškeré odpady. Pracovníci a klienti se 

na měsíc uchýlí do náhradních prostor. Část jich 

bude bydlet v  noclehárně, většina klientů však 

bude přestěhována do  bytů v  domě s  pečova-

telskou službou v  ulici Sadová. Sociální práce 

nebude tímto postižena, kolegové a  kolegyně 

ji budou v  plném rozsahu zajišťovat i  nadále 

a  denně budou se všemi klienty v  kontaktu. 

Rovněž kapacita azylového domu (11 klientů) 

zůstane zachována. Na  dobu odstraňování 

havárie bude snížená kapacita noclehárny na 

3 klienty (v  současné době je snížená kapacita 

postačující). 

Děkuji zejména kolegům z  azylového domu 

a  odboru rozvoje, investic a  správy majetku 

městského úřadu, klientům a  panu Bořkovi 

za  spolupráci a  vstřícnost při řešení náročné 

situace s havárií a také s celkovou rekonstrukcí. 

Věřím, že společným úsilím složité období 

zdárně překonáme a brzy se vše vrátí k běžným 

pořádkům. 

Kontaktní osoba: Mgr. Stanislav Lupač, vedoucí 

Domu Žofi e, 734 684 104

Provoz Domu Žofi e je podpořen pro období 

od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2022 z Operačního pro-

gramu Lidské zdroje a  zaměstnanost v  rámci 

projektu Služby sociální prevence v Královéhra-

deckém kraji VI č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0

015003, a to celkovou částkou 2.647.762,00 Kč.

Mgr. Marcela Hauke

ředitelka 

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem

Azylový dům pomáhá lidem bez domova již deset let
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Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 2020/2021

Informace z královédvorské SPOŠ

Aktuality z gymnázia
Harmonogram jarních akcí je primárně podřízen 

přijímacímu řízení a přípravě maturitních zkou-

šek. Letošní školní rok je ve znamení turbulent-

ních změn, leccos se měnilo a mění za pochodu 

vzhledem k aktuální epidemické situaci a s  tím 

spojenými nařízeními.

K  přijímacímu řízení se dostavilo v  termínech 

3.–6. května celkem 60 žáků pro čtyřleté stu-

dium, 48 žáků pro šestiletou formu studia. 

Maturitní zkoušky jsou letos ovlivněny zejména 

dvěma faktory: jednak si žáci mohli zvolit, zda 

profi lovou ústní zkoušku z  předmětu český 

jazyk a  literatura a/nebo z  cizího jazyka váza-

nou na  společnou část budou konat, jednak 

mohli ústní zkoušku z  cizího jazyka nahradit 

certifi kátem standardizované jazykové zkoušky. 

Nahrazení zkoušky zvolilo celkem 12 žáků: 

6 žáků z anglického jazyka, 6 z  ruského jazyka. 

Didaktické testy byly posunuty na  termíny 

24.–26. května 2021, ústní zkoušky proběhnou 

v  termínu 1.–3. června 2021, slavnostní předá-

vání maturitních vysvědčení je prozatím pláno-

váno na 9. června 2021, neboť výsledky didak-

tických testů budou letos zpřístupněny škole až 

po konání ústních zkoušek. 

Dva roky plánovaná rekonstrukce hřiště 

na  nádvoří školy byla ofi ciálně zahájena

18. května 2021. Děkuji vedení města a odboru 

RISM za  výbornou dlouhodobou spolu-

práci. Už teď se těšíme v  novém školním roce 

na  normálnější výuku a  nové hřiště pro naše 

žáky!

Mgr. Martina Kubíková, ředitelka školy

Překvapení pro maturanty
V pátek 14. května jsme předali žákům 4. ročníků 

vysvědčení za 2. pololetí školního roku a ukončili 

tak jejich středoškolské studium na  naší škole. 

Netradiční datum (v dobách normálu bývá pře-

dáno 30. dubna) si dopředu říkalo i o netradiční 

pojetí. Po povinném testování se žáci přesunuli 

do  auly, kde jim bylo na  úvod prezentováno 

amatérské video zástupců osmi tříd gymnázia 

jako poděkování a  přání do  budoucna oběma 

maturujícím třídám.

Nápad vznikl na  našem online školním parla-

mentu v posledních dvou týdnech, akci se poda-

řilo před 4. A (viz foto výše) a 6. C (foto vpravo 

nahoře) utajit, přestože někteří žáci z  nižších 

ročníků jsou sourozenci maturantů. Ke  vzka-

zům bylo připojeno i vtipné „přestávkové“ video 

kabinetu TV (viz snímek vpravo dole). Poté třídní 

učitelky předaly žákům 

vysvědčení a  současně 

došlo k  šerpování maturantů, neboť jak víme, 

maturitní plesy se letos nekonaly. Přítomnost 

ve  škole byla využita i  pro tvorbu tabla. Milí 

maturanti, hodně štěstí u testů a ústních zkou-

šek v prvním červnovém týdnu!

Mgr. Martina Kubíková, ředitelka školy

Foto: Jiří Koblasa

Pomalý návrat do školy a přijímací 
řízení

V pondělí 26. dubna se žáci naší školy vrátili ale-

spoň na hodiny praktické odborné výuky. Každá 

třída měla celodenní praktické vyučování odbor-

ných předmětů nejméně 1x týdně. Rádi jsme 

naše žáky uvítali také v  domově mládeže a  ve 

školní jídelně. V první polovině května proběhla 

1. kola přijímacích zkoušek do  našich oborů. 

Zřejmě nejnáročnější byl celostní motorický test 

do oboru Bezpečnostně právní činnost, který se 

z  důvodů epidemických opatření konal venku 

na atletickém stadionu. Nesměli jsme, vzhledem 

k  aktuálním opatřením, použít šatny ani ozvu-

čení, prezence byla administrativně náročná, 

potýkali jsme se i s nepřízní počasí. Na výkonech 

žáků se oproti minulý rokům promítly i omezené 

podmínky pro trénink a přípravu. Ne všichni byli 

se svým výkonem spokojeni, ale důležité bylo to 

nevzdat a dorazit do cíle. A to zvládli všichni. 

Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch, ředitel školy

Praktická část maturit s omezeními
Omezení praktické výuky se v letošním školním 

roce dotklo i  oboru Kosmetické služby. A  to 

i  u  samotných maturit, kde jsme se potýkali 

s  dalšími omezeními. Při zachování náročnosti 

maturit jsme museli změnit jejich formu, pro-

tože maturantky si nemohly k maturitní zkoušce 

pozvat klienty z řad veřejnosti, aby na  nich 

mohly prezentovat nabyté znalosti a  doved-

nosti. Některé úkony tak popsaly pouze slovně, 

některé obhájily před komisí pomocí připravené 

obrazové prezentace, vytvořené v  domácích 

podmínkách díky asistenci svých příbuzných či 

přátel. Při pedikúře a  sportovních masážích si 

v roli fi gurantů navzájem pomáhali sami matu-

ranti a  při masáži obličeje přišly na  řadu poly-

styrénové modelky. Vše probíhalo dle platných 

regulí a vědomosti a dovednosti maturantů tak 

mohly být ofi ciálně zhodnoceny. Je to vůbec 

první rok, kdy příprava a výuka žáků neprobíhala 

standardně za  plného využití našich vybave-

ných učeben. Bylo to náročné pro žáky i učitele. 

Přesto můžeme po  prvním maturitním týdnu 

konstatovat, že žáci si u maturity vedli dobře.

Bc. Jana Krajčírová 

Naživo s oborem cestovní ruch
V  cestovním ruchu je důležité, aby se turistům 

v dané lokalitě líbilo. A o to se lze postarat i méně 

populárními způsoby. Například 1. C vyčistila 

v  květnu trasu ze Dvora Králové nad Labem 

po  červené turistické značce až na  přehradu 

Les Království a zpět od všemožných odpadků: 

PET lahví, skla, igelitových sáčků, plechovek, 

plášťů na  kolo a  dalších odhozených věcí. Žáci 

svědomitě vysbírali všechny nalezené věci, aniž 

by nějak zpochybňovali význam zadané práce. 

Všem, včetně pana učitele Prokůpka, který byl 

velitelem naší ekologické vycházky, a pana uči-

tele Taufmanna, který připravil zeměpisný kvíz, 

tímto děkuji. Bohužel, 

ke  sběru toho bylo 

opravdu hodně: důsledně odvedená práce žáků 

a  nezodpovědné chování turistů bylo vidět 

na  počtu naplněných pytlů. Další den jsme 

si spravili náladu komentovanou prohlídkou 

v Safari resortu a poté individuální procházkou 

v areálu samotné zoo ve Dvoře Králové. Zároveň 

jsme se tak seznamovali s chodem Safari parku 

a  aktuální i  plánovanou nabídkou pro různé 

návštěvníky. 

Mgr. Soňa Kiezlerová

Projekt SPOLU – dekorace přes 3D 
tiskárnu 

V  distanční výuce oboru IT stále pokračujeme 

i  v  tvořivé práci. V  rámci projektu Spolu si žáci 

našli siluety různých postav, zvířat a věcí, které 

spolu souvisejí. Siluety obkreslili ve vektorovém 

programu a kresbu použili ve 3D programu pro 

vytvoření prostorového modelu, který by se 

mohl vytisknout na  3D tiskárně. Výsledek lze 

použít jako dekoraci např. v  domácnosti nebo 

na pracovním stole.  

Ladislav Válek 
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Zprávy ze ZŠ Schulzovy sady
Deváťáci a přijímací zkoušky 
ZŠ Schulzovy sady má v 9. třídách v tomto škol-

ním roce celkem 88 žáků, 64 z nich se rozhodlo 

pokračovat ve studiu na středních školách, a proto 

je na začátku května čekaly přijímací zkoušky. 

Výběr škol, kde chtějí v září nastoupit, ale probí-

hal už předem. Pomoc žákům nabízeli 2 výchovní 

poradci školy, kteří poskytovali osobní konzultace 

k volbě povolání, radili se s rodiči, konzultovali se 

středními školami a učilišti a s dětmi se potká-

vali na hodinách předmětu Výchova k občanství 

zaměřených na volbu povolání. Na samotné pří-

pravě deváťáků k přijímačkám se podíleli učitelé 

matematiky a českého jazyka, u některých žáků 

byla potřeba podpory i od angličtinářů. Žáci 

měli možnost zúčastnit se přípravy ke zkouškám 

online nad rámec běžného rozvrhu a v závěru 

dubna také osobních konzultací ve škole. Se 

školní psycholožkou proběhla 20. dubna online 

schůzka „Jak v pohodě zvládnout přijímačky“. 

Zájem byl skutečně veliký – připojilo se 51 žáků. 

Bavili jsme se o tom, jak pracovat se strachem 

a stresem, a probrali jsme několik praktických 

tipů, čím si přijímačkový den zjednodušit. Na 

programu nechybělo ani AG testování. K diskuzi 

přispěli svými zkušenostmi a radami naši absol-

venti Adam a Denisa. Potěšující zpětnou vazbou 

pro vyučující je bezesporu hodnocení od Tomáše: 

„Přijímačky byly celkově dobré. Nebyl jsem tolik 

ve stresu, jak jsem si myslel, že budu, takže jsem 

oba termíny napsal docela v pohodě. Myslím si, 

že samostatné testy byly stejně těžké, jako ty 

z předchozích let, které jsem počítal kvůli pří-

pravě. Neřekl bych tedy, že tento rok byla mate-

matika nějaká hrozná, možná je to ale i dobrou 

přípravou od naší paní učitelky.“ Teď už nezbývá 

než počkat, jak se zadařilo a kam podzimní vítr 

naše budoucí absolventy zavane. Hodně štěstí! 

PhDr. Monika Voleská 

Biologická olympiáda online
Tentokrát celá soutěž probíhala online formou. 

Během školního kola žáci vyplňovali vědo-

mostní test a poznávali přírodniny v prostředí 

MS Teams. Zároveň doma vypracovali jedno-

duchou laboratorní práci. Všechny úkoly splnilo

12 žáků. V tomto roce bylo zrušeno okresní kolo. 

Nejlepší žák školního kola z každé kategorie rov-

nou postoupil do kola krajského. V kategorii D 

(žáci 6. a 7. ročníků) nás v krajském kole repre-

zentovala Ema Táboříková ze 7. C. V kategorii C 

(žáci 8. a 9. ročníků) nás reprezentovala Martina 

Hamerská z 8. B, která v konkurenci 44 vrstev-

níků obsadila krásné 4. místo. Gratulujeme! 

Mgr. Pavlína Fléglová

Malé zamyšlení

Jsem ve třídě sama. Asi se dá zvyknout na leda-

cos. Na online výuku už jsme si zvykli, pokud se to 

dá takhle jednoduše napsat. Nemůže však nikdy 

nahradit přímou interakci s dětmi. Tenhle školní 

rok je hodně jiný. Střídají se ve mně různé pocity 

– nadšení, rozčarování, těšení, zklamání, radost, 

prázdnota. Konečně jsou děti ve škole. Dohá-

níme, co se dá. Nemám teď na mysli učení, ale 

to, co nám nejvíce chybělo. Povídat si, brebentit, 

společně svačit, vyměňovat si názory, trochu se 

pošťuchovat, trochu se poprat, svěřit se kamará-

dovi, hrát si, tvořit stavby z kostek, plnit úkoly ve 

skupinách, i když s rouškou na obličeji. Čas úplně 

jinak ubíhá. Ve třídě je živo, veselo. Najednou tu 

je konec dubna a s ním „Čarodějnice“. Oblíbený 

svátek pro všechny děti. A kdy jindy se dívky 

mohou převtělit v takové pohádkové bytosti než 

právě v tento den. V naší třídě se našlo „sedm 

statečných“, které přišly do 

školy v „čarodějnickém“

a díky nim se pátek stal 

pro všechny dnem magic-

kým. Povídání o čaroděj-

nicích, čtení zajímavých informací a samozřejmě 

kreslení obrázků. Je nám spolu dobře. Vzácný čas. 

Važme si ho. Jsme tu pro děti a děti jsou tu pro 

nás! Bez nich by bylo pusto a smutno. V prázdné 

třídě mi chybí ten upřímný dětský smích, ta ener-

gie, kterou děti vysílají, ta radost, kterou děti 

ze všeho mají a stačí jim k tomu málo. Kéž jsou 

magické všechny dny, které s nimi prožíváme!

Mgr. Radmila Jonešová a 3. A

Úspěchy v matematických 
soutěžích i v online výuce
Letos v době distanční výuky proběhlo školní 

kolo soutěže Matematický klokan online. V okrese 

Trutnov se v kategorii Cvrček na 1.–3. místě umís-

tili Anna Červená a Vojtěch Havlásek ze 3. A

a Jakub Novák z 2. A. Všichni získali plný počet

90 bodů. Další dvě místa obsadily Alžběta Strán-

ská a Laura Havjak, obě z 3. A. V kategorii Kloká-

nek se na vynikajícím 1. místě umístila Pavla Šoto-

lová z 5. A s plným počtem 120 bodů. V kategorii 

Benjamín 2. místo obsadila Vladimíra Hamplová 

ze 7. E, 3. místo Tomáš Ševčík ze 6. E a do první 

desítky ještě pronikla Karolína Petržíková ze

7. A a Eva Šotolová ze 7. B. V kategorii Kadet se na 

pěkném 2. místě umístil Jakub Moc z 9. B, první 

desítku doplňuje Martina Hamerská z 8. B, Tomáš 

Mertlík z 9. B a Petr Holubec z 8. B. Někteří se se 

svými výsledky neztratili ani v porovnání se všemi 

řešiteli v kraji. V kategorii Cvrček se mezi nejlepší 

řešitele v kraji probojoval Jakub Novák, Anna 

Červená, Vojtěch Havlásek a Alžběta Stránská.

V kategorii Klokánek se mezi nejlepšími řešiteli

v kraji objevila Pavla Šotolová na pěkném

7. místě. V kategorii Benjamín se mezi deseti nej-

lepšími řešiteli v kraji umístila na 6. místě Vladi-

míra Hamplová. V kategorii Kadet se svým výko-

nem umístil Jakub Moc na vynikajícím 2. místě.

Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme za 

úspěšnou reprezentaci školy.

Ing. Iva Tlamichová, učitelka matematiky

Výtvarnou výzvou chceme potěšit

Vedení Léčebny dlouhodobě nemocných 

v Rybitví hledá cesty, jak rozvíjet a zvyšovat kva-

litu služeb pacientů a  klientů. Na  začátku škol-

ního roku nás oslovilo, zda bychom podpořili 

prostřednictvím obrázků našich žáků výzdobu 

pokojů v  léčebně. Cílem tohoto projektu je 

vyvolat u  pacientů hezké pocity, možné vzpo-

mínky a propojit tak částečně dvě generace.

Než jsme stačili výtvarnou akci uskutečnit, školy 

se bohužel z  důvodu pandemie znovu uzavřely. 

Při distanční výuce se snažíme být s  našimi žáky 

v kontaktu i při třídnických hodinách. Jednu z nich 

jsme pojmenovali „Chceme potěšit“ a mluvili jsme 

o  tom, jak těžké období prožívají právě pacienti 

a klienti různých zdravotnických zařízení, protože 

je v této době z důvodu vládních opatření nemo-

hou jejich nejbližší navštěvovat. A  na  základě 

tohoto vyprávění poté žáci začali tvořit dle prosby 

vedení léčebny na  téma Krajina, příroda, zvířata. 

Výsledky jejich práce mile překvapily. 

Děkujeme našim žákům, že výtvarnou výzvu 

uchopili do svých rukou i v domácím prostředí 

a  v  průběhu května budeme moci předat 

výtvarné práce do Rybitví. 

Stanislava Culková a Petra Chmelíková

Zahradníci ve školní družině
Děti se v  naší školní družině učí, jak pěstovat 

zeleninu, ovoce, okrasné květiny a bylinky.

V  únoru prvňáčci zaseli semínka a  během 

měsíce dubna žáci čtvrté třídy přesadili vyklí-

čené rostlinky, o  které se následně pečlivě 

starali. Během teplých květnových dní vyseli 

na  záhony ředkvičky 

i  mrkev a  do  skleníku 

vysadili svoje předpěs-

tované sazeničky pap-

rik a  rajčat. Venkovní 

záhony vyzdobili slunečnicemi a dalšími okras-

nými květinami. Už vědí, že je potřeba o všechno 

každý den pečovat. Odměnou jim bude bohatá 

a sladká úroda.

Na zahradě děti nejen pracují, ale mohou si hrát 

v pěkném přírodním prostředí s klubovnou.

Šárka Hrmová

vychovatelka ŠD

Aktuálně ze ZŠ 5. května
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Adopce zeleně 

V minulém roce jsme si mohli všimnout rozkvet-

lých záhonů na několika málo místech v našem 

městě. Každému z  nás se líbí rozkvetlá louka, 

a  tak jsme si řekli, že by i  naše škola mohla 

požádat o  projekt Adopce zeleně. Před školou 

máme již dva menší záhony, které patří územně 

ke škole, ale přáli jsme si založit kvetoucí záhon 

i na pozemku, který již patří městu. 

Projekt Adopce zeleně je vhodný pro náš záměr, 

a tak jsme na začátku února o projekt požádali. 

Žádost je velice jednouchá a je podpořena pro-

jektovou dokumentací od  paní Lindy Harwot, 

která nám se skladbou 

květin pomohla. 

Na projektu se účastní jak 

žáci, tak kolegové. Věříme, 

že rozkvetlá louka bude 

sloužit také ke vzdělávacím účelům v rámci bio-

logie, přírodovědy a naplní i estetickou funkci. 

Těžký život ve vodě aneb BIO 
olympiáda online
Po  roční pauze, způsobené koronavirem, se 

uskutečnila Biologická olympiáda. V únoru pro-

běhla školní kola a úspěšní řešitelé postupovali 

přímo do  kola krajského. Tematické zaměření 

zůstalo stejné jako loni – Těžký život ve  vodě. 

Voda je vždy atraktivním tématem, také ale 

s  neuvěřitelně širokým rozpětím možných otá-

zek (od krásnoočka po plejtváka). 

Účastníci mohli použít i  zpracované vstupní 

úkoly z  minulého ročníku. Zdeněk Blažek, žák 

9. třídy se opět do soutěže aktivně zapojil. Svoji 

práci, která řešila problematiku hodnot pH, 

obsahu dusitanů a dusičnanů v akváriu s rybič-

kami v  průběhu roku doplnil a  některé údaje 

upřesnil. K  přípravě využil i  možnosti online 

seminářů pořádaných Gymnáziem Dvůr Krá-

lové nad Labem. Krajské kolo proběhlo v sobotu 

1. května a samozřejmě také na dálku. Soutěže 

se Zdeněk zhostil se ctí. V poznávačkách čekala 

řada chytáků, možná i  neúmyslných, protože 

zvolit jednoznačnou fotografi i je pro autora 

úkolů ne vždy lehké. Takže např. paroží daňka 

mohlo být zaměněné za jelena. 

Výsledek 16. místo v kraji (ze 45) je jistě pěkné 

a  Zdeňkovi velmi gratulujeme. Děkujeme 

i  za  jeho zájem od  6. třídy se přírodovědným 

soutěžím věnovat. Odchází na  střední školu 

s  naprosto odlišným zaměřením, ale snad 

na botaniku a zoologii nezanevře.

Mgr. Markéta Voženílková, Ing. Alena Čiháková

Projekt „Malý zahradník”

V letošním školním roce se naše mateřská 

škola zapojila do  projektu „Malý zahrad-

ník” vyhlášený fi rmou AGRO CS Česká 

Skalice. Cílem tohoto projektu je vzbudit 

u dětí zájem o přírodu a osvojit si poznatky 

a dovednosti důležité k její ochraně. Záro-

veň v  dětech podporuje zodpovědnost, 

samostatnost a  vztah k  lidské práci. Díky 

tomuto projektu se naše školní zahrada 

stává místem plným podnětů, kde se tvoří, 

zkoumá a objevuje.

V první fázi projektu děti společně vyplely 

a  osázely záhonky s  levandulí, vysely 

truhlíky s  bylinkami a  založily kompostér 

pro ukládání zahradního a  kuchyňského 

odpadu. Děti tak skrze skutečnost objeví 

smysl recyklace i koloběhu živin v přírodě. 

Maminkám pak k jejich svátku darovali naši 

malí „zahradníci” vlastnoručně zasazenou 

kytičku. 

V další fázi projektu nás čeká osázet okras-

nými květinami truhlíky, které budou zdo-

bit naši mateřskou školu. Na  téma „Malý 

zahradník” připravujeme také výstavu dět-

ských výtvarných prací.

děti a učitelky z MŠ Elišky Krásnohorské

Dění na ZŠ Strž

Informace ze ZŠ Podharť
O výchově se nemluví, výchova se 
dělá
Tak zní jedno z  hlavních hesel PhDr.  Lidmily 

Pekařové, která byla hostem našeho webináře 

ve čtvrtek 22. dubna. Ve tříhodinové přednášce 

s názvem „Partneři jsou táta a máma aneb proč 

si vzájemně nerozumíme“ zaběhla paní dok-

torka do  různých oblastí ovlivňujících výchovu 

– rozdíly v myšlení mezi muži a ženami, rozdíly 

v komunikaci, rozdíly ve výchově syna a dcery, 

rozdělování rolí v  domácnosti nebo třeba jak 

předcházet problémům lepším vzájemným 

porozuměním. Téměř tři desítky hostů z řad uči-

telů, rodičů žáků i přátel školy si odnesly spoustu 

praktických rad a návodů pro zkvalitnění vztahů 

v rodině. Lektorka dala také několik rad a odpo-

vědí některým odvážným posluchačům, kteří se 

neostýchali a zeptali se napřímo. 

Webinář byl hrazen z grantu EU OP VVV a byl pro 

všechny účastníky zdarma.

Mgr. Vojtěch Hulík, koordinátor webináře

Další radost z výsledků 
v matematické soutěži
Na konci března jsme vás informovali o výsled-

cích školního kola soutěže Matematický klokan. 

V kategorii Benjamín získala Nela Heřmanská ze 

7. B 115 bodů ze 120 a v kategorii Kadet získal 

Matěj Kubíček z  8. A  99 bodů ze 120. Oba se 

těmito výsledky dostali na nejlepší pozice mezi 

další soutěžící nejen okresu Trutnov, ale i v Krá-

lovéhradeckém kraji. Nela ve  své kategorii zís-

kala zlato a Matěj ve své kategorii bronz. 

Oběma žákům ještě jednou gratulujeme a děku-

jeme za úspěšnou reprezentaci školy.

Mgr. Marta Mokrá, vyučující matematiky

Družina přivolává jaro
Návrat dětí do  školy a  studené počasí k  tomu 

inspirovalo děti v družině k tvůrčí činnosti. Když 

nám duben ukazuje 

typické aprílové počasí, 

musíme si jaro přivo-

lat jinou cestou. A  tak 

začaly pod rukama dětí 

a  jejich vychovatelek 

vznikat květy všeho druhu. Pohlazení po  duši 

zahřálo i  na  těle a  barevné květinové i  sluníč-

kové výtvory – radost pohledět. Není proto divu, 

že jsme se s vámi všemi „Podharťáky“ potřebo-

vali podělit. Přes noc nám rozkvetl plot u školy 

a  sluníčka hřejí, aby všechny kytičky jen zářily. 

Věříme, že nejen nám vykouzlí pohled na naše 

parkoviště úsměv na tváři a rozsvítí den i v deš-

tivém počasí.

Markéta Hošková

vedoucí vychovatelka
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Srdečné díky všem zdravotníkům

Období posledních několika měsíců bylo trochu 

náročnější alespoň pro většinu z nás. Pomyslné 

poklepání na rameno za zvládnutí nestandardní 

situace si bezpochyby zasloužíme všichni. Něk-

teré profese však vyžadovaly větší pracovní 

nasazení než obvykle – policie, prodavačky, 

záchranáři a další, kteří se starali o naše pohodlí, 

bezpečnost a zdraví. 

Jednou z  nejvíce vytížených profesí byli lékaři 

a veškerý zdravotnický personál, kteří se starali 

o  pacienty ležící na  covid jednotkách. Jejich 

péče vyžadovala každodenní velké nasazení, 

díky němuž se však podařilo zachránit mnoho 

životů. Žáci a  pedagogičtí pracovníci Základní 

školy a  Praktické školy Dvůr Králové nad 

Labem se rozhodli poděkovat všem lékařům 

a zdravotníkům z Městské 

nemocnice Dvůr Králové 

nad Labem a  Oblastní 

nemocnice Trutnov 

za  jejich profesionální 

péči o  pacienty s  nemocí 

covid–19. Jako projev vře-

lých díků jsme vyrobili srdíčka, která se v době 

největšího náporu nemoci stala symbolem vyjá-

dření díků zdravotníkům.

Doufáme, že je tímto potěšíme a  uděláme jim 

radost. Všem vám moc děkujeme a  přejeme 

hodně zdraví a snad už klidnější dny.

Mgr. Kateřina Jáklová 

za žáky a personál ZŠ a PrŠ Dvůr Králové nad Labem

Mezinárodní kuchařská výzva při 
hodině anglického jazyka
Je možné vaření propojit s  anglickým jazykem 

a mezinárodní výzvou? Ano! A velmi jednoduše. 

V rámci spolupráce se základní školou na Ukra-

jině jsme měli společnou hodinu vaření. Naším 

úkolem bylo připravit tradiční jídlo ukrajinské 

kuchyně. Poznáte, co jsme vařili? Mezi základní 

ingredience například patří beetroot – červená 

řepa, cabbage – zelí, carrot – mrkev, tomatoes 

– rajčata, už víte? Ano, je to BORŠČ. Během 

hodiny jsme se naučili nová slovíčka, povídali 

si s  paní učitelkou a  žáky z  dalekého Kyjeva 

prostřednictvím videochatu, ale vyzkoušeli 

jsme si i uvařit jídlo, jež někteří z nás jedli úplně 

poprvé. A moc nám boršč chutnal. Aby ale byla 

výzva spravedlivá, úkolem žáků z Ukrajiny bylo 

upéct tradiční staročeský trdelník. Také se jim 

dařilo a připravili si ke svačině voňavou českou 

dobrotu. Určitě jsme se s kyjevskými žáky „nevi-

děli“ naposledy a  brzy vymyslíme nějaký další 

společný program.

Petra Faktorová

vyučující anglického jazyka

V MŠ Juta máme radost!
Jak třídit papír, plast a sklo – to už víme. Ale 

kam s plechovkou či víčkem od jogurtu? 

Již druhý rok je naše mateřská škola 

zapojena do ekologické soutěže Stříbrná 

zeměkoule.  Na začátku dubna bylo odve-

zeno do DDM Jednička přes 30 pytlů hli-

níkového odpadu. Celkem jsme nasbírali 

129 kg hliníkového odpadu a v rámci sou-

těže jsme získali první místo. Tímto bychom 

rádi poděkovali rodičům a dětem, kteří se 

do sběru zapojili. Důležitější než vítězství 

je pro nás vědomí, že podporujeme u dětí 

ekologické myšlení a chování.  

Radost nám udělala i třída Jasmínka, která 

společnou prací vytvořila pohádkovou 

knížku Medvídek Vilda. Kniha byla zaslána 

do soutěže v rámci projektu Oživíme Česko 

a získala cenu poroty.  

Už se moc těšíme, až si s dětmi užijeme 

další slunečné dny plné zábavy.

Mgr. Kateřina Hlaváčková

MŠ JUTA

Sokolové opět na stezce!

Novinky ze Základní školy a Praktické školy Dvůr Králové nad Labem

Sportování pro nejmenší děti bylo na konci 

dubna v nedohlednu, proto se cvičitelé všestran-

nosti rozhodli připravit pro děti a jejich rodiny 

zábavu na sobotní prvomájové odpoledne.

Organizátoři vymysleli Sokolíkovu čarodějnic-

kou stezku se zastávkami, na kterých děti plnily 

zajímavé úkoly motivované životem v čaroděj-

nické říši. Na cestu se postupně vydala pade-

sátka přihlášených dětí s rodiči. Hodně dětí při-

šlo v čarodějnickém kostýmu, a tak iluze vstupu 

do pohádky byla skoro dokonalá. 

Po přečtení čarodějnického hesla dne a vysvět-

lení úkolu se děti vypravily na desítku stanovišť, 

na kterých poznávaly známé čarodějnice a čaro-

děje, vstoupily do kouzelnické říše, hledaly čaro-

dějná zvířata, projely se na koštěti, vymýšlely 

vlastní zaříkávadlo, házely škrpálem do bažiny, 

poznávaly zvuky, zdolávaly překážkovou dráhu, 

poznávaly po čichu lektvary a nakonec se učily 

čarovat. 

Na závěr děti hledaly v lese křišťálovou kouli 

a vyzkoušely si i kouzlo u ohýnku. Za splněné 

úkoly dostávaly části loutky čarodějnice, kterou 

si nakonec doma poskládaly. Dětem i rodičům 

se stezka velmi líbila a odcházeli spokojeni. My 

jsme rádi, že nám přálo počasí a vše se mohlo 

uskutečnit tak, jak jsme si naplánovali.

Děkujeme všem za účast a pomocníkům a organi-

zátorům, kteří stezku připravili, za výbornou práci. 

Čarodějnické sokolíkově stezce třikrát ZDAR!

Mgr. Pavlína Špatenková za tým čarodějnic a čarodějů 

ze Sokola Dvůr Králové nad Labem

V covidové době jsme nemohli společně spor-

tovat. To nás hodně mrzelo. Proto, když nám 

trenéři poslali volejbalovou výzvu, napsaly jsem 

si s kamarádkami pár SMS a šly jsem do toho. 

My tři spoluhráčky z mladších žákyň volejbalo-

vého klubu VK Dvůr Králové nad Labem jsme 

si rozdělily 12 volejbalových úkolů (6 fyzických 

a 6 dovednostních). Trénovaly jsme, zlepšovaly 

se, fotily a natáčely ty nejlepší výkony. Některé 

úkoly byly opravdu náročné, např. obléci si triko 

během volejbalových bagrů nebo na čas trefi t 

desetkrát břevno fotbalové branky z 6 metrů. 

A jak naše úsilí dopadlo? Obsadily jsme 5. místo 

z 60 trojic v celé České republice. Radost byla 

veliká. 

Trenéři, děkujeme za volejbalovou výzvu. 

Natálie Růžičková, Markéta Síbrová, Adriana Hrušková

 mladší žákyně VK Dvůr Králové nad Labem

Královédvoračky uspěly ve volejbalové výzvě
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Stará japonská legenda praví, že kdo složí

1  000 jeřábů (jeřáb je v  Japonsku symbolem 

zdraví, štěstí a  dlouhověkosti), tomu bohové 

splní jakékoliv přání...

... a  my, skauti ze Dvora, jsme je složili a  spo-

lečně tím vyslali přání, aby byl už tomu celému 

covidu konec a svět se vrátil do normálu... Takto 

jsme alespoň symbolicky vyjádřili obrovské díky 

a podporu všem, a nejen královédvorským zdra-

votníkům, kteří s covidem bojují. Tato myšlenka 

napadla Táňu – vedoucí oddílu nejmenších 

skautů a za pomoci ostatních vedoucích a členů 

jejich oddílů se povedlo tento nápad zrealizovat. 

Co by nedokázal jeden sám, zvládli společně 

všichni skauti z  králo-

védvorského střediska 

Zvičina. Během pár dnů 

se nám povedlo více než 

tisíc papírových jeřábů 

složit a  následně na  více 

než 100 místech společně 

s  poděkováním předat. 

Odměnou všem, co jeřábi 

skládali, byla nečekaná 

velmi pozitivní odezva. 

Jeřábi opravdu přinesli 

radost, dojetí, někdy i slzy 

a  dost často překvapení 

a  údiv, že si na  ně někdo 

vzpomněl.   

3. oddíl připravil na  pře-

lomu dubna a  května 

pro všechny členy stře-

diska hru, jejímž cílem 

bylo vypátrat dle zasla-

ných fotek a  následně zakreslit do  připravené 

mapy méně známé historické památky v našem 

městě. Této hry se zúčastnilo okolo 25 hráčů 

a  velmi si pochvalovali, že se dozvěděli nové 

informace o  památkách ve  městě, o  kterých 

doposud nevěděli.

Ing. Martin Stránský

Kočičí depozit Další šance, z. s.

Stomatologická pohotovost
červen 2021
5. a 6. 6.: MUDr. Věra Hrabyová, Fügnerova 

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

12. a  13. 6.: DentMode, s. r. o., Poděbra-

dova 1959, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

491 616 464;

19. a 20. 6.: MUDr. Rudolf Dušánek (Stets 

Maksym), Roháčova 2968, Dvůr Králové 

nad Labem, tel.: 733 734 089;

26. a  27. 6.: DentMode, s. r. o., Poděbra-

dova 1959, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

491 616 464;

3. a 4. 7.: MUDr. Miroslava Landová, Spoje-

ných národů 743, Dvůr Králové nad Labem, 

tel.: 499 321 931.

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

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Slunečnice je tu s námi již 10 let
Sociálně terapeutická 

dílna Slunečnice je 

bezplatnou sociální 

službou, která má 

ve  Dvoře Králové

n. L. své místo a uplat-

nění. Již 10 let pomáhá 

lidem s  mentálním 

hendikepem ve  věku 

16–64 let. Podporuje 

je ve  zdokonalování pracovních návyků 

a dovedností. Začátky dílny Slunečnice byly 

náročné, přesto založení této služby mělo 

velký smysl. Dílna prošla značným vývo-

jem a dále se rozvíjí. Postupem času získala 

nové prostory. Přibyl tréninkový obchů-

dek, zahrada na Chotěborkách a dřevařská 

dílna. Díky tomu můžeme klientům nabízet 

širší uplatnění v  různorodých činnostech 

podle jejich schopností, možností a  přání. 

Pro každého je přínosná v  něčem jiném. 

A  v  čem konkrétně, na  to jsme se zeptali 

samotných klientů dílny: „Jsem rád, že mám 

více možností co dělat. Naučil jsem se důvě-

řovat lidem.“, „Nejsem vyloučený a  zavřený 

doma.“, „Učím se tu něco dokázat.“, „Můžu se 

tu učit něco nového.“ Všechny pak spojuje 

fakt, že do dílny chodí rádi. Těší se, co budou 

dělat a že potkají své známé a kamarády.

Bohužel nám současná situace neumož-

ňuje uskutečnit námi plánované oslavy. 

Ty odložíme na  dobu, až to bude možné. 

Výročí jsme si alespoň s klienty připomněli 

malou oslavou, při které jsme vzpomínali 

na  společné zážitky a  pokroky. Hovořili 

jsme i o nápadech a přáních do budoucna.

Do  dalších let přejeme Slunečnici hodně 

štěstí, skvělých nápadů a  spokojených 

klientů.

Sociálně terapeutická dílna Slunečnice, tel.: 

731 401 417.

Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Útulek Další šance, z. s., se v současné době stará 

o 89 koček, které jsou umístěny v několika depo-

zitech. Těm méně socializovaným se snažíme 

nabídnou náhradní dočasnou péči a pomoci 

jim tak k získání důvěry k lidem. Od prosince 

2020 bylo umístěné celkem 35 koček, převážně 

koťat, ale svou šanci dostaly tentokráte i kočičky 

víceleté.

Aktuálně je k adopci 7 odrostlých koťat, mladší 

i postarší kočičky, které na nový domov teprve 

čekají. Jsou kastrované, očkované a převážně též 

čipované.

Schůzku si domluvíte na tel.: 605 751 717. 

Aktuální nabídku najdete na našich webových 

stránkách www.dalsisance.cz

a facebookovém pro-

fi lu www.facebook.com/

KockyDvurKralove. Kontaktovat nás můžete také 

na e-mailu: dalsisancedknl@seznam.cz.

Uvítáme každou pomoc směřovanou ve pro-

spěch útulkových koček a zároveň děkujeme 

všem, kteří nám pomáhají materiálně, fi nančně 

nebo věnují svůj čas dobrovolně úklidu v depo-

zitu. Finančně nás můžete podpořit na našem 

transparentním účtu číslo:

2400810343/2010, variabilní symbol 248.

Beatriz Motalová

Další šance, z. s.

Černá půlroční kočička se jménem Pepina. Je kast-

rovaná, testovaná a očkovaná.

Želvovinová kočička Linda je stará asi jeden rok.

Je kastrovaná, testovaná a očkovaná.


