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Blíží se volby do poslanecké 
sněmovny
Volby do  Poslanecké sněmovny Parla-

mentu České republiky se uskuteční 

v  pátek 8. a  v  sobotu 9. října 2021. 

Zatímco v  pátek budou volební míst-

nosti otevřeny od  14:00 do  22:00 hod. 

v sobotu bude možné hlasovat od 8:00 do 

14:00 hod. Podrobné informace k  volbám 

naleznete na  webu města www.mudk.cz 

v  oblíbených odkazech pod dlaždicí Par-

lamentní volby 2021 nebo na  stránkách 

ministerstva vnitra www.mvcr.cz. Po  uza-

vření volebních místností budou průběžné 

výsledky zveřejňovány na  stránkách Čes-

kého statistického úřadu www.volby.cz, kde 

budou po  sečtení všech hlasů dostupné 

také kompletní výsledky.             (mik)

Zastupitel Jakub Šrámek 
rezignoval, v zastupitelstvu 
města ho nahradil Daniel Petřík
Ing.  Jakub Šrámek, 

MBA, ve  středu 

15. září rezignoval 

na  post zastupitele 

města Dvůr Králové 

nad Labem, kam 

byl zvolen za  ODS. 

Důvodem je jeho 

velké pracovní 

vytížení. V  zastupitelstvu ho tak nahradil 

Mgr.  Daniel Petřík, který skončil na  kandi-

dátce ODS jako náhradník, slib zastupitele 

složil na zasedání ve čtvrtek 23. září.

(mik)

Nemocnice nabízí každou 
středu očkování proti covidu-19 
bez registrace
Městská nemoc-

nice Dvůr Králové 

nad Labem bude 

do  odvolání nabí-

zet každou středu 

možnost očko-

vání proti nemoci 

covid-19 bez předchozí registrace v  cen-

trálním rezervačním systému. Očkuje se 

v areálu nemocnice od 8:00 do 12:00 a od 

12:30 do 14:00 hod. Přijít mohou zájemci 

starší 16 let. Více na  webu nemocnice 

www.mndk.cz nebo města www.mudk.cz.

(mik)

Nabídka sociálních služeb a souvisejících 
volnočasových aktivit je ve městě bohatá

Během Dne sociálních a souvisejících služeb, který 

se uskutečnil v  pondělí 13. září, se na  náměstí 

T. G. Masaryka představila více než dvacítka orga-

nizací a spolků. Akci uspořádalo město Dvůr Krá-

lové nad Labem s  podporou Městské nemocnice 

Dvůr Králové nad Labem. 

„Cílem bylo přiblížit občanům Královédvorska 

širokou nabídku profesionálních sociálních 

služeb a  volnočasových aktivit, které nabízejí 

místní organizace a  spolky. Akce se konala 

v  rámci komunitního plánování sociálních 

služeb,“ vysvětlila Kateřina Pištorová, vedoucí 

odboru školství, kultury a  sociálních věcí 

na Městském úřadě Dvůr Králové nad Labem.

Pokračování na str. 3

Foto: Jan Skalický

Předáním staveniště začala 
v Žirči stavba ČOV a kanalizace
V pondělí 13. září 2021 dopoledne začala ofi ciálně 

stavba nové čistírny odpadních vod a  kanalizace 

v Žirči, jednoho z nejnákladnějších projektů města 

posledních let. Zástupci společnosti GASCO, spol. 

s r. o., Pardubice, která vyhrála veřejnou zakázku, 

totiž převzali od  zástupců města Dvůr Králové 

nad Labem staveniště. Výstavba žirečské ČOV 

a  kanalizace, která potrvá více než rok, přijde na

75,3 mil. Kč včetně DPH. Část investičních nákladů 

ve  výši 40,6 mil. Kč pokryje dotace ze Státního 

fondu životního prostředí ČR, kterou město získalo.

„Dojde k výstavbě páteřní kanalizační sítě s čis-

tírnou odpadních vod a  také k  realizaci kanali-

začních přípojek pro jednotlivé nemovitosti, a to 

na veřejné části pozemku. Tyto přípojky budou 

realizovány plynule v  návaznosti na  vybu-

dování hlavního kanalizačního sběrače,“ říká 

místostarosta Jan Helbich.

Práce budou probíhat po  jednotlivých úsecích, 

letos by měla být realizována I. etapa, která čás-

tečně ovlivní i  dopravu v  některých lokalitách 

Žirče. 

„Při předání staveniště jsme se zástupci fi rmy 

a stavebním dozorem řešili například harmono-

gram prací i součinnost stavby s vlastníky dotče-

ných nemovitostí. Stavební práce by měly začít 

od  místa budoucí čističky, pokračovat budou 

kolem Domova sv. Josefa a  v  okolí žirečského 

náměstíčka před Domovem směrem k  hlavní 

silnici,“ vysvětluje místostarosta Jan Helbich 

a  pokračuje: „Práce na  etapy jsme zvolili pře-

devším proto, že po  dokončení prvního úseku 

bude možné zahájit výstavbu části cyklostezky 

Labská v úseku Stanovice – Žireč.“

Pokračování na str. 3
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Díky QR kódům v novinách si 
můžete pustit videoreportáže
Od tohoto čísla 

Novin královédvor-

ské radnice jsme si 

pro vás připravili 

novinku. U článků 

s tématy, k nimž 

budeme mít zpra-

covanou videore-

portáž, budeme přidávat také QR kód (viz 

obrázek). Po jeho naskenování vaším chyt-

rým telefonem si ji budete moci snadno 

přehrát, aniž byste museli reportáž složitě 

hledat. Vyzkoušejte to, přiložený QR kód 

vás zavede na YouTube kanál města se 

všemi zveřejněnými videi.            (mik)

Město nabízí k prodeji volný 
byt 2+1 v Roháčově ulici 1985
Město Dvůr Králové nad Labem nabízí 

formou obálkové metody k  prodeji vol-

nou bytovou jednotku o  dispozici 2+1, 

a  to v  domě čp. 1985 v  Roháčově ulici. 

Zájemci mohou své nabídky na výši kupní 

ceny spolu s čestným prohlášením, že spl-

ňují podmínky pro účast v  tomto řízení 

a  dalšími doklady, doručit na  předepsa-

ném formuláři do  1. listopadu 2021 do 

17:00 hod. na  podatelnu městského 

úřadu. Minimální nabídková cena činí 

1.662.000 Kč. Podmínkou účasti v  nabíd-

kovém řízení je mj. složení kauce, která činí 

5 % z  minimální nabídkové ceny bytu, tj. 

83.100 Kč.  

Byt č. 32 v  Roháčově ulici čp. 1985 se 

nachází ve  3. nadzemním podlaží domu 

bez výtahu, výměra 60,7 m2 (dispozice 2+1 

– kuchyň, 2 pokoje, předsíň, koupelna, WC, 

2 sklepy, balkon). Prohlídky bytu se konají 

ve  středu 20. října 2021 v  16:00 hod. 

a ve čtvrtek 21. října 2021 v 10:00 hod. 

Prohlídky, na  které není třeba se dopředu 

objednávat, provádí referentka odboru 

rozvoje, investic a správy majetku Martina 

Svobodová, tel.: 499 318 114. 

odbor ekonomiky a majetku města

Nadační fond nemocnice 
dostane od města fi nanční dar 
50 tisíc Kč
Zastupitelé na  svém zasedání 9. září 2021 

rozhodli o  poskytnutí fi nančního daru 

ve výši 50 tisíc Kč na rozvoj činnosti Nadač-

ního fondu pro podporu Městské nemoc-

nice, a. s., ve  Dvoře Králové nad Labem. 

O  využití peněz rozhoduje správní rada 

nadačního fondu dle potřeb nemocnice.  

Město Dvůr Králové nad Labem již v letoš-

ním roce poskytlo královédvorské městské 

nemocnici, která je součástí Zdravotnic-

kého holdingu Královéhradeckého kraje, 

250 tisíc Kč na  zajištění provozu dětské 

pohotovosti.                    (mik)

Upozorňujeme na uzavření 
pracoviště registru řidičů
Upozorňujeme veřejnost, že z technických 

důvodů bude v úterý 5. října, ve čtvrtek 

4. listopadu a v pátek 10. prosince 2021 

uzavřeno pracoviště registru řidičů a řidič-

ských průkazů v hlavní budově městského 

úřadu na náměstí T. G. Masaryka 38. Děku-

jeme za pochopení.                                   (mik)

Od  letošního ledna platí nový zákon o  odpadech, 

který postupně až do  roku 2030 prodražuje sklád-

kování komunálních odpadů, a  to tak, aby bylo 

skládkování co nejméně výhodnou cestou, jak 

s odpadem nakládat. Jen pro představu, oproti roku 

2020 se v  roce 2029 zvýší cena za  uložení 1 tuny 

směsného odpadu o  1.350 Kč. Po  roce 2030 bude 

skládkování zakázáno úplně. Právě kvůli novému 

zákonu zastupitelé na  svém zasedání 9. září pro-

jednali dvě nové obecně závazné vyhlášky. Jedna 

se týkala stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství, ta druhá místního poplatku za odklá-

dání komunálního odpadu z nemovité věci. 

Ještě v  roce 2015 vyprodukovali obyvatelé 

Dvora Králové nad Labem 2 789 tun směsného 

komunálního a objemného odpadu, v roce 2020 

to bylo již 3  655 tun. Při přepočtu na  jednoho 

obyvatele města je to 235 kg odpadu, který 

končí na  skládce! Jedná se o  vysoké číslo, a  to 

i přesto, že Dvůr Králové nad Labem patří řadu 

let k místům, jejichž obyvatelé komunální odpad 

zodpovědně třídí. Vytřídí tak ročně o zhruba 8 kg 

papíru, plastu a skla na občana více, než je prů-

měr ČR. Jeden občan našeho města v posledním 

roce průměrně vytřídil 25,3 kg papíru, 20,3 kg 

plastu a  15,4 kg skla. V  roce 2020 sice narostlo 

množství vytříděného papíru z kontejnerů na 

tříděný odpad, zároveň ale pokleslo množství 

papíru vykupovaného ve sběrnách druhotných 

surovin, protože občané za něj kvůli krizi na trhu 

nedostali zaplaceno. 

S odpady stejně jako s čímkoliv jiným souvisejí 

i  náklady na  jejich svoz a  využití či likvidaci. 

Město na odpadové hospodářství doplácí z roz-

počtu miliony korun ročně a tento doplatek stále 

roste. Od roku 2015 se tak doplatek města zvýšil 

téměř dvojnásobně na 10 mil. Kč. Tato situace 

není dlouhodobě udržitelná, proto pro rok 2022 

dojde k  navýšení místního poplatku za  odklá-

dání komunálního odpadu z  nemovité věci, 

a to na 80 haléřů za litr (sběrné nádoby). „Jsme 

si vědomi toho, že zdražování není nikdy popu-

lární, nicméně je z  dlouhodobého ekonomic-

kého hlediska nezbytné. 

Už nyní víme, že za

5 let budeme za  tunu 

uloženého odpadu pla-

tit namísto stávajících 

800 Kč dokonce 1.600 Kč 

a  cena bude stoupat 

i  v  dalších letech. Město 

již v  současné době 

doplácí na  svoz, uložení 

a  likvidaci komunál-

ního odpadu miliony 

ročně, a přestože se cena 

za  odkládání komunál-

ního odpadu zvýší, bude 

tuto službu dotovat 

i nadále,“ říká starosta Jan 

Jarolím. 

Navíc jak v  průběhu 

let narůstá poplatek 

za  skládkování, tak na-

opak klesá limit pro tzv. 

„třídící slevu“, kdy obce 

do  určitého množství 

mají nárok na  snížení 

tohoto poplatku. Pro 

rok 2021 je tento limit 

200 kg na  občana, pro rok 2029 pouze 120 kg 

na  občana. Pro město i  občany samotné je 

tedy řešením jednak omezit produkci odpadu, 

jednak i nadále odpad co nejvíce třídit. „I proto 

rozšíříme nabídku svozových nádob o  nádobu 

velikosti 60 litrů a kontejnery o velikosti 660 litrů 

tak, aby to lépe vyhovovalo právě potřebám 

občanů, kteří si budou moci zvolit pro ně nej-

vhodnější kombinaci frekvence svozu a velikosti 

nádoby. Důležité pro ně bude, kolik směsného 

komunálního odpadu vyprodukují a  kolik ho 

vytřídí,“ upřesňuje starosta Jan Jarolím.

Např. pokud si zvolíte nádobu o  velikosti 

120 litrů s  měsíční frekvencí svozu (= čtyřtý-

denní, 13 svozů), měli byste za  něj zaplatit 

1.248 Kč za rok, v případě čtrnáctidenního svozu 

2.496 Kč (cca 26 svozů), v  případě týdenního 

svozu pak 4.992 Kč za rok (cca 52 svozů).

Město Dvůr Králové nad Labem již léta nabízí 

občanům široké možnosti uložení tříděného 

odpadu, a to jak do kontejnerů na papír, plasty, 

sklo, kovy, tak také do nádob na odkládání olejů 

a  tuků, bioodpad, oblečení, k  dispozici mají 

občané sběrný dvůr a  dvakrát ročně probíhají 

svozy objemného, nebezpečného a  zahrad-

ního odpadu. Na  svoz a  zpracování obalových 

odpadů navíc přispívá společnost EKO-KOM, 

a  proto je třídění využitelných odpadů (tzn. 

papíru, pastu, skla, nápojových kartonů a kovů) 

téměř samofi nancovatelné. 

V  tuto chvíli pracovníci městského úřadu při-

pravují nový formulář k „ohlašovací povinnosti“. 

Každý vlastník nemovitosti nebo zástupce SVJ 

bude muset nejpozději do 30. ledna 2022 splnit 

ohlašovací povinnost a vybrat si frekvenci svozu 

odpadu a velikost nádoby. Novinkou také bude, 

že platba za svoz odpadu bude vybírána zpětně 

za předchozí půlrok, a to podle velikosti a počtu 

vyvezených nádob. 

Další informace týkající se odpadového hospo-

dářství přineseme v  příštím čísle NKR, kde se 

např. dozvíte, jaké kombinace velikosti nádob 

a frekvence svozu budou možné.  

Miroslava Kameníková

Od roku 2022 se změní výše poplatku 
za odkládání komunálního odpadu 
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Nabídka sociálních služeb a souvisejících aktivit je ve městě bohatá
Dokončení ze strany 1:

Svou činnost tak letáky, praktickými ukázkami 

nebo výrobky svých klientů propagovali nejen 

zástupci poskytovatelů profesionálních soci-

álních služeb ze Dvora Králové nad Labem 

a okolí, ale také zástupci organizací působících 

na území Královéhradeckého kraje.

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad 

Labem představila své služby „Azylový dům Žofi e“, 

„Noclehárna“ a  „Pečovatelská služba“, zástupci 

královédvorské Farní charity mimo jiné informo-

vali o nové službě „Denní stacionář Serafína“ pro 

lidi s  mentálním a  kombinovaným postižením 

od 16 do 65 let. Nechyběly ani prezentace práce 

oddělení sociálních věcí královédvorského měst-

ského úřadu, královédvorského střediska Diako-

nie ČCE, Domova důchodců, Misericordie nebo 

Domova sv. Josefa v Žirči, kde pečují o pacienty 

s roztroušenou sklerózou. Své služby přijeli před-

stavit také zástupci Oblastní charity Hradec Krá-

lové – střediska rané péče Sluníčko, dále Centrum 

Lira, Barevné domky Hajnice, Tyfl oservis, SONS 

Trutnov, Život Hradec Králové, Most k  životu 

Trutnov, Domácí hospic Duha Hořice nebo 

RIAPS Trutnov, který prezentoval služby kontakt-

ního centra a  stacionáře. Odbor sociálních věcí 

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje zase 

v  rámci Týdne pěstounství informoval zájemce 

o této formě náhradní rodinné péče.

Nechyběla ani nabídka volnočasových aktivit 

souvisejících se sociálními službami. Svou čin-

nost tak veřejnosti představily zástupkyně Klubu 

důchodců v  Sadové, Klubu důchodců Žireč, 

Mateřského centra Žirafa nebo Královédvorské 

Arniky, která se zabývá dobrovolnictvím. Akce 

se zúčastnili i zástupci Krkonošského gymnázia 

a SOŠ z Hostinného, které v  rámci oboru „Soci-

ální činnost“ připravuje absolventy na  práci 

v sociální oblasti.

V hudebním doprovodném programu vystoupili 

žáci místní ZUŠ R. A. Dvorského a pěvecký sbor 

Stacionáře mezi mosty Trutnov. Zájemci si mohli 

prohlédnout také vystavenou techniku a  vyba-

vení dobrovolných hasičů z Verdeku nebo sanitky 

ZZS Královéhradeckého kraje, jejíž posádka však 

byla během akce několikrát odvolána k zásahu.

„Město Dvůr Králové nad Labem sociální oblast 

dlouhodobě podporuje, je zřizovatelem pečo-

vatelské služby města s azylovým domem Žofi e 

a noclehárnou a vypisuje dotační tituly pro posky-

tovatele sociálních i  souvisejících služeb. Jedná 

se o  velmi záslužnou činnost, velmi potřebnou, 

což se ukázalo i  v  posledních měsících během 

koronavirové pandemie. Nebylo to lehké období, 

a  proto bych chtěla pracovníkům v  sociálních 

službách za  jejich úsilí ještě jednou poděkovat. 

Věřím, že nyní se budeme potkávat za příznivěj-

ších podmínek třeba na  akcích, jako byla tato,“ 

dodala místostarostka Alexandra Jiřičková.

Akce je součástí individuálního projektu „Rozvoj 

regionálního partner-

ství v sociální oblasti Na 

území Královéhradec-

kého kraje II“.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Pusťte si prostřednictvím 

QR kódu reportáž z akce

Předáním staveniště začala v Žirči stavba ČOV a kanalizace

Zveme na slavnostní předání 
cen města za rok 2020
Srdečně zveme veřejnost na  slavnostní 

předání Cen města Dvůr Králové nad 

Labem, které se uskuteční v úterý 26. října 

od 18:00 hod. v Hankově domě.

Zastupitelé města na  červnovém zase-

dání rozhodli, že ceny, které byly uděleny 

buď za  mimořádnou aktivitu v  roce 2020, 

nebo za celoživotní dílo v konkrétní oblasti, 

obdrží: Ladislav Válek za realizaci 3D ani-

mace s  názvem Sedmnáct století města 

Dvora Králové nad Labem; společnost 

INOTEX, spol. s  r. o., za  dodávku speci-

álně upravené textilie v  první vlně pan-

demie;  Ing.  Karel Raich za  vydání knihy 

Lyžování: zvláště pak na  Královédvorsku; 

prof.  RNDr.  Karel Martinek, DrSc., in 

memoriam za  vydání knihy Zvičina: His-

torie památného vrchu Podkrkonoší; Hana 

Medikusová za  celoživotní dílo v  oblasti 

loutkoherectví; Libuše Vonková za mimo-

řádnou aktivitu při šití roušek během pan-

demie bez nároku na  jakoukoliv odměnu. 

V  doprovodném programu vystoupí 

žáci a pedagogové královédvorské ZUŠ

R. A. Dvorského.                   (mik)

Dokončení ze str. 1:

Stavba ČOV a  kanalizace v  Žirči je jedním 

z významných počinů pro zlepšení stavu život-

ního prostředí ve Dvoře Králové nad Labem. 

„Jsme si vědomi toho, že stavba s sebou ponese 

řadu komplikací pro občany této místní části, 

nicméně věříme, že se to v tomto případě setká 

s  všeobecným pochopením, trpělivostí a  tole-

rancí ze strany veřejnosti,“ dodává místostarosta 

Jan Helbich.

Již během předávání staveniště v místě budoucí 

ČOV začal zhotovitel na  místo stavby navážet 

materiál potřebný pro výstavbu kanalizace, 

samotné stavební práce odstartovaly v  úterý 

14. srpna. 

Výstavba ČOV a kanalizace by měla trvat třináct 

měsíců s  následným ročním zkušebním provo-

zem. Na přípravě stavební akce se aktivně podí-

leli také členové Osadního výboru Žireč, kteří 

o její realizaci dlouhodobě usilovali, a má jejich 

podporu.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Město Dvůr Králové nad 

Labem ve spolupráci s Tyr-

šovým plaveckým klubem 

připravilo dotazníkové 

šetření, které s  ohledem 

na význam Tyršova koupa-

liště mělo za cíl zjistit názor 

veřejnosti na  budoucí roz-

voj areálu koupaliště. 

Dotazníkové šetření se 

uskutečnilo během srpna 

2021 a  v  elektronické či 

papírové formě bylo vyhodnoceno 735 platných 

dotazníků. Do  elektronické podoby byly pro 

snadnější vyhodnocení výsledků začátkem září 

zpracovány také papírové dotazníky, souhrnné 

výsledky dotazníkového šetření jsou k dispozici 

ve  formátu PDF ke  stažení na  stránkách města 

www.mudk.cz. Zastupitelům představila vyhod-

nocení ankety na zasedání 9. září místostarostka 

Alexandra Jiřičková.

Kromě ankety se v  srpnu konala také čtyři 

setkání zástupců města a  Tyršova plaveckého 

klubu s  veřejností. Během nich byl prostor pro 

odpovědi na dotazy občanů a zejména pro dis-

kusi o  možnostech budoucího rozvoje koupa-

liště. Nechyběla ani pocitová mapa areálu, kam 

návštěvníci stánku vyznačili barevnými samo-

lepkami, kde se v areálu cítí dobře, kde nikoliv, 

a které oblasti by rádi více rozvíjeli. Své nápady, 

postřehy a přání ohledně areálu koupaliště také 

mohli napsat a nalepit na tabuli se „seznamem 

přání“. Ty má město také k dispozici.

Text a foto: Jan Skalický

Výsledky dotazníkového šetření na téma 
Rozvoj areálu Tyršova koupaliště
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Zásahy strážníků za srpen 2021

Druh zásahu srpen 2021

BESIP přestupky  66

Dopravní nehoda 1

Veřejný pořádek (přestupek) 8

Obecně závazná vyhláška (přestupek) 1

OZV o volném pohybu psů 1

Občanské soužití (přestupek) 2

Majetek (přestupek) 2

Občansko-právní spor 1

Ztráty a nálezy 5

Poskytování údajů (evidence) 1

Prevence (opatření a úkony) 3

Pomoc v nouzi 1

Doručení písemnosti (šetření) 7

Odchyt zvířete (opatření) 5

Poskytování informací z MKDS 1

Trestný čin 1

Celkem přestupků a trestných činů: 106 

Celkový počet událostí 520

Pokuty v blokovém řízení 22

Na místě nezaplacených bl. pokut 2

Domluva 40

Předáno Policii ČR 1

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Přihlaste se do výběrového 
řízení na strážníka/strážnici 
městské policie
Město Dvůr Králové nad Labem vyhlásilo 

výběrové řízení na  pozici strážník/stráž-

nice městské policie. Jedná se o  pracovní 

poměr na  dobu neurčitou s  předpokláda-

ným termínem nástupu v  listopadu 2021, 

případně podle dohody. Zájemci mohou 

své přihlášky zasílat do  pondělí 11. října 

2021 do 12:00 hod. na adresu sekretariátu 

starosty města. Bližší informace o  nabíze-

ném pracovním místu a výběrovém řízení 

najdete na  úřední desce na  www.mudk.cz

v  sekci personální výběrová řízení, pří-

padně je poskytne ředitel městské policie 

Jan Štípek na tel.: 499 318 145.             (mik)

Na odpadový kalendář 2022 
umístíme loga vaší společnosti
Město Dvůr Králové nad Labem připra-

vuje další vydání stolního čtrnáctiden-

ního odpadového kalendáře pro rok 

2022, ve  kterém budou u  jednotlivých 

dní vyznačeny „odpadové akce“, které se 

budou konat – např. mobilní svozy elektro-

zařízení, železného šrotu, nebezpečných, 

objemných a zahradních odpadů, provozní 

doba sběrného dvora i další zajímavé akce 

ve městě. Kalendář bude vydán v nákladu 

7 500 výtisků a zdarma doručen do všech 

domácností ve městě. 

Máte-li zájem se fi nančně podílet na odpa-

dovém kalendáři, kontaktujte nejpozději 

do  15. října 2021 městský úřad, odbor 

životního prostředí. Za  poskytnutí daru 

v  minimální výši 5.000 Kč nabízíme umís-

tění loga vaší společnosti na  stojánek 

odpadového kalendáře (celý půlrok bude 

vidět vždy jedna strana stojánku). Vaše 

dotazy ohledně připravovaného kalendáře 

rádi zodpovíme na tel.: 499 318 289 nebo 

e-mailem na adrese sirkova.eva@mudk.cz.  

Ing. Eva Šírková, odbor životního prostředí

Třetí ročník Dne spolků nabídl možnosti 
volnočasových aktivit na Královédvorsku

Přes dvě desítky organizací představily svou čin-

nost během Dne spolků, který se uskutečnil ve čtvr-

tek 2. září na náměstí Václava Hanky a na letním 

stadionu pod Hankovým domem. Již 3. ročník 

této akce uspořádala Místní akční skupina Králo-

védvorsko ve  spolupráci s  městem Dvůr Králové 

nad Labem.

Návštěvníci tak během odpoledne zhlédli pre-

zentace i  praktické ukázky z  činnosti místních 

organizací, klubů a  spolků, které ve  městě 

a jeho okolí nabízejí možnost vyžití při různých 

volnočasových aktivitách. A  na  řadě stanovišť 

si zájemci mohli vyzkoušet různé sporty, dále 

otestovat svoje znalosti morseovky, zajezdit 

si s  RC modely atd. Nechyběl ani doprovodný 

program s tanečními nebo šermířskými vystou-

peními, mažoretkami anebo turnaj v deskových 

hrách.

Akci zahájil královédvorský starosta Jan Jarolím, 

který poděkoval všem, kteří se na  uspořádání 

podíleli, a  především všem, kteří ve  spolcích 

působí: „Většinou jsou to lidé, kteří se těmto 

aktivitám věnují ve svém vlastním volném čase, 

vkládají do toho své nápady, energii a mnohdy 

tak činí zcela zdarma nebo za  symbolickou 

odměnu, a za to jim patří velké díky,“ uvedl.

„Jsme rádi, že se akce účastnily téměř všechny 

spolky, které se prezentovaly již na  minulém 

ročníku. Pozitivně vnímám také návštěvnost, 

kdy hlavně kolem 16. hodiny bylo plné náměstí 

Václava Hanky, a  zejména to, že se řada lidí 

zdržela déle a živě se zajímala o nabízené akti-

vity a sporty,“ zhodnotil akci Jan Machek z MAS 

Královédvorsko, který působil také v roli mode-

rátora, a  dodal: „V  blízké době plánujeme ještě 

setkání se zástupci prezentujících, abychom si 

vyměnili dojmy, zkušenosti a  nové nápady pro 

eventuální čtvrtý ročník, který se, jak pevně 

věřím, uskuteční v příštím roce.“

Během Dne spolků svou činnost představily: 

DDM Jednička, Mateřské centrum Žirafa, Lout-

kářský spolek Klíček, Junák – český skaut, sport 

zastupovali královédvorští házenkáři, tenisté, 

fotbalisté, členové Cyklokroužku Dvůr Králové, 

gymnasté z  SK MG Grácia, skokané na  tram-

políně z  TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem, 

dále zástupci TJ Sokol Lipnice, Sokolu Vítězná, 

nechyběli ani zástupci požárního sportu 

z  SDH Choustníkovo Hradiště, taneční skupiny 

Angeles Dance Group a TS Attitude, Klub Natura, 

Nízkoprahové zařízení Střelka, Spolek pro Dvo-

rek, šermíři z  Legendy 

Aurea či záchranáři z Res-

cue Stopaři.

Text a foto: Jan Skalický

Pusťte si prostřednictvím 

QR kódu reportáž z akce
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MěVaK hledá nové pracovníky

Společnost Městské vodovody a kanalizace 

Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., vyhlásila 

hned dvě výběrové řízení.

Údržbář, provozní zámečník – ČOV

Hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou 

s termínem nástupu ihned, případně dle 

dohody. Uchazeči mohou zasílat své při-

hlášky do 31. října 2021 na adresu sídla 

společnosti. Bližší informace k obsahu 

práce podá vedoucí ČOV Ing. Jakub 

Link (e-mail: jakub.link@mevakdknl.cz;

 tel.: 773 747 204).

Terénní pracovník – odečítač vodoměrů 

Pracovní poměr na dobu neurčitou na 

částečný úvazek nebo na dohodu o prove-

dení práce. Předpokládaný termín nástupu 

je leden 2022 nebo dle dohody. Práce je 

vhodná i pro důchodce či při hlavním pra-

covním poměru (jedná se o práci přede-

vším odpoledne). Přihlášky je možné posí-

lat nejpozději do 31. října 2021 na adresu 

sídla společnosti. Bližší informace k obsahu 

práce podá vedoucí ekon. úseku Ing. Vero-

nika Mrázková (tel.: 603 867 431, e-mail: 

veronika.mrazkova@mevakdknl.cz).

Budova městské spořitelny, kterou vlastní město 

Dvůr Králové nad Labem, by mohla v  budoucnu 

sloužit jako nové sídlo městské knihovny Sla-

voj. Právě o  této variantě diskutovali zastupitelé 

na  svém zasedání 9. září. Vyřešilo by se tím jak 

využití budovy spořitelny, tak problematika zajiš-

tění bezbariérovosti knihovny. 

„Přes řadu jednání se nám nepodařilo získat sou-

hlas Národního památkového ústavu v Josefově 

na  vybudování výtahu pro zajištění bezbarié-

rového přístupu do  stávajícího sídla knihovny 

v Tylově ulici. V  případě spořitelny však máme 

od  památkářů předběžný souhlas s  umístěním 

výtahu a  zajištěním bezbariérovosti budovy. 

I proto jsme začali vést diskuze o možném pře-

sunutí knihovny,“ uvedl na zastupitelstvu mís-

tostarosta Jan Helbich. Bezbariérovost knihovny 

řeší vedení města dlouhodobě, v  letošním roz-

počtu města byla na tento účel schválena částka 

2,75 mil. Kč. Bohužel záměr vybudování výtahu 

pro knihovnu, která se nachází v  památkové 

zóně města, je pro pracovníky NPÚ nepřijatelný. 

„Po  bezbariérovosti knihovny voláme již více 

než 13 let. V  loni dubnu pan Jansa z Projektisu 

předložil čtyři varianty možného řešení. Tři se 

týkaly umístění výtahu přímo v  budově, jedna 

varianta, která se nám zdála nejméně nákladná 

i  pracná, ale především nezasahovala žádným 

způsobem do  případných návrhů úprav Maye-

rovy továrny, navrhovala výtah jako jednodu-

chou demontovatelnou přístavbu, která by se 

nacházela při severní štítové straně budovy. Nic-

méně loni v listopadu město od NPÚ v Josefově 

obdrželo zamítavé stanovisko, a to s důvodem, 

že by byla výtahem zablokována dostavba 

proluky. Naše argumentace, že stavba by byla 

dočasná, snadno demontovatelná a že zástavba 

proluky není v plánu města, vůbec nebyla brána 

v potaz. Další jednání, kterého jsem se účastnila, 

proběhlo přímo na pracovišti v Josefově, přesto 

jsme nebyli úspěšní. I  tak bych chtěla poděko-

vat panu místostarostovi Helbichovi a  panu 

Pokornému z odboru rozvoje, investic a správy 

majetku za  odvedenou práci, protože musím 

říct, že ta jednání byla opravdu složitá,“ uvedla 

zastupitelka Marta Pešková Staníková, která je 

zároveň ředitelkou knihovny, a  pokračovala: 

„Je ostuda města naší velikosti, že provozuje 

knihovnu, která je nepřístupná pro pohybově 

hendikepované lidi a  pro všechny, kteří jsou 

pohybově méně zdatní. Zkusme ji tedy přesu-

nout do budovy spořitelny. Pro knihovnu by to 

znamenalo opravdu hodně – kromě bezbarié-

rového přístupu by získala nové skladovací pro-

story, které v  současné době už chybí. Dalším 

plusem by bylo umístění knihovny na  náměstí 

T. G. Masaryka, je to atraktivní místo a  sami 

vidíme, jak to pomohlo základní umělecké škole. 

V neposlední řadě by spořitelna dostala smyslu-

plné a důstojné využití.“

Jak poznamenal místostarosta Jan Helbich, NPÚ 

předschválil realizaci výtahu ze zadního traktu 

budovy spořitelny: „S  paní ředitelkou jsme se 

již byli ve spořitelně podívat, zda by ty prostory 

knihovně vyhovovaly. Nyní se této záležitosti 

budeme intenzivně věnovat s  pracovníky 

odboru RISM. Ve spořitelně jsme byli i se zástupci 

NPÚ, s nimiž jsme se shodli, že budova může být 

bezbariérová. Jsme schopni postavit výtah uv-

nitř budovy, a  dokonce se nám podařilo před-

jednat, že bychom v budoucnu dokázali bezba-

riérově zpřístupnit také čp. 2, kde by byl umístěn 

další výtah, a tuto budovu bezbariérově propojit 

se sousedící Starou radnicí. Navíc je za budovou 

zajímavý parter zahrady, který bychom chtěli 

upravit. Až se s paní ředitelkou knihovny domlu-

víme, co se týká knihovních prvků a provozních 

vazeb, projekt blíže představíme.“  

Zastupitelé se nakonec jednomyslně shodli 

na  tom, aby rada města prověřila možnosti 

a  podmínky pro přesun městské knihovny Sla-

voj z Tylovy ulice čp. 512 do čp. 2 a 3 na náměstí 

T. G. Masaryka. „Je to smysluplný nápad k využití 

budovy spořitelny, který může významně oživit 

náměstí T. G. Masaryka, a  k  tomu rozhodnutí 

nakonec napomohl i negativní postoj NPÚ týka-

jící se bezbariérového přístupu do  knihovny. 

Díky tomu by také mohly být budovy od  čp. 1 

Staré radnice, kde je například obřadní nebo 

výstavní síň, až po  čp. 3 spořitelnu bezbarié-

rové,“ dodal starosta Jan Jarolím.

Miroslava Kameníková

Nabízí se možné využití městské spořitelny, 
měla by v ní být městská knihovna

Na náměstí T. G. Masaryka v prostoru před Starou 

radnicí byl v pátek dopoledne 17. září nainstalo-

ván venkovní oboustranný panel s  elektronickou 

úřední deskou, která zcela nahradila dosavadní 

fyzickou úřední desku umístěnou v  průchodu 

k  hlavní budově Městského úřadu Dvůr Králové 

nad Labem. Stávající vitríny s  dokumenty v  prů-

chodu byly také demontovány a na začátku října 

budou nahrazeny dalšími dvěma elektronickými 

panely s funkcí úřední desky.

Venkovní panel, který pracovníci specializované 

fi rmy usadili do  připraveného základu z  dube-

neckého pískovce, je oboustranný s dotykovým 

ovládáním. Práce s obrazovkami je jednoduchá, 

intuitivní a  přizpůsobena pro hendikepované 

uživatele. Z rozcestníku elektronické úřední desky 

je možné přejít na  web města www.mudk.cz,

turistický portál www.dvurkralove.cz či vyhledat 

autobusové spoje.

Úřední desku město Dvůr Králové nad Labem 

zřizuje ze zákona a její obsah je zveřejňován také 

prostřednictvím ofi ciálních internetových strá-

nek města. Slouží k uveřejňování právních před-

pisů, rozhodnutí a  dalších dokumentů, posky-

tuje informace jednotlivých odborů a oddělení 

úřadu a případně jiných institucí veřejné správy.

„Množství zveřejňovaných dokumentů se ale 

neustále zvyšuje a stávající fyzická úřední deska 

již přestala stačit svou kapacitou. I proto jsme ji 

nahradili elektronickými panely, jež budou pří-

stupné veřejnosti 24 hodin denně 7 dní v týdnu,“ 

vysvětluje tajemník Jan Sedláček.

Akce je realizována v  rámci projektu Přívětivý 

úřad. 

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Veřejnosti slouží nová elektronická úřední 
deska, je na náměstí T. G. Masaryka
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Chystají se další kotlíkové 
dotace, výzva by měla být 
vyhlášena začátkem roku 2022
Odbor Regionálního rozvoje, grantů 

a  dotací Krajského úřadu Královéhradec-

kého kraje připravuje podklady k vyhlášení 

nové výzvy na kotlíkové dotace, která bude 

vyhlášena začátkem roku 2022. Tato výzva 

bude pro zájemce o  kotlíkovou dotaci, 

kteří splní nové podmínky určené pro pro-

gramové období 2021+. Nově je pláno-

vána podpora žadatelům paušální částkou 

na  jednotlivé typy zdrojů vytápění, které 

budou schopny pokrýt až 95 % nákladů 

na průměrný zdroj. Zvolený způsob fi nan-

cování bude maximálně vstřícný vůči níz-

kopříjmovým žadatelům.

Podpora výměny starých kotlů bude 

opět zaměřena pro kotle na  pevná paliva 

s  ručním přikládáním nesplňujících limity 

3. nebo vyšší emisní třídy. Nové pořizo-

vané zdroje budou tepelná čerpadla, kotle 

na  biomasu s  automatickým nebo manu-

álním přikládáním a plynové kondenzační 

kotle. Vlastníci určených typů nemovitostí 

budou mít možnost požádat o  dotaci 

na  výměnu nevyhovujícího zdroje vytá-

pění pouze do  konce srpna 2022. Od  září 

2022 by kotle nesplňující minimálně 

III. emisní třídu neměly být vůbec použí-

vány, nebudou tedy již přijímány ani 

žádosti o dotaci na jejich výměnu! 

Podrobnější informace mohou zájemci 

o  dotaci získat na  webových stránkách 

kraje v  sekci Kotlíkové dotace, kde je pro 

všechny zájemce o kotlíkové dotace připra-

ven i  nezávazný dotazník včetně návodu 

k vyplnění. Video s informacemi je ke zhléd-

nutí zde: Kotlíkové dotace 2022+ – You-

Tube. Veškeré zatím dostupné informace 

lze získat také na  infolince 722  960  675 

(8:00–16:00 hod.) nebo na  e-mailu:

kotlikovedotace@kr-kralovehradecky.cz.

Mgr. Ivana Kudrnáčová, vedoucí 

Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

V Hankově domě se diskutovalo o projektech navržených 
v 1. ročníku participativního rozpočtu města „Měníme spolu Dvůr“
Ve  středu 15. září 2021 se v  sále Hankova domu 

uskutečnilo veřejné projednávání projektů, které 

byly navrženy v  1. ročníku participativního roz-

počtu města Dvůr Králové nad Labem, jenž nese 

podtitul „Měníme spolu Dvůr“. Během setkání 

představili autoři sedm návrhů, ze kterých bude 

v listopadu při hlasování veřejnost vybírat. 

Za  přátelské atmosféry se diskutovalo nejen 

o  jednotlivých projektech, ale také o  samotné 

myšlence participativního rozpočtu, pravidlech 

i technickém zajištění. „Během svých vystoupení 

navrhovatelé sice děkovali městu za to, že parti-

cipativní rozpočet spustilo. Je třeba ale poděko-

vat především jim, aktivním občanům, protože 

bez nich by projekt vůbec nebylo možné realizo-

vat. Je skvělé, že se svými nápady zapojili do roz-

voje města, ve  kterém žijí, a  je třeba ocenit, že 

svým návrhům, které jsou skutečně povedené, 

věnovali velké množství času a  energie. Jsem 

zvědavá, které z  projektů nakonec v  hlasování 

veřejnosti uspějí. Držím palce všem,“ uvedla 

místostarostka Alexandra Jiřičková.

O  přízeň veřejnosti se v  1. ročníku participa-

tivního rozpočtu města ucházejí tyto projekty: 

Lezecká stěna v  parku Schulzovy sady; Oprava 

staré pumpy pod nemocnicí; Komunitní zahrada; 

Workout Bajrák; Dětské hřiště ve Smetanově ulici; 

Argentinské tango – léčivé obejmutí pro všechny 

generace a  Dvorská oáza. Podrobně se s  nimi 

můžete ještě během října seznámit na  webu 

participativního rozpočtu www.par.mudk.cz 

a také a na Fb profi lu města a Fb profi lu a ve Fb 

skupině se společným názvem Měníme spolu 

Dvůr (– participativní rozpočet města). Zároveň 

poběží během října na sociálních sítích a YouTube 

kanále města také krátké videospoty, v nichž své 

projekty představí sami navrhovatelé.

Hlasování
Hlasování veřejnosti bude od  1. do  15. lis-

topadu 2021 opět prostřednictvím elek-

tronického formuláře na  www.par.mudk.cz. 

Zapojit se do  něj budou moci občané města 

starší 15 let. V příštím roce by se pak měly rea-

lizovat vítězné projekty v  celkové hodnotě 

1 milion Kč, které dostanou nejvíce hlasů.

V  případě dotazů se obraťte na  pracovníky 

oddělení VKV: Miroslava Kameníková (e-mail: 

kamenikova.miroslava@mudk.cz) a  Jan Skalický 

(e-mail: skalicky.jan@mudk.cz). Více informací 

o participativním rozpočtu na www.par.mudk.cz.
Miroslava Kameníková, foto: Jan Skalický

Na Městském úřadě Dvůr Králové nad Labem se 

7. září uskutečnila schůzka týkající se tzv. „střed-

ního článku podpory“. Ten by měl v  budoucnu 

školám poskytnout metodickou pomoc zamě-

řenou především na problematiku školské legis-

lativy, pracovního práva a správních řízení, dále 

na ekonomiku, vedení matriky ve školních infor-

mačních systémech nebo výkaznictví atd. 

„V  současné chvíli se realizuje pilotní projekt 

středního článku podpory, a to v okresech Semily 

a Svitavy. My ale nechceme čekat, až bude rea-

lizován v rámci celé republiky, ale chceme již 

nyní prozkoumat potřeby regionu a  na  tvorbě 

středního článku podpory pro bývalý okres 

Trutnov se podílet aktivně,“ uvedla místosta-

rostka města Alexandra Jiřičková a pokračovala: 

„Ministerský model středního článku podpory 

doplňuje projekt Okresní partnerství pro vzdě-

lávání 2030+, které přichází s další možností dis-

kutovat o  vzdělávání, oslovuje města a  organi-

zace a hledá partnery pro spolupráci. Důležitým 

faktem je, že nestačí, aby se zapojily organizace 

daného správního území ORP, ale musí být 

z celého území bývalého okresu.“

Setkání se tak zúčastnili Arnošt Štěpánek, 

náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 

pro školství, dále zástupci měst Dvůr Králové 

nad Labem, Trutnov a Vrchlabí a také manažeři 

projektů Krajského akčního plánu vzdělávání 

v  Královéhradeckém kraji a  Místních akčních 

plánů vzdělávání (MAP) pro Královédvorsko, 

Trutnov a Vrchlabsko. Z diskuze následně vzešla 

dvě hlavní témata: „Za prvé odbřemenění ředi-

telů škol týkající se zejména snížení jejich nad-

měrné administrativní zátěže, aby měli více času 

věnovat se vzdělávání jako takovému. Za druhé 

jde o spolupráci napříč organizacemi ve vzdělá-

vání a  sdílení dobré praxe,“ vysvětlila místosta-

rostka Alexandra Jiřičková. 

Další setkání zástupců jednotlivých organizací 

a institucí je připraveno již na říjen. „V rámci MAP 

jsme zvyklí o  vzdělávání diskutovat, ale aby-

chom se mohli zapojit do  projektu, je potřeba 

se sejít v širším kolektivu a domluvit se na spo-

lupráci v celém bývalém okresu Trutnov. Pokud 

se shodneme na přínosu projektu, tak bychom 

mohli na  jaře 2022 podepsat memorandum 

o  spolupráci mezi krajem, městy, MAPy a  nej-

lépe také ministerstvem, abychom se mohli 

do  projektu naplno zapojit,“ dodala místosta-

rostka Alexandra Jiřičková.

Miroslava Kameníková, foto: Jan Skalický

Diskutovali o podpoře vzdělávání v regionu 

Dotace na likvidaci kůrovcového dřeva
Krajský úřad Královéhradeckého kraje přijímá 

žádosti o dotaci na zmírnění dopadů kůrovcové 

kalamity za loňský rok. Vlastníci nestátních lesů 

mohou do  15. října 2021 žádat o  příspěvek 

na  úhradu pokácení a  likvidace jehličnatého 

porostu zasaženého kůrovcem.

Dotační program vyhlásilo Ministerstvo země-

dělství ČR a  žádosti administruje Královéhra-

decký kraj. Výše příspěvku je 383 Kč za kubický 

metr vytěženého dřeva napadeného kůrovcem, 

přičemž žádost musí být na  částku vyšší než 

5.000 Kč. Na  webu ministerstva zemědělství 

www.mze.cz v sekci Dotace v  lesním hospodář-

ství a myslivosti žadatelé naleznou elektronický 

formulář, který po vyplnění odešlou spolu s pří-

lohami na krajský úřad, na jehož území se kůrov-

cem napadený les nachází.

Zdroj: Lukáš Vaníček, Královéhradecký kraj
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Letošní léto jsem se na našem náměstí pohybo-

vala častěji než obvykle. Chodila jsem zalévat 

květiny, které byly zasázeny v  rámci projektu 

adopce zeleně. Pod krásným šachovým stolkem 

z dílny umělce Petra Vaňka leží cedulka s ozná-

mením, že kdo má chuť si zahrát šachy, může si 

je v městském infocentru oproti záloze zapůjčit...

Nedalo mi to a zakoupila jsem šachy, ušila sáček 

a zavěsila jej pod šachový stolek. „No ty jsi tedy 

optimista, ty šachy tam vydrží den, maximálně 

týden,“ slyšela jsem od známých.

A  světe div se, šachy nejenže tu stále jsou, 

dokonce k nim přibyly další, i  s dřevěnou hrací 

deskou! Přibyl i  sáček s  malovanými kamínky 

a dámou. 

Nepřemýšlejme negativně: „Nedáme sem lavičku, 

bude tady jen binec. Květiny zde nenasázíme, lidi 

je pošlapou, tohle zase ukradnou nebo zničí...“

Konejme vše v  našem městě nejprve pro lidi 

dobré, poctivé a  slušné. Těch je daleko více! 

Jsem ráda, že žiji právě tady.

A  neznámému dárci šachových fi gurek touto 

cestou moc děkuji!

Dana Bohutínská, zastupitelka (ODS)

O šachových fi gurkách 
a dobrých lidech

Čisté a uklizené město? A kolik za to?
Na  16. Zastupitelstvu města, které se konalo

9. září 2021 byly přijaty dvě vyhlášky, které se 

týkají odpadového hospodářství v našem městě. 

První vyhláška defi nuje samotný systém odpa-

dového hospodářství, druhá pak stanovuje výši 

poplatku za  odkládání komunálního odpadu 

z nemovité věci. Přijetí těchto vyhlášek si vynu-

tila změna zákona o odpadech. Celým procesem 

jejich vytváření a schvalování se prolínala snaha 

o nalezení kompromisu mezi minimalizací eko-

nomického dopadu na městský rozpočet, moti-

vací občanů města ke  třídění odpadu a  logisti-

kou samotného svozu komunálního odpadu, 

který zajišťují technické služby města.

Při schvalování vyhlášek na zastupitelstvu se však 

vedla diskuze o  počtu veřejných odpadkových 

košů ve městě, o frekvenci jejich vyvážení, o tom, 

co dělat s popelnicí, ve které pracovníci TSm při 

svozu naleznou vysavač, a  kdo ho tam hodil. 

A v neposlední řadě i o navýšení poplatku, které 

je velmi výrazné, v případě kontejnerů o objemu 

1  100 l činí 100 %. Nakonec mi byla položena 

otázka od  přítomného občana města, co je pro 

mne důležitější? Peníze, nebo čisté město? Takže 

toto jsou reálná čísla odpadového hospodářství.

V roce 2020 jsme na poplatcích vybrali částku tak-

řka 8,3 mil. Kč. Celkové náklady na odpadové hos-

podářství činily 16,5 mil. Kč. V letošním roce vybe-

reme obdobnou částku (výše poplatku zůstala již 

několik let takřka beze změny), ale za první pololetí 

jsou náklady vyčísleny na částku takřka 9,4 mil. Kč. 

A  to se sběrný dvůr otevíral až v květnu. To zna-

mená odhadované náklady pro letošní rok přes

19 mil. Kč. Meziročně opět nárůst. Tento nárůst není 

způsobený pouze navýšením produkce odpadů, 

jak popisuje i pan Valenta (vedoucí provozu TSm – 

nakládání s odpady): „Obecně se náklady navyšují 

i díky větším nárokům na logistiku, v loňském roce 

např. uzávěrka v ulici Krkonošská a delší objízdné 

trasy na překladiště. Díky covidu a s tím souvisejí-

cím větším internetovým nakupováním jsou i větší 

nároky na úklid kolem stanovišť na tříděný odpad. 

Restaurace a jejich výdejová okénka zase přispívají 

k vyšší frekvenci na svoz odpadkových košů.“ Nová 

legislativa navíc každoročně navyšuje poplatek 

za skládkování.

Takže moje odpověď na  položenou otázku 

je jednoznačná. Přál bych si čisté město, bez 

občanů, kteří budou házet svůj „vysavač“ sou-

sedovi do  popelnice. S  občany, kteří budou 

třídit odpad a  využívat kontejnerových stano-

višť na  separovaný odpad podle jejich účelu. 

Kteří nebudou líní odnést svoji tašku plastů 

k  nejbližší prázdné žluté popelnici a  nepohodí 

to u té první. A v neposlední řadě bez občanů, 

kteří platí minimální poplatek a svůj komunální 

odpad umisťují do  veřejných odpadkových 

košů, nebo ho dokonce vozí např. na  městský 

hřbitov. Jednou jsem tam viděl i ledničku! 

Přál bych si, aby si každý podnikající subjekt sáhl 

do svědomí a posoudil, zda jeho zapojení do sys-

tému nakládání s  odpady (které je mimo jiné 

povinné) je dostatečné, nebo zda by pro svoji 

potřebu a  potřebu svých klientů neměl pořídit 

popelnici navíc (a tací jsou a já jim za to děkuji).

A za sebe mohu říct, že daleko radši budu hla-

sovat pro dotování městské hromadné dopravy, 

provozu zimního stadionu, koupaliště, nebo 

snad i budoucího plaveckého bazénu než osob-

ních potřeb občanů města. Protože množství 

vyprodukovaného odpadu může každý z  nás 

významně ovlivnit a  je pouze na  nás, jak se 

k  tomuto problému postavíme a  jak budeme 

městský rozpočet a hlavně přírodu zatěžovat.

Ing. Vítězslav Šturma, MBA, zastupitel (Východočeši)

Tak to vám nezávidím. Situace je stejná, možná 

horší než před třiceti lety, když jsme na tom byli 

stejně, jako teď vy. Máte pozemek? Ale pokud 

není stavební, tak to bude problém. 

Chcete stavět na pozemku po babičce a není 

stavební, tak máte smůlu. Územní plán města 

není trhací kalendář a jeho změna stojí nemalé 

fi nanční prostředky – to nám řekl vedoucí sta-

vebního úřadu. Má pravdu.

Ale každé veřejné zastupitelstvo nám přistanou 

na stole k projednání žádosti vás, občanů, na 

změny územního plánu kvůli soukromé výstavbě 

rodinných domů a ve většině případů se zamíta-

vým doporučením příslušného úředníka. Proto 

mě zaskočilo, když teď, po několika letech, kdy 

dochází ke změně územního plánu, se lhůta pro 

podání jednotlivých žádostí smrskla na pár týdnů, 

a to ještě v době prázdnin a dovolených. Na můj 

dotaz: „Zda oslovíme v minulosti neúspěšné 

žadatele, kterým žádost neprošla se zdůvodně-

ním, že by se musel měnit územní plán?“ mi bylo 

odpovězeno, že kvůli tomu ÚP přece neměníme.

Přesto bylo podáno v tak krátké době 95 žádostí. 

S kladným výsledkem v tomto návrhu může být 

spokojeno pouze 43 žadatelů, a to hlavně z řad 

větších fi rem, organizací, a město, které podalo 

19 žádostí. Změna ÚP pro stavbu rodinného 

domu je v tomto dokumentu povolena pouze 

šesti žadatelům z dvaceti devíti. Prý máme sta-

vebních pozemků dost. 

Jak máme v našem městě udržet mladé lidi 

a rodiny s dětmi, když jim nevytvoříme pod-

mínky pro kvalitní bydlení? Žádná nová výstavba 

organizovaná městem se nekoná.

Až vyjdou tyto řádky, bude už po mimořádném 

zastupitelstvu, kde se pokusíme záporná dopo-

ručení stavebního úřadu, zvrátit.

Rada na závěr. Budete-li si chtít kupovat poze-

mek se záměrem výstavby, dbejte, aby byl sta-

vební. Ulehčíte si tím několik let života.

Libuše Vonková, zastupitelka (ODS)

Chcete stavět 
domeček?

Často jsem slýchával od svého bratrance vypra-

vování o jeho nasazení v Junkersce v Sochorově 

továrně. Své roky si tam odpracovala i moje 

tchýně a několik dalších příbuzných. Vždy mě 

toto téma zajímalo, ale v průběhu let se o tomto 

tématu moc na veřejnosti neobjevilo, jen několik 

vzpomínek. Oživila to výzva nově založeného 

Česko-německého fondu budoucnosti o mož-

nost fi nančního odškodnění za totální nasazení. 

Lidé posílali proto své příběhy a museli to doložit 

nejméně dvěma svědky. To bylo v době, kdy ještě 

část těchto lidí žila. Ale mnoho lidí se o této akci 

ani nedozvědělo, nebo si nesehnalo již svědky. 

Řekl jsem si, jak to, že nikdo za celých více než

70 let neuspořádal výstavu, nesepsal žádnou 

knihu. Měl jsem řadu dokumentů z rodiny i zají-

mavé artefakty, ale to na výstavu nebylo. A štěstí 

přeje připraveným. V lednu 2020 jsem v tisku našel 

článek o přípravě výstavy o Junkersce v Semilech. 

Spojil jsem se s jejím autorem p. PhDr. Chvátalem. 

Navrhl jsem, že by výstava mohla pokračovat ve 

Dvoře Králové, doplněna o místní podklady. Oka-

mžitě byla pro i paní Humlová z našeho muzea.  

Poskytl jsem do Semil své podklady a artefakty. 

Covid bohužel výstavu v Semilech hodně pro-

dloužil, a tak se její realizace u nás opozdila.

Ale byl čas na získávání podkladů a opravdu 

se toho v našich archivech hodně našlo. Pan 

Chvátal zajel i do německého archivu a přivezl 

velmi cenné podklady. A tak, jak napsal knihu

o semilské fabrice, napsal i knihu o královédvorské 

Junkersce. Velmi rychle s pomocí paní Humlové 

i mojí a s přispěním některých spoluobčanů. 

Kniha je mimořádné a cenné dílo, které by měla 

mít v knihovně každá dvorská rodina. Je asi málo 

rodin, z nichž by někdo právě v Junkersce nepra-

coval. Její fabriky byly v několika textilních závo-

dech ve městě i v okolí.

Výstava byla zahájena pěknou vernisáží 16. září 

a věříme, že bude hojně navštívena. Je dílem spo-

lupráce dvou měst a týmové práce lidí se zájmem 

o historii a tuto tematiku. Výstavou ani knihou 

tato tematika nekončí. Je to téma i pro studentské 

práce či odborné články. Pokud doma ještě něco 

najdete, přineste to. Výstava trvá do 21. listopadu 

2021. Součástí bude i procházka po „válečných“ 

fabrikách 3. října. Přijďte, odhalíte i vy bílé místo 

v dějinách našeho města a seznámíte se s největ-

ším násilným přesunem pracovních sil v Evropě. 

Určitě by se na výstavu měli podívat i žáci našich 

škol. Na tyto události nesmíme zapomenout.

Ing. Josef Jiránek

Letecká továrna Junkers ve Dvoře Králové
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inzerce:

Přijmeme servisního technika topení a topenáře, 

zaškolíme – zaučíme. Jiří Klejšmíd 603 868 405

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

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

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

Koupím menší BYT 1+KK, 1+1, 2+1 nebo 

2+KK ve  Dvoře Králové nad Labem, 

jsem přímý zájemce, platba připravena,

Katka 733 384 561.

Nechtěné květináče, žádaná zeleň
Na  jaře jsem přišla s  nápadem adopce beto-

nového květináče v  rámci vyhlášené adopce 

zeleně, kdy cílem nebylo umístit do  veřejného 

prostoru další betonovou příšeru, ale ukázat 

skutečnou funkci květináčů: vysázet zeleň tam, 

kde nám chybí – tedy na náměstí T. G. Masaryka.

A to se podařilo!

Můj nápad v tu chvíli podpořily Dana Bohutín-

ská a Líba Vonková a s výběrem výsadby pora-

dila Linda Harwot. Tři očištěné přeštické vrchlíky, 

jak se tradičním betonovým květináčům říká, 

jsme si nechaly od  technických služeb umís-

tit přímo na  náměstí tak, aby kolemjdoucí, ale 

i samotné vedení města vidělo, jak významnou 

roli hraje zeleň ve  veřejném prostoru. Na  šedi-

vém náměstí tak díky tomuto nápadu a každo-

denní péči vznikl v  létě rozkvetlý kout, kam 

si lidé skutečně rádi sednou. Umístit do  rohu 

náměstí šachový stolek byl kdysi dobrý nápad, 

ale až zelená zeď složená z  pečlivě vybraných 

květin zpříjemnila tuto část náměstí tak, že lidé 

jej skutečně začali využívat. K šachovému stolku 

jsme později dodaly ještě fi gurky, aby zájemci 

mohli využívat stolek naplno.

Nestačí však zeleň zasadit: každý den o  kvě-

tináče pečuje jedna z  nás: denně „naše květi-

náče” spolykají 50 litrů vody! Naštěstí je zdroj 

vody – kašna – nedaleko. Hlavně se tu pokaždé 

setkáváme s  lidmi, kteří nám fandí. Je tak milé 

slyšet, že můj nápad se stal nejen přínosem pro 

návštěvníky náměstí, ale také rezidenty. Nápad 

nakonec převzali i  podnikatelé na  náměstí 

a  další dobrovolníci, díky kterým tak rozkvetla 

pěší zóna i podloubí.

Tuto úspěšnou iniciativu jsme proto oslavily 

na Rozkvetlé párty poslední srpnový den právě 

u  „našich květináčů“. Tímto děkuji všem, kdo 

na tuto akci dorazil. Bohužel nedostavil se nikdo 

z pozvaných členů vedení města.

Chtěla bych tímto připomenout hlavní význam 

mého nápadu: mohlo by vedení města pořídit 

takové květináče, které by nebyly jen přínosem 

pro bezpečnou dopravu a pohyb po městě, ale 

zároveň zkrášlujícím prvkem veřejného pro-

storu? Mohlo by vedení města navázat na  naši 

iniciativu a na vybraných místech města osázet 

a starat se o zeleň tak, aby nám všem přinášela 

radost? Bohužel již v  létě jsme mohli vidět, že 

i  některé krásné luční záhony podél dvorských 

silnic na  vybraných místech nejen uschly, ale 

postupně zcela zarostly plevelem.

Krátká videoreportáž ze srpnové párty je 

k vidění na portálu Kralovedvorsko.cz.

Romana Bašová

Živnostníkem kraje 
je Dominik Mervart

názoryy

Dominik Mervart, který ve  Dvoře Králové nad 

Labem proslul výrobou dortů a  dezertů, se stal 

nejlepším živnostníkem v  Královéhradeckém 

kraji, když vyhrál krajské kolo soutěže MONETA 

Živnostník roku 2021. Postoupil tak do  kola 

celostátního, jehož výsledky budou vyhlášeny 

7. prosince na pražském Žofíně. Zároveň zvítězil 

i  v  doprovodné kategorii MONETA Živnostník 

roku Srdcař, která oceňuje živnostníky, kteří doká-

zali v  podnikání překonat nejrůznější nástrahy 

osudu. K  cukrařině ho to táhlo odmala, ve

12 letech začal péct a rozhodl se, že bude cukrá-

řem a následně se jím i vyučil. Po cukrařině vystu-

doval mikrobiologii a chemii zakončenou maturi-

tou na potravinářské škole, aby řemeslu dokázal 

více porozumět. Pak už mu nic nebránilo vrh-

nout se na to, co ho baví, a začít podnikat. Našel 

kavárnu, která začala odebírat jeho dezerty a pro-

najal si kuchyň. „První rok byl náročný. Neměl 

jsem úspory, ani stálé zákazníky. Byl to krok 

do neznáma, ale měl jsem před sebou sen, který 

jsem si chtěl splnit,“ říká Dominik Mervart. Před 

dvěma lety otevřel první kavárnu. Začal dovážet 

dorty do kaváren, restaurací a špičkových hotelů 

a stal se jedním z největších výrobců v kraji. Nyní 

má 50 zákazníků, kterým dováží. Přesně na  rok 

a  den otevřel kavárnu s  příznačným jménem 

„Moje druhá”, kde nabízí i slané výrobky. 

Zdroj, foto: www.fi rmaroku.cz
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 PRO COMP CZECH, s. r. o.
 Dolní Brusnice 120, 544 72 Bílá Třemešná
Hledá pracovníka na pozici:

Výrobní dělník – formař
Firma zabývající se výrobou laminátových výrobků v automobilo-
vém průmyslu hledá pracovníka do výroby na oddělení formárny. 
Náplň práce – výroba nových laminátových forem.

Požadujeme: 
• dobrý zdravotní stav

• manuální zručnost, ochotu pracovat

• víceletá praxe s výrobou laminátových forem 

podmínkou

Nabízíme:
• plat 35.000–40.000 Kč hrubého/měsíc

• jednosměnný provoz

• 25 dní dovolené

• benefi ty

• práci v sehraném kolektivu

Nástup dle dohody, životopisy zasílejte na níže 

uvedený e-mail.

Kontakt:
E-mail: krajcirova@procompczech.eu

Tel.: 736 622 427
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Společenská rubrika
Noví občánci města
V srpnu se narodilo 6 občánků našeho města, samí chlapci.

Jana Náhlovská, evidence obyvatel

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

8 královédvorských občanů, 6 mužů a 2 ženy. 

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili v srpnu 24 občanů s gra-

tulaci k životnímu jubileu. V tomto období oslavily 2 páry stříbrnou svatbu, 

5 zlatou svatbu, 1 diamantovou svatbu a 2 páry platinovou svatbu.

Lenka Havlová, Komise pro občanské záležitosti

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

Rudolf Szedela a Jana Němečková   – 14. 8. 2021

Jaroslav Petr a Nikola Poustková    – 14. 8. 2021

Jaroslav Ramšák a Žaneta Legnerová   – 20. 8. 2021

Michal Andrle a Denisa Vlčková    – 20. 8. 2021

David Spišak a Jana Vébrová    – 21. 8. 2021

Jan Exner a Vendula Petříková    – 21. 8. 2021

Radek Šubr a Marija Ivanivna Džuhan   – 28. 8. 2021

Ladislav Ujazdovský a Šárka Bodnarová   – 28. 8. 2021

V obci Vítězná uzavřeli manželství tito snoubenci:

Ondřej Hráský a Eliška Bartoňová   – 21. 8. 2021

Jan Pádr a Kateřina Přibylová    – 28. 8. 2021

V obci Kuks uzavřeli manželství tito snoubenci:

Radek Adam a Lucie Stejskalová    – 7. 8. 2021

Martin Středa a Lucie Řeháková    – 27. 8. 2021

Martin Kout a Zuzana Blažková    – 27. 8. 2021

Jiří Hanák a Nikola Hylmarová    – 27. 8. 2021

Kamil Dostál a Irena Kuhn-Gaberová   – 27. 8. 2021

V obci Kohoutov uzavřeli manželství tito snoubenci:

František Petana a Veronika Šafránková   – 20. 8. 2021

Údaje jsou zveřejněné na základě souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Blahopřání k diamantové svatbě
Dne 28. srpna 2021 na  Staré 

radnici ve  Dvoře Králové nad 

Labem oslavili Diamantovou 

svatbu – 60 let společného 

manželství manželé Věra 

a  Zdeněk Peterovi. Za  veške-

rou lásku, péči, porozumění 

a podporu v našem životě jim 

mnohokrát od srdce děkujeme 

a  přejeme jim hlavně pevné 

zdraví, štěstí a lásku do dalších 

společných let.

s láskou přejí děti Martina a Zdenda se svými rodinami

Foto: Václav Bartoška

Vzpomínka
V nočních hodinách z neděle na pondělí 

23. srpna tohoto roku nás ve  spánku 

navždy opustila paní Margita Blažková. 

Již jako malé dítě přišla za  2. světové 

války o  oba rodiče. Ujala se jí a  vycho-

vala její teta ve  Dvoře Králové nad 

Labem. Paní Margita vystudovala zdra-

votní školu a  stala se porodní asistent-

kou. Získala specializaci i  jako sálová 

sestra při gynekologických operacích 

včetně porodů císařským řezem. Dlouhá 

léta pracovala na gynekologicko-porodnickém oddělení zdejší nemocnice 

ve funkci vrchní sestry. Na oddělení vyžadovala pořádek a kázeň a od svých 

spolupracovnic precizní práci. Byla vstřícná požadavkům pacientek i svých 

zdravotních sester, většinou matek rodin s dětmi. Sama vychovala jednoho 

syna. Vzpomínáme na ni s úctou a láskou

Daniela Novotná

Zemřel bývalý hokejista 
a trenér Ladislav Lubina 
Velmi smutná zpráva 

zasáhla v  úterý 14. září 

ráno nejen královédvor-

ský hokejový klub, ale 

celý český hokej. Ve věku 

54 let nás navždy opus-

til bývalý reprezentant, 

vynikající hokejista a poz-

ději také uznávaný trenér, 

rodák ze Dvora Králové 

nad Labem, Ladislav 

Lubina. Bývalý útočník, 

jenž na dresu nosil číslo 49, prohrál boj s rakovinou mozku, které rok vzdo-

roval. Po celé úterý jsme ze všech stran vstřebávali projevy upřímné sou-

strasti Láďově rodině a  všem pozůstalým, abychom později po  domluvě 

s  rodinou taktéž začali plánovat, jak se pokud možno důstojně rozloučit 

s jedním z nejslavnějších hokejových rodáků našeho města a odchovanců 

královédvorského hokeje. Již v úterý před extraligovým zápasem se minu-

tou bouřlivého potlesku se svým bývalým hráčem mile rozloučilo pardu-

bické publikum. Osm tisíc párů rukou tleskalo hráči, který pro klub získal 

extraligové zlato jako hráč i jako asistent trenéra. 

Po  dohodě prezidenta královédvorského hokejového oddílu HC Rodos 

Vasila Teodoridise s  Ladislavovým bratrem Tomášem proběhla vzpo-

mínka na  skvělého útočníka při vstupním duelu nového ročníku II. ligy, 

který Rodos odehrál v sobotu 18. září na zimním stadionu pod Hankovým 

domem proti HC Letci Letňany. Před arénou vzniklo pietní místo, kde mohl 

každý fanoušek zapálit svíčku, krátce před utkáním se držela minuta ticha, 

a ještě před tím byl ke stropu haly vyvěšen hokejový dres Ladislava Lubiny. 

Hokejisté Dvora Králové nad Labem k utkání nastoupili s černými páskami, 

stejně tak mládežníci, kteří na ledovou plochu přijeli s vlajkami domácího 

klubu. Však také Lubina ještě nedávno náš tým vedl v druholigových zápa-

sech, ve městě pořádal hokejové kempy mládeže a místo mu patřilo i při 

výstavě vzniklé k výročí 100 let dvorského hokeje.

Náš hold patří výbornému hráči, který na  ledě dělal čest našemu městu, 

na  mistrovstvích světa pomohl pro Českou republiku vybojovat tři bron-

zové medaile a jednu přivezl i z olympijských her v roce 1992 v Albertville.

Láďo, čest Tvé památce!

HC Rodos Dvůr Králové nad Labem

Sedmdesátníci, vzpomeňte na Oldřicha Voňku
Velké srdce pana Oldři-

cha Voňky, který nás letos 

opustil, nebilo jen pro 

atletiku, ale se svojí sest-

rou Alenou, která byla 

taneční mistrová, vedl 

též v  letech 1964–1969 

kurzy tanečních v  teh-

dejším Spojeném závod-

ním klubu Tiba (dnešní 

Hankův dům). Pod jejich 

vedením jsme se kroky 

k různým tancům snadno 

naučili. Byli úžasní. Poté, 

co se jeho sestra vdala, 

ještě Oldřich Voňka 

s  partnerkou dokončil 

taneční v roce 1970. 

bývalí taneční žáci

Vítání občánků – výzva rodičům
V září 2021 se obnovilo tradiční vítání občánků města Dvora 

Králové nad Labem. Obracíme se proto na rodiče dětí, kteří mají 

zájem o účast na slavnostním ceremoniálu, aby pro bližší infor-

mace kontaktovali paní Lenku Havlovou z Komise pro občanské 

záležitosti:

• osobně (MěÚ, nám. T. G. Masaryka 38, kancelář č. 119);
• tel.: 499 318 255
• e-mail: havlova.lenka@mudk.cz.
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Oblíbený Domov mládeže

Začátek školního roku poznáme jednoznačně 

podle adaptačního kurzu skvělého domova mlá-

deže, který je součástí naší školy. Nastupující žáci 

se zde trochu poznají a  vytvoří dobrou partu. 

Letos jsme zaznamenali rekordní zájem o  uby-

tování: celkem se nám přihlásilo 220 žáků. Jsme 

moc rádi, že se jim u nás líbí, a proto jsme zahájili 

kroky vedoucí k rekonstrukci zázemí naší uby-

tovny. Kapacitu již bohužel navýšit nemůžeme, 

ale uděláme vše pro to, aby byli naši žáci i nadále 

spokojení. Stavební povolení již máme!

Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch, ředitel školy

Ještě než začala škola
Pro žáky nastupujících do  1. ročníků jsme 

na konci letních prázdnin již pošesté uspořádali 

adaptační kurz zvaný Intr nanečisto. Cílem kurzu 

je vyzkoušet si život v domov mládeže (DM) se 

vším, co k  tomu patří, a  hlavně se seznámit se 

spolužáky. Víkendu se zúčastnilo celkem zatím 

rekordních 61 žáků a  v  programu nechyběla 

prohlídka města s  odborným výkladem v  kos-

tele sv. Jana Křtitele, opékání špekáčků, spor-

tovní a  seznamovací hry nebo také výlety pro 

poznání nejbližšího okolí. Kurz se opravdu vyda-

řil, počasí nám přálo, žáci domů odjížděli spoko-

jeni a každý z nich si vybral svého spolubydlícího 

podle společných sympatií a zájmů.

Bc. Kateřina Lukášová, vedoucí domova mládeže

Další dílek do skládačky Expedice 
UNESCO
I  noví prváci oboru Cestovní ruch zahájili svoji 

Expedici UNESCO. Využili jsme toho, že na adap-

tační kurz se jezdí na  více dnů, a  rozjeli se 

do  Krušných hor. Tamní hornický region Kruš-

nohoří přibyl na  seznam UNESCO v  roce 2019 

a my jsme i kvůli covidu neměli zatím možnost 

jej navštívit. Ve středu 8. září jsme proto vyrazili 

směrem do  Telnice, kde se nedaleko nachází 

městečko Krupka a za ním štola Starý Martin – 

jedno z 5 míst, které bylo zařazeno nově na uve-

dený seznam. Štolou nás provedli nadšení prů-

vodci a my jen zírali, co naši předkové dokázali 

s  pěticentimetrovým 

mlátkem a  stejně 

velkým želízkem. A  proč se zrovna západním 

horám říká Krušné, když život na  horách je 

krušný všude? I  to jsme se dozvěděli právě 

ve štole. Krušení byla jedna z metod, kterou se 

cín z horniny získával. Výlet jsme si užili a navzá-

jem se poznali – a to i v celkem vypjatých situ-

acích. Cestou jsme si totiž „střihli“ 6 km po Ohři. 

Drželi jsme při sobě a pomáhali si. A těšíme se 

na další poznávací výlety.

Mgr. Soňa Kiezlerová, vyučující oboru Cestovní ruch

Navázání spolupráce se společností 
KRPA Holding CZ
Na  konci školního roku se podařilo navázat 

novou spolupráci s  fi rmou KRPA Holding CZ, 

a. s., která má v  ČR tradici ve  výrobě různých 

druhů papíru. Firma disponuje celou řadou 

moderních i  robotických technologií. V  rámci 

setkání zástupců školy a fi rmy se dohodla dlou-

hodobá spolupráce na  poli exkurzí, stáží pro 

pedagogy a žáky, praxí pro žáky, a to pro obory 

Aplikovaná chemie i  Informační technologie. 

Velmi zajímavou se stala také nabídka předná-

šek pro žáky oboru Aplikovaná chemie. 

Ing. Monika Štodtová

zástupce ředitele pro obory 

Aplikovaná chemie a Informační technologie

Zajímavosti ze SPOŠ Dvůr Králové nad Labem

Na  nový školní rok jsme připraveni: v  podzim-

ních měsících otvíráme polytechnický kroužek, 

dokončuje se rekonstrukce víceúčelového hřiště 

na nádvoří školy, chystáme exkurze po Čechách, 

výměnný pobyt s  německým Cloppenburgem 

a  od  jara 2022 mobility učitelů v  rámci pro-

jektu Šablony III (výjezdy vyučujících do  škol 

v Německu, Estonsku, Francii a Anglii). Ve hře je 

i poznávací zájezd do Francie v létě 2022. Dou-

fáme, že tento školní rok nám epidemická situ-

ace dovolí absolvovat připravované akce.

Pokračujeme v započatých projektech a akcích: 

jsme úspěšným místním centrem DofE (Ceny 

vévody z  Edinburghu), pravidelně se budou 

konat setkání zástupců tříd s  vedením školy 

(školní parlament), besedy pro žáky, rozjíždíme 

sportovní turnaje, fi lmový klub, chystáme ples 

absolventů v  Hankově domě apod. Kdyby epi-

demická situace nepřála prezenční výuce, jsme 

po  technické stránce dobře vybaveni pro pří-

padnou distanční či hybridní výuku. Jsme zapo-

jeni do grantu Implementace krajského akčního 

plánu II, v  září jsme 

získali mobilní počíta-

čovou učebnu: 20 nových notebooků s dotyko-

vými pery (plus dokovatelnou stanici) pro žáky 

a  výuku napříč předměty. Učitelé byli již vyba-

veni novými počítači na podzim 2020.

Jakoukoli variantu výuky dokážeme zvládnout, 

nejpřínosnější pro všechny účastníky vzdělávání 

je však ta klasická, prezenční. A  tu si přejeme 

nejvíce.

Mgr. Martina Kubíková, ředitelka školy

Kroužek vychází z  podpory polytechnického 

a digitálního vzdělávání, kterou poskytuje Králo-

véhradecký kraj v  roce 2021. Uskuteční se přib-

ližně 15 setkání, tematicky zaměřených na různé 

oblasti napříč technickými a přírodními vědami. 

Budeme se snažit o  maximální propojení teorie 

s praxí a současné pochopení využitých postupů 

a  technologií. Fyzikální a  chemické úlohy se 

budou řešit primárně ve  školních laboratořích, 

biologie bude zastoupena technikou mikrosko-

pování na různých úrovních. Žáci si budou moci 

vyzkoušet historické technologie, jako je litogra-

fi e, i ty současné, digitální (brýle pro virtuální rea-

litu). Mimo školu se budou konat terénní cvičení, 

zacílená například na  měření v  délkových, ploš-

ných i objemových jednotkách za použití základ-

ního matematického aparátu. Součástí budou 

i krátké tematické exkurze po institucích a praco-

vištích v nejbližším okolí (Farmaceutické muzeum 

UK v  Kuksu apod.) Kroužek bude nepravidelný, 

o setkáních budeme zavčasu žáky informovovat 

ve škole, na webu i Facebooku školy. 

Mgr. Jakub Stránský

Poslední exkurzi zorganizoval Klub NATURA se 

sídlem na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem 

pro své členy a příznivce před rokem, kdy jsme 

strávili krásný prodloužený víkend v Beskydech. 

Další plánované exkurze na jaře 2021 se konat 

nemohly. Tak jsme doufali, že se nám podaří 

navázat na tuto naši pravidelnou činnost na 

podzim, kdy jsme se rozhodli pro naše nejbližší 

hory, Krkonoše. Objednali jsme si pobyt na 

Medvědí boudě nad Špindlerovým mlýnem. 

Vyjeli jsme ráno v sobotu 11. září do Medvědího 

kolena, odkud vedla naše trasa Labským do-

lem až k Labskému vodopádu, dále na Labskou 

boudu a úbočím Vysokého kola přes Martinovku 

do místa ubytování. Během desetikilometrové 

trasy poznávali účastníci pod vedením odbor-

ných lektorů horské lesy a louky a dozvěděli se 

mnohé o utváření Krkonoš v historii, například 

v dobách ledových. Po večeři byla ještě připra-

vena soutěž ze znalosti zajímavostí ze života 

našich běžných živočichů.

V neděli jsme si nejprve vyslechli přednášku 

pracovníka KRNAPu Ing. Daniela Bílka o tomto 

našem nejstarším národním parku. Následná 

nedělní trasa vedla přes Martinovku na hřeben 

Krkonoš do prostředí horského bezlesí, tvo-

řeného loukami a tundrou. Dále přes Mužské

a Dívčí kameny, Petrovu boudu a Davidovky 

zpět k Medvědí boudě. V neděli nám již počasí 

tolik nepřálo, ale nepršelo moc. A pak už jen 

zbývalo sejít dva kilometry dolů opět do Med-

vědího kolena, kde na nás čekal autobus. Sice 

během těchto dvou krátkých dnů neměli mladší 

účastníci čas na sportování nebo jinou doplňko-

vou činnost, ale přesto doufáme, že se exkurze 

líbila, a už se všichni těšíme na jaro, na další spo-

lečné zážitky v krásné přírodě.

RNDr. Jana Dobroruková

Po roce další přírodovědná exkurze! Polytechnický 
kroužek 2021 

Nový školní rok na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem
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Prvňáčci na ZŠ Schulzovy sady
Dne 1. září jsme všichni spo-

lečně zahájili nový školní 

rok 2021/2022. Na  naše 

prvňáčky čekaly před ško-

lou jejich paní učitelky, 

paní vychovatelky a žákyně 

9. tříd, které v  ruce držely 

obrázek barevné sovy 

s nadpisem třídy 1. A, 1. B, 1. C a 1. D. Po úvod-

ním přivítání dětí venku jsme všichni společně 

zamířili do připravených a vyzdobených tříd, kde 

si každý žáček našel místo v lavici. Na prvňáčky 

čekaly ve  třídě první úkoly – hra na  malé che-

miky (testování), představení se, hledání svého 

jména, výběr značky, zpívání i  kreslení. Jak to 

naši žáci zvládli? Výborně, na  velikou jedničku. 

Za odměnu děti dostaly dárečky od školy a Krá-

lovéhradeckého kraje. Milí prvňáčci, ať se vám 

u nás ve škole líbí! Přejeme vám úspěšný školní 

rok plný radosti, smíchu a pěkných zážitků.

učitelky 1. tříd

Informatika naplno

Víte, že je na spadnutí reforma výuky – zejména 

informatiky? My jsme na ni po technické stránce 

plně připraveni! Již v  průběhu minulého škol-

ního roku se konala výběrová řízení a o  letních 

prázdninách jsme realizovali nákupy nové 

techniky pro žáky. Na  budově B přibyla nová 

počítačová učebna s  27 žákovskými místy, 

velkoplošnou projekcí a  tiskárnou. V  ní se 

budou žáci učit primárně informatiku, ale díky 

dostatečné kapacitě i  další předměty. A  jelikož 

máme na každé budově už počítačové učebny 

dvě, není problém najít v  rozvrhu prostor. Při-

praveny jsou také dvě mobilní učebny, každá

s  20 notebooky, a  3 sady tabletů. Pro efektivní 

využití zařízení využíváme online rezervační 

kalendáře, jejichž kolonky učitelé rychle plní, takže 

se žáci mohou na techniku ve výuce brzy těšit.

Myslím, že pro ZŠ Schulzovy sady bez nadsázky 

platí rčení „velká škola – velké možnosti“.

Ing. David Sedláček

Tři medaile z OVOV

Ani v  uplynulém roce nemohla proběhnout 

okresní a  krajská kola soutěže Odznaku zdat-

nosti, a  tak jsme se pomalu loučili s  tím, že se 

bude konat republikové fi nále. Pořadatelé nako-

nec fi nále uspořádali v upraveném režimu. Školy 

mohly přihlásit pouze osmičlenná družstva 

s předem určenými pravidly. V družstvu nastou-

pili čtyři hoši a  čtyři dívky, musely být zastou-

peny ročníky 2011–2007. Naše škola přihlásila 

dvě družstva, za každou budovu jedno. Štěstí se 

na  nás usmálo a  obě družstva byla do  soutěže 

přijata, a tak se naše škola již po desáté zúčastnila 

této pěkné soutěže. Slavnostní zahájení, nástup 

všech účastníků na plochu, přinesení vlajky čest-

nou vojenskou stráží, husitský chorál, hymna, 

setkání s olympioniky, seskok parašutistů, to vše 

se vrylo do  paměti účastníků, kteří pak po  dva 

dny zápolí v deseti náročných disciplínách. Jejich 

úsilí podporují desítky olympioniků, našich býva-

lých úspěšných sportovců. Setkání s  nimi patří 

k  těm nezapomenutelným. V  uplynulých letech 

to byla setkání s Danou Zátopkovou nebo Věrou 

Čáslavskou, ale i s mnoha dalšími.

V  letošním roce byli naši žáci velmi úspěšní. 

Karolíně Lukášové se podařilo vybojovat stří-

brnou medaili a  Kateřině Schreiberové a  Nele 

Glosové pak medaile bronzové. Stát na  stup-

ních vítězů a  přebírat medaile od  střelce Jana 

Kůrky, trojskokanky Šárky Kašpárkové a  lyžařky 

Šárky Strachové, to byl vrchol, na  který se dív-

kám podařilo vystoupit. Úspěšní byli i  další 

naši závodníci: Martin Palan skončil na 4. místě, 

Markéta Síbrová na  místě 8., Michal Lukáš byl 

11. a  František Šturm 16. Výborné výsledky 

odevzdali i  ostatní členové družstev. Družstvo 

budovy A  obsadilo mezi 73 družstvy skvělé 

11. místo. Vítězi však byli všichni, kteří dokázali 

zvládnout všech deset disciplín. Doufáme, že 

v tomto školním roce už proběhne soutěž nor-

málně a naši žáci se pokusí vybojovat svou účast 

na OVOV standardní cestou.

Mgr. Pavlína Špatenková, Martina Šturmová

a Tomáš Nosek

Společně to dáme
Každý začátek školního roku je ve  znamení 

opakování učiva. Jak oprášit tělocvik, kterého 

bylo vloni tak málo? Jaké sporty byly dětem 

v  poslední době blízké? Volba padla na  kolo-

běžky a  kolečkové brusle. Kluci a  dívky ze

3. třídy ZŠ Schulzovy sady si mohli vybrat. A hurá 

na žirečskou cyklostezku! Sem a tam, tam a zpět, 

škoda, že čas tak letěl. A co paní učitelka a paní 

vychovatelka zjistily? Že pokud děti zvládnou 

„opáčko“ z  ostatních předmětů tak dobře jako 

z tělocviku, mají vyhráno!

Mgr. Kateřina Novotná a Eva Šlapáková

Lety do Vesmíru
Žáci 4. C navštívili Hvězdárnu a  planetárium 

v  Hradci Králové v  rámci projektového vyučo-

vání mimo školu. V  planetáriu zhlédli pořad 

vedený lektorem a  získali základní znalosti při 

pozorování noční i  denní oblohy. Virtuálně se 

proletěli celou Sluneční soustavou a prohlédli si 

Slunce, povrch planet a jejich měsíců. Na hvěz-

dárně si pomocí modelu ukázali střídání roč-

ního období. Díky příznivému počasí navštívili 

také kopuli a  pomocí dalekohledu pozorovali 

Slunce a jeho sluneční skvrny. Čtvrťáci při vypl-

ňování pracovních listů měli nejednu záludnou 

otázku na lektora, který jim ochotně odpovídal. 

Nakonec se prošli planetární stezkou, kde viděli 

modely Slunce a planet. Domů se vraceli nejen 

s novými informacemi a zážitky, ale i se speciál-

ními brýlemi na pozorování Slunce.

Mgr. Jitka Krejčí

Aktuality ze ZŠ 5. května
Běhací diktát 
v 8. třídě
Krásné zářijové počasí 

nás přímo láká ven. Naší 

oblíbenou češtinářskou 

aktivitou v  8. třídě je 

běhací diktát, při kterém 

žáci soutěží ve  dvojicích. První z  dvojice běží 

a hledá papírek s větou, zapamatuje si ji a vrací 

se ke svému kolegovi, který větu zapíše s dopl-

něnými pravopisnými jevy na papír. Poté si žáci 

vymění role a tímto způsobem opíšou celý text 

diktátu.

Vítězí ty dvojice, které mají správně doplněné 

všechny pravopisné jevy. Při této aktivitě si pro-

táhneme nohy i mozkové závity. A to se vyplatí! 

Bc. Aneta Pichová

Zahájení školního roku v 1. třídě
Stejně jako každý rok, i letos se brána naší školy 

otevřela nejen pro již zkušené školáky, ale také 

pro 26 prvňáčků.

Vzhledem k  pandemické situaci je bohužel 

nemohla uvítat celá škola, jak je u nás zvykem, 

přesto každý dostal od vedení školy symbolický 

klíč ke vzdělání. I když děti doprovázeli rodiče až 

do třídy, neobešel se první školní den bez něko-

lika slziček, které jsme však velmi rychle zahnali. 

A teď už s chutí do práce, písmenka čekají!

Mgr. Renata Jirousková

Zprávy ze ZŠ Schulzovy sady
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Nový školní rok s novými žáčky 
v ZŠ speciální Diakonie

Slavnostně jsme zahájili nový školní rok 

2021/2022 a přivítali mezi sebe 6 nových 

žáčků – 3 chlapce a 3 děvčata. Rozrostli 

jsme se i o nový pedagogický tým. Již 

během několika dnů ve škole mají naši žáci 

mnoho zážitků. První dny byly věnovány 

letním zážitkům a vzpomínkám z prázdnin, 

oslavě narozenin a svátků, podzimnímu 

tvoření a seznámení se se školním rozvr-

hem. Po delší odmlce nás navštívila paní 

canisterapeutka se svým terapeutickým 

pejskem. Chvíle s tímto čtyřnohým kama-

rádem jsou vždy kouzelné a za to jim patří 

velký dík. Ke konci měsíce jsme zavítali do 

Svobody nad Úpou a započali naše terape-

utické lekce při hipoterapii.

Mgr. Tereza Kumprechtová, vedoucí pracoviště

ZŠ speciální Diakonie Dvůr Králové nad Labem

Podharť 
v pohádce
Prvňáčci a  druháčci 

z  naší školy se vypra-

vili v  pátek 10. září 

do  Jičína na  pohádkový 

festival. Děti měly možnost zhlédnout loutko-

vou pohádku, něco si na  dílničkách vyrobit, 

nahlédnout do  tajemství vzniku animovaného 

fi lmu, vybrat místo, kam umístit „Radkovovoko“, 

ochutnat vodu z  různých pramenů, zahrát si 

stolní hry, koupit si něco na památku...

Nejen díky fotografování s pohádkovými posta-

vami jsme si celý pátek připadali opravdu jako 

v pohádce.

třídní učitelky

Osmé třídy na cyklistickém kurzu 
na Svatou Kateřinu

Druhý zářijový týden se obě osmé třídy vydaly 

na  cyklistický kurz a  tím hezky odstartovaly 

nový školní rok. 

Nejdříve jsme museli na  místo konání dojet – 

na svých jízdních kolech. Prozkoušeli jsme svoji 

fyzickou sílu, orientaci v  terénu a  technické 

vymoženosti kol. Cestou proběhly první závody 

– cyklistický spurt. Odpoledne jsme se vydali 

lézt na skálu. Někteří museli překonat strach, jiní 

bolest svalů či závratě.

Během tří dnů jsme si vyzkoušeli nové sporty 

(orientační běh, střelbu ze vzduchovky, hod 

granátem, míčové sporty, vodní sporty atd.). 

Večer u táboráku jsme stmelovali kolektiv a opé-

kali špekáčky, kdo se nebál, mohl projít stezku 

odvahy.

Cyklistický kurz se vydařil, máme mnoho krás-

ných zážitků a vzpomínek.

K. Strnadová, S. Stejskalová, za 8. třídy

Odpadky do přírody nepatří
Žáci naší školy se již tradičně zapojili do  pod-

zimní úklidové akce s názvem „Ukliďme Česko“. 

V  pondělí 13. září se děvčata i  chlapci ze třídy

8. B přidali k ostatním dobrovolníkům a ve čtvrti 

Podharť za  pomocí pracovních rukavic a  pytlů 

na separovaný odpad sebrali smetí v okolí Pod-

harťského rybníka, na  dětském sportovním 

hřišti ve  Slunečné ulici i  v  okolí naučné stezky 

u  městské nemocnice. V  největším objemu byl 

zastoupen v  nasbíraném odpadu plast a  lahve 

od  alkoholu. Děti přírodě dopomohly od  10 kg 

směsného odpadu a vytřídily plný pytel plastů. 

Zároveň si znovu připomněly, jak dlouho se 

odpadky v  přírodě rozkládají. PET láhev např. 

až 450 let, jednorázové pleny 250 let a hliníková 

plechovka až 400 let, sklo dokonce tisíce let. 

Z  těchto údajů až mrazí. Nechceme přeci naši 

zem změnit na  smetiště. Pro 8. B bylo setkání 

s realitou nejlepší školou života.

Mezi nejkurióznější nálezy patřila stará kolo-

běžka a  trekingové boty, které již někomu 

dosloužily a  jejich majitel je zanechal mezi 

stromy v  přilehlém parčíku pod nemocnicí. 

Mezi zúčastněnými proběhlo hlasování o  nej-

neobvyklejším nálezu a  nejlepším sběrači. Ti 

za odměnu dostali triko a tašku s logem akce.

Tato úklidová činnost žákům ukázala především 

skrze jejich vlastní zážitek závažnost problému 

odpadu v  přírodě a  černých skládek, oživila 

jejich diskusi na téma odpady a jejich recyklace. 

Celkově lze zhodnotit pozitivně to, že pohoze-

ných odpadků v  letošním roce bylo znatelně 

méně, za což patří všem spoluobčanům dík.

Mgr. Edita Vaňková, ředitelka školy

Informace ze ZŠ Podharť

Dění na ZŠ Strž
„Cestička do školy“ 
pro předškoláky
Od  září začala dětem 

znovu školní výuka. 

Každé ráno si kluci i holky 

vyšlapávají cestičku, 

která je ke  škole přivede. 

Někdy je to cesta široká, 

přímá a  pohodlná. Jindy klikatá, plná různých 

překážek. 

Aby se šlapalo dobře i  našim budoucím prv-

ňáčkům, připravili jsme pro ně ve  škole deset 

setkání. Zábavnou, naučnou a  hravou formou 

představíme školní činnosti. Tak z malých před-

školáků spadne počáteční obava. Setkávat se 

budeme každý měsíc, vždy v úterý odpoledne. 

Na  první schůzce se děti seznámí s  prostředím 

školy a jejím okolím. A pak už se rozjede pestrý 

program, tematicky nebo činnostně zaměřený. 

Pokud se tedy chystáte do  1. třídy, přijďte dne 

26. října na Podzimní radovánky. Setkání bude 

od  13:00 do  15:00 hod. Potřebujete jen sva-

činu, pití a přezůvky.

Těšíme se na vás!

Mgr. Jana Hronešová a Mgr. Věra Drapáková

Úspěšná „Zlatá tužka“
Zlatá tužka je celostátní literární soutěž s dlou-

holetou tradicí. Probíhá za podpory Ministerstva 

kultury ČR a  města Dvůr Králové nad Labem 

V  letošním ročníku se jí zúčastnilo 72 autorů 

a porota ocenila ty nejšikovnější. Mezi ně patří 

i  Aneta Erbenová, která se umístila na  2. místě 

v  nejmladší kategorii s  příspěvkem „Život 

v lednici“.

Ceny převzali soutěžící v  budově městského 

muzea a  pak se přesunuli autobusem do  Rati-

bořic, kde pokračoval po obědě odpolední pro-

gram. Prohlédli si Muzeum herectví Viktorka, 

v  kinosálku měli možnost sledovat, jak vzniká 

animovaný fi lm, a  nakonec si prošli s  průvod-

cem areál Babiččina údolí a vyslechli si zajímavé 

povídání o  životě Boženy Němcové. Celý den 

příjemně utekl a všichni mladí spisovatelé na něj 

budou určitě dlouho vzpomínat. 

Anetce ještě jednou gratulujeme a  přejeme 

mnoho dalších literárních úspěchů.

Mgr. Jana Hronešová
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Od září učíme s AMOSem a dle Elkonina!
V  letošním školním 

roce budeme v  1. roč-

níku poprvé vyučovat 

čtení, psaní, matematiku 

a prvouku jedním výuko-

vým stylem s  didakticky 

i  grafi cky provázaným 

souborem učebních materiálů.

Tímto uceleným souborem nás bude celý rok 

provázet housenka Agáta, klučina Matýsek 

a papoušek Oskar. Amos je zkratka jmen těchto 

průvodců. 

Součástí výukové řady MULTIMEDIÁLNÍ INTERAK-

TIVNÍ UČEBNICE PLUS (MIUč+), kde mají žáci mož-

nost procvičovat nejen ve škole, ale i doma. Sou-

částí učebnice jsou i ukázková videa a pokusy.

Moc se na práci s AMOSem těšíme a příště Vás 

budeme informovat, jak se nám práce daří. Při-

pojíme i názory rodičů.

Protože naši školu navštěvují děti s  těžkostmi 

ve  vývoji řeči, děti s  vývojovými poruchami 

učení a  děti, které jsou ve  čtení slabé v  prv-

ních letech školní docházky, zařadíme do jejich 

vzdělávání také Elkoninův trénink jazykových 

schopností. Tuto metodu založenou konkrétně 

na zkoumání fonematického uvědomování (slu-

chového vnímání), které je klíčové pro budoucí 

čtení s porozuměním, budou provádět certifi ko-

vané lektorky. 

Děti se vydají na  výpravu do  Krajiny slov, 

seznámí se s jejími obyvateli (Mistrem Slabikou, 

Mistrem Délkou, vílami Hlásulkami, Bacilem 

Omylem a  dalšími). Po  překonání všech pře-

kážek je přivítá ve svém zámku Královna Grafi e.

Věříme, že jsme pro žáky zvolili tu nejlepší cestu 

k  překonání „hendikepů“ a  získání čtenářských 

dovedností. Je nám ctí, že jim můžeme být 

na této cestě průvodci.

Mgr. Jana Vojtěchová, ředitelka

ZŠ a PrŠ Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479

Již druhým rokem měly 

možnost děti ze Dvora 

Králové nad Labem 

a  okolí strávit vždy

5 všedních dní v  péči 

sportovních instruktorů 

nebo nadšenců pro 

venkovní a  moderní 

deskové hry. Spolek pro Dvorek pro ně letos zre-

alizoval 4 turnusy příměstských táborů. 

Začátek prázdnin patřil opět sportovnímu tur-

nusu, který měl letos štěstí na počasí a všechny 

odpolední plavecké výcviky se tak mohly ode-

hrát na Tyršově koupališti. Areál Tyršova koupa-

liště jsme využili i  k  rozvoji sportovní všestran-

nosti včetně gymnastiky a míčových her. Na kole 

si vylepšili techniku jízdy a  znalost dopravních 

předpisů každý den dopoledne začátečníci 

i  zdatnější jezdci. Pro všechny cyklisty byl vel-

kým zážitkem výlet na nedaleké Trutnov trails. 

Poslední červencový a  druhý srpnový týden 

se konaly turnusy se zaměřením na  venkovní 

a deskové hry (především na ty moderní). Mezi 

nejoblíbenější hru napříč věkovými kategoriemi 

patřily hry Spící královny, Sabotér a Taco, kočka, 

koza, sýr, pizza, ti největší si s  oblibou lámali 

hlavy v napínavé šifrovací hře Iniciativa.

Novinkou byla letos angličtina na  posledním 

turnusu – možnost hravého seznamování s ang-

ličtinou všemi smysly, určená zejména pro děti 

předškolního věku, prvňáčky a druháčky. 

Projekt Příměstské tábory Dvorek je spolufi nan-

covaný EU (ESF OPZ) a  státním rozpočtem ČR 

na  základě výzvy, kterou vyhlásilo MAS Králo-

védvorsko. V  jejich pořádání budeme pokračo-

vat i v roce 2022. 

Milena Matuchová a Kateřina Sekyrková 

Spolek pro Dvorek

Čtyři příměstské tábory nabídl letos 
Spolek pro Dvorek 

Po  červencových vystoupeních v  Praze, Karlo-

vých Varech a Dvoře Králové nad Labem putoval 

v polovině srpna Královédvorský chrámový sbor 

po  stopách možná nejvýznamnějšího králo-

védvorského rodáka Jana Václava Bergla do pout-

ního místa Klein Mariazell v  pohoří Vídeňského 

lesa v Dolních Rakousích. Již předloni při oslavách 

Berglova 300. výročí narození ve  Dvoře Králové 

nad Labem navázali členové Královédvorského 

chrámového sboru kontakty se členy rakouského 

spolku Mariazell im Wienerwald a tyto vyvrcholily 

letošním pozváním na koncert a doprovod mše 

v tomto významném poutním místě. 

V  pátek 13. srpna v  podvečer jsme dorazili 

na  místo. V  průběhu sobotního dne nás před-

seda tamějšího spolku dr.  Thomas Aigner pro-

vedl se zasvěceným výkladem po  kostelích 

v Thennebergu, Klein Mariazell a  Hafnerbergu. 

Pak již následovala odpolední zkouška a  kon-

cert v kostele v Hafnerbergu. V neděli 15. srpna 

dopoledne jsme pak doprovodili provedením 

Koželuhovy Missy sollemnis in C i dalšími sklad-

bami slavnou bohoslužbu v  bazilice v  Klein 

Mariazell a  odpoledne se odměnili výletem 

do  Vídně, kde J. V. Bergl vystudoval malířskou 

akademii a postupně se vypracoval až na dvor-

ního malíře Marie Terezie.

Obě hudební akce byly vydařené, odezva pub-

lika srdečná a  nadšená. Naši hostitelé se o  nás 

pečlivě starali a zajistili propagaci. V takové milé 

atmosféře a  výtečné akustice zdejších kostelů 

s  vzorně udržovanými varhanami se výborně 

vystupovalo. Myslím, že jsme dobře reprezento-

vali jak naše město, tak českou hudební kulturu. 

Na nedělní mši zavítal i potomek hrabat Šporků 

z Kuksu pan Stephan Sweerts-Sporck, příznivec 

festivalu Hudební léto Kuks.

J. V. Bergl je v Rakousku znám a vysoce hodno-

cen. Jeho dílo je uznáváno, propagováno a při-

pomínáno, například i  malou naučnou stezkou 

v klášterní zahradě v Klein Mariazell. Na  jenom 

z  panelů je umístěna i  jeho kresba – pohled 

na město Dvůr Králové nad Labem. Zdejší ber-

glovská společnost si nechala vyhotovit i vlastní 

várku chutného piva s etiketou z Berglovy fresky 

a  připravila po  sobotním koncertu bohaté 

pohoštění pro nás i pro posluchače.

Byli jsme velice mile překvapeni dobrosrdeč-

ností zdejších lidí, kteří náš výkon ocenili a zvali 

k  dalšímu vystoupení. I  cesta zpět přes vyhlá-

šený klášter v  Melku a  přes klášter Zwettl byla 

poznamenána výtvarným působením tohoto 

královédvorského rodáka. V  Melku jsem si pod 

Berglovými freskami zazpívali v  proslulém 

zahradním pavilonu a  následně rakouským 

návštěvníkům vysvětlili spojitost tohoto malíře 

se Dvorem Králové. Naše putování bychom 

nemohli uskutečnit bez podpory, kterou nám 

poskytuje naše město a Královéhradecký kraj.

Josef Pojezdný, Královédvorský chrámový sbor

Královédvorský chrámový sbor zazpíval v bazilice Klein Mariazell

Poděkování 
pěstounům
Týden pěstounství, který 

slavíme každý rok v září, je 

příležitostí poděkovat těm, 

kteří našli odvahu a  stali 

se blízkou osobou dětem, 

které ji potřebují. A zároveň 

je příležitostí povzbudit ty, 

kteří uvažují o  možnosti 

otevřít svůj domov a srdce, 

aby našli odvahu tento 

nelehký krok udělat.

K  tomu, aby dítě vyrostlo v  dospěláka, který 

důvěřuje sám sobě a  zároveň je sám důvěry-

hodný, potřebuje od  svého útlého dětství blíz-

kou osobu.

Může to být maminka, tatínek, sourozenec, 

babička, děda nebo teta. Většinou to bývá 

maminka, která tráví s  dítětem od  jeho naro-

zení nejvíce času, nejlépe ho zná a  buduje si 

s ním pevné citové pouto. Ta od jeho příchodu 

na  svět pátrá po  jeho potřebách a  naplňuje 

je, jak nejlépe umí. Vedle ní zažívá dítě pocit 

bezpečí, a  proto má odvahu objevovat svět, 

poznávat nové lidi, učí se novým věcem. Je to 

většinou maminka, která své dítě zná nejlépe. 

Umí ho potěšit i utěšit. Umí ho pochválit a moti-

vovat tak, aby mělo zdravé sebevědomí, aby se 

nepodceňovalo, ale ani nepřeceňovalo. Stojí při 

něm ve všech prohrách a naučí ho, jak neúspěch 

zhodnotit, jak se z chyb poučit.

Jsou však děti, které s blízkou osobou z nejrůz-

nějších důvodů vyrůstat nemohou. Děti, kte-

rým se životem mihne tolik pečujících osob, že 

s  nimi nestihnou navázat citové pouto, které 

je tolik důležité pro jejich zdravý vývoj. Může 

se jednat o  děti, které blízkého člověka ztratily 

z důvodu úmrtí, nebo proto, že se o ně přestal, 

nebo nemohl starat. Takové děti potřebují nový 

domov. Někoho, kdo jim pomůže léčit bolesti 

a překonat ztráty, které jim způsobili ti nejbližší.

Pěstounská péče je náhradní formou péče 

o  dítě, které nemůže vyrůstat se svými rodiči. 

Je šancí pro děti, které potřebují ke svému zdra-

vému vývoji blízkého člověka.

Bc. Alena Šimková

vedoucí služby Centrum pro rodinu Klubko

Farní charita Dvůr Králové nad Labem
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Již čtvrt století se v polovině září Běluňáci z prv-

ního běhu setkávají, aby společně naposledy 

zavzpomínali na  léto při dobývání 13. hory. 

Letos za nádherného počasí, bez deštníků. A tak 

se někteří rozhodli spát i  venku ve  stanu. Pro 

ostatní byl připraven běluňský srub. 

Letošní jubilejní ročník se těšil hojné účasti, 

a  tak se expedice rozdělila do  tří skupin, které 

se utkaly při plnění třinácti převážně lano-

vých disciplín, které na  víkend vyrostly mezi 

stromy našeho krásného údolíčka. Kvalifi kovaní 

vedoucí mnohdy hráče navlékli do  horolezec-

kých sedáků a už na všechny čekaly sítě a žeb-

říky i v 10 metrech výšky. Pro mnohé strach, ale 

zároveň také  velká výzva a  nezapomenutelný 

zážitek. Síly skupinek byly velmi vyrovnané, 

o  čemž svědčí i  fakt, že o  konečném pořadí 

rozhodla teprve poslední z „hor“. Bojovali jsme, 

co nám síly stačily. Pořadí přeci není to hlavní, 

ale čas strávený s ostatními, vždyť to stojí za to. 

Plni úsměvů, modřin i  namožených svalů, ale 

vydrželi jsme až do  konce. Pamětní medaile 

z naší akce, ty přece nemá každý. A pro někoho 

již pětadvacátá. Soutěžíme totiž všichni, děti 

i dospěláci společně. A už jsme se také domluvili 

na  tématu celotáborové hry pro příští rok. Ale 

to se dozvíte postupně na  našich webovkách 

(www.belunaci.cz), kde je možné se podívat 

na fotky z 13. hory a z ostatních akcí.

Nechybělo samozřejmě ani táborové zpívání 

u ohně, opékání buřtíků, ale především čas strá-

vený s přáteli. Domů všichni odjeli sice unavení, 

avšak s novými zážitky, o kterých se bude vyprá-

vět ještě dlouho. Tak ahóóój na příští akci.

za účastníky Klára Soukupová

Foto: Marcel Paulus

Čtvrt století s 13. horou

V sobotu 11. září 2021 v odpoledních hodinách 

se v zaplněném kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře 

Králové nad Labem konal koncert Královédvor-

ského chrámového sboru pod vedením sbor-

mistra Víta Havlíčka. Do  programu byly nejprve 

zařazeny skladby od  renesance až po  období 

romantismu. V  samotném závěru vystoupení 

zazněla ve světové premiéře skladba současného 

období, kterou pro Královédvorský chrámový 

sbor zkomponoval (a věnoval) švýcarský hudební 

skladatel Frédéric Bolli. Ústředním tématem 

tohoto díla se stala svatá Ludmila, kterou si letos 

připomínáme v  souvislosti s  výročím 1 100 let 

od  její tragické smrti. Sborový zpěv na  varhany 

doprovázel respektovaný český varhaník a profe-

sor Pražské konzervatoře Jan Kalfus.

Na  koncertě zazněly skladby J. S. Bacha,

Ch. Tye, M. Haydna, E. Elgara, J. Rheinbergera, 

A. Michny, B. Smetany, L. Koželuha a F. Mendels-

sohna-Bartholdyho. Poslední byla již zmiňovaná 

světová premiéra skladby skladatele Frédérica 

Bolliho „Sancta Ludmila“ (na  vybrané texty 

z  Kristiánovy legendy). Pěvecký sbor nás pře-

svědčil, že si umí poradit i s náročnou partiturou 

a  obtížným latinským textem. Odměnou byl 

vřelý potlesk na závěr celého programu.

Tradicí těchto zářijových koncertů, které Krá-

lovédvorský chrámový sbor pořádá (letos již 

po  třinácté), je nejen přehlídka premiérované 

skladby, ale také přítomnost samotného autora. 

I tentokrát do  předních lavic usedli skladatel 

Frédéric Bolli a jeho manželka, kteří vážili cestu 

až ze Švýcarska. Dalším přítomným z pozvaných 

hostů byl skladatel a profesor pražské AMU Jiří 

Bezděk, který pro Královédvorský chrámový 

sbor napsal premiérovou skladbu „Soška Matky 

milostné“ před dvěma lety. Na  úplný závěr 

nechyběla malá pozornost od  členů sboru – 

regionální dárky obdrželi pozvaní hosté, sklada-

tel Frédéric Bolli a varhaník Jan Kalfus. Skladatel 

Frédéric Bolli pak ještě v krátké řeči ocenil výkon 

sboru a poděkoval za pozvání.

Děkujeme Královédvorskému chrámovému 

sboru, jeho sbormistru Vítu Havlíčkovi, i  všem 

dalším, kdo nám posluchačům připravují krásné 

hudební zážitky. Tvořit kvalitní hudbu je velká 

dřina, ale výsledkem je spokojenost na  obou 

stranách. 

Lenka Pejchalová, foto: Miloš Šálek

Královédvorský chrámový sbor uvedl světovou premiéru skladby 
Sancta Ludmila od švýcarského autora Frédérica Bolliho

Také letos bychom rádi připomněli veřejnosti 

pro nás sokoly tak významnou událost, jakou 

je Památný den sokolstva. V  pátek 8. října si 

připomeneme již osmdesát let od  chvíle, kdy 

gestapo pozatýkalo během jedné jediné noci 

přes 1 500 sokolských funkcionářů z celé repub-

liky, představitele ústředí, žup i jednot. Tato akce 

proběhla na přímý pokyn R. Heydricha, kterému 

tvrdý zásah proti Sokolu doporučil K. H. Frank. 

Po  měsíčním věznění ve  věznicích gestapa 

a na Pankráci byli sokolové bez soudu odvezeni 

do Terezína a odtud s douškou ́ Návrat nežádoucí´ 

do Osvětimi. Vlivem těžké práce, nedostatku jídla, 

nedostatečného oblečení a  hygieny, krutého 

zacházení začala takřka ihned jejich likvidace. 

Z Osvětimi se vrátilo asi osm procent uvězněných, 

všichni ostatní osvětimské peklo nepřežili. Uvítali 

jsme, že si utrpení a oběti, které sokolové přinesli 

naší vlasti v obou světových válkách, při povstání 

na  barikádách a  koneckonců i  ve  třetím odboji, 

připomínáme již druhým rokem jako významný 

den ČR. U  příležitosti tohoto výročí bude 

vyvěšena na  městském úřadě sokolská vlajka 

a v 17:00 hod. odhaleny další dva Kameny zmize-

lých našim bývalým členům a mecenášům. Ten-

tokrát budou patřit Josefu a Pavlu Sochorovým, 

synům zakladatele fi rmy Sochor, kteří byli umu-

čeni v koncentračních táborech. Kameny budou 

odhaleny před vstupem do gymnázia, kde bratři 

Sochorové studovali. V  18:00 hod. si pak při-

pomeneme Památný den sokolstva u  pomníku 

na  stadionu, v  závěru akce pošleme po  Labi 

sokolská světla, kterými si připomeneme duše 

sokolů, kteří položili život za vlast. Na pietní akce 

srdečně zveme všechny naše členy a příznivce.

Mgr. Pavlína Špatenková

vzdělavatelka TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Kameny 
zmizelých 2021

ZUŠka se rozloučila se svými absolventy
V  sobotu 11. září 2021 

jsme se slavnostně roz-

loučili s  absolventy všech 

oborů ZUŠ. Ve  školním 

roce 2020/2021 absol-

vovalo základní studium 

I. a II. stupně v hudebním, 

tanečním, výtvarném 

a  literárně dramatickém 

oboru celkem 40 žáků. 

Již podruhé se kvůli 

mimořádným epidemickým opatřením konalo 

slavnostní předávání absolventských listů až 

v  září. K  tomuto nevšednímu okamžiku jsme 

pozvali i  rodiče absolventů, aby s  námi mohli 

tuto chvíli prožít a  s  radostí a  hrdostí na  ni 

vzpomínat. Absolventům jsme předali nejen 

absolventské listy, ale i drobné dárky a speciální 

vydání ZUŠnovin „Absolventi 2020/2021“.

Tento den je pro nás vždy slavnostní. Jsme 

velice pyšní na naše žáky – absolventy za to, co 

dokázali, zároveň je nám líto, že někteří odchá-

zejí. Doufáme, že se k  nám budou rádi vracet 

a na naši ZUŠku vzpomínat jen v dobrém.

Všem absolventům přeji hodně štěstí a  úspě-

chů v  dalším životě, rodičům děkuji za  pod-

poru svých dětí a hlavně za přízeň škole i v této 

nelehké době a poslední velké poděkování patří 

všem učitelům.

Vladimíra Matušková, DiS.

 ředitelka ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem
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Skautské středisko hlásí Stomatologická pohotovost
říjen 2021
2. a  3. 10.: MUDr.  Miroslava Landová, 

Spojených národů 743, Dvůr Králové nad 

Labem, tel.: 499 321 931;

9. a  10. 10.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 

1105, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 321 028;

16. a 17. 10.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 1105, 

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

23. a 24. 10.: MUDr. Jiřina Klustová – Sou-

kromá stomatologické ordinace, s. r. o., 

Preslova 449, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 622 560;

28. 10.: MDDr. Petra Andrlová, Zubní ordi-

nace čp. 31, Bílá Třemešná, tel.: 732 580 139;

30. a  31. 10.:  Prouzovi, s. r. o., Šafaří-

kova 1105, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 321 028;

6. a  7. 11.: MUDr.  Hana Šujáková, Roose-

veltova 474, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 621 423.

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

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Start nového školního roku 
v Jedničce
Vydařené prázdniny, 

kdy jsme si pro vás 

připravili celkem

14 příměstských či 

pobytových táborů 

a  jeden zahraniční 

zájezd, jsou bohužel 

již za námi. Velké poděkování patří jídelně 

ZŠ Strž, že nás víceméně celé prázdniny 

zásobovala výborným jídlem, ale také 

jídelně SPOŠ, která vařila pro první pří-

městský tábor. Společně jsme se pak viděli 

hned 1. září u škol, dále na Dni spolků nebo 

na  oslavách hokeje. Druhou polovinu září 

jsme odstartovali slavnostním vyhodno-

cením Zlaté tužky v  městském muzeu 

a pokračovali Dnem jazyků. 

Nyní je před námi začátek října a s ním při-

chází i start našich kroužků. Velmi se na vás 

těšíme od  4. do  8. října, kdy vše zahájíme 

úvodními (výjimečně i  prvními) schůzkami 

v Jedničce! Kdo jste tedy zapomněli poslat 

přihlášku, nyní je nejvyšší čas to napravit. 

Těší se na vás celý tým DDM Jednička!

Mgr. Veronika Málková, DDM Jednička

Poděkování
Sluníčka a  paní učitelky z  MŠ Žireč děkují 

všem rodičům za  úžasnou a  ochotnou 

spolupráci při zvelebování školní zahrady 

a  za  fi nanční sponzorský dar. Zároveň 

děkujeme za  spolupráci paní Romáškové 

z Barevných domků Hajnice, a to za výrobu 

krásných dárků k narozeninám dětí. 

Martina Kvochová, MŠ Žireč

Ve  čtvrtek 2. září jsme se zúčastnili na  náměstí 

Václava Hanky Dne spolků. Zástupci našeho 

střediska zde představili ukázky z naší skautské 

činnosti. Děti si mohly sestavit dřevěné puzzle 

s obrázky zvířat, stromů, rostlin. Mohly si vyzkou-

šet Morseovu abecedu i  uvázat za  pomoci 

skautů uzly. Díky naší prezentaci se skautské 

řady rozšířily o nové zájemce, jak o nejmenší děti 

do oddílů světlušek, tak i o starší děti do oddílu 

skautek a 3. oddílu. 

Všechny naše oddíly hned 

z  počátku září opět, a  to 

velmi natěšeny, začaly 

s  pravidelnými schůz-

kami, a  to jak v  naší vile, 

tak i  vodáci 5. oddílu 

na  Labi. Vedení 8. oddílu 

skautek koncem září uspořádalo víkendo-

vou výpravu do  okolí Kohoutova s  přespáním 

na chatě v Kohoutově. Do 4. oddílu skautek pře-

šlo z oddílu světlušek 8 děvčat. Vedoucí skautek 

uspořádaly pro své členky přespávání na skaut-

ské vile s přijímacím rituálem pro nové skautky. 

Na našem tábořišti na Kateřině jsme během léta 

svépomocí začali budovat přístavbu ke kuchyň-

skému objektu. Součástí nového prostoru 

nebude jen pohodlnější vaření při letních tábo-

rech a  nové skladovací prostory, ale také větší 

prostory pro případné přespání při výpravách 

našich oddílů během roku na  Kateřinu. Děku-

jeme všem, kteří přiložili ruku k dílu, a přístavba 

mohla být před zimou dokončena.

Ing. Martin Stránský

Mateřská škola Drtinova 

zahájila od  září 2021 rea-

lizaci dvou projektů, které 

jsou fi nančně podpořeny 

z dotačních programů Královéhradeckého kraje 

v celkové výši 124.000 Kč.

Projekt „Inovace ve  vzdělávání“ je orientován 

na rozvoj polytechnické výchovy a na podporu 

digitálního vzdělávání. Kontinuálně navazuje 

na  již dva realizované a  fi nančně podpořené 

programy. Polytechnická výchova včetně digi-

tálního vzdělávání v  MŠ zahrnuje široké téma 

pro vzdělávání předškolních dětí v  různých 

oblastech. Našim cílem je neustále vkládat 

do vzdělávání nové podmětné prvky s využitím 

rozvíjejících se technologií. 

Projekt „Etická výchova ve  školách“ je zaměřen 

na základ pro rozvoj osobnosti dětí. Obohacování 

a rozvíjení sociálních a mravních zkušeností dětí, 

cílevědomé a soustavné formování jejich charak-

terových vlastností. Rodiče dětí zapojíme do spo-

lečných aktivit a  bude jim nabídnuta odborná 

přednáška s  psycholožkou na  téma „Zvládnutí 

role školáka a  základní principy výchovy před-

školáka“. Naplánovaná je i spolupráce s Domem 

s  pečovatelskou službou ve  Dvoře Králové nad 

Labem. Realizací různorodých aktivit a  přiměře-

ným množstvím podnětů podpořených moder-

ními didaktickými pomůckami budeme rozvíjet 

všestranný rozvoj dětské osobnosti.

V  uvedených oblastech bude podpořen pro-

fesní růst a  odbornost všech pedagogických 

pracovníků školy.

vedení školy

Poděkování Lesům města
Mateřská škola Lipnice má velmi blízko k  pří-

rodě, a  to nejen pro svoji polohu, ale i  pro své 

zaměření. Na pozemku školy se nachází zahrada 

přírodního typu, kde se děti učí pěstovat 

a zpracovávat ovoce, zeleninu, bylinky, ale také 

využívají přírodní materiály ke  hře. Velmi oblí-

beným prvkem je kostkoviště a „les“ – dřevěné 

kůly zasazené do  země. Ovšem právě tyto dva 

herní prvky již bylo z  důvodu použitých mate-

riálů (měkké dřevo) třeba zrekonstruovat či 

vyměnit. O odbornou konzultaci jsme požádali 

pana Petra Kupského z Lesů města Dvůr Králové 

nad Labem, který spolu se svým kolegou pa-

nem Michalem Pavlíkem nejen přispěli radou, 

ale nakonec celou výměnu zrealizovali. Zvládli 

to rychle, precizně, a  navíc s  úsměvem. Všem, 

kteří se na  této obnově naší zahrady podíleli, 

patří obrovské poděkování. S takovou ochotou 

a vstřícností jsme se dlouho nesetkali.

děti a učitelky z MŠ Lipnice

Projekty v MŠ Drtinova ve školním roce 
2021/2022


