
Sloupek starosty města
Ve  čtvrtek 14. října 

jsem měl tu čest 

se osobně účastnit 

slavnostního vyhla-

šování každoroční 

soutěže Knihovna 

roku v  Zrcadlovém 

sále pražského 

Klementina. Skvělou zprávou pro Králo-

védvoráky bylo vyhlášení kategorie „Kama-

rádka knihovna“, která porovnávala práci 

dětských oddělení obecních a  městských 

knihoven v  rámci celé ČR. Naše městská 

knihovna Slavoj totiž obsadila neuvěřitelné 

první místo! 

Skutečně mě toto vyznamenání nebývale 

těší a  vážím si ho zejména proto, že jím 

porota ocenila dlouhodobě skvělou práci 

ředitelky Marty Peškové Staníkové a kolek-

tivu jejích pracovnic nejen v  roce 2021 

a nejenom na oddělení pro děti. 

Zároveň moc děkuji za ten pocit při vyhla-

šování a  přebírání ceny, kdy jsem se jako 

zástupce příslušného města opravdu cítil 

jako pyšný rodič své ratolesti, která uspěla 

v  prestižní soutěži. Rodič, který dobře ví, 

že ona ratolest dělá opravdu maximum 

pro svůj úspěch, ale který také často při 

podporování všech svých ratolestí naráží 

na  fi nanční problémy nebo nepochopení 

kolegů. O to větší radost z ocenění ale pak 

pyšný rodič cítí.

Cena pro městskou knihovnu Slavoj však 

zároveň znamená také závazek: tak dobře 

fungující kolektiv pracovníků by potřebo-

val i lepší podmínky. I proto je dnes dřív než 

kdy jindy potřeba začít realizovat adaptaci 

prostor bývalé spořitelny právě pro měst-

skou knihovnu, aby všechny její skvělé stá-

vající pracovnice mohly své služby nabízet 

občanům celého regionu Královédvorska 

opravdu v důstojných podmínkách. 

Budu se snažit maximálně této realizaci 

pomáhat na svět.

Ing. Jan Jarolím, starosta města

Upozorňujeme na uzavření 
pracoviště registru řidičů
Z  technických důvodů bude 4. listopadu 

a  10. prosince 2021 uzavřeno pracoviště 

registru řidičů a řidičských průkazů v hlavní 

budově MěÚ na náměstí T. G. Masaryka 38. 

Děkujeme za pochopení.                          (mik)
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Vítězem architektonické soutěže je návrh
ateliéru Grimm Architekti
Město Dvůr Králové nad Labem na  jaře letošního 

roku vypsalo architektonickou soutěž na revitalizaci 

areálu bývalé Mayerovy továrny, který se nachází 

na  náměstí Republiky v  městské památkové zóně. 

Do  soutěže přišlo celkem 11 návrhů. Ve  středu

29. září se sešla odborná porota, v  níž kromě sta-

rosty Jana Jarolíma a místostarosty Jana Helbicha 

zasedli také renomovaní architekti prof. Jiří Sucho-

mel, doc.  Ivan Plicka a architekt Milan Košař, aby 

všechny návrhy posoudila a zhodnotila. 

Vítězem architektonické soutěže se stal návrh 

Rudolfa Grimma z ateliéru GRIMM Architekti,

s. r. o., Žďár nad Sázavou, s vítězstvím v soutěži je 

spojena odměna ve výši 900 tisíc Kč. Na druhém 

místě skončil návrh studia Drawcon, s. r. o., Brno, 

které získá odměnu 800 tisíc Kč, a na třetí příčce 

návrh studia MS architekti, s. r. o., Praha, které 

obdrží odměnu 400 tisíc Kč. Porota se navíc roz-

hodla udělit Studiu LIBRE, s. r. o., Praha odměnu 

100 tisíc Kč za některé pozoruhodné dílčí pod-

něty a řešení, které přinesl jeho soutěžní návrh.

„Rozhodování nebylo lehké, podrobným studiem 

jednotlivých návrhů a diskuzí nad nimi jsme strá-

vili skutečně celý den,“ uvedl starosta Jan Jarolím. 

Porota posuzovala celkovou architektonickou 

kvalitu řešení, kvalitu funkčně – provozního řešení 

a kvalitu celkového řešení s přihlédnutím k před-

pokládaným investičním a provozním nákladům 

při naplnění požadavků zadání. „Návrhy měly 

architektonicky, výtvarně a  provozními vaz-

bami zapojit areál do historického centra města 

a  otevřít ho veřejnosti a  prověřit využití areálu 

se zahrnutím víceúčelového sálu pro kulturní 

a  vzdělávací aktivity, zábavně naučného centra, 

depozitáře, dětského zábavního parku a  loutko-

vého divadla. Zároveň měl návrh umožnit pěší 

propojení mezi náměstím Republiky a  Tylovou 

ulicí,“ vysvětlil starosta Jan Jarolím.

Vítězný návrh
U vítězného návrhu porota ocenila zejména pro-

myšlený koncept urbanistického řešení včetně 

návazností na  přilehlá veřejná prostranství 

a  jednoduché a  přehledné uspořádání celého 

areálu kolem centrálního dvora. 

Návrh obsahuje víceúčelový sál pro kulturu 

a vzdělávání s kapacitou 500 sedících diváků při 

umístění pódia v sále a s kapacitou 700 diváků 

s podiem v prostoru backstage a možností jeho 

variabilního uspořádání. Dále obsahuje prostor 

pro zábavně naučné centrum o  ploše 730 m2 

a  prostor dětského zábavního parku o  ploše 

730 m2. Loutkové divadlo má navrženou kapa-

citu 80 sedících diváků. Počet parkovacích míst 

navržených do  podzemí je 88 a  v  parteru je 

navrhováno 20 parkovacích míst. Návrh zacho-

vává třípodlažní železobetonovou halu bývalé 

textilní továrny a  k  ní přiléhající dvoupodlažní 

vstupní objekt. Zachovává také stávající vjezd 

a výjezd do areálu z náměstí Republiky a Tylovy 

ulice a  vytváří tak jejich pěší propojení, a  tím 

i  zachovává dopravní obslužnost sousedících 

objektů, které nejsou ve vlastnictví města.

Rada města na schůzi 20. října rozhodla o přijetí 

stanoviska poroty a  rozdělení odměn. V  sou-

časné době běží lhůta pro podání námitek proti 

výsledkům. Do  tří měsíců pak město uspořádá 

v prostorách Mayerovy továrny veřejnou výstavu 

všech soutěžních návrhů, kde si bude moci veřej-

nost prohlédnout jak návrhy oceněné, tak neo-

ceněné. Termín výstavy bude upřesněn.

„Jedná se o historicky první architektonickou sou-

těž, kterou město uspořádalo. Když jsem měl mož-

nost v pozici porotce vidět kvalitu všech návrhů, 

tak se skutečně jednalo o mimořádná počin, který 

bychom v budoucnu chtěli opakovat ve spojitosti 

např. s autobusovým nádražím,“ upozornil starosta 

Jan Jarolím a dodal: „S  autory vítězného návrhu 

budeme jednat o podmínkách smlouvy na zpra-

cování projektové dokumentace ve  stupních jak 

pro povolení stavby, tak pro výběr zhotovitele 

a realizace stavebních prací a také o ceně o termí-

nech. Ve lhůtě dvou až čtyř let by měla být zahá-

jena stavba.“ Předběžná cenová nabídka vítězného 

uchazeče na  navazující projekční práce a  výkon 

autorského dozoru je ve výši 19 mil. Kč bez DPH 

a investiční náklady se pohybují okolo 350 mil. Kč.

Město Dvůr Králové nad Labem vlastní roz-

lehlý areál bývalé Mayerovy továrny, který tvoří 

pozemky o výměře zhruba 5,5 tisíce m2 a několik 

objektů, od  roku 2017. Projekt na  jeho revitali-

zaci je jednou z priorit Akčního plánu Programu 

rozvoje města na  období 2016–2022. S  vypsá-

ním architektonické soutěže souhlasilo v  září 

2020 zastupitelstvo města. Průběh soutěže 

zajišťoval odbor RISM, sektretářem poroty byl 

vedoucí odboru Ctirad Pokorný.

Miroslava Kameníková, foto: Jan Skalický
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Zapojte se a přijďte diskutovat o rozvoji lokality v Seifertově ulici
Vedení města Dvůr Králové nad Labem se v  sou-

časné době zabývá rozvojem lokality Sylvárov, kon-

krétně v Seifertově ulici pod technickými službami. 

Uvažuje se o  možné výstavbě rodinných a  byto-

vých domů určených k  bydlení. Od  loňského roku 

zde probíhají stavební práce týkající se zasíťování 

pozemků. V roce 2020 došlo k výstavbě plynovodu 

a  přípojek, která plynule navázala na  výstavbu 

vodovodu a dešťové a splaškové kanalizace včetně 

přípojek uličních vpustí v plánované nové ulici. Při-

pravuje se také výstavba komunikace, veřejného 

osvětlení a připojení lokality na elektrickou síť. 

Zároveň město v současné době chystá architek-

tonickou studii na bytové domy, které by mohly 

v  lokalitě vyrůst. Studie, kterou zpracovává 

společnost Atelier architektury a  urbanismu, 

s. r. o., konkrétně architekt Marek Wajsar, bude 

občanům představena na  veřejném projedná-

vání, které se uskuteční 24. listopadu 2021 od 

17:00 hod. v sále Hankova domu.

Navržený bytový dům
V lokalitě Seifertovy ulice je navržena novostavba 

bytového domu, umístěná na  nároží ulice při 

příjezdu od areálu technických služeb, vedle stá-

vající zástavby převážně rodinných domů stojí-

cích samostatně i ve formě „řadovek“. V průběhu 

zpracování návrhu bylo prověřeno více variant 

možného uspořádání a  jako nejvhodnější se 

zatím ukazuje forma dvou křídel pavlačového 

domu situovaných do  tvaru písmene L. Výška 

je zvolena s  ohledem na  okolní zástavbu. Díky 

uspořádání domu do tvaru písmene L se vytvoří 

poloveřejné klidové prostranství mezi domy, 

odkud by měl být situován hlavní vstup. Parko-

vání pro rezidenty je navrženo v rámci nové části 

Seifertovy ulice. Ze západu a ze severu by dům 

sousedil s  navrhovaným parkem přírodního 

charakteru, z  jihu by navazoval na  blok rodin-

ných domů.

Dům je členěn na dvě části – západní a východní. 

Navržena jsou tři nadzemní podlaží (bez sute-

rénu), přičemž to poslední je koncipováno jako 

ustupující. Pavlač východní části domu je v tuto 

chvíli situována na  sever do  ulice Seifertova, 

pavlač západní části je ori-

entována východně smě-

rem do nově navrženého 

prostranství mezi domy. 

Pavlače jsou mezi oběma 

částmi propojeny. Každý 

byt disponuje balkonem 

nebo terasou. Na  byty 

v  přízemí navazuje malá 

privátní předzahrádka. 

V  každém podlaží jsou 

v  rámci pavlače kóje pro 

uskladnění sportovního 

vybavení, kočárků apod. 

V domě jsou navrženy dva 

typy bytů: malometrážní 

2+KK (celkem 21 bytů), 

které mohou sloužit jako 

byty startovací, a  mezo-

netové 4+KK (celkem 

3 byty), které jsou situo-

vány mezi druhé a  třetí 

podlaží. Alternativně lze 

uvažovat o  uspořádání 

20 bytů, z  toho 13 malo-

metrážních a  7 mezone-

tových. V  rámci přilehlé 

ulice je plánováno celkem 

25 odstavných stání pro 

rezidenty domu.

Veřejné 
projednávání
Vedení města chce 

možnosti rozvoje loka-

lity Sylvárov občanům 

představit na  veřejném 

projednávání, které se 

uskuteční 24. listopadu 

2021 od  17:00 hod. 

v  sále Hankova domu. 

Nejprve autor návrhu podrobně představí 

navrženou studii bytového domu včetně vizua-

lizací a představena bude také navržená zástav-

bová studie, která v lokalitě zahrnuje i výstavbu 

rodinných domů. Poté občané dostanou 

příležitost vyjádřit se k představené studii, díky 

čemuž vedení města získá zpětnou vazbu, která 

pomůže při jejím dopracování.

Miroslava Kameníková

Vizualizace: Atelier architektury a urbanismu, s. r. o.

Městská knihovna Slavoj získala titul Kamarádka knihovna
Významného úspěchu dosáhla Městská knihovna 

Slavoj ve  Dvoře Králové nad Labem, když získala 

1. první místo v  8. ročníku celostátní soutěže 

Kamarádka knihovna, v  níž se hodnotí nejlepší 

dětské knihovny. Slavnostní předání cen se usku-

tečnilo 14. října 2021 v Zrcadlové kapli pražského 

Klementina, sídle Národní knihovny, kam kolektiv 

královédvorské knihovny v  čele s  ředitelkou Mar-

tou Peškovou Staníkovou doprovodil také starosta 

města Jan Jarolím.

„Především bych chtěla poděkovat kolegyním 

z  oddělení pro děti, titul Kamarádka knihovna 

jsme získali především jejich zásluhou,“ uvedla 

ředitelka Marta Pešková Staníková a  pokračo-

vala: „Od roku 2007 jsme pravidelně v této sou-

těži končili na druhé příčce, takže jsem ráda, že 

jsme se od ní úspěšně odlepili.“

V soutěži se hodnotí hned několik kritérií: počet 

procent dětských čtenářů (MěK Slavoj jich má 

zhruba 40 %), rozsáhlost fondu knih pro děti, 

otevírací doba, přístup k  internetu, přístup kni-

hovnic k  dětem, důležité je i  vysvědčení, které 

děti samy knihovně vystavují, a také akce, které 

knihovna pro děti připravuje. „A těch je opravdu 

hodně. Pravidelně se konají Pohádkoterapie, 

Bookstart – Knihomrně, pasování na čtenáře, Klí-

čování, kdy děti dostávají perníkový klíč k tajem-

ství knížek, v knihovně se hraje loutkové divadlo 

a pořádáme i besedy v rámci předškolní a školní 

výuky dětí,“ podotkla Marta Pešková Staníková.

Z  úspěchu královédvorské knihovny Slavoj 

měl radost i starosta Jan Jarolím. „Skutečně mě 

toto vyznamenání nebývale těší a  vážím si ho, 

zejména proto, že jím porota ocenila dlouho-

době skvělou práci ředitelky Marty Peškové Sta-

níkové a kolektivu jejích pracovnic nejen v roce 

2021, a nejenom na oddělení pro děti. Cena pro 

městskou knihovnu Slavoj však zároveň zna-

mená také závazek: tak dobře fungující kolek-

tiv pracovníků by potřeboval i  lepší podmínky, 

i  proto je potřeba začít realizovat adaptaci 

prostor bývalé spořitelny právě pro městskou 

knihovnu, aby působila opravdu v  důstojných 

podmínkách. Budu se snažit maximálně této 

realizaci pomáhat na svět,“ dodal Jan Jarolím.

Miroslava Kameníková

Foto: archiv soutěže Kamarádka knihovna
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Městským architektem bude Petr Kocourek, 
pro město začne pracovat od listopadu

Den seniorů v Hankově domě

Jak se stalo tradicí, 1. října si připomínáme 

Mezinárodní den seniorů. Proto město Dvůr 

Králové nad Labem společně s Hankovým 

domem připravilo kulturní program pro 

dříve narozené občany. Zaplněný sál Han-

kova domu rozezněly nejznámější staro-

pražské a lidové písničky či nejpopulárnější 

Hašlerovy šlágry v podání Staropražských 

pardálů. Ve foyer si mohli návštěvníci vzít 

informační materiály s nabídkami soci-

álních služeb a volnočasových spolků ve 

městě. Bližší informace zájemcům podaly 

pracovnice královédvorského městského 

úřadu a pečovatelské služby. Před začát-

kem programu přítomné přivítal starosta 

Jan Jarolím, který vzpomenul na nelehké 

měsíce ovlivněné koronavirovou pandemií 

a všem popřál pevné zdraví a mnoho opti-

mismu do budoucna.               (ska)

Informační centrum na 
přehradě Les Království
Informační centrum ve Štěrbově vile na 

přehradě Les Království má za sebou již 

pátou sezonu. Na tomto pohádkovém 

místě od června do září pracovníci posky-

tovali informace týkající se nejen přehrady, 

ale i našeho města a celého Podkrkonoší. 

Nechyběl zde ani prodej upomínkových 

předmětů. Největší zájem z řad turistů byl 

o turistické vizitky, nálepky, známky, mag-

nety, ale i pohledy. 

Do informačního centra zavítalo od půlky 

června do poloviny září téměř 4 200 lidí. 

Z týdne převažuje nejvyšší návštěvnost 

o víkendech. Velkou roli však hrálo i počasí.

Všichni nám určitě dají za pravdu, že jde 

o nezapomenutelné místo, kam se budou 

rádi vracet. A proto se i my do prostor Štěr-

bovy vily v červnu roku 2022 opět vrátíme.

Jana Lebedinská, Jana Mikysková

Městské informační centrum Dvůr Králové nad Labem

Královéhradeckých dožínek se 
účastnilo i naše město
V sobotu 18. září jsme se jako vystavovatelé 

účastnili hezké akce „Královéhradecké kraj-

ské dožínky“. Prezentovali jsme se ve společ-

ném stánku s královéhradeckou Centrálou 

cestovního ruchu a Svazkem měst a obcí 

Krkonoše. Vše se konalo v rozlehlém pří-

jemném parku Šimkovy sady. Zájem o naše 

materiály, ale i o celkové dožínky byl obrov-

ský a mile nás překvapil. Akce se zúčastnily 

především rodiny s dětmi, pro které zde byl 

připraven bohatý doprovodný program. 

Největší zájem u nás byl o letáky s cyklisti-

kou, ale i atraktivity našeho města a okolí. 

Není pochyb o tom, že účastnit se takových 

akcí má smysl a že lidé o ně mají zájem.

Jana Lebedinská, Jana Mikysková

Městské informační centrum Dvůr Králové nad Labem

Veřejnosti představí výsledky programu 
rozvoje města. Přijďte do Špýcharu
Město Dvůr Králové nad Labem má zpracovaný 

Program rozvoje města na  období 2016–2022 

(PRM). Jedná se o strategický dokument, který má 

několik částí a  v  jehož akčním plánu jsou zahr-

nuty ty nejdůležitější projekty, které město v rámci 

svého rozvoje realizuje nebo plánuje realizovat.

„Vzhledem k  tomu, že platnost tohoto doku-

mentu příští rok končí, čeká nás nyní vyhod-

nocení této strategie, a  především začneme 

pracovat na dokumentu novém, který by se měl 

zabývat rozvojem města na  další období,“ říká 

místostarostka Alexandra Jiřičková, která půso-

bila jako vedoucí realizačního týmu PRM.

Vedení města chce nyní výsledky, kterých se 

v  rámci rozvoje Dvora Králové nad Labem 

od  roku 2016 dosáhlo, prezentovat veřejnosti 

a zároveň vyhodnotit úspěšnost plnění akčního 

plánu PRM. Veřejné projednávání se uskuteční 

ve čtvrtek 11. listopadu od 17:00 hod. v sále 

Špýcharu městského muzea.

„PRM je skutečně stěžejní plánovací dokument. 

Nejenže v něm jsou obsaženy priority pro rozvoj 

města, na  kterých se shodlo zastupitelstvo, ale 

zároveň obsahuje i  rozsáhlý zásobník projektů 

z  různých oblastí – od  školství, přes sociální 

oblast, životní prostředí, dopravu, zaměstna-

nost, průmysl, památkovou péči atd., z  nichž 

některé se během uplynulých let dařilo rea-

lizovat,“ vysvětluje místostarostka Alexandra 

Jiřičková a  pokračuje: „Bez tohoto dokumentu 

bychom navíc nemohli na  řadu aktivit čerpat 

evropské dotace, i  proto je jeho zpracování 

a následně vyhodnocení tak důležité. Poskytne 

nám to zpětnou vazbu pro přípravu dalšího 

PRM, který ukáže, kam bude rozvoj města 

směřovat v  dalších letech. Z  vyhodnocení stra-

tegie vyplynou silná i slabá místa, např. bytová 

výstavba, průmyslová zóna nebo problematika 

cestovního ruchu, a  předpokládám, že tato 

témata budou diskutována i  v  rámci nového 

strategického dokumentu.“

Z  projektů, které byly zařazeny do  akčního 

plánu PRM, se v uplynulých letech podařily např. 

rekonstrukce mostu Jana Palacha, výstavba 

okružní křižovatky u  oční školy, rekonstrukce 

Benešova nábřeží a  Štefánikovy ulice, rekon-

strukce Krkonošské ulice, rekonstrukce Jaro-

měřské a  Heydukovy ulice, sdílená učebna 

informatiky a robotiky, vyřešit problematiku čiš-

tění odpadních vod v rámci města (ČOV v roce 

2019 odkoupila společnost MěVaK Dvůr Králové 

nad Labem), vybudování odborných učeben 

v základních školách a zajištění bezbariérového 

přístupu do škol atd. V realizaci je momentálně 

stavba ČOV a  kanalizace v  Žirči, rekonstrukce 

Domu Žofi e pro sociální bydlení, realizace pro-

jektu Přívětivý úřad a  připraveny jsou rekon-

strukce budovy bývalé ZŠ Komenského nebo 

výstavba cyklostezky v úseku Stanovice – Žireč. 

Dále se připravují např. revitalizace Mayerovy 

továrny, architektonická soutěž na  revitalizaci 

autobusového nádraží, nové využití pro budovu 

městské spořitelny, kde by mohla být městská 

knihovna, rekonstrukce ulice Nová Tyršova atd.

Miroslava Kameníková

Město Dvůr Králové nad Labem bude mít od  lis-

topadu městského architekta. Stane se jím Petr 

Kocourek, který uspěl ve  vyhlášeném výběrovém 

řízení. Výběr hodnoticí komise potvrdila rada 

města na své schůzi 20. října 2021.

Petr Kocourek je autorizovaný architekt, projek-

tant a urbanista s  dlouholetou praxí v  oboru, 

který působil jak na Útvaru hlavního architekta 

hlavního města Prahy, tak v soukromé nebo 

veřejné sféře. Pro město Dvůr Králové nad 

Labem bude pracovat jako externí odborný 

konzultant, a  to v  rozsahu minimálně jeden 

den v  týdnu. K  náplni jeho práce, která bude 

zahrnovat činnost konzultační, poradenskou 

a  iniciační, bude mimo jiné patřit zlepšování 

kvality veřejného prostoru a příprava podmínek 

pro vznik kvalitní architektury a  pro kultivaci 

městského prostředí. Spolupracovat bude při 

své činnosti nejen s  vedením města, ale také 

se zastupitelstvem, radou města a jednotlivými 

odbory městského úřadu, a to zejména při posu-

zování připravovaných záměrů, bude se podílet 

např. na  zpracování zadávacích podmínek při 

pořizování územně plánovací dokumentace, 

pomáhat projednávat investiční záměry s  pra-

covníky památkové péče. Dále bude zajišťovat 

konzultace pro občany města, vlastníky nemo-

vitostí, investory a  developery a  usměrňovat 

v  mezích svých kompetenci jejich záměry tak, 

aby nebyly v  rozporu s  urbanistickým a  archi-

tektonickým rozvojem města. Působit bude také 

jako moderátor veřejných projednávání a besed 

pořádaných městem pro lepší zapojení občanů 

do  procesu rozvoje města a  bude se podílet 

na  informovanosti občanů o  urbanistických 

a architektonických projektech.

Do  výběrového řízení, které město vyhlásilo 

letos v květnu, se přihlásili dva zájemci. Komise, 

jejímiž členy byli mimo jiné také renomovaní 

architekti – členové České komory architektů, 

u obou uchazečů posuzovala jak splnění kvalifi -

kačních požadavků, tak během osobních poho-

vorů např. jejich odbornost a portfolio dosavad-

ních činností.

„Vzhledem k  tomu, že Petr Kocourek je odbor-

níkem na  problematiku územního plánování, 

využijeme jeho schopností především v  této 

oblasti. Ve  vztahu k  chystaným investičním 

akcím města ho čeká také nelehký úkol, protože 

připravujeme řadu aktivit spojených s  revita-

lizací nemovitostí, které město nakoupilo, ať 

už se jedná o možný přesun městské knihovny 

do  budovy městské spořitelny, přípravu archi-

tektonické soutěže na revitalizaci autobusového 

nádraží nebo činnosti spojené s bytovou výstav-

bou,“ říká královédvorský starosta Jan Jarolím 

a dodává: „Jsem zvědavý, s jakými návrhy měst-

ský architekt přijde, až se podrobněji seznámí 

s městem a jeho architekturou.“

Miroslava Kameníková

Nového městského architekta představíme 

v příštím vydání Novin královédvorské radnice.
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Zásahy strážníků za září 2021

Druh zásahu září 2021

BESIP přestupky  88

Překročení nejvyšší povolené rychlosti 21

Nařízení města (přestupek) 1

Nařízení města o parkování 1

Veřejný pořádek (přestupek) 4

OZV o volném pohybu psů 4

Občanské soužití (přestupek) 2

Majetek (přestupek) 8

Ztráty a nálezy 5

Prevence (opatření a úkony) 1

Pomoc v nouzi 1

Doručení písemnosti (šetření) 2

Odchyt zvířete (opatření) 5

Covid-19 (opatření) 1

Trestný čin 1

Celkem přestupků a trestných činů: 145 

Celkový počet událostí 550

Pokuty v blokovém řízení 44

Na místě nezaplacených bl. pokut 10

Domluva 54

Předáno Policii ČR 2

Předáno na správní odbor MěÚ  12

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Neznámý vandal zlomil lípu 
a javor na Benešově nábřeží

V noci z 27. na 28. září 2021 zlomil neznámý 

pachatel dva mladé stromy na  Benešově 

nábřeží, které tvořily součást aleje mezi 

obchodními zónami Tesco a  Penny mar-

ket. Jednalo se o  mladou lípu a  javor, 

které v  rámci obnovy stromořadí v  roce 

2019 nechalo vysadit město Dvůr Králové 

nad Labem. Hodnota zničených stromů 

byla odhadnuta na necelých 7 tisíc korun, 

avšak po  započítání souvisejících nákladů 

na dopravu a výsadbu městu vznikla škoda 

výrazně vyšší. Za poškozené stromy budou 

ještě letos na podzim vysazeny nové.

„Je smutné, že se pořád mezi námi najdou 

lidé, kteří si potřebují své komplexy a  pro-

blémy ventilovat tímto způsobem. Pokud 

nebude takových činů ubývat, budeme 

zřejmě nuceni v budoucnu přistoupit k ales-

poň částečnému monitorování i těchto pro-

stor, abychom se pokusili poměrně čerstvě 

vysázenou zeleň více ochránit,“ řekl k  opa-

kovanému případu vandalství na  městské 

zeleni starosta města Jan Jarolím.

Případ oznámili pracovníci technických 

služeb města, zaevidovala ho Městská poli-

cie Dvůr Králové nad Labem a  následně 

předala k řešení právnímu oddělení králo-

védvorského městského úřadu. 

Jan Skalický

Foto: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Město Dvůr Králové nad Labem si připsalo další 

úspěch v  oblasti odpadového hospodářství. 

V soutěži Odpadový Oskar získalo cenu za druhou 

nejnižší produkci směsného odpadu v  kategorii 

měst nad 5  000 obyvatel v  Královéhradeckém 

kraji. V  černých popelnicích v  uplynulém roce 

totiž ve Dvoře Králové nad Labem skončilo pouze

135,9 kilogramu směsného odpadu na obyvatele. 

Město navíc získalo zvláštní ocenění za  příklad 

dobré praxe, který se týká motivačního systému 

plateb za objem vyhozeného odpadu.

„Cenu jsme získali především zásluhou zod-

povědného chování obyvatel města, kteří třídí 

směsný komunální odpad. Je ale také oceně-

ním dlouhodobé intenzivní práce pracovníků 

odboru životního prostředí, kteří mají na starosti 

oblast odpadového hospodářství. Poděkování 

patří zejména paní Evě Šírkové, jež se agendě 

naplno věnuje. Připravuje například každoročně 

vydávaný odpadový kalendář města, v  němž 

jsou vyznačeny jednotlivé svozové akce, zamě-

řuje se na  environmentální výchovu a  také 

se neustále snaží rozšiřovat možnosti, jak by 

obyvatelé mohli vyprodukovaný odpad co nej-

lépe vytřídit,“ podotkl starosta Jan Jarolím.

Již 7. ročník soutěže Odpadový Oskar realizovala 

společnost Arnika v  rámci projektu „Odpadové 

hospodářství obcí – příklady dobré praxe“, který 

podpořilo Ministerstvo životního prostředí.

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 

je také sběrný dvůr a  dvakrát ročně probíhají 

svozy objemného, nebezpečného a  zahradního 

odpadu. Na svoz a zpracování obalových odpadů 

navíc přispívá společnost EKO-KOM, a  proto je 

třídění využitelných odpadů (tzn. papíru, plastu, 

skla, nápojových kartonů a kovů) téměř samofi -

nancovatelné. I díky zodpovědnému chování tak 

obyvatelé Dvora Králové vytřídí ročně o  zhruba 

8 kg papíru, plastu a skla na občana více, než je 

průměr České republiky. Jeden občan našeho 

města v posledním roce průměrně vytřídil 25,3 kg 

papíru, 20,3 kg plastu a 15,4 kg skla.

Miroslava Kameníková

Obyvatelé zodpovědně třídí, město skončilo 
druhé v krajském Odpadovém Oskarovi

Částečná uzavírka Vančurovy ulice
Městské vodovody 

a kanalizace upo-

zorňují, že z důvodu 

rekonstrukce vodo-

vodního řadu bude do 19. listopadu prove-

dena uzavírka části komunikace ve Vančurově 

ulici (horní polovina ulice). Prosíme rezidenty 

o respektování dopravního značení v místě 

stavby a též o přeparkování vozidel z garáží 

rodinných domků. Děkujeme za pochopení.

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

Den bezpečnosti v MŠ Drtinova
Zahrada mateřské školy v Drtinově ulici se ve čtvr-

tek 30. září stala dějištěm preventivně-výchovné 

akce s  názvem Den bezpečnosti, kterou uspo-

řádalo město Dvůr Králové nad Labem ve  spo-

lupráci s  MŠ Drtinova. Děti ze všech pracovišť 

MŠ Drtinova se seznámily s prací složek IZS, dozvě-

děly se řadu praktických informací z  dopravní 

výchovy a  nechyběla ani ukázka kynologického 

výcviku psů Policie ČR.

Podle slov krizového manažera Pavla Leva, který 

akci spolu s  MŠ zorganizoval, město Dvůr Krá-

lové nad Labem aktivně spolupracuje se základ-

ními a  mateřskými školami a  snaží se připravit 

akce, při kterých si mohou děti prohlédnout 

techniku a vybavení IZS. 

Nejvíce se děti zajímaly o  hasičskou cisternu 

dobrovolných hasičů ze Žirče, v  rámci vzdělá-

vacího programu Hasík profesionální hasičky 

z HZS Královédvorského kraje s dětmi probraly 

základy protipožární výchovy. Strážníci králo-

védvorské městské policie dětem popsali svoji 

práci, předvedli jim součásti služebního vyba-

vení, pomůcek pro sebeobranu nebo atrap 

zbraní a  v  rámci prevence jim rozdali žluté 

refl exní pásky. Stánek Českého červeného kříže 

pak nejmenším nabídl ukázky ze základů první 

pomoci s  důrazem na  informace, jak se mají 

zachovat při potenciálně nebezpečných běž-

ných situacích v  životě a  jak se ošetřují různá 

zranění. Nechyběly ani plyšák a fi gurína, na kte-

rých si děti zkoušely ovázat zranění obvazy. Pra-

covníci DDM Jednička se zaměřili na teoretické 

základy dopravní výchovy i na praktické ukázky 

„v  provozu“ na  koloběžkách a  odrážedlech. 

Odpoledne akci zakončilo vystoupení psovodů 

Policie ČR na prostranství u nedalekého rybníka.

Celý článek najdete na  strán-

kách města www.mudk.cz, 

po  oskenování QR kódu si 

pustíte z  YouTube kanálu 

města videoreportáž z akce. 

Text a foto: Jan Skalický
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Službu vynáška odpadových 
nádob budou občané nově 
objednávat přímo 
u technických služeb města
U p o z o r ň u j e m e 

občany, že v  sou-

vislosti se změnami 

v  systému výběru 

poplatku za  svoz 

komunálního odpadu 

městem Dvůr Krá-

lové nad Labem v roce 2022 dojde k zave-

dení poplatku za  službu vývoz popelnice 

s vynáškou. 

Tuto službu budou i  nadále poskytovat 

technické služby, které zároveň uzavřou 

na tuto službu s občany Dvora Králové nad 

Labem smlouvu. Poplatek bude ve  výši 

10Kč/vývoz včetně DPH, s  vynáškovou 

vzdáleností do 50 metrů. 

To znamená při týdenní frekvenci 520 Kč/

rok, čtrnáctidenní frekvenci 260 Kč/rok 

a měsíční frekvenci 130 Kč/rok. 

Smlouvu včetně platby poplatku budou 

občané mít možnost uzavřít od  prosince 

2021 u  paní Stejskalové v  přízemí správní 

budovy technických služeb, případně se 

domluvit telefonicky na čísle 603 556 801 

nebo e-mailem na stejskalova@tsdvur.cz.

Technické služby města 

Dvora Králové nad Labem

www.tsdvur.cz

Od  1. ledna 2022 vstoupí v  platnost dvě nové 

obecně závazné vyhlášky města týkající se odpa-

dového hospodářství: o  stanovení obecního 

systému odpadového hospodářství a  o  místním 

poplatku za  odkládání komunálního odpadu 

z nemovité věci.

Systém platby, na  který jsou občané v  našem 

městě zvyklí, tzn. podle objednané frekvence 

svozu a velikosti nádob, zůstává zachován. Plátce 

poplatku však musí nově splnit ohlašovací 

povinnost a  objednat dostatečný počet sběr-

ných nádob pro nemovitost, a  to do 31. ledna 

2022. Příslušný formulář naleznete na stránkách 

města www.mudk.cz v sekci Dokumenty a formu-

láře, odbor RAF. Formulář si můžete vyzvednout 

také na  recepci nebo na  pokladně městského 

úřadu. Upozorňujeme, že nově musí ohlašovací 

povinnost splnit i  vlastník nemovitosti, ve  které 

nemá trvalé bydliště žádný občan. Ve  formuláři 

si vyberete velikost nádoby, o kterou budete mít 

zájem, a k  tomu i  frekvenci svozu. V případě, že 

byste chtěli frekvenci svozu a velikost nádoby 

změnit již od 1. ledna 2022, je třeba tyto údaje na 

pokladnu nahlásit do 15. prosince 2021.

Svoz bioodpadu bude zdarma
V souladu s novými vyhláškami budou občané 

platit pouze za směsný komunální odpad, který 

zbude po  vytřídění využitelných a  nebezpeč-

ných složek a  bioodpadu. Od  roku 2022 bude 

tedy bioodpad svážen zdarma. Pokud jste si 

nádobu nestihli v  uplynulých letech zapůjčit, 

můžete si ji sami zakoupit (musí se však jednat 

o speciální hnědou nádoby na s mřížkou a odvě-

tráváním – tzv. compostainer, nelze použít běž-

nou plastovou popelnici), případně odkoupit 

od  technických služeb města, které zajistí svoz 

nádob zdarma (pro objednání nádob i  zajiš-

tění svozu kontaktuje K. Adámkovou z  TSm, 

tel.: 605  233  255, e-mail adamkova@tsdvur.cz).

Pro bytové domy může město nabídnout něko-

lik kontejnerů o objemu 770 l (zájemci se mohou 

hlásit e-mailem: sirkova.eva@mudk.cz).

V současné době však svoz bioodpadu můžeme  

z kapacitních důvodů nabídnout pouze obča-

nům žijícím v  katastrálním území Dvůr Králové 

nad Labem a Sylvárov. 

Nabídka kompostérů
Město také nabízí k pronájmu další kompostéry. 

Pokud jste si již objednali dřevěný kompostér, 

dostavte se v  pondělí 15. nebo 29. listopadu 

(8:00–11:00 a  13:00–16:00 hod.) na  MěÚ, 

odbor životního prostředí (nám. T. G. Masaryka 

59, kancelář č. 12), k podpisu nájemní smlouvy. 

S  sebou přineste občanský průkaz a  parcelní 

číslo pozemku, na kterém bude kompostér umís-

těn. Lze dohodnout i jiný termín, a to telefonicky 

na  čísle 499  318  289 nebo e-mailem na  adrese 

sirkova.eva@mudk.cz. Nájemné činí 179 Kč 

za dřevěný kompostér o objemu 1 000 l a 199 Kč 

za  dřevěný kompostér o  objemu 2  000 l. Jedná 

se o jednorázové nájemné za celou dobu trvání 

nájemního vztahu. Nájemní smlouva se uzavírá 

na  6 let. Po  jejím ukončení přejde kompostér 

z do vlastnictví nájemce za symbolickou 1 Kč. 

V případě, že máte o kompostér zájem, zašlete 

váš požadavek na  e-mail sirkova.eva@mudk.cz, 

do předmětu zprávy napište „Žádost o kompos-

tér“. Do žádosti uveďte vaše jméno, příjmení, 

adresu, číslo pozemku, na kterém bude kompos-

tér umístěn a telefon.

Tašky na tříděný odpad
Dále pro usnadnění třídění odpadů město 

nakoupilo od  společnosti EKO-KOM další sady 

barevných tašek o  objemů 20 nebo 40 litrů 

na  třídění papíru, plastu, skla a  nově i  kovů. 

Tašky se budou rozdávat školám, neziskovým 

organizacím a  občanům jako součást ekový-

chovných programů nebo jako odměna za vypl-

něný dotazník zaměřený na  téma prevence 

vzniku a  třídění odpadů. Tašky jsou barevně 

odlišeny: žluté jsou na  plasty, modré na  papír, 

zelené na  sklo a  šedé na  kovy. Návod, jak 

správně odpady třídit, najdete na taškách a také 

na barevných kontejnerech.

Pokud máte o tašky zájem a jste školské zařízení 

či nezisková organizace, pište vaše požadavky 

na e-mail sirkova.eva@mudk.cz. Pokud jste občan 

našeho města, stačí vyplnit na  www.mudk.cz 

dotazník, případně si dotazník můžete vyzved-

nout na  odboru životního prostředí (náměstí

T. G. Masaryka 59, kancelář č. 12), v  městském 

infocentru ve  Švehlově ulici nebo na  recepci 

úřadu (náměstí T. G. Masaryka 38). Zde můžete 

vyplněný dotazník odevzdat a jako odměnu 

obdržíte sadu tašek o  vámi zvolené velikosti. 

Tašky budou poskytovány až do vyčerpání zásob.

Ing. Eva Šírková, odbor životního prostředí

Město chce občanům usnadnit třídění komunálního odpadu

Ve Verdeku postaví více než 
400 metrů nového chodníku 
Město Dvůr Králové nad Labem dlouhodobě řeší 

pěší propojení centra s  jednotlivými městskými 

částmi a  stejně tak výstavbu chodníků tam, 

kde momentálně chybí a  kde je třeba chodníky 

vybudovat s  ohledem na  bezpečnost chodců. 

V  současné době je připravena výstavba zhruba 

430 metrů dlouhého chodníku ve Verdeku.

„Začneme druhou etapou projektu Dvůr Králové 

nad Labem – Verdek pěší komunikace. Nejprve 

budeme realizovat výstavbu chodníku přímo 

ve Verdeku. Chodník, který povede podél frek-

ventované silnice II. třídy, zde totiž nyní chybí 

a obyvatelé zatím musejí chodit po krajnici, což 

je velmi nebezpečné,“ říká starosta města Jan 

Jarolím. Zároveň podotýká, že stavba chodníku 

ve Verdeku je prioritou také pro členy místního 

osadního výboru, kteří projekt podporují.

„V  plánu je tedy novostavba jednostranného 

chodníku o délce zhruba 430 metrů vedoucího 

od  křižovatky s  ulicí Nový Vorlech až k  plaká-

tovací ploše u  autobusové zastávky ve  Ver-

deku, kde bude nové místo pro přecházení,“ 

upřesňuje starosta Jan Jarolím. V  rámci stavby 

dojde k  předpokládanému rozšíření profi lu sil-

nice o šířku chodníku, dále k opravě navazující 

části vozovek místních komunikací a  k  opravě 

přilehlého jízdního pruhu krajní části silnice

č. II/299. Zároveň bude vybudována nová 

dešťová kanalizace, rekonstruována vtoková 

část propustku a  prodlouženo stávající zatru-

bení silničního příkopu. Chybět nebude ani nová 

výsadba živého plotu a obnovena bude část drá-

těného a dřevěného oplocení s podezdívkou. 

Z  pohledu technologie provádění bude nej-

náročnější částí rozebrání některých opěr-

ných zdí v  řešeném úseku a  jejich následná 

výstavba na  novém místě dál od  komunikace, 

aby byl vytvořen potřebný prostor pro realizaci 

chodníků. „Tady je určitě na  místě poděkovat 

za  vstřícnost a  spolupráci vlastníkům nemovi-

tostí v blízkosti opěrek, které se budou bourat,“ 

dodává starosta Jan Jarolím. Během výstavby 

chodníku budou mít občané zajištěn přístup 

ke svým nemovitostem.

Stavbu chodníku provede společnost Eurovia CS, 

a. s., která vyhrála veřejnost zakázku. Práce i s ohle-

dem na  jejich složitost, zejména při výstavbě 

opěrných zdí, potrvají více než rok. Stavbaři navíc 

musejí počítat kvůli údržbě komunikace i s povin-

nými zimními přestávkami. Město Dvůr Králové 

nad Labem za akci zaplatí 24,1 mil. Kč včetně DPH, 

tato stavba je však jedním z projektů, na něž by 

mohly být použity fi nance z  úvěru. Harmono-

gram stavebních prací bude upřesněn, ještě letos 

by však mohlo být prostavěno až 5 mil. Kč, se kte-

rými počítá současný rozpočet města.

Miroslava Kameníková



Dopravní omezení na hlavní 
silnici I/37 u Hořenic
Upozorňujeme, že v  souvislosti s  dokon-

čováním nájezdu na dálnici D11 dojde do 

17. prosince k dopravnímu omezení v místě 

budované křižovatky na  hlavní silnici 

č. I/37 u  Hořenic. Doprava zde bude sve-

dena do  jednoho jízdního pruhu a  řízena 

semafory. S  ohledem na  hustotu provozu 

lze očekávat tvorbu kolon. Pro tranzitní 

osobní dopravu jsou vyznačeny objízdné 

trasy. Pro směr Jaroměř – Dvůr Králové nad 

Labem vede trasa přes Zaloňov, Stanovice 

a  Žireč; pro opačný směr přes Choustní-

kovo Hradiště, Vlčkovice v  Podkrkonoší, 

Chvalkovice a Velký Třebešov.                 (ska)

Rekonstruované hřiště už slouží 
gymnazistům

Skončila rekonstrukce víceúčelového 

hřiště v  areálu Gymnázia Dvůr Králové 

nad Labem. V  rámci stavebních prací 

došlo i  k  údržbě dvorních průčelí budovy 

a  hydroizolace jejího suterénu. Nové 

hřiště má nyní povrch tartanového typu 

a  umožňuje širší sportovní vyžití. Stavbaři 

vybudovali také nové oplocení a dopl-

nili herní prvky. Gymnazisté hřiště využí-

vají jak během tělocviku, tak také o  pře-

stávkách a  pro různá mezitřídní utkání. 

Celou akci město připravovalo s  vede-

ním gymnázia. Stavební práce přišly na 

3,7 mil. Kč, část nákladů ve výši 2,7 mil. Kč 

pokryla dotace Královéhradeckého kraje, 

který je zřizovatelem gymnázia. 
(mik) foto: Ladislav Válek

Měníme spolu Dvůr: Občané mohou hlasovat od 
1. do 15. listopadu, na výběr mají ze 7 projektů
První ročník participativního rozpočtu města 

Dvůr Králové nad Labem s  podtitulem Měníme 

spolu Dvůr jde do fi nále. Občané mohou od 1. do

15. listopadu hlasovat, které z  navržených pro-

jektů se jim nejvíce líbí, a chtěli by, aby byly během 

příštího roku realizovány. V rozpočtu města bude 

na tyto projekty vyčleněn 1 milion Kč, a vzhledem 

k  tomu, že maximální hodnota navrženého pro-

jektu mohla být 500 tisíc Kč, je jasné, že realizovány 

by měly být minimálně dva projekty.

Do  1. ročníku participativního rozpočtu města 

bylo navrženo celkem devět projektů, dva ale 

byly vyřazeny v rámci posouzení jejich realizova-

telnosti. Občané tedy mají na výběr ze 7 návrhů: 

Lezecká stěna v parku Schulzovy sady (navr-

hovatel Tomáš Plecháč), Obnova staré vodní 

pumpy pod nemocnicí (navrhovatel Martin 

Tlučhoř), Komunitní zahrada (navrhovatelka 

Nikola Kuhnová), Workout Bajrák (navrhovatel 

Dušan Kubica), Dětské hřiště ve  Smetanově 

ulici (navrhovatel Zdeněk Felgr), Argentinské 

tango – léčivé obejmutí pro všechny gene-

race (navrhovatelka Linda Harwot) a  Dvorská 

oáza (navrhovatel Marek Malich).

Všechny projekty jsme představili v  Novinách 

královédvorské radnice, na  sociálních sítích 

i  na  webových stránkách města a  participativ-

ního rozpočtu, navíc město nechalo vyrobit 

krátké videospoty, v  nichž jednotlivé projekty 

představili sami navrhovatelé. 

Jak hlasovat
Hlasování je možné pouze elektronicky na strán-

kách www.par.mudk.cz. Hlasovat mohou pouze 

občané Dvora Králové nad Labem starší 15 let 

s  trvalým bydlištěm ve  městě. Při hlasování je 

třeba se zaregistrovat a  uvést jméno, adresu 

trvalého pobytu, datum narození (údaje mohou 

být pro kontrolu hlasování ověřeny matrikou) 

a  telefonní číslo. Každý hlasující může udělit 

2 kladné hlasy (podpořit dva projekty jedním 

hlasem) a  1 záporný hlas (projektu, se kterým 

nesouhlasí nebo se mu nelíbí), nebo pro projekt 

vůbec nehlasovat.

Hlasující si vybere první projekt, pro který chce 

hlasovat, následně se zaregistruje a  bude mu 

zaslán unikátní kód v podobě SMS, který slouží 

k ověření (hlasování 1 osoby = 1 telefonní číslo). 

Poté rozdělí svoje hlasy, nemusí ale udělit 

všechny najednou, k  hlasování se může vrátit 

později. Zaslaný ověřovací SMS kód totiž platí 

buď do vyčerpání všech hlasů hlasujícího, nebo 

do konce termínu hlasování.

Občanům, kteří nemohou či nechtějí využít 

internet, umožní hlasování pracovníci měst-

ského informačního centra nebo oddělení 

vztahů k  veřejnosti, kteří jim v  pracovní době 

pomohou s  hlasováním na  služebním PC. Pro 

tuto formu hlasování je nutná osobní návštěva 

na daných místech a mít s sebou mobilní telefon 

kvůli zaslání ověřovacího unikátního kódu.

Miroslava Kameníková

Zástupci kraje, měst a  místních akčních plánu 

vzdělávání mají za sebou další schůzku týkající 

se zapojení do tzv. „středního článku podpory“, 

který by měl školám poskytnout metodickou 

pomoc zaměřenou zejména na  problematiku 

školské legislativy, pracovního práva, ekono-

miku, výkaznictví atd. Tentokrát se schůzka 

uskutečnila 7. října 2021 v  Trutnově, kde se 

hovořilo o  konkrétních projektech, jež se 

na území bývalého okresu Trutnov chystají.

„Rozhodli jsme se, že mezi školami vyhlásíme dvě 

ankety – jednou z nich bude anketa o nejabsurd-

nější papír, ta druhá na  téma nejzbytečnější 

činnost ředitelů jednotlivých škol,“ uvedla krá-

lovédvorská místostarostka Alexandra Jiřičková, 

která se schůzky zúčastnila za město Dvůr Králové 

nad Labem. Kromě ní o podpoře školství v regi-

onu diskutovali také Arnošt Štěpánek, náměstek 

hejtmana Královéhradeckého kraje pro školství, 

dále zástupci Trutnova a Vrchlabí a také manažeři 

projektů Krajského akčního plánu vzdělávání 

v  Královéhradeckém kraji a  Místních akčních 

plánů vzdělávání pro Královédvorsko, Trutnov 

a Vrchlabsko. „Na konci října je plánováno, pokud 

to protiepidemická opatření dovolí, setkání ředi-

telů škol z bývalého okresu Trutnov, na kterém by 

se měla diskutovat problematika přetížení ředi-

telů škol a také oblasti výuky a obecně vzdělá-

vání,“ dodala místostarostka Alexandra Jiřičková. 

Miroslava Kameníková

Pokračuje diskuze o podpoře vzdělávání 
v regionu, rýsují se první nápady

Volby do  Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 

které se konaly v pátek 8. a v sobotu 9. října 2021, 

vyhrála koalice SPOLU (27,79 hlasu  %) před hnu-

tím ANO (27,12 %) a  koalicí Piráti a  Starostové 

(15,62 %). Do  sněmovny se dostala ještě SPD

(9,56 %). Naopak mimo zůstala jak ČSSD (4,65 %), 

tak také KSČM (3,6 %)

Stejně dopadly výsledky také ve Dvoře Králové 

nad Labem, kde zvítězila koalice SPOLU, která 

získala 2 483 hlasů (31,28 %). Na druhém místě 

skončilo hnutí ANO 2011 s 2 258 hlasy (28,44 %) 

a na třetí příčce koalice Piráti a Starostové, která 

obdržela 1 097 hlasů (13,82 %). Na čtvrté příčce 

skončila SPD, která ve  městě získala 703 hlasy 

(8,85 %). Občané volili v 17 volebních okrscích. 

Z  12  449 voličů v  seznamu se jich dostavilo 

8 042, což znamená volební účast ve výši 64,6 %. 

Odevzdáno bylo 7 937 platných hlasů (98,78 %). 

Královéhradecký kraj, který ve  volbách také 

ovládla koliace SPOLU (28,58 %), před hnutím 

ANO 2011 (26,99 %), koalicí Piráti a  Starostové 

(15,13 %) a  SPD (9,05 %), bude ve  sněmovně 

zastupovat 11 poslanců, žádný však není ze 

Dvora Králové nad Labem.

Zvolení poslanci: Matěj Ondřej Havel (TOP 09), 

Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL), Ivan Adamec 

a  Pavel Staněk (oba ODS), Klára Dostálová, Jiří 

Mašek, Petr Sadovský a Jana Berkovcová (všichni 

ANO 2011), Lucie Potůčková a Josef Cogan (oba 

STAN) a Vladimíra Lesenská (SPD). 

Kompletní výsledky voleb jsou na  stránkách 

Českého statistického úřadu www.volby.cz.

Miroslava Kameníková

Sněmovní volby vyhrálo SPOLU před hnutím 
ANO, stejně dopadly výsledky i ve městě

Užitečné kontakty – covid-19
Aktuální informace o vývoji epidemie covid-19 najdete na: Covid portál – https://covid.gov.cz; 

web městské nemocnice – www.mndk.cz a web města – www.mudk.cz/koronavirus. 
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Nadpis mě napadl po posledním jednání zastu-

pitelstva našeho města. Pro občany připomenu, 

že zastupitelé projednávali jediný bod – změnu 

č. 5 územního plánu města. Většina zastupi-

telů se shodla, že chce znát důvody zamítnutí 

více než 30 žádostí občanů města, většinou na 

stavbu rodinných domů!

Mě osobně, kromě mnoha jiných, zaujal bod 

č. 23 navržený fi rmou KARSIT AUTOMOTIVE, 

s. r. o., týkající se požadavku na změnu průmys-

lové zóny, kterou vlastní, na smysluplné využití 

předmětného území, zejména pro různé formy 

bydlení, občanskou vybavenost a obslužnou 

sféru. Tento požadavek obhajoval pouze pan 

zastupitel Kříž, manažer Karsitu, který pro pod-

jatost nesměl vůbec vystupovat, resp. neměl 

hlasovat. Připomněl jsem zastupitelům chybu 

(na níž jsme již před hlasováním o schvalování 

kupní smlouvy upozorňovali), kterou v minu-

losti udělali schválením nestandardní, tedy pro 

město nevýhodné kupní smlouvy na prodej 

zmiňovaných pozemků. Nebyl důvod pro prodej 

pozemků předem. Standardně průmyslové zóny 

ve vlastnictví měst či obcí prodávají všechna 

zastupitelstva i země EU teprve až po zkolaudo-

vání staveb podle vydaného stavebního povo-

lení. Toto se však nestalo. Především zastupitelé 

za koalici na návrh rady města bohužel prodej 

pozemků odhlasovali. Město za tyto pozemky 

průmyslové zóny Zboží dostalo 17,5 mil. Kč. Pro 

naplnění podmínek této zvláštní kupní smlouvy 

se bude muset město podílet 8 mil. Kč na vybu-

dování komunikace a kanalizace hlavního řadu. 

Takže z prodeje 12 ha pozemků městu zůstane 

cca 10 mil. Kč, tedy 83 Kč/m2. 

Již dnes se po městě šíří zprávy, že KARSIT za-

čne pozemky parcelovat a nabízet je za 1500–

2000 Kč/m2. Po nesmyslně odhlasované změně 

územního plánu by mohla stoupnout hodnota 

pozemků vlastněných Karsitem z 10 mil. Kč na 

180 až 240 mil. Kč. Tyto peníze mohlo získat 

město, kterému vznikla velká škoda, za kterou 

někdo nese odpovědnost. Návrhy v době, kdy 

město zónu vlastnilo, na změnu územního plánu 

z průmyslové zóny na zónu s komerčním využi-

tím tady byly. Koalice města je však odmítala. 

Jak je možné, že dnes, když už není město vlast-

níkem, takovou změnu město odsouhlasilo? 

Byla chyba někde jinde nebo v někom? Je třeba 

prošetřit, zda město jednalo s péčí řádného hospo-

dáře a dále zjistit, zda za této situace město nemůže 

žádat o vrácení majetku, protože pozemky prodá-

valo s nejlepším svědomím, že budou využity jako 

průmyslová zóna. Veřejnost to musí vědět. K tomu 

musím opět dodat – sakra drahá zkušenost.

Jan Bém, zastupitel (ODS)

Sakra drahé poučení !!!

Záleží nám na 
rozvoji města?
Na červnovém zastupitelstvu bylo schváleno 

pořízení 5. změny územního plánu. Žádosti 

o změnu určení pozemků byly přijímány do 

31. července. Za krátkou dobu šesti týdnů, navíc 

v době dovolených, se sešlo 96 žádostí. Pokud 

by toto období bylo delší a v podzimních měsí-

cích, bylo by jich zřejmě daleko více.

U 46 návrhů, kde žadatelé zamýšlejí výstavbu, 

bylo stanovisko pořizovatele negativní. Někteří 

podávali svoji žádost opakovaně a je zřejmé, že 

mají o výstavbu zájem. Většina pozemků, o které 

šlo, se nachází na okraji, či dokonce uprostřed 

zastavěného území. 

Nakonec se podařilo prosadit alespoň 12 z nich.

Za všechny, kde změna na stavební pozemek 

neprošla, uvedu alespoň dva: vysokoškolačka 

z Brna, naše rodačka, která dostala pozemek od 

své babičky si zde dům nepostaví, ačkoliv na 

sousedním pozemku si její bratr dům postavil 

a vybudoval i společnou cestu. Žádost o stavbu 

zemědělské usedlosti v Borovičkách, kde žada-

telka plánovala drobné podnikání v zeměděl-

ství, byla také zamítnuta.

Musím ale zmínit i naprosto nevhodný návrh 

pana starosty, kdy veřejně v plénu nabízel 

zástupci společnosti JUTA (které byly také dva 

projekty na stavbu bytových domů zamítnuty), 

pozemek jiný, kde už se stavba určitě povolí.

Obyvatelé nám každoročně ubývají. Jak chceme 

naše město rozvíjet, když zde lidem neumož-

níme stavět? Víme, že samo město není schopno 

dostatek bydlení zajistit. Odsouhlasili jsme si 

okázalý projekt přestavby Mayerovy továrny na 

společenský sál. Kdo jej bude navštěvovat, když 

nejsme schopni k nám dostat mladé rodiny?

Politika našeho města bohužel vítězí nad reál-

ným uvažováním. 

Na závěr bych chtěla podotknout, že každý 

zastupitel má samozřejmě právo se v hlasování 

zdržet. Na posledním zastupitelstvu se hlaso-

valo o 60 bodech. Někteří zastupitelé se zdrželi 

více než třicetkrát, rekord byl 39krát!! Co si 

o takových myslet, nechám zcela na vás...

Dana Bohutínská, zastupitelka (ODS)

Odpadový Oskar
Město si připsalo další úspěch v oblasti odpado-

vého hospodářství. V  soutěži Odpadový Oskar 

jsme díky občanům, kteří třídí, obsadili 2. místo 

za nejnižší produkci směsného odpadu v katego-

rii měst nad 5 000 obyvatel. V popelnicích skon-

čilo pouze 135,9 kg směsného odpadu na oby-

vatele, a proto vám od příštího roku ZDRAŽÍME. 

Nejde o  haléře. Zdražení bude citelné, a  to

o  80 % oproti cenám stávajícím. Například 

týdenní svoz stoupne z 2.600 na 4.784 Kč ročně. 

Svoz měsíční ze 750 na 1.196 Kč.

V  minulém čísle těchto novin jsme se od  jed-

noho člena rady města dozvěděli, že zdražení je 

v pořádku, protože se zdražuje všechno, i doprava, 

i cena za skládkování. Ale kdyby město nerozházelo 

statisíce, až miliony za  neuskutečněné a  neusku-

tečnitelné projekty, jako například horolezecká 

stěna u mostu v Nedbalovce, komunitní centrum 

u  městského muzea, nebo projekt na  nové plas-

tové chlazení na zimním stadionu, mohli bychom 

občany odměnit za odpovědné třídění.

Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne, ale 

když už, a většina našich obyvatel se chová odpo-

vědně a třídit chce, měli bychom jim vyjít vstříc. Ať 

už častějším odvozem tříděného odpadu, rozšíře-

ním provozní doby na sběrném dvoře, nebo moni-

toringem stanovišť pro kontejnery, kam si někdo 

klidně odloží i  gauč. To by nemělo být normou. 

Normální je třídit a být odměněn. Ne potrestán.

Libuše Vonková, zastupitelka (ODS)
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inzerce:

AREÁL SLOVANY

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

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

PRONÁJEM PROSTOR OD 350–550 Kč/m2/rok

Informace k pronájmu – tel.: 603 703 001

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.

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



8

NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE  INZERCE            10/2021

www.mudk.cz

ČISTÍRNA oděvů U KOSTELÍČKA
Riegrova 344, Dvůr Králové nad Labem

Provozní doba
pondělí až čtvrtek   7–13, 14–16 hod.

     pátek     7–13 hod.
Ještě nabízíme: praní rozměrných zakázek,

praní a žehlení košil, mandlování prádla,
 impregnaci oděvů a další služby

Tel.: 720 965 198
info@cis  me-odevy.cz
www.cis  me-odevy.cz
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Společenská rubrika
Noví občánci města
V září 2021 se narodilo 7 občánků našeho města – 3 chlapci a 4 děvčata.

Blanka Grundmannová, evidence obyvatel

Úmrtí
V měsíci září zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 26 lidí, z toho bylo 

17 královédvorských občanů, 5 mužů a 12 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili v září 27 občanů

s gratulací k životnímu jubileu. V tomto období oslavilo 5 párů stříbrnou, 

7 párů zlatou a 1 pár diamantovou svatbu.

Lenka Havlová, Komise pro občanské záležitosti

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

Josef Linhart a Daniela Kapuciánová   – 4. 9. 2021

Jaroslav Pech a Miluše Weigtová   – 4. 9. 2021

Ondřej Říha a Radka Suchardová   – 4. 9. 2021

Miroslav Langer a Olga Toráková   – 10. 9. 2021

Roman Jedlička a Blanka Cermanová   – 11. 9. 2021

Petr Vačkář a Nikola Repiská    – 11. 9. 2021

Zdeněk Cerman a Zoryna Omeljanivna Kalynovska  – 24. 9.2021

V obci Vítězná uzavřeli manželství tito snoubenci:

Luboš Kosinka a Lucie Exnerová    – 11. 9. 2021

Kamil Kubeček a Nikola Strnadová   – 18. 9. 2021

Jindřich Kolář a Barbora Králová    – 24. 9. 2021

V obci Kuks uzavřeli manželství tito snoubenci:

Daniel Roman a Lucie Svobodová   – 3. 9. 2021

David Král a Jana Čeřovská    – 25. 9. 2021

Lukáš Volenc a Pavlína Jiřičná    – 25. 9. 2021

Miroslav Mařík a Anna Hausenblasová   – 25. 9. 2021

Údaje jsou zveřejněny na základě souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Vítání občánků
V září a do poloviny října bylo na Staré radnici slavnostně přivítáno 

34 občánků našeho města. Nechyběly ani děti, které nemohly být na slav-

nostní ceremoniál pozvány s rodiči dříve kvůli koronavirové pandemii.

Zleva: Štěpán Šimek, Ema Kuhnová, Ema Šimková, Eliška Kubínová,

Jack Daniel Štěpánek.

Zleva: Meda Černá, Zora Černá, Amálie Kubelková, Matěj Novák,

Magdalini Kopecká.

Zleva: Jonáš Mertlík, Tereza Zvelebilová, Aneta Fejglová, Josefína Voňková, 

Matěj Fiala, Matěj Lachnitt.

Zleva: David Kavan, Marek Vávra, Karin Homolová, Antonín Drapač,

David Dědek, Valerie Slánská.

Zleva: Jakub Oliver Souček, Rosalie Šimůnková, Martin Zima, Emily Rusná-

ková, Sebastian Rohacký, Patrik Sacharuk.

Zleva: Filip Potůček, Šimon Potůček, Johana Blažejová, Eliška Malá,

Anna Brožová, Eduard Imlauf.
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Zajímavosti ze SPOŠ Dvůr Králové nad Labem

Dvorští gymnazisté nastoupili 
k volebním urnám

Dvacátého října proběhly na  dvorském gymná-

ziu studentské volby, které od roku 2010 pořádá 

program JSNS společnosti Člověk v  tísni. Účast-

nit se mohli všichni žáci starší patnácti let. Školní 

knihovna se proměnila ve  volební místnost, 

voliči dostali volební lístky se všemi kandidují-

cími stranami, které pak vhazovali do připravené 

urny tak jako při klasických volbách. Koneckonců 

už od  roku 2015 ve  městě funguje Studentské 

zastupitelstvo, které umožňuje nahlédnout pod 

pokličku politických procesů napříč komunálem 

také žákům druhého stupně zdejších základních 

škol. Probudit mezi budoucími prvovoliči zájem 

o  politiku obecně mají za  cíl právě student-

ské volby. Konkrétně na  gymnáziu se z  počtu

214 žáků do  volební místnosti dostavilo 124. 

Někteří si však vyzkoušeli nejen být v pozici prá-

voplatného, svobodného a zodpovědného voliče, 

ale také stát se na několik hodin členem volební 

komise. Tu pro rok 2021 sestavili žáci 3. A a 5. C: 

Matouš Hojný, Adriana Wetterová, Vojtěch Polák.

Po řádných přípravách volební místnosti a lístků 

s  kandidujícími stranami vše probíhalo stejně, 

jako jsme v našem státě zvyklí. Jednotlivci cho-

dili postupně do školní knihovny, kde prokázali 

svou identitu, a  s  volebními lístky se vypravili 

do  vedlejší místnosti, v  níž mohli dle vlastního 

vědomí a  svědomí označit patřičnou stranu, 

a poté před komisí odvolili.

Po  skončení voleb byly hlasy se vší pečlivostí 

sečteny. Mezi gymnazisty letošní parlamentní 

volby vyhrála koalice SPOLU se čtyřiceti hlasy. 

Hned za ní se umístila koalice PirSTAN (37 hlasů),

hnutí ANO (14 hlasů) a  Strana zelených

s  9 hlasy. Kompletní výsledky studentských 

voleb z  20. září najdete na webu školy.

V  celkovém výsledku nedopadly volby nijak 

zvlášť rozdílně oproti celostátním volebním 

výsledkům studentských voleb. Povzbuzující se 

však zdá fakt, že se studentských voleb na gym-

náziu účastnila více než polovina studentů a že je 

byli naši studenti, učitelé a vedení školy ochotni 

i  letos uspořádat. Zjevně panuje shoda na jejich 

přínosu pro občanské postoje mladých lidí.

Adriana Wetterová (3. A)

Náš environmentální kurz na Pecce
Před několika dny jsme absolvovali „stmelo-

vací“ kurz v  kempu na  Pecce. Společné nebo 

týmové hry a poznávací aktivity byly na denním 

pořádku. Téměř celému čtyřdennímu pobytu 

počasí moc nepřálo, podzimní chlad i  kapky 

občasného deště nám pobyt částečně znepří-

jemnily. Náladu nám vždy spravilo dobré jídlo.

Okolí kempu jsme nejenom poznávali, ale 

i  pomohli s  jeho zkrášlením, totiž cestou 

z prohlídky hradu Pecka 

jsme sbírali odpadky 

pohozené kolem sil-

nice. Pytle byly plné. 

Další odpoledne jsme 

věnovali prozkoumávání nedalekého rybníka 

pod vedením odborného instruktora. Překva-

pení pro nás všechny přinesl poslední večer, a to 

noční procházka lesem bez mobilu a jiných svíti-

del. Trochu strašidelná, ale zároveň krásná atmo-

sféra tichého nočního lesa nás úplně pohltila.

Plni nových zážitků i kamarádů, někteří i s pořád-

nou rýmou, jsme se vraceli po  splnění zbylých 

aktivit domů. Stálo to za to!

Debatující 1. C a Mgr. Yveta Šecová

Školní rok 2021/2022 na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem

Bezpečnost nejvyšších 
představitelů

Žáci 1. A a 2. A oboru Bezpečnostně právní čin-

nost byli pozváni na  návštěvu Senátu a  něko-

lika zvláštních bezpečnostních útvarů v  Praze. 

V  doprovodu Mgr.  Martina Červíčka, brig. gen.

v. v., který je gestorem oboru, vešli do  prostor 

Senátu, kde jim názorně přímo v  jednacím sále 

ukázal a  vysvětlil, jak takové projednávání pro-

bíhá. Ze Senátu se všichni přesunuli na  Pražský 

hrad, kde na  studenty čekali zástupci Útvaru 

pro ochranu prezidenta včetně zástupce uni-

formované složky, jejímž úkolem je zabezpe-

čení ochrany celého areálu. Zároveň nahlédli 

do katedrály sv. Víta, která je zde z pohledu zajiš-

tění ochrany jedním z nejsložitějších míst. Dostali 

se i do reprezentačních prostor Španělského sálu 

a  Rudolfovy galerie. Představen jim byl v  Praze 

i policejní útvar Ochranné služby Policie ČR, který 

má na starosti ochranu nejvyšších ústavních čini-

telů a  dalších chráněných osob. Výcvikové stře-

disko, kde se žáci osobně setkali například s pyro-

techniky a s dalšími specializovanými činnostmi 

policie, bylo skvělým završením nevšedního dne.

Czechcybertron 2021 
Celé dva dny se žáci středních škol mohli na naší 

škole vžít do role hackerů i zastánců bezpečnosti 

kyberprostoru. Kybernetické cvičení s  názvem 

Czechcybertron 2021, které proběhlo 5.–6. října 

v budově I na nábřeží J. Wolkera ve Dvoře Krá-

lové, bylo vůbec první akcí svého druhu v ČR. 

Sjeli se k nám žáci hned z 8 krajů. Jedna skupina 

středoškoláků měla za úkol útočit na potravinář-

skou linku na výrobu popcornu, druhá ji naopak 

bránit před počítačovým útokem. První den si 

postavili žáci funkční výrobnu popcornu, druhý 

den proběhlo ostré cvičení: podaří se útočníkovi 

změnit výrobní proces, zaměnit poměr dávko-

vání a tedy i recepturu? 

Středoškoláky doprovázeli zástupci z  vysokých 

škol – z  ČVUT, Masarykovy univerzity Brno, ale 

i  Národního úřadu pro kybernetickou bezpeč-

nost a další hosté. Ti se účastnili současně pro-

bíhající konference na téma Výuka kybernetické 

a  informační bezpečnosti na středních školách, 

která byla vysílána online. 

Akcí však nežili jen ajťáci, zapojila se celá škola. 

V jídelně se pro všechny vařilo, na budovách intru 

se starali o  nocležníky, žáci oboru Aplikovaná 

chemie analyzovali 

přítomnost nežádou-

cích látek v popcornu, 

žáci oboru Cestovní ruch prováděli vzácnou náv-

štěvu v  textilním muzeu. Školní televizní studio 

zajišťovalo přímý přenos z konference. 

Novým vzdělávacím programem zaměřeným 

na kybernetickou bezpečnost škola zareagovala 

již před lety na aktuální požadavky státní i sou-

kromé sféry, kde odborníci na  kybernetickou 

bezpečnost stále chybí. 
Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch, ředitel školy
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Slavnost klíčování
Ve středu 22. září navští-

vili naši druháčci měst-

skou knihovnu Slavoj, 

kde se ocitli v  rozlehlé 

říši knih – v  Knihomá-

nii. Za  pomoci prince 

Komikse vysvobodili 

princeznu Pohádku, kterou unesl zloduch 

Nečterád do  své říše Analfabetie, kde nikdo 

neumí ani číst ani psát. Děti musely prokázat své 

čtenářské schopnosti a společně splnit tři úkoly: 

odříkat abecedu, vyřešit hádanku, sestavit zaklí-

nadlo a  tím přemoci sílu Nečteráda. Všichni 

zachránci byli princeznou za svůj čin odměněni 

kouzelným klíčem, kterým odemknou všechna 

tajemství knížek.

Jaroslava Serbousková

Když supluje tělocvik „matikář“
V pátek 24. září měli páťáci suplovaný tělocvik. 

V  hodině si propojili tělocvik s  matematikou. 

Žáci si zaběhali i  procvičili násobilku, která jim 

dělá problémy. 

Hana Špůrová

Jsme škola plná talentů! 
Náš úspěšný žák Štěpán Hroneš se zúčastnil

15. září vyhodnocení literární soutěže Zlatá 

tužka, ve  které získal ve  své kategorii čestné 

uznání. Štěpán obdržel také ocenění v celostátní 

literární soutěži Evropa ve  škole, ve  které psal 

práci na téma Škola dříve a dnes. Umístil se jako 

jediný z celého Královéhradeckého kraje. Štěpá-

novi moc gratulujeme! 

Aneta Pichová

Udílení cen probíhalo v  městském muzeu 

v Kohoutově dvoře. Odtamtud jsme odjeli auto-

busem do Ratibořic, kde jsme navštívili herecké 

muzeum Viktorka. Tam jsme se také naobědvali 

a podívali se na fi lm o tom, jak vznikají animo-

vané seriály s  komentářem režiséra a  tvůrce 

Jaroslava Nykla. Nakonec nás paní průvodkyně 

provedla Babiččiným údolím a  také nám řekla 

něco o životě Boženy Němcové. Na této soutěži 

jsem získal čestné uznání.   

Štěpán Hroneš (6. třída)    

Využití IT 
ve vzdělávání 
Díky zapojení se do  pro-

jektu Šablony III získali žáci 

ve  4. C možnost využívat 

ve  výuce moderní infor-

mační a  komunikační 

technologie. Pravidelné hodiny s  využitím ICT 

probíhají každý týden napříč jednotlivými před-

měty. Při aktivitách zařazovaných v  českém 

jazyce, matematice, vlastivědě, ale i ve výtvarné 

výchově či výuce dopravní výchovy formou hry 

dochází k aktivnímu zapojení všech žáků. Využí-

vání mobilní počítačové učebny vybavené note-

booky vede ke zvýšení kvality a většímu zájmu 

dětí o výuku.

Mgr. Jitka Krejčí

Vaříme z biopotravin
Abychom zajistili našim strávníkům co nejpest-

řejší a nejzdravější nabídku v souladu s moder-

ními stravovacími trendy, rozhodli jsme od  lis-

topadu zařazovat do  jídelníčku jídla, k  jejichž 

přípravě budeme používat biopotraviny. Kont-

rolované potraviny z ekologického zemědělství 

jsou označeny značkou BIO (která je zároveň 

nositelkou státního označení „Česká kvalita“). 

Ta je pro spotřebitele zárukou, že při jejich pro-

dukci nebylo použito umělých hnojiv, pesticidů, 

geneticky modifi kovaných organismů ani jiných 

stimulátorů, hormonálních látek či jiných che-

mických látek uměle vylepšující barvu, vůni či 

chuť potravin.

V  listopadovém jídelníčku bude den označený 

upozorněním, že hlavní složky jídla budou při-

praveny z  těchto surovin. Ze široké nabídky 

dodavatelů budeme používat BIO těstoviny, 

mouky, obiloviny, luštěniny. Nabídneme kvalitní 

hovězí maso z chovu skotu plemene Aberdeen 

Argus, chovaných v  Podkrkonoší, které nabízí 

fi rma z Trutnova. 

Do  jídelníčku budeme v  ještě větší míře zařa-

zovat potraviny od  místních dodavatelů, např. 

mléko z  farmářské mini mlékárny z  Trutnova, 

která produkuje vysoce kvalitní kravské mléko 

od českého plemene Čestr.

Zuzana Nyčová, vedoucí školní jídelny

Jan Kuhn, hlavní kuchař 

Kde to žije
Beletrie? Tam to žije! 

A kdeže? V knížkách.

Nevěříte? Pojďte s námi do knihovny!

Budete pátrat, co se tam dá najít, co se tam dá 

dělat. Zkusíte číst, prohlížet, poznávat, studo-

vat, hledat, zkoumat, bádat, poslouchat hudbu, 

brouzdat po internetu, pít čaj nebo se zúčastnit 

akce v sálku knihovny.

A co je to za obrázky na stěnách? Knížky o Dvoře, 

pověsti ze Dvora, spisovatelé – Dvoráci. To jich je 

tolik? Možná ještě víc...

A teď trochu zábavy. Paní knihovnice vám rozdá 

otázky s tajenkou a vy se vydáte na stopovačku 

po knihovně. Možná objevíte další zajímavá 

místa. Dozvíte se něco o Rukopise královédvor-

ském, o Hankovi a o Slavojovi. Věřím, že budete 

stejně nadšení jako žáci 6. A dne 7. října 2021.

Děkujeme za zážitky, knihovno!

Slavoji! Tahle dávná poezie už nám není cizí ani 

slovo beletrie nikdy nevymizí z našich hlav, kde 

to žije...

Mgr. Jitka Baudischová

Aktuality ze ZŠ 5. května

Zprávy ze ZŠ Schulzovy sady Základní škola 
a Praktická škola
Nová mobilní 
počítačová učebna 
Začátkem září 2021 jsme 

ve  škole převzali novou 

mobilní počítačovou 

učebnu čítající 20 note-

booků s  dotykovými 

obrazovkami a  stylusy (interaktivními pery), 

které umožňují psát nebo kreslit přímo na obra-

zovku počítače. 

Díky této učebně můžeme třídu během chvilky 

proměnit v  plnohodnotnou ICT učebnu, což 

je efektivnější z  časových důvodů i  z  hlediska 

ochrany zdraví žáků v  souvislosti s  covid-19. 

Současná doba si žádá, aby měli žáci počítače 

k dispozici nejen při hodinách informatiky. Stá-

vající PC učebna již nemůže pokrýt poptávku 

napříč školou. 

Tato inovace, kterou poskytl Královéhradecký 

kraj, nám umožní výuku prostřednictvím ICT 

i  ve  dvou až třech třídách současně. V  kombi-

naci s již vlastněnými notebooky a tablety jsme 

nyní schopní uspokojit vzrůstající požadavky ze 

strany učitelů i  žáků. Můžeme hrdě prohlásit: 

„Jdeme s dobou“. 

Mgr. Jiří Prouza, ICT koordinátor

Celostátní dobrovolnická akce 
72 hodin
Projekt 72 hodin jsou 3 dny (14.–17. října 2021) 

dobrovolnických aktivit, které se konají v rámci 

celé ČR. Žáci naší školy se zapojili do této akce 

v  pátek 15. října 2021. První skupina žáků se 

zaměřila na úklid města od odpadků. Ve spolu-

práci s  odborem životního prostředí jsme měli 

vytipované lokality, které je třeba uklidit. Druhá 

skupina žáků se vydala na úpravu stanovišť tří-

děného odpadu na  určených místech našeho 

města. Jednotlivé kontejnery na tříděný odpad 

jsme vybavili nálepkami – lístky s informacemi, 

který tříděný odpad do  daného kontejneru 

patří. V blízkosti těchto stanovišť jsme též vysbí-

rali odpadky. Cílem celého projektu bylo vést 

žáky ke třídění odpadu a seznámit je s možností 

recyklace. Chtěli jsme zlepšit podmínky života 

v našem městě. Našim cílem bylo též motivovat 

spoluobčany k  recyklaci odpadu a  správnému 

třídění.

Mgr. Dana Nosková

koordinátorka školního projektu 72 hodin

Základní škola a Praktická škola, Přemyslova

Dvůr Králové nad Labem

Ovocné odpoledne
v MŠ Dvořákova pro dobrou věc
Po  dlouhé době jsme měli opět možnost 

sejít se společně na  zahradě naší školky 

s rodiči, sourozenci, babičkami ... a v rámci 

zábavného ovocného odpoledne jsme si 

užili spoustu legrace, soutěží, splnili jsme 

plno „ovocných“ úkolů, ochutnali ovocné 

dobroty, které jsme upekli ve školce a které 

přinesly šikovné maminky. A kdo měl chuť, 

mohl si opéct buřtíka.

Jsme rádi, že dobrovolné vstupné 

a „ovocná dražba“ přispěly na dobrou věc 

– na konto „Srdcem pro Matyáška“.

děti a paní učitelky z MŠ Dvořákova
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Výuka přímo 
na náměstí 
T. G. Masaryka
Ve  čtvrtek 30. září ráno 

zavítal na  náměstí 

T. G. Masaryka ve  Dvoře 

Králové nad Labem 

kamion FabLab Experi-

ence s Pojízdnou učebnou techniky. Za pomoci 

zkušených lektorů si v něm mohli žáci 9. A naší 

základní školy vyzkoušet práci s  jinak těžko 

dostupnými moderními výrobními stroji a  pří-

stroji. V  kamionu se seznámili např. laserovou 

řezačkou, delta 3D tiskárnou, řezacím plotterem 

a termolisem, elektronovým mikroskopem nebo 

robotickým ramenem. 

Možnost navštívit tento kamion v  rámci výuky 

jsme dostali od  Národního pedagogického 

institutu a  nabídku jsme se rozhodli využít 

hlavně kvůli žákům 9. tříd, které čeká volba 

povolání a s tím spojené rozhodnutí, kam zamíří 

na střední školu. Kamion měl původně stát před 

základní školou ve Strži, ale s ohledem na pro-

stor, který potřebuje, škola nakonec akci přesu-

nula na náměstí T. G. Masaryka.

Od  9:00 hod. hodin byl u  první skupiny naplá-

nován v  kamionu výukový program zaměřený 

na vytvoření 3D modelu a jeho přípravu pro 3D 

tisk. Následně si žáci také své výtvory vytiskli. 

V  přírodovědné učebně ve  škole se ve  stejný 

čas díky prezentaci seznámila druhá skupina 

žáků s  nebezpečím číhajícím na  internetu. 

V 11:00 hod. se obě skupiny vyměnily.

Všichni žáci z 9. A si domů odnesli vlastní výrobek 

z  3D tiskárny ve  formě přívěsku na  klíče. Tento 

úspěch je přivedl k tvorbě vlastních návrhů, které 

hned zkoušeli. To je asi nejcennější, co mohli zís-

kat – chuť pustit se do něčeho nového.

Od 14:00 hod. se v kamionu uskutečnil zhruba 

dvouhodinový workshop pro pedagogy, kte-

rého se zúčastnili i  učitelé z  ostatních králo-

védvorských základních škol, kterým ZŠ Strž 

účast na workshopu nabídla.

Ing. Jiří Kotmel, Mgr. Zdeněk Balek

Velké poděkování tiskárně TYP 
TISK, s. r. o.
Dostali jsme dvě obrovské krabice krásných 

bělostných tuhých čtvrtek. Jsou jako stvořené 

pro výrobu pomůcek pro vyučování i k  tvoření 

při výtvarné výchově, pracovních činnostech 

nebo v družině. Jsme nadšené a děkujeme!

učitelky 1. stupně a vychovatelky školní družiny

Informace ze ZŠ Podharť

Dění na ZŠ Strž

Dráčata 
na Zvičině
V  neděli 3. října se 

prvňáčci se svou paní 

vychovatelkou a  tříd-

ními učitelkami vypravili 

vlakem do  Bílé Třemešné a  odtud na  Zvičinu. 

Na  louce u  Raisovy chaty se během chvilky 

zaplnilo nebe barevnými draky. Někteří létali 

vysoko, jiní se výšek báli, ten nejlínější se 

pak uvelebil dokonce ve  větvích nedalekého 

stromu. Všechna „dráčata“ se musela pořádně 

před zpáteční cestou posilnit, aby včas doběhla 

na  zastávku v  Bílé Třemešné, kde si je vyzvedli 

jejich rodiče. Draci, kteří teď budou odpočí-

vat, se již určitě těší na  svůj příští let s  větrem 

o závod.

Marcela Jarošová a třídní učitelky

Soutěž „Talenty pro fi rmy T – PROFI“
V pátek 8. října 2021 se v Trutnově konalo okresní 

kolo soutěže T – PROFI, které organizuje Krajská 

hospodářská komora Královéhradeckého kraje. 

Je to celorepubliková soutěž zaměřená na sesta-

vování polytechnické stavebnice Merkur. Úko-

lem soutěžících je v co nejkratším čase sestavit 

funkční pohyblivý model dle soutěžního zadání.

Naše družstvo bylo složeno ze 3 žáků 5. třídy 

ZŠ Podharť (F. Kratochvíl, J. Strnad a  J. Žižka), 

3 studentů SPOŠ Dvůr Králové nad Labem 

a  našeho sponzora z  fi rmy Vitesco Technolo-

gies Trutnov, který mohl soutěžícím radit, ale 

nesměl pomáhat. Po dvou hodinách spolupráce 

se podařilo sestavit zadaný úkol (pohyblivý 

dopravník), ale bohužel jsme to v  daném čase 

nerozpohybovali. Porota hodnotila rychlost, 

kvalitu zpracování a důslednost v dodržení tech-

nických detailů.

Obsadili jsme 3. místo a do dalšího kola již nepo-

stupujeme. Přesto si soutěž žáci i studenti pochva-

lovali. Od svého sponzora za účast obdrželi velmi 

pěkné ceny. Cílem této soutěže byla podpora 

zájmu o  technické obory, budování povědomí 

o fi rmě a rozvoj spolupráce škol a fi rem.  

Mgr. Ivana Codrová

Páťáci na exkurzi v Praze
Krásné podzimní počasí nalákalo žáky 5. třídy 

na  exkurzi do  hlavního města. Děti si cestu 

užily v pohodlí vlaku. Na Václavském náměstí již 

čekala paní průvodkyně, která nás provázela celý 

den. Navštívili jsme nejznámější a nejdůležitější 

památky Prahy i  místa neznámá, různé zkratky 

a příjemná zákoutí. Paní průvodkyně svůj výklad 

přizpůsobila věku posluchačů a  vybírala samé 

zajímavosti. Nechyběla chvilka na  občerstvení, 

na  niž se někteří těšili celý den. Protože jsme 

byli neustále na nohou, uvítali jsme odpočinek 

ve vlaku cestou domů. 

Mgr. Kateřina Křivánková, třídní učitelka

Kalendář akcí na rok 2022
Pořádáte v  příštím roce koncert, slavnost 

nebo třeba pochod a chcete pomoci s pro-

pagací? Dejte nám o akci vědět.

Připravujeme tradiční kalendář pro rok 

2022. Rádi vaši akci zdarma zveřejníme 

v  informačním centru, na  webových 

stránkách města, na turistickém por-

tálu i  na Facebooku. Stačí uvést název, 

termín, případně internetové stránky. 

Informace o  konání akcí můžete zasí-

lat během celého roku na  e-mail: 

info@mudk.cz, kalendář budeme  průběžně 

aktualizovat. 

Jana Lebedinská, Jana Mikysková

Městské informační centrum Dvůr Králové nad Labem

Velitel královédvorské stanice 
Zdeněk Šedivka převzal 
Čestnou medaili HZS
Slavnostní předávání krajských a resortních 

ocenění přivedlo ve čtvrtek 30. září na hra-

decké Pivovarské náměstí složky integrova-

ného záchranného systému i jejich rodinné 

příslušníky. Hejtman Martin Červíček pře-

dal oceněným Záslužné medaile Králové-

hradeckého kraje, s  resortními medailemi 

se připojili ředitelé jednotlivých složek. 

Mezi oceněnými byl také Zdeněk Šedivka, 

velitel královédvorské stanice profesionál-

ních hasičů, který obdržel Čestnou medaili 

Hasičského záchranného sboru ČR.

(red)

Projekty v MŠ Elišky 
Krásnohorské
MŠ Elišky Krásnohorské 

zahájila od  září 2021 

realizaci projektu „Malý 

zahradník poznává svět“, 

který je fi nančně podpořen z  dotačního pro-

gramu Královéhradeckého kraje v  celkové výši 

37.500 Kč. Projekt se zaměřuje na  rozvoj poly-

technické výchovy a  environmentální výchovy. 

Téma polytechnické výchovy zahrnuje široké 

spektrum oblastí pro předškolní vzdělávání.

Projekt pomůže dětem nejen předškolního věku 

získat povědomí o  okolním světě. Děti budou 

spoluvytvářet zdravé a  bezpečné prostředí 

mateřské školy, učit se zdravému životnímu 

stylu a úctě k živé i neživé přírodě.

Děti si budou postupně osvojovat pracovní 

návyky při zahradničení. Do  projektu budou 

zapojovány děti, pedagogové i  rodiče. Cílem 

projektu je pěstovat bio – zeleninu bez použití 

jakékoli chemie a  mít tak možnost porovnávat 

kvalitu vlastnoručně vypěstované a zakoupené 

zeleniny, povzbuzovat v dětech vřelý vztah k pří-

rodě, ke zdravému životnímu stylu a ekologii.

Již nyní je mateřská škola zapojena do projektu 

„Malý zahradník“ společnosti Agro CS, a. s., která 

poskytne mateřské škole zahradnický materiál 

a  umožní nákup živého materiálu (semínka, 

sazenice, apod.). Díky získání fi nančních pro-

středků z dotačního programu můžeme pěsto-

vání a  polytechnickou výchovu rozšířit na  roz-

sáhlý pozemek školní zahrady, kde budeme 

budovat 3 vyvýšené záhony.

Iva Bednářová

ředitelka MŠ Elišky Krásnohorské
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Již 3. Bylinkobraní zahájil úvodním slovem 

vedoucí Domova sv. Josefa Dominik Melichar.

Program byl pestrý, každý si přišel na své. Náv-

štěvníci se dozvěděli, zda bylinky opravdu léčí, 

jak si připravit domácí koření nebo jak pečovat 

o své zahrady. Za příjemných tónů kapel 2 JAJA, 

Petr Novák revival band a jazzmenů Duo Bohdan 

Janeczek se mohli občerstvit v zahradě i kavárně 

bylinnými sirupy Camellus. V  altánu si pak lidé 

vychutnali autorskou tvorbu pánů Kurucze, 

Pilaře a Pýchy – 3 umělců, kteří se nechali inspi-

rovat tvorbou lidí s roztroušenou sklerózu. Tento 

projekt byl podpořen ministerstvem kultury.

V  kostele sv. Anny proběhla Mše svatá a  kon-

cert Václava Uhlíře a  Metoděje Uhlíře k  pří-

ležitosti křtu CD vydaného k 20. výročí Domova 

sv. Josefa. Pro zájemce proběhla komentovaná 

prohlídka Domova sv. Josefa, kde byly předány 

velmi důležité informace ohledně rehabilitace 

i  chodu celého zařízení pro nemocné roztrou-

šenou sklerózou. Unie ROSKA zahájila vernisáží 

výstavu děl nemocných roztroušenou sklerózou.

Děkujeme všem návštěvníkům za  podporu 

a  kladné ohlasy, které k  nám zaznívají. Výtěžek 

ze vstupného poputuje na nákup nových plyno-

vých kotlů pro Domov sv. Josefa. Stávající kotle 

jsou 20 let staré a  dožívají. Vstupné bylo letos 

dobrovolné, výtěžek z  akce přesáhl 40.000 Kč.  

Děkujeme všem návštěvníkům, dárcům, partne-

rům akce, jmenovitě Královéhradeckému kraji, 

Nadaci Divoké husy, městu Dvůr Králové nad 

Labem, Rádiu Blaník a  internetovým portálům 

Fler, Kudy z nudy a České výlety. 

Společně jste vytvořili krásnou atmosféru, 

na kterou budeme všichni dlouho vzpomínat.

Linda Kuťáková, Domov sv. Josefa

Na Bylinkobraní přišlo do Žirče přes 700 lidí

Činnost místní ZO SPCCH
Kromě pravidelných schůzek v  úterý 

od 9:00 hod. v restauraci Stará radnice, cvi-

čení ve čtvrtek od 9:00 hod. (20 Kč) v tělo-

cvičně Sokola pod Hankovým domem, 

plavání (20 Kč) v  Hořicích ve  středu, 

odjezdy 12:15 hod. od gymnázia, a vychá-

zek „Rozchodíme civilky“ se v  listopadu 

budou pod záštitou místní organizace 

Svazu postižených civilizačními chorobami 

konat tyto akce: ve středy 3. a 24. listopadu 

se jede plavat místo do Hořic do  Hradce 

Králové, odjezd autobusu od  gymnázia 

v 12:30 hod. Přihlášky a  100 Kč přijímá 

Alena Jahnátková, tel.: 734  626  178. 

Ve čtvrtek 25. listopadu pořádáme taneček 

pro členy „U  Antonína“ v  Lipnici, autobus 

odjíždí rovněž od gymnázia v 15:00 hod. 

Miloslav Tykal 

předseda ZO SPCCH Dvůr Králové nad Labem

Rybáři uklízeli na přehradě
Dne 18. září 2021 se zástupci Českého 

rybářského svazu, z. s., MO Dvůr Králové 

nad Labem, z  vlastní iniciativy, za  materi-

ální podpory Spolku Ukliďme Česko, dále 

fi nanční podpory města Dvůr Králové nad 

Labem a  aktivní pomoci Gymnázia Dvůr 

Králové nad Labem, zastoupeného profe-

sorkou RNDr. Janou Dobrorukovou a jejími 

12 studenty, sešli s několika dalšími dobro-

volníky k úklidu břehů přehrady Les Králov-

ství. Při úklidu bylo nasbíráno celkem 38 ks 

stolitrových pytlů, ve kterých se nacházely 

naplavené a  odhozené odpadky. Ze sběr-

ného místa zajistila odvoz odpadu místní 

pobočka Povodí Labe, s. p.  Poděkování 

za  pomoc patří v  první řadě dobrovolní-

kům, ať již z řad studentů nebo veřejnosti, 

kteří se na úklidu podíleli, tak i organizáto-

rům akce – výboru ČRS MO Dvůr Králové 

nad Labem. V poslední řadě opět velký dík 

panu Jiřímu Klennerovi za pomoc a využití 

jeho pramice, bez které by nebylo možné 

v takovém rozsahu akci provést.

Filip Tomš, MO ČRS Dvůr Králové nad Labem

Kurz výcviku psů
Královédvorská základní kynologická 

organizace bude na  přelomu listopadu 

a  prosince pořádat další kurz základního 

výcviku psů. Zájemci se mohou již hlásit. 

Více na  www.zko138.webnode.cz nebo 

na tel.: 604 602 079.

Veronika Nosková, předsedkyně 

ZKO Dvůr Králové nad Labem 138

Projekt Neodkládej to chce 
pomoc obětem domácího násilí
Domácí násilí má mnoho podob, proto je 

cílem projektu Neodkládej to seznámit 

veřejnost s  více formami domácího násilí 

a  odbourat tak mýtus, že je nutné „čekat 

na facku“. Autoři také chtějí poukázat na to, 

co není normální a běžné a nemělo by se 

ve společném životě objevovat. Více infor-

mací na www.neodkladejto.eu.                (red)

Dřívější uzávěrka č. 11/2021
Upozorňujeme, že uzávěrka Novin králo-

védvorské radnice č. 11/2021 je již 9. lis-

topadu. K číslu bude přibalen odpadový 

kalendář města a brožura pečovatelské 

služby. Děkujeme za pochopení.            (red)

Za  sedm let své působnosti nadace Život Srd-

cem pomohla díky dárcům onkologicky nemoc-

ným dětem celkovou částkou přes milion korun! 

A  pomáhalo se i  sobotu 25. září 2021 v  rámci

7. ročníku pochodu Život Srdcem. Na  startu 

v  DDM Jednička se sešly stovky účastníků 

a vyrazily na cestu. Do cíle – areálu Štěrbovy vily 

na přehradě Les Království dorazily děti s rodiči 

a  užily si krásné odpoledne plné her, zábavy 

a tvoření. V doprovodném programu například 

zatančili členové taneční skupiny Attitude či 

divadelní soubor Broučci z Jaroměře. 

Účastníci akce letos v cíli do zapečetěné kasičky 

přispěli částkou 51.322 Kč, která bude darována 

ve prospěch Kliniky dětské onkologie ve Fakultní 

nemocnice v  Hradci Králové pro onkologicky 

léčené děti a  konkrétně také na  pomoc Maty-

ášovi ze Dvora Králové nad Labem, který

v  raném věku onemocněl spinální svalovou 

atrofi í prvního stupně.

„Byl to úžasný den a moc nás těší, že Královédvo-

ráci a  lidé z  okolí se opět v  obrovském počtu 

zapojili, všem velmi děkujeme,“ říká organizátor 

charitativní akce Michal Karadzos. 

Život Srdcem, z. s. 

Život Srdcem pomáhal již posedmé

Nové Kameny zmizelých odhaleny
U  příležitosti Památného dne sokolstva byly 

odhaleny další dva Kameny zmizelých v našem 

městě. Tentokrát je naše sokolská jednota 

věnovala svým členům a štědrým mecenášům, 

bývalým majitelům fi rmy Sochor a synové, bra-

trům Josefu a Pavlu Sochorovým, jejichž životy 

vyhasly za  2. světové války v  koncentračních 

táborech.

Celá akce proběhla pod záštitou náměstkyně 

hejtmana Martiny Berdychové a starosty našeho 

města Jana Jarolíma, za účasti potomků rodiny 

Sochorovy a  starostky župy Heleny Rezkové. 

Slavnostní ráz celé akci vtiskly také děti a dospělí 

v  historických krojích se sokolskými prapory. 

Zástupce gymnázia Ivo Rejchrt představil pří-

tomným rodinu Sochorovu jako lidi s  velkým 

srdcem. Sochorovi totiž podporovali nejen 

sport, ale také kulturu a vzdělání, do jejichž roz-

květu věnovali nemalé částky. Po  slavnostním 

odhalení Kamenů pokračovaly akce k  Památ-

nému dni sokolstva u  pomníku na  stadionu, 

kde byly položeny květiny a děti i dospělí zapá-

lili množství svíček. Poté se účastníci přesunuli 

k  Labi, kde pustili po  vodě osvětlené lodičky, 

sokolská světla za  statečné sokolské hrdiny 

odboje.

Poděkování patří Filipovi Mosteckému, který 

společně s  krojovanými sokoly absolvoval 

odhalování Kamenů zmizelých nejen v  našem 

městě, ale také v České Skalici a Jaroměři, kde při 

pietních aktech zahrál státní hymnu a v závěru 

také skautskou večerku. 

Obrovské uznání zaslouží také naši mladí v kro-

jích. Chce to velké sebezapření vydržet stát, 

chovat se důstojně, a  přitom vydržet chladné 

počasí. Mládežnické historické sokolské kroje 

totiž nepamatují na  to, že říjnové dny jsou 

chladné.

Poděkování patří rovněž všem, kteří si při 

pátečním večeru udělali čas a  přišli se poklo-

nit památce sokolských hrdinů. Od  válečných 

událostí uplynulo již osmdesát let, ale my 

nezapomínáme!

Pavlína Špatenková

vzdělavatelka Sokolské župy Podkrkonošské - Jiráskovy
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Aktuálně se nám 

otevírá další mož-

nost, jak realizovat 

v  příštích letech 

v  našem regionu 

investice do  infra-

struktury ve  vzdělávání. Díky Integrovanému 

regionálnímu operačnímu programu, který 

nabízí dotační podporu ve výši 95 % z celkových 

způsobilých výdajů, bude opět možné realizo-

vat infrastrukturní projekty vedoucí k  rozvoji 

vzdělávání. Tato podpora byla již v předchozích 

letech využita a prostřednictvím výzev vyhlašo-

vaných MAS Královédvorsko byly následně zrea-

lizovány odborné učebny v ZŠ Strž, ZŠ 5. květen 

a ZŠ Podharť. Vznikla také sdílená učebna infor-

matiky a robotiky, která je nyní příkladem dobré 

praxe prakticky v rámci celé ČR. 

Proto, abychom mohli v  podpoře rozvoji vzdě-

lávání pokračovat a  podpořit tak jednotlivé 

investiční priority MŠ, ZŠ a  nově i  zájmového, 

neformálního a celoživotního vzdělávání, je třeba 

v první fázi domluva se zřizovatelem. Co se týče 

předškolního vzdělávání (MŠ a  zařízení péče 

o děti typu dětské skupiny/jesle), bude se jednat 

o typy projektů zahrnující rekonstrukci, přístavbu 

či přestavbu takovým způsobem, aby nemusela 

fungovat na  základě výjimky krajské hygienické 

stanice. U ZŠ bude pak projekt muset být zaměřen 

alespoň na jednu z následujících aktivit: odborné 

učebny s  vazbou na  podporovanou oblast, 

konektivita, budování zázemí družin a  školních 

klubů a  dále pak rekonstrukce učeben neúpl-

ných škol. Nově podpora míří i  do  zájmového, 

neformálního a celoživotního vzdělávání. Zde je 

nutné zaměřit investice na  oblasti: jazyk a  jazy-

ková komunikace, člověk a  jeho svět, matema-

tika a její aplikace, člověk a příroda, člověk a svět 

práce, environmentální výchova. 

U  všech žádostí bude posuzován soulad s  tzv. 

Strategickým rámcem MAP. Jedná se o průběžně 

aktualizovanou tabulku investičních priorit, kte-

rou v  rámci realizace projektu MAP zpracová-

váme a  schvalujeme. Zamyslete se tedy již nyní 

společně se svým zřizovatelem nad investičními 

prioritami, které by ve Strategickém rámci neměly 

chybět, a  pošlete nám jejich návrh nejpozději 

do 19. listopadu. Jsme tu pro vás i pro případné 

dotazy. Kontaktní osobou je v této záležitosti pan 

Jan Machek, machek@maskd.cz, tel.: 603 177 263.

Ing. Lenka Křížová, ředitelka kanceláře MAS Královédvorsko

Investiční priority mateřských a základních škol, zájmového, 
neformálního a celoživotního vzdělávání v letech 2021–2027

Již šest let působí ve Dvoře Králové nad Labem 

jako duchovní, z toho dva roky jako farářka 

Církve československé husitské. Anna Holínská 

o sobě říká, že je osobitý živel a ve škole vždy 

byla rušivý element, ale kolegové a kolegyně 

ji tak berou. „Občas se sice prý nově příchozí 

na faru leknou mé ´osobitosti´, ale zatím nikdo

neutekl – naopak se rád vrací,“ podotýká

Kdy jste se rozhodla, že se stanete farářkou?

Nikdy jsem neuvažovala nad kněžskou službou. 

Vystudovala jsem zootechničinu a jako maminka 

třech dětí jsem chtěla být především hospodyní. 

Starat se o rodinu, o zvířata ve chlévě, zahradu 

a pole – to byly mé plány pro život. Pán Bůh má 

ovšem často jiné plány než my lidé a má taky 

velký smysl pro humor. A tak jsem farářkou.

Je něco, čím se Dvůr Králové nad Labem a Dvo-

ráci odlišují od jiných míst, kde jste sloužila?

Toto nádherné místo je mé první a dá-li Pán

i poslední. Nejsem typ pro velkoměsto, mám ráda 

kontakt s lidmi, překrásnou krajinu v okolí Dvora... 

Lidé jsou všude stejní, nemyslím si, že se Dvorští 

něčím odlišují. Podle mého rozumu v podstatě 

neexistují čistě nevěřící lidé. Jen si to každý podle 

svého vnímání popisuje jinak, cítí to jinak.

Kde a jak často se scházíte s věřícími?

K bohoslužbám se scházíme každou neděli 

v 9:00 hod. V týdnu pak máme biblické hodiny 

a svůj čas mají i setkání malých dětí s mamin-

kami. Velkou pozornost věnuji osobním návště-

vám a rozhovorům. Jsem v podstatě kdykoli na 

telefonu pro kohokoli. Velikou radostí mi jsou 

tzv. Chytré hlavičky – program pro staroušky 

v Diakonii a v Domově důchodců Roháčovka, 

kdy si jednak trénujeme paměť, ale zároveň se 

smějeme, povídáme a je nám spolu dobře.

Z čeho čerpáte témata pro vaše bohoslužby? Jak 

moc třeba do nich promítáte např. problémy 

současné doby a aktuální témata?

Hlásání evangelia (radostné zvěsti o vzkříšení 

Ježíše) je do určité míry vázáno na tzv. kazatel-

ský cyklus. Nejde tedy o to, že budu promlouvat 

k lidem o mé náladě a pocitech, ale pokusím se 

zprostředkovat jim Slovo Písma tak, aby je oslo-

vilo, aby mu porozuměli a nesli si ho do života. 

Samozřejmě se neubráním určitým reakcím na 

dané situace ve společnosti. Základním tématem 

je ale Láska, tedy Vzkříšený Ježíš Kristus. Není 

v tom nic složitého, jednoduše Láska je (a měla by 

být) hlavním tématem každého člověka.

Jaké akce do konce roku ve Dvoře Králové nad 

Labem pro veřejnost chystáte?

Plánujeme dva adventní koncerty: 4. prosince 

Cantus a 12. prosince místní ZUŠka. Tradicí se 

u nás stala v adventním čase výstava betlémů. 

Vánoční tzv. půlnoční bohoslužba, Bohoslužba 

na Boží hod vánoční a 31. prosince Silvestrovská 

pobožnost uzavřou tento kalendářní rok. Aktu-

ální informace najdete na Facebooku: Husité 

Dvůr Králové nad Labem.

Slavnostní vyhodnocení Zlaté tužky zakončilo 

ve  středu 15. září již 26. ročník tradiční celostátní 

literární soutěže. Asi na  třicítku účastníků čekaly 

v  našem městě nejen trofeje, diplomy a  ceny, ale 

také bohatý program. Díky výborné spolupráci 

s Městským muzeem ve Dvoře Králové nad Labem 

se první část akce mohla opět odehrát pod stře-

chou tohoto kulturního zařízení. Oceněné autorky 

a  autory i  jejich doprovod – rodiče, sourozence 

a  pedagogy přivítala Ing.  Alena Kunčíková, minis-

terský rada pro oblast dětských estetických aktivit, 

k ní se přidala místostarostka města Mgr. Alexandra 

Jiřičková. Po  zajímavém vystoupení SHŠ Legenda 

Aurea, které vyprávělo o osudech staré knihy, násle-

dovalo ocenění autorek a  autorů, mezi kterými 

nechyběli žáci královédvorských škol Aneta Erbe-

nová a Štěpán Hroneš. Letos byly poprvé uděleny 

dvě zvláštní ceny za věrnost soutěži a dlouhodobě 

výborné výsledky v ní. Získaly je Denisa Korotvičková 

z Trutnova a Věra Polášková z Chrastavy. 

Druhá část programu se odehrála v Ratibořicích, 

kam se účastníci společně přepravili autobusem. 

Nejprve si prohlédli plno zajímavých exponátů 

v  Hereckém muzeu Viktorka. Po  společném 

obědě následovalo setkání s Jaroslavem Nyklem, 

výborným tvůrcem animovaného fi lmu, držite-

lem mnoha cen z amatérských fi lmařských sou-

těží. Bylo zajímavé dozvědět se, jakým způsobem 

se dává dohromady animovaný fi lm, co času 

a  náročné práce to stojí. Dalším zážitkem byly 

promítnuté snímky, plné zajímavých nápadů 

a humoru. A protože se vše odehrávalo v Babič-

čině údolí, nebylo možné zapomenout na Babičku 

a  její autorku. Poutavě a  zasvěceně o  životě 

Boženy Němcové a jejím stěžejním díle vyprávěla 

průvodkyně paní Květa Ležovičová na procházce 

mezi Panským domem, Starým bělidlem a zám-

kem. Část literární exkurze absolvovali účastníci 

vláčkem Barunka. Podle ohlasu účastníků se 

letošní zakončení Zlaté tužky vydařilo.

Na  závěr nezbývá než poděkovat všem, kteří 

mají na  povedeném fi nále Zlaté tužky svůj 

podíl. Předně je to Ministerstvo kultury, které 

celou akci fi nančně podpořilo a  umožnilo tak 

vytvořit bohatý a  pestrý program pro oceněné 

autorky a  autory, dále město Dvůr Králové nad 

Labem za  dárky a  propagační materiál a  Nakla-

datelství Pavel Mervart za  knižní ceny. Děku-

jeme i  městskému muzeu za  možnost uskuteč-

nit slavnostní vyhodnocení v  jeho důstojných 

prostorách. A  děkuji i  třem kolegům z  redakce 

měsíčníku Krkonoše + Jizerské hory, kteří každo-

ročně přinášejí své názory jako nepostrada-

telní porotci soutěžních prací a  vždy připraví 

pro všechny oceněné zajímavé a  hodnotné 

ceny a  propagační materiály. Za  hladký průběh 

a přípravu závěrečné fáze Zlaté tužky musím také 

poděkovat svým kolegům z Jedničky.

Bc. Vladimír Jiřička, DDM Jednička

Vydařené zakončení Zlaté tužky

Nad kněžskou službou jsem nikdy neuvažovala, říká farářka Holínská
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Stomatologická pohotovost
listopad 2021
6. a 7. 11.: MUDr. Hana Šujáková, Roose-

veltova 474, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 621 423;

13. a 14. 11.: MUDr. Petra Šípková, Roose-

veltova 474, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 621 425;

17. 11.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 1105, 

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

20. a 21. 11.: MUDr. Jiří Záplata, zub. 

ord. čp. 42, Choustníkovo Hradiště, tel.: 

499 392 811;

27. a 28. 11.: MUDr. Gustav Hrabý, Füg-

nerova 519, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 320 795;

4. a 5. 12.: MUDr. Věra Hrabyová, Fügne-

rova 519, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 320 795.

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

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Slyšeli jste o možnosti tzv. 
„milostivého léta“?
Jedná se o jedineč-

nou a časově omeze-

nou nabídku pro lidi, 

kteří jsou v exekuci 

s dluhem u veřejno-

právních oprávně-

ných subjektů (věři-

telů). Jde o nabídku 

odpuštění úroků, 

penále či pokut při 

jednorázovém zaplacení dlužné jistiny 

a nákladů exekutorovi ve výši 908 Kč 

(poplatek + DPH). Tzv. „milostivé léto“ 

nabylo účinnosti 28. října 2021 a bude ho 

možné využít do 28. ledna 2022. 

Máte dluhy vůči městu nebo dluh u zdra-

votní pojišťovny, Českého rozhlasu, České 

televize, městských dopravních podniků, 

ČEZu nebo u jiných právnických společ-

ností s většinovým podílem státu a vaše 

dluhy jsou již v exekuci? Mohlo by pro vás 

být tzv. „milostivé léto“ řešením? 

Kontaktujte nás, domluvte si s námi 

schůzku a společně zjistíme, zda splňujete 

zákonné podmínky pro využití této jedi-

nečné příležitosti.

Občanská poradna Farní charity Dvůr 

Králové nad Labem:

• Dvůr Králové nad Labem, Jaroměř 

tel.:  731 598 850, 703 855 728; 

• Trutnov – tel.: 739 685 113;

• Dvůr Králové nad Labem, Hořice – tel.:  

703 855 728;

• Vrchlabí, Hostinné – tel.: 731 036 324;

• e-mail: poradna.sp@charitadk.cz.

Bc. Jana Mikásková, vedoucí služby

Farní charita Dvůr Králové nad Labem

www.charitadk.cz
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Skautské středisko hlásí
Členové 2. oddílu vodních skautů Mostek si 

v neděli 3. října užili malou rozplavbu na skaut-

ské pramici P550 a na kánoích na místním kou-

pališti. Druhou říjnovou sobotu podnikli za krás-

ného podzimního počasí výstup na  Kozákov 

a naskytl se jim krásný rozhled na Český ráj. Roj 

světlušek využíval krásného podzimního počasí 

a  konal své schůzky na  naší skautské zahradě 

a  jednu sobotu si udělaly malou výpravu 

nad nemocnici, kde si prošly naučnou stezku 

a zahrály několik her. 

Děvčata ze 4. oddílu skautek se zúčastnila 

celorepublikové čtyřdenní akce Korbo 2021 

– setkání rowerů a  rangers. Setkání proběhlo 

v areálu lomu Srní nedaleko Hlinska v Čechách. 

Obecným principem je skauting, svoboda 

a  zodpovědnost. Pro-

gram setkání si vytváří 

účastníci sami. Korbo je 

mozaika rozmanitých 

aktivit. Někdo aktivitu při-

praví, jiné se zúčastní, ale 

nic není povinností. Mezi 

velkou škálou aktivit bylo např. lezení na stěně, 

batikování triček, jízdy na lodích v lomu, nepře-

berné množství her, vystoupení skautské 

hudební skupiny. 

Od  letních měsíců provádíme rekonstrukci 

nevyhovujících podlah v  naší skautské vile. 

I díky pomoci členů střediska při vykopávání sta-

rých podlah je již většina prací hotova.

Ing. Martin Stránský

Po  roční pauze, kdy bylo velice komplikované 

cestování cizinců do České republiky, jsme opět 

obnovili akci Den jazyků. 

V  rámci Evropského dne jazyků si žáci

z 2. stupně základních škol mohli přijít do DDM 

Jednička poslechnout různé jazyky a  dozvědět 

se zajímavé informace o jiných zemích. V letoš-

ním roce k nám zavítalo celkem 7 cizinců, kteří 

během dvou dnů zajistili 6 stanovišť pro 22 tříd, 

a to nejen ze škol ve Dvoře Králové nad Labem. 

Žáci se mohli setkat s  Nestrem z  Bolivie, který 

prezentoval španělský jazyk. Na jiném stanovišti 

byla představena slovinština, kde Katja s dětmi 

četla pohádku v  jejím rodném jazyce. Ukrajina 

a  její typické pokrmy, podobnost ukrajinštiny 

a  ruštiny – to vše představila Alla. Mezi nás 

zavítala také Veronica, která vyrůstala v Zambii, 

a její jazyk Bemba byl pro žáky velice zajímavý. 

Ve  středu se k  nám přijel podívat také mladý 

student Michel, který vyrůstal v  Sýrii. Jeho 

cílem bylo představit arabský jazyk a zemi, kde 

jsou i  krásná místa, ne jen poušť a  špína. Žáci 

také mohli zpovídat Nur a  zjišťovat, jak se žije 

a mluví v Kazachstánu. Nejblíže to měl Adam ze 

sousedního Polska. Ten nám přiblížil podobnost 

českého jazyka a polštiny a zároveň i související 

záludnosti. Na některých stanovištích mohli žáci 

s  lektory komunikovat v  češtině, někde však 

museli komunikovat v anglickém jazyce. Věřím, 

že žáci uvítali zpestření v jejich výuce a odnesli si 

spoustu zážitků a nových informací. 

Mgr. Alena Hušková, DDM Jednička

Den jazyků pro dvorské základní školy 

Ve  středu 22. září se konalo v  Praze v  Tyršově 

domě slavnostní vyhlášení cen Sokol roku 2020. 

V  kategorii Kolektiv roku byl nominován také 

tým cvičitelů ze Sokola Dvůr Králové nad Labem, 

který vloni připravoval Sokolíkovy stezky pro 

zdraví, kterých se zúčastnilo více než tisíc lidí 

z Královédvorska.

Přes adrenalinový příjezd do  Prahy, kdy odpo-

lední dopravní špička způsobila více než hodi-

nové zpoždění nominovaných, dorazili naši cvi-

čitelé do sálu právě ve chvíli, kdy byla vyhlášena 

jejich kategorie. Radost se mísila s překvapením, 

že právě oni zvedli nad hlavu krásnou plastiku 

sokola, kterou vytvořil trenér Evy Samkové, 

pan Jakub Flejšar. Potom si mohli laureáti ceny 

Sokol roku vychutnat vyhlášení dalších kate-

gorií – kulturní a  vzdělavatelský počin roku 

a  dále vyhlášení kategorií sportovců a  ceny 

starostky ČOS. Naši cvičitelé si užili také vystou-

pení sportovců – tanečníků, gymnastů, judistů 

a  šermířů a  také vystoupení světového 

rekordmana ve šplhu Martina Vacka.

Celá akce byla oslavou cvičení, sportu, kultury 

i  vzdělávání – všech součástí, které do  Sokola 

patří. Jsme rádi, že jsme mohli být u toho, máme 

obrovskou radost z  ocenění, kterého se nám 

od České obce sokolské dostalo! Vážíme si toho 

a  motivuje nás do  další činnosti pro naše svě-

řence i širokou veřejnost.

Pavlína Špatenková

 TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Cena Sokol roku 2020 putuje do Dvora


