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Vánoční přání starosty města
Vážení spoluobčané, 

milí Královédvoráci!

Je tu poslední měsíc 

letošního roku. Pro 

mnohé je to období 

zklidnění, adventu, 

duševní pohody. Jiní 

naopak trpí nedo-

statkem času, pro-

tože v práci musejí stihnout vše, co měli letos 

naplánované. K tomu se ještě přidávají další 

starosti jako nakupování dárků, shánění 

stromečku, kapra nebo pečení cukroví. Lec-

kdy to je pěkný shon. Věřím, že rozsvícený 

stromeček a radost z rozdaných dárků bude 

pro nás všechny odměnou a potěšením. 

Pro všechny školáky jsou Vánoce spojené 

s prázdninami a zimními radovánkami. 

Vánoce bývají také časem, kdy si připomí-

náme tradice – ani na to bychom neměli 

zapomínat. Věřím, že výzdoba v ulicích a roz-

svícený vánoční strom na náměstí pomůže 

vytvořit příjemnou sváteční atmosféru.

Vážení spoluobčané, přeji Vám, abyste 

konec roku zvládli bez velké nervozity 

a stresu, abyste vánoční svátky prožili 

v klidu se svými blízkými a přeji Vám hlavně 

hodně zdraví, prostého lidského štěstí 

a pohody v roce 2022.

Ing. Jan Jarolím, starosta města

Podoba autobusového nádraží vzejde 
z připravované architektonické soutěže
Po  úspěšně zrealizované architektonické soutěži 

na  revitalizaci areálu bývalé Mayerovy továrny 

město Dvůr Králové nad Labem připravuje další 

architektonickou soutěž, jejímž předmětem 

bude zpracování architektonicko-urbanisticko-

dopravního návrhu na  revitalizaci autobusového 

nádraží. Tento areál město vlastní od  konce roku 

2019 a v letošním roce koupilo i zbývající nemovi-

tosti, jež jsou součástí areálu, včetně budovy, která 

se v něm nachází.

Jak již dříve uvedl starosta Jan Jarolím, vybudo-

vání moderního autobusového terminálu je jed-

nou z  prioritních akcí zařazených i  do  akčního 

plánu programu rozvoje města. „Revitalizace 

autobusového nádraží je zcela jistě další projekt, 

který významně ovlivní podobu širšího centra 

města. Věřím, že na  základě architektonické 

soutěže se nám sejde řada kvalitních návrhů 

a projektů, stejně jako se tomu stalo v případě 

skončené architektonické soutěže na revitalizaci 

Mayerovy továrny. I  proto jsme si do  pracovní 

skupiny přizvali odborníky z  oblasti architek-

tury, urbanismu a  dopravy, protože je důležité 

připravit kvalitní zadání soutěže, která bude pro-

bíhat opět podle soutěžního řádu České komory 

architektů,“ podotýká starosta Jan Jarolím.

Výsledný návrh by měl architektonicky, urba-

nistickými a  provozními vazbami citlivě začle-

nit areál autobusového nádraží do  centra 

města, vhodně navazovat na  prostranství ulice 

17. listopadu a  řešit také parkovací a  odstavné 

plochy. Kromě umístění požadovaného 

množství stanovišť budou uchazeči navrhovat 

odbavovací halu pro cestující a součástí návrhů 

by měl být i prostor pro parkování s kapacitou 

přibližně 20 míst a  také prostor pro bezpečné 

stání pro kola. „Původně jsme požadovali až 

50 parkovacích míst, nicméně vzhledem k před-

pokládaným investičním nákladům byla tato 

kapacita snížena. Navíc došlo také k výraznému 

nárůstu cen stavebních prací a materiálů, takže 

tato částka musí být refl ektována v  rozsahu 

a velikosti zadání," vysvětluje starosta Jan Jaro-

lím. V rámci řešení širších dopravních vztahů se 

předpokládá napojení na trasy pro cyklisty.

Pokračování na str. 5

facebook.com/
mestodknl
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MgA.  Petr Kocourek začal 1. listopadu ve  Dvoře 

Králové nad Labem působit jako městský archi-

tekt, když uspěl ve výběrovém řízení. Jako zkušený 

architekt s  dlouholetou praxí má bohaté zkuše-

nosti nejen v oblasti urbanismu, kterému se inten-

zivně věnuje, ale také s  územním plánováním. 

Během profesní kariéry jeho práce získaly několik 

cen v různých architektonických a urbanistických 

soutěžích. 

Hlavní úkol městského architekta vnímá pře-

devším v  osvětě na  téma architektury, stavební 

kultury a  městského plánování, která se neobe-

jde bez otevřenosti a  vstřícnosti vůči veřejnosti. 

„Samozřejmě s  důrazem na  pokoru a  respekt 

k historii místa, města a krajiny,“ podotýká mimo 

jiné v  rozhovoru Petr Kocourek a  dodává: „Dvůr 

Králové nad Labem má, dle mého názoru, jako 

město úžasný a jedinečný ráz i potenciál rozvoje.“ 

Jak důležitá je podle vás pro město pozice archi-

tekta v té obecné rovině? 

Roli městského architekta vnímám především 

jako ideovou, iniciační a  koordinační. Věnovat 

se chci dlouhodobým koncepčním dokumen-

tům města, jako jsou strategický plán, územní 

plán, regulační plány a územní studie, a to nejen 

ve fázi zadání, ale i jejich naplňování. Souběžně 

s  touto činností bych se rád věnoval konkrét-

ním projektům a  stavebním záměrům ovlivňu-

jícím významně tvář města, jako jsou úpravy 

veřejných prostranství, komunikací a  staveb 

veřejných i soukromých. K dosažení komplexně 

uchopeného města bych chtěl zavést veřejné 

soutěže o návrh. 

Máte představu, jaká bude náplň vaší činnosti? 

Hlavní úkol městského architekta vnímám pře-

devším v osvětě na téma architektury, stavební 

kultury a městského plánování, která se neobe-

jde bez otevřenosti a vstřícnosti vůči veřejnosti. 

Samozřejmě s  důrazem na  pokoru a  respekt 

k historii místa, města a krajiny. 

Jste odborníkem na  územní plánování, co 

můžete v této oblasti Dvoru a jeho obyvatelům 

nabídnout? 

Územní plán je základním dokumentem, který 

slouží k  rozvoji města. Jsou v  něm zaneseny 

dlouhodobější vize rozvoje sídla. Jejich defi no-

vání se neobejde bez přímé participace s  jeho 

obyvateli. V  tomto procesu bych rád široké 

veřejnosti nabídl aktivní účast.  

Už jste měl možnost prohlédnout si město? 

Pokud ano, jak se vám líbí a  jak byste ho jako 

architekt zhodnotil? 

Dvůr Králové nad Labem má, dle mého názoru, 

jako město úžasný a  jedinečný ráz i  potenciál 

rozvoje. Jako první krok mne čeká se s  ním 

důkladně seznámit – s jeho vznikem, příběhem, 

obyvateli a stavbami. Město s pozicí městského 

architekta je u iniciačního počátku postupného 

a  časově náročného procesu tvorby sebevě-

domého města „Dvora architektury“. Velmi se 

na tento proces těším.

Město realizovalo architektonickou soutěž 

na  revitalizaci Mayerovy továrny, nyní chystá 

soutěž na  revitalizaci autobusového nádraží. 

Jak důležité je podle vás tyto soutěže pořádat?

Realizováním architektonické soutěže na  revi-

talizaci Mayerovi továrny se město vydalo tím 

správným směrem. Soutěží se získá množství 

konkrétních architektonických, urbanistic-

kých nebo konstrukčních návrhů, ze kterých je 

možné vybrat ten nejvhodnější. Je to nejrozum-

nější způsob výběru vhodného návrhu a projek-

tanta. Soutěže o návrh vnímám jako jeden z nej-

důležitějších nástrojů k  dosažení urbanistické 

a architektonické kvality města.

S  jakými praktickými záležitostmi se na  vás 

budou moci občané obracet a kdy? 

V tuto chvíli s představiteli města připravuji kon-

krétní plán a  podobu pravidelného setkávání 

s  širší veřejností, ať už formou konzultačních 

hodin nebo tematických vycházek. 

Celý rozhovor najdete 

na www.mudk.cz nebo se 

můžete podívat na rozší-

řenou verzi ve videoroz-

hovoru po  naskenování 

QR kódu. 

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Petr Kocourek: Hlavním úkolem městského 
architekta je především osvěta

MgA. Petr Kocourek
• konzultace pro veřejnost každou 

středu 15:00–17:00 hod. v kanceláři 

MěÚ (hlavní budova na nám T. G. Masa-

ryka 38, 4. patro, číslo dveří 401) – dopo-

ručujeme si návštěvu domluvit předem; 

• městského architekta je možné kontak-

tovat i mimo úřední hodiny;

• kontakty – tel.: 736 456 937, e-mail: 

architekt@mudk.cz. 

Vizitka
Studoval VUT Brno, Fakulta architektury 

1990–1994 (architektura + územní pláno-

vání); AVU Praha, Škola architektury 1995–

1999 (architektonická tvorba); od roku 

2002 aktivní člen České komory architektů, 

samostatná praxe autorizovaného archi-

tekta od října 2002; věnuje se urbanismu, 

prostorovému plánování a zpracování 

regulačních i územních plánů měst a obcí.

Technické služby povede od ledna příštího roku Vítězslav Šturma
Novým ředitelem Technických služeb města Dvora 

Králové nad Labem se od  1. ledna 2022 stane 

Vítězslav Šturma. Na základě proběhlého výběro-

vého řízení o jeho jmenování rozhodla rada města 

na  své schůzi 3. listopadu. Ta zároveň z  tohoto 

pracovního místa ředitele příspěvkové organizace 

města k 31. prosince 2021 odvolala Jana Horsáka, 

který technické služby vedl od  července 2015 

a nyní odchází do důchodu.

Vítězslava Šturmu zná většina obyvatel Dvora 

Králové nad Labem a  regionu jako zdravotnic-

kého záchranáře ZZS Královéhradeckého kraje, 

kde působí od ledna 2004. Během své profesní 

kariéry však pracoval na různých pozicích včetně 

manažerských. Vystudoval aplikovanou ekologii 

na  Lesnické fakultě České zemědělské univer-

zity v  Praze (titul Ing.), poté obor zdravotnický 

záchranář na SZŠ a VOŠ 5. května v Praze (titul 

DiS.), management zdravotnictví na Cambridge 

Business School (titul MBA). Získal odbornou 

způsobilost pro provozování tuzemské i  mezi-

národní nákladní dopravy vozidly nad 3,5 tuny 

a provozování přepravy osob vozidly do 3,5 tuny 

a  maximálně 8 osob. Od  roku 2018 je členem 

zastupitelstva, kam byl zvolen za Východočechy, 

a také členem rady města.

„Problematika fungování technických služeb mě 

zajímá již od roku 2015, kdy jsem se výběrového 

řízení na post ředitele této organizace zúčastnil 

poprvé. Z pozice radního jsem pak spolupraco-

val s  vedoucími pracovníky technických služeb 

při identifi kaci a  řešení jejich potřeb i  potřeb 

města,“ říká Vítězslav Šturma a  pokračuje: „Je 

třeba zvýšit kredit nejen technických služeb, ale 

také jejich pracovníků v  očích veřejnosti. Jako 

ředitel bych se rád stal plnohodnotným part-

nerem každému, kdo má nebo bude mít zájem 

na rozvoji našeho města, zlepšení jeho vzhledu 

nebo realizaci jakéhokoliv projektu majícího pří-

nos pro občany města i městský rozpočet. Záro-

veň bych se rád stal iniciátorem hledání tako-

vých projektů a pomáhal při jejich realizaci. Také 

bych rád změnil náhled na  technické služby, 

které by se měly stát partnerem jednotlivých 

odborů městského úřadu.“

„Rád bych poděkoval dosavadnímu řediteli Janu 

Horsákovi za  jeho činnost ve  vedení organi-

zace. Tato pozice rozhodně není lehká, protože 

práce technických služeb, které řeší úklid města, 

údržbu zeleně, provozování a údržbu sportovišť 

nebo svoz komunálního odpadu, je pod neustá-

lým drobnohledem občanů,“ podotýká starosta 

Jan Jarolím dodává: „Novému řediteli technic-

kých služeb tak samozřejmě přeji mimo jiné 

hodně sil, nadhledu a trpělivosti, které jsou pro 

výkon této funkce nezbytné.“

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický
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Nástěnný kalendář města Dvůr 
Králové nad Labem na rok 2022 
v prodeji v informačním centru

Chcete mít doma nástěnný kalendář 

města na  rok 2022? Tak se stavte v  infor-

mačním centru ve Švehlově ulici, kde je za 

120 Kč kalendář v prodeji. Tentokrát v něm 

najdete jak fotografi e ze Dvora Králové nad 

Labem, tak snímky krásných lokalit celého 

Podkrkonoší. 

(mik)

Jedná se o možnosti 
vysokoškolského studia 
ve Dvoře Králové nad Labem
Pro zájemce o  vysokoškolské studium se 

ve  Dvoře Králové nad Labem otevírá zají-

mavá příležitost. Svou pobočku by zde 

chtěla otevřít Collegium Humanum – Var-

šavská univerzita managementu, která 

nabízí dálkové vysokoškolské studium, a to 

v několika studijních oborech.

„Náš region dlouhodobě trápí odliv mla-

dých vysokoškolsky vzdělaných lidí. Ti jsou 

nuceni odejít studovat do velkých univer-

zitních měst, kde po ukončení studia často 

i  zůstávají. Dlouhodobě se snažíme tento 

trend zvrátit tím, že bychom chtěli podpo-

řit nabídku umístit pobočku vysoké školy 

přímo v  našem městě,“ říká Jan Helbich, 

místostarosta Dvora Králové nad Labem. 

Otevření pobočky je však podmíněno 

zájmem uchazečů.

Studovat lze nejen dálkově, ale také for-

mou online studia například v  rámci pro-

gramů celoživotního vzdělávání. Více infor-

macích naleznou zájemci na  stránkách 

www.humanum.cz/praha.

(mik)

Připravuje se odborný 
workshop ke sportovištím 
města
V říjnu letošního roku byla zadána Analýza 

potencionální poptávky po  sportovištích 

a  rámcové studie proveditelnosti včetně 

analýzy dopadů pro vybraná sportoviště. 

Součástí prací na uvedené analýze by měl 

být mimo jiné i odborný workshop, na kte-

rém by mělo být toto téma společně dis-

kutováno. Předpokládaný termín tohoto 

workshopu je 6. ledna 2022 v odpoledních 

hodinách. Místo bude upřesněno. Bližší 

informace sledujte na webových stánkách 

města www.mudk.cz a Facebooku.

Petra Zivrová

vedoucí oddělení kultury, sportu a cestovního ruchu

Již podruhé v  letošním roce hostil Hankův dům 

slavnostní předávání Cen města Dvůr Králové nad 

Labem, tentokrát za rok 2020. Zastupitelé na svém 

červnovém zasedání schválili držitele cen města 

buď za mimořádný počin v uplynulém roce, nebo 

za  celoživotní přínos v  konkrétní oblasti. Během 

ceremoniálu byla udělena také Čestná uznání 

města za  aktivní pomoc během koronavirové 

pandemie.

Laureáti Ceny města za rok 2020:

• Ladislav Válek za  realizaci 3D animace 

s názvem 17 století města Dvora Králové nad 

Labem;

• společnost INOTEX, spol. s  r. o., za  dodávku 

speciálně upravené textilie v první vlně pan-

demie – cenu přebírali ředitel společnosti 

Ing. Petr Janák, CSc., a Ing. Lenka Martinková, 

která se o vývoj upravené textilie zasloužila;

• Ing.  Karel Raich za  vydání knihy Lyžování: 

zvláště pak na Královédvorsku;

• prof.  RNDr.  Karel Martinek, DrSc., in memo-

riam za vydání knihy Zvičina: Historie památ-

ného vrchu Podkrkonoší;

• Hana Medikusová za celoživotní dílo v oblasti 

loutkoherectví;

• Libuše Vonková za  mimořádnou aktivitu 

při šití roušek během pandemie bez nároku 

na jakoukoliv odměnu.

Profi ly laureátů Ceny města Dvůr Králové nad 

Labem za rok 2020 najdete na www.mudk.cz.

Ceny předávali jako již tradičně starosta Jan 

Jarolím, místostarostka Alexandra Jiříčková 

a  místostarosta Jan Helbich a  laureáti obdrželi 

pamětní stříbrnou minci, pamětní list,  dárkový 

koš s  regionálními produkty a  také knihu Dvůr 

Králové nad Labem ve fotografi i.

Během ceremoniálu byla udělena také Čestná 

uznání města Dvůr Králové nad Labem za aktivní 

pomoc během koronavirové pandemie. Starosta 

Jan Jarolím a místostarostka Alexandra Jiřičková 

na  podiu vzpomínali na  nelehké období jak 

v  roce 2020, tak v  jarních měsících roku 2021, 

které bylo spojeno s lockdownem. Tehdy se pro-

jevila solidarita občanů města, kteří pomáhali 

nejen svým blízkým. 

Čestná uznání za aktivní pomoc během koro-

navirové pandemie:

• Městská nemocnice, a. s., Dvůr Králové nad 

Labem – cenu přebíraly hlavní sestra a členka 

správní rady Mgr. Jana Holanová a primářka 

interního oddělení MUDr. Věra Stránská;

• Farní charita Dvůr Králové nad Labem 

za  organizaci a  zajištění antigenního tes-

tování veřejnosti – cenu převzala ředitelka 

Mgr. Kateřina Hojná;

• Junák – český skaut, středisko Zvičina Dvůr 

Králové nad Labem, z. s., za dobrovolnickou 

pomoc, zejména zajištění nákupů potravin 

a  léků seniorům a  potřebným a  distribuci 

ochranných pomůcek – cenu převzal vůdce 

střediska Ing. Tadeáš Vodička;

• Střední průmyslová škola a Střední odborná 

škola Dvůr Králové nad Labem (SPOŠ), kterou 

zastupoval ředitel Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch;

• za  pomoc se zajištěním antigenního testo-

vání veřejnosti: pedagog SPOŠ Dvůr Králové 

nad Labem Mgr.  Jan Prokůpek a  studenti 

Eliška Doubravová, Kristián Nguyen, Micha-

ela Kubíčková, Věra Kynčlová a Petr Kozák.

Na  dění v uplynulých měsících upozornila 

na  několika panelech také výstava fotografi í 

ve  foyer Hankova domu, která návštěvníkům 

připomněla šití roušek, rozvážení dezinfekce, 

výrobu komponentů na  obličejové štíty, testo-

vání veřejnosti, které probíhalo v  prostorách 

Hankova domu, i  činnost lékařů a  zdravotníků 

královédvorské městské nemocnice.

Po pauze byla obnovena také tradice čestného 

hosta, slavnostního vyhlášení cen se zúčastnil 

rovněž královédvorský rodák Stanislav Čejka, 

armádní pilot létající na  vojenských stíhačkách 

JAS-39 Gripen a  vedoucí slavné akrobatické 

letecké skupiny Flying Bulls. Ten také se staros-

tou Janem Jarolímem předával jednu z cen.

V  doprovodném programu vystoupili učitelé 

a žáci místní ZUŠ R. A. Dvorského a jako překva-

pení pro jednu z  laureátek také Pěvecký sbor 

Lipnice.

Celý článek najdete 

na www.mudk.cz. 

Připravili jsme pro vás 

i  reportáž z  akce. Tu si 

pustíte jednoduše, stačí 

když svým chytrým tele-

fonem naskenujete uve-

dený QR kód. 

Miroslava Kameníková, foto: Jan Skalický

Během předání Cen města byla rozdána 
i čestná uznání za aktivní pomoc 
v době koronavirové pandemie

Ceny města nebo čestná uznání převzali: (horní řada zleva) Petr Janák, Lenka Martinková, Libuše Vonková, Karel Raich, 

Ladislav Válek, Hana Medikusová, Kateřina Hojná, Tadeáš Vodička, Petr Vojtěch, Eliška Doubravová, Věra Kynčlová, (dolní 

řada zleva) Michaela Kubíčková, čestný host Stanislav Čejka, Petr Kozák, Kristián Nguyen a Jan Prokůpek.
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Zásahy strážníků za říjen 2021

Druh zásahu říjen 2021

BESIP přestupky  155

Překročení nejvyšší povolené rychlosti 35

Veřejný pořádek (přestupek) 4

Součinnost s jinými orgány (PČR, MěÚ,...) 1

Obecně závazná vyhláška (přestupek) 2

OZV o volném pohybu psů 2

Občanské soužití (přestupek) 1

Majetek (přestupek) 7

Ztráty a nálezy 3

Životní prostředí 1

Prevence (opatření a úkony) 2

Pomoc v nouzi 1

Doručení písemnosti (šetření) 4

Předvedení (Policie ČR) 1

Odchyt zvířete (opatření) 5

Převoz na PAZS 1

Celkem přestupků a trestných činů: 225 

Celkový počet událostí 570

Pokuty v blokovém řízení 84

Na místě nezaplacených bl. pokut 14

Domluva 76

Předáno Policii ČR 1

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Pomozte nám zlepšit 
komunikaci města s veřejností, 
vyplňte dotazník
Město Dvůr Králové nad Labem aktuálně 

zpracovává komunikační strategii, jejímž 

cílem je zlepšení komunikace města smě-

rem k občanům, ale také k turistům a dal-

ším návštěvníkům města. Velmi důležitým 

zdrojem informací je zpětná vazba právě 

od vás, občanů města. Obracíme se proto 

na veřejnost s žádostí o vyplnění dotaz-

níku. Věříme, že vaše zpětná vazba pomůže 

zkvalitnit komunikaci města a jeho úřadů. 

Dotazník je možné vyplnit do 15. prosince 

2021, a to online na www.mudk.cz/anketa 

i v papírové formě. Najdete jej na recepci 

městského úřadu a v městském infocentru, 

na obou místech je možné vyplněné dotaz-

níky také odevzdávat. Dotazník je ano-

nymní, o výsledcích průzkumu budeme 

veřejnost informovat prostřednictvím 

webových stránek a sociálních sítí. Děku-

jeme za spolupráci.

(ska)

Starosta Jan Jarolím
v rozhovoru hovořil 
o investičních plánech města
Revitalizace areálu bývalé Mayerovy 

továrny, realizované nebo zamýšlené 

investiční akce města – to byla témata roz-

hovoru se starostou Janem Jarolímem pro 

Regionální televizi Výhodní Čechy. Hovo-

řil také o tom, co bude patřit k úkolům 

městského architekta, co bude s budovou 

městské spořitelny, Tyršovým koupalištěm 

nebo jak to vypadá 

s výstavbou bytů ve 

Dvoře Králové nad 

Labem. Na rozhovor 

se můžete podívat 

po naskenování QR 

kódu, nebo na webu 

www.mudk.cz.

Celkem 137 stromů a 246 keřů vysadí letos na pod-

zim pracovníci Technických služeb města Dvora 

Králové nad Labem v rámci každoroční výsadby 

dřevin. Ta začala v říjnu a potrvá minimálně do 

konce listopadu.

 „Vysazeny budou listnáče i jehličnany, převážně 

duby, jabloně, třešně, lípy, javory a jedle. Co se 

týká lokalit, jedná se například o Kotkovu nebo 

Macharovu ulici, Berlínek, nábřeží Jiřího Wolkera 

nebo Verdek,“ podotýká Milan Šimek, vedoucí 

odboru životního prostředí na městském úřadě, 

a pokračuje: „Navíc ještě bude mimo tuto 

výsadbu na konci listopadu vysazeno dalších 

80 ovocných stromů v lokalitě nad Verdekem.“ 

Tak jako každý rok, i letos město realizuje 

náhradní výsadbu za stromy, které musely být 

pokáceny například z bezpečnostních důvodů. 

„Stále platí, že se snažíme vysazovat minimálně 

dva nové stromy za jeden pokácený. Stromy 

v letních měsících zajistí příjemnější klima ve 

městě, zároveň vytváří vhodné prostředí pro 

život hmyzu, ptactva a menší živočichů,“ dodává 

Milan Šimek.

Miroslava Kameníková

O forenzní značení je stále zájem, 
speciální mikrotečky už chrání kola 
za více než 5 milionů korun
Již více než dva roky realizuje Městská policie Dvůr 

Králové nad Labem (MPDK) v rámci prevence kri-

minality projekt forenzního značení jízdních kol 

a  kompenzačních pomůcek, který má za  úkol 

snížit majetkovou trestnou činnost a  ochránit 

majetek občanů města. 

„Od  září 2019, kdy jsme projekt spustili, jsme 

označili celkem 169 jízdních kol v hodnotě přes 

5 milionů Kč,“ říká Jan Štípek, ředitel MPDK. 

Podle jeho slov je o  forenzní značení mezi 

obyvateli stále zájem, i  když ne tak velký jako 

na  počátku. „Zatímco v  úvodu jsme jízdní kola 

značili každou středu, nyní je to jednou měsíčně. 

Během pandemie jsme také museli na  čas 

forenzní značení přerušit, protože strážníci 

plnili jiné úkoly spojené s  nouzovým stavem, 

navíc jsme měli nedostatek značící látky, která 

se dováží z Anglie. V současné době už ale zase 

jízdní kola značíme, v říjnu jich bylo deset, v lis-

topadu čtyři,“ podotýká.

Forenzní značení probíhá prostřednictvím spe-

ciálních mikroteček s  jedinečnou syntetickou 

DNA, která je po zaschnutí pouhým okem nevi-

ditelná a bez viditelného poškození. „Předností 

této metody je jednoduchá aplikace, odolnost 

vůči vnějším vlivům a  dlouhá životnost. Ozna-

čené předměty jsou také zaregistrovány v  naší 

databázi a v mezinárodním registru a informace 

o  nich mohou využívat strážníci i  policisté,“ 

vysvětluje Jan Štípek a  pokračuje: „Navíc je 

na  takto označených předmětech ještě samo-

lepka s nápisem, která slouží k odstrašení poten-

ciálního zloděje.“ A  to zřejmě funguje, protože 

jak Jan Štípek přiznává, za  uplynulé dva roky 

nebylo na  MPDK nahlášeno jediné odcizené 

kolo, které by strážníci měli v databázi.

Forenzní značení probíhá přímo na  služebně 

MPDK, a to vždy první středu v měsíci. Konkrétní 

hodinu si mohou občané rezervovat prostřed-

nictvím rezervačního systému na  stránkách 

www.mudk.cz.  „K  samotnému značení by pak 

měli přijít s  řádně očištěným jízdním kolem 

a mít s sebou občanský průkaz, doklad o koupi 

a  vyplněné příslušné formuláře – přihlášku 

do evidence kol, souhlas se zpracováním osob-

ních údajů a  čestné prohlášení o  nabytí kola. 

V případě, že by tyto formuláře neměli s sebou, 

mohou je vyplnit i přímo na služebně,“ dodává 

Jan Štípek.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Značka kvality pro pečovatelskou službu
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad 

Labem získala za pečovatelskou službu Značku 

kvality udělovanou Asociací poskytovatelů soci-

álních služeb České republiky. Ocenění převzala 

ředitelka Marcela Hauke z rukou prezidenta 

APSS ČR na slavnostním galavečeru v rámci XII. 

výročního kongresu v Táboře 7. října 2021. Krá-

lovédvorská pečovatelská služba je dlouhodobě 

považována za jednu z nejlepších v ČR, o čemž 

svědčí řada ocenění na národní i krajské úrovni. 

Ocenění patří celému týmu za vysokou úroveň 

péče, individuální přístup a partnerství.

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem

www.psdvurkralove.cz

Ve městě přibydou nové stromy i keře



11/2021 NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE

5www.mudk.cz

Vychází odpadový kalendář 
města na rok 2022

Společně s  těmito Novinami královédvor-

ské radnice dostáváte do  rukou čtrnácti-

denní stolní „odpadový“ kalendář města 

Dvůr Králové nad Labem pro rok 2022, 

ve kterém přinášíme aktuální ucelené infor-

mace o  možnostech předcházení vzniku 

a třídění odpadů z domácností. V kalendáři 

jsou u  jednotlivých dní vyznačeny „odpa-

dové akce“, které se budou konat – např. 

mobilní svozy nebezpečných, objemných 

a  zahradních odpadů, elektrozařízení 

a  železného šrotu, provozní doby sběr-

ného dvora, sběrné dny pytlového sběru 

papíru, plastů, nápojových kartonů, textilu 

a  kovů v  pilotní oblasti, svoz vánočních 

stromečků, bioodpadu a týdny, ve kterých 

bude probíhat „měsíční“ svoz směsného 

komunálního odpadu. Dále v  kalendáři 

naleznete přehled kulturních, sportovních 

a společenských akcí, které se budou konat 

v našem městě v roce 2022.

Projekt „Odpadový kalendář – rok 2022“ 

podpořila autorizovaná obalová společ-

nost EKO-KOM, společnosti Marius Peder-

sen, Společnost Horní Labe, Jaroslav Jane-

ček – tiskárna ARPA a  sběrny druhotných 

surovin Lukas trade a Bohuslav Žižka.

Ing. Eva Šírková, odbor životního prostředí 

Upozorňujeme na uzavření 
pracoviště registru řidičů
Z  technických důvodů bude v  pátek 

10. prosince 2021 uzavřeno pracoviště 

registru řidičů a řidičských průkazů v hlavní 

budově MěÚ na náměstí T. G. Masaryka 38. 

Děkujeme za pochopení.                          (mik)

Uzávěrka č. 12/2021
Upozorňujeme přispěvatele, že uzávěrka 

Novin královédvorské radnice č. 12/2021 je 

již 13. prosince, abychom byli schopni zajis-

tit jejich tisk a distribuci v období vánočních 

svátků. Děkujeme za pochopení.              (red)

Stomatologická pohotovost
prosinec 2021
4. a 5. 12.: MUDr. Věra Hrabyová, Fügnerova 

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

11. a 12. 12.: DentMode, s. r. o., Poděbra-

dova 1959, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

491 616 464;

18. a 19. 12.: MUDr. Rudolf Dušánek (Stets 

Maksym), Roháčova 2968, Dvůr Králové 

nad Labem, tel.: 733 734 089;

24. a 25. 12.: MUDr. Jiřina Klustová – Sou-

kromá stomatol. ordinace, s. r. o., Preslova 

449, Dvůr Králové n. L., tel.: 499 622 560;

26. 12.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 1105, 

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

1. 1. 2022: MUDr.  Hana Šujáková, Roose-

veltova 474, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 621 423.

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

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Technické služby města informují

Podoba autobusového nádraží vzejde 
z připravované architektonické soutěže
Dokončení ze str. 1:

Zadání soutěže bude podrobně specifi kováno 

v návrhu soutěžních podmínek, které město při-

pravuje prostřednictví odboru rozvoje, investic 

a správy majetku a ve spolupráci s architektem 

Janem Veisserem. „Návrh má řešit koncepci 

celého řešeného území, v  rámci koncepce 

mohou být navrženy například i  další funkční 

využití území nebo stavby. Podmínkou ale je, 

že autobusové nádraží bude možné realizovat 

samostatně v  první fázi revitalizace stávajícího 

areálu,“ vysvětluje starosta Jan Jarolím a pokra-

čuje: „V  současnosti se do  dokumentů potřeb-

ných k zadání architektonické soutěže zapraco-

vávají návrhy a připomínky, ty poté předložíme 

odborné komisi k  fi nálnímu schválení podmí-

nek. Následně podklady zašleme České komoře 

architektů, která musí soutěž prohlásit za regu-

lérní a poté soutěžní podmínky ofi ciálně schválí 

rada města a soutěž bude vypsána.“ 

Již v  polovině loňského prosince rada města 

schválila členy poroty včetně jejich náhrad-

níků.  Nezávislými členy poroty byli jmenováni 

architekti Jakub Chuchlík, Martin Frei a  Ivan 

Lejčar, jejich náhradníkem Tomáš Cach. Závis-

lými členy poroty jsou místostarosta Jan Hel-

bich a  radní Ota Černý, náhradníkem starosta 

Jan Jarolím. „Porota bude během hodnocení 

posuzovat návrhy podle předem stanovených 

kritérií, k nimž bude patřit např. celková kvalita 

urbanistického, architektonického, dopravního 

a krajinářského řešení, ekonomická přiměřenost 

z  pohledu investičních a  provozních nákladů 

nebo možnost budoucího rozvoje řešeného 

a zájmového území. Návrh by měl samozřejmě 

respektovat také ekonomické možnosti města. 

Výše investičních nákladů na  revitalizaci auto-

busového nádraží je stanovena na 70 mil. Kč bez 

DPH a  předpokládáme, že navazující projekční 

práce by se mohly vyšplhat na  7 mil. Kč bez 

DPH,“ dodává místostarosta Jan Helbich.

Co se týká fi nancování, město chce na  revita-

lizaci autobusového nádraží získat část fi nancí 

z evropských dotací. 

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Prodej nádob 
na bioodpad 
o objemu 120 l
V lednu příštího roku 

bude zahájen pro-

dej hnědých odpa-

dových nádob na 

bioodpad o objemu 

120 l. 

Cena odpadové 

nádoby je 1.200 Kč 

s DPH. Občan si tuto 

nádobu může také zakoupit sám a poté oznámit 

technickým službám místo svozu. Nádoba musí 

být hnědé barvy s roštem (viz obrázek). Jiné typy 

nádob nebudou sváženy. 

V případě, že chcete nádobu koupit od tech-

nických služeb, využijte prosím provozních dnů 

pokladny, tzn. pondělí nebo středu. Platba je na 

místě možná pouze v hotovosti, bezhotovostní 

platbu převodem z účtu je nutné doložit. 

Kontakt – e-mail: adamkova@tsdvur.cz, 

tel.: 605 233 255.

Výdej odpadových 
nádob o objemu 
60 l a 660 l
Informujeme občany, že 

výdej nových odpadových nádob o objemu 

60 a 660 litrů bude zahájen začátkem ledna 

2022. Nádoby budou zapůjčeny na základě 

dokladu o frekvenci svozu a objemu nádoby, 

vydaného městským úřadem. 

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

Provozní doba sběrného dvora 
přelomu roku 2021 a 2022
Upozorňujeme občany, že sběrný dvůr v Seifer-

tově ulici bude na konci prosince otevřen takto:

22. 12. 2021:  7:30–11:30 hod.

24. a 25. 12. 2021:  zavřeno

27. 12. 2021: 13:00–17:00 hod.

29. 12. 2021: 7:30–11:30 hod.

31. 12. 2021: zavřeno;

1. 1. 2022:  zavřeno;

3. 1. 2022:  13:00–17:00 hod.

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

www.tsdvur.cz

Prodej vánočních stromků
V areálu společnosti Lesy města Dvůr Králové 

nad Labem, s. r. o., (vedle stavebnin PRODOMA) 

bude od 1. prosince zahájen prodej vánočních 

stromečků. Prodej bude probíhat do 20. pro-

since nebo do vyprodání zásob každý všední 

den od 8:00 do 16:00 hod., o sobotách pak od 

8:00 do 12:00 hod. 

V nabídce budou jedle kavkazské, smrky a boro-

vice, i okrasné chvojí a med z vlastní produkce. 

Platba je možná jen v hoto-

vosti, ceník bude vyvě-

šen na webu společnosti 

www.lesydvur.cz. 

Občany prosíme o dodržování hygienických 

opatření (roušky a rozestupy). 

Těšíme se na vás.

Petr Kupský, jednatel

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



Zákaz návštěv v Městské 
nemocnici Dvůr Králové nad 
Labem
Od  středy 3. listo-

padu 2021 platí 

na všech odděleních 

Městské nemocnice 

Dvůr Králové nad 

Labem zákaz náv-

štěv, a to až do odvolání.

(red), zdroj: www.mndk.cz

Do očkování proti nemoci 
covid-19 se zapojí také
praktičtí lékaři
V  posledních týdnech vzrostl zájem 

o očkování proti nemoci covid-19, a to jak 

třetí posilující dávkou, tak i první dávkou. 

Očkování třetí posilující dávkou je v okrese 

Trutnov primárně realizováno v ordinacích 

praktických lékařů, očkovací látka od fi rem 

BioNTech/Pfi zer je nyní dostupná v dosta-

tečném množství na  podání posilující 

dávky i  v  ambulancích. Vedle nemocnic 

je tak nově zapojeno také 42 praktických 

lékařů, kteří tak maximálně přiblíží dostup-

nost očkování všem zájemcům. 

Seznam zapojených praktických lékařů 

ve  správním obvodu Dvůr Králové nad 

Labem – Dvůr Králové nad Labem: Jin-

dřiška Roškotová, Markéta Štěpánková, 

Tomáš Deml, Andrea Stozsková, Dalibor 

Stozsek, Zdeňka Hausenblaseová. Dube-

nec: Marie Klepačová. Bílá Třemešná 

a Mostek: Alena Pušová.

Zdroj: Oblastní nemocnice Trutnov, a. s.

Homesharing pomůže rodinám 
s postiženým dítětem
Máte otevřené 

srdce a chuť pomá-

hat? Zapojte se 

do  nové služby – 

homesharing, kte-

rou nabízí Centrum Orion. Služba umož-

ňuje pravidelný pobyt dítěte s postižením 

v  domácnosti tzv. hostitele, který pečuje 

o dítě stejně jako o člena své rodiny. Hos-

titelem se může stát každý (jednotlivec 

nebo celá rodina), kdo může nabídnout 

svůj čas, energii a  prostor. Staňte se tedy 

součástí nově se rozvíjející formy pomoci 

rodinám s dítětem s postižením v Králové-

hradeckém kraji.

Kontakt: Mgr.  Marie Vrzáková, koordiná-

torka – e-mail: vrzakova@centrum-orion.cz, 

tel: 725 190 990, www.centrum-orion.cz

Zdroj: Centrum Orion 

Dvůr Králové nad Labem bude čerpat zkušenost 
s participativním rozpočtem od jiných měst 

Užitečné kontakty – covid-19
Upozorňujeme občany, aby s ohledem na zhoršující se epidemickou situaci sledovali aktuální 

informace o vývoji epidemie a o platných opatřeních, a to v médiích nebo na webových stránkách:

Covid portál – informační web o covid-19 přehledně, aktuální
opatření přeložená do běžných životních situací – https://covid.gov.cz

Česko očkuje – informační web o očkování – www.ceskoockuje.cz

Ministerstvo zdravotnictví – www.koronavirus.mzcr.cz

web královédvorské městské nemocnice – www.mndk.cz

web města Dvůr Králové nad Labem – www.mudk.cz/covid

Královédvorské náměstí Odboje se ve čtvrtek 

28. října 2021 stalo dějištěm vzpomínkové akce 

u příležitosti výročí 103 let od vyhlášení samo-

statné Československé republiky. Během krátké 

ceremonie, při které u památníku drželi čest-

nou stráž královédvorští skauti a sokoli zazněla 

krátká zdravice místostarostky města Alexan-

dry Jiřičkové a poté původní československá 

hymna v podání členů pěveckého sboru Záboj 

a dalších přítomných. Poté místostarostka Ale-

xandra Jiřičková spolu s místostarostou Janem 

Helbichem a zástupcem místních sokolů položili 

u památníku Odboje květinové věnce. Po skon-

čení piety na náměstí Odboje se členové vedení 

města spolu s královédvorskými skauty pře-

sunuli k památníku T. G. Masaryka v Nerudově 

ulici, kde položením květů uctili také památku 

prvního československého prezidenta.

Text a foto: Jan Skalický

Připomněli si výročí 103 let 
od vzniku republiky

Město Dvůr Králové nad Labem v  letošním roce 

realizuje participativní rozpočet, díky němuž 

se mohou občané více zapojit do  rozhodování 

o rozvoji města. I proto se připojí k projektu, který 

připravuje město Brno a jehož cílem je právě zvý-

šit zapojení veřejnosti do plánovacích a rozhodo-

vacích procesů veřejné správy, posílit její informo-

vanost o možnosti zapojení a také zlepšit proces 

fungování participativního rozpočtu a přenesení 

dobré praxe do jiných měst v Česku. 

„I díky tomu, že jsme v kontaktu s jinými městy, 

která mají s  participativním rozpočtováním 

bohaté zkušenosti, a  některé záležitosti s  nimi 

konzultujeme, oslovili nás pracovníci z  brněn-

ského magistrátu, zda bychom se nechtěli 

zapojit do jejich projektu, na který budou žádat 

dotaci. Tuto nabídku vnímáme jako skvělou 

příležitost načerpat praktické zkušenosti, které 

s  projekty v  participativním rozpočtu v  Brně 

mají, proto rada zapojení města do  projektu 

schválila,“ uvedla místostarostka Alexandra Jiřič-

ková a dodala: „Spolupráce bude spočívat např. 

v účastech na workshopech a konferencích, kde 

si budou účastníci vyměňovat své zkušenosti.“

Kromě Dvora Králové nad Labem jsou part-

nery projektu také České Budějovice, Ostrava-

jih, Zlín, Praha 11, Jeseník, Cheb, Orlová, Slaný 

a  Opava. Zmiňovaná města budou vystupovat 

jako partneři projektu bez fi nanční účasti.

Miroslava Kameníková

Proběhla instalace workoutu na 
stadionu pod Hankovým domem
Na letním stadionu pod Hankovým domem stojí 

nový workout. Specializovaná fi rma začala insta-

lovat jednotlivé cvičební prvky v blízkosti hřiště 

s umělým povrchem v úterý 2. listopadu. 

V současné době se řeší, v jakém režimu bude 

moci veřejnost venkovní posilovnu využívat. 

Projekt je realizován v rámci pilotního ročníku 

participativního rozpočtu města Dvůr Králové 

nad Labem, v němž se právě pro instalaci wor-

koutových prvků vyslovilo v hlasování nejvíce 

obyvatel města.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický
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Nejdříve, před pár lety, koupí současné vedení 

města dvě nemovitosti zhruba za necelých 

20 milionů, spořitelnu a tržnici, aniž by mělo jas-

nou představu, na co je využije. Pak prodá prů-

myslovou zónu investorovi za 17,5 milionu s vidi-

nou průmyslové výroby a 350 pracovních míst.

Tu reprezentativnější budovu na náměstí 

budeme mít třeba pro pár úředníků, nebo ji 

budeme půjčovat fi lmařům. To zaznělo na před-

volební debatě před třemi lety. Naštěstí památ-

káři nepovolili ve stávající knihovně Slavoj posta-

vit výtah, takže naše historická budova najde 

konečně smysluplné a důstojné využití. Přestě-

hování knihovny Slavoj už jsme na zastupitelstvu 

schválili. I když mi pan starosta před dvěma lety 

na můj návrh, že knihovna v bývalé spořitelně by 

byla super, řekl, že podlahy by tu zátěž knih nevy-

držely. Teď už asi ano, což opravdu ze srdce vítám.

V té druhé nemovitosti byl záměr parkovacího 

domu v blízkosti centra. Bohužel sloupy protína-

jící všechna poschodí této budovy by asi tomuto 

účelu vadily. Tak po letech nečinnosti byla 

vyhlášena architektonická soutěž. Pro soutěžící 

architekty byla vyčleněna částka na odměnu 

pro tři nejlepší návrhy 2 miliony Kč. V zadání je 

podmínka ceny realizace 340 milionů (akční plán 

počítal s 250 miliony). Proč dáváme dopředu tuto 

informaci? Třeba by nás ateliéry překvapily jinými 

cenami. Ale takhle už dopředu vědí, s kolika 

penězi mohou při projektování stavby manév-

rovat, a zároveň vědí, že za vypracovaný projekt 

dostanou 22,5 milionu. Vůbec neřešíme cenu 

provozu tohoto kulturně zábavního centra. Bude 

stát možná 1 milion korun měsíčně. Kam se hra-

bou náklady na provoz krytého bazénu.

Milion sem, milion tam. Prý máme zdravé 

fi nance. Mohli jsme mít lepší, kdybychom si před 

3 lety nepodřízli větev prodejem průmyslové 

zóny novému vlastníkovi dřív, než továrnu vybu-

doval, a teď, změnou územního plánu byl tento 

pozemek zhodnocen na plochy smíšené měst-

ské. Co to znamená? Z pozemku pro výrobu 

za 17,5 se stal pozemek možná za 240 milionu 

třeba na výstavbu rodinných domků. Což o to, 

bydlet se tam nebude špatně. Ale koalice nemu-

sela schvalovat úvěr u banky 160 mil. Kč, také 

úvěr na koupi ČOV byl asi 200 mil. Kč, ale to prý 

nemá s městem nic společného, je Městských 

vodovodů a kanalizací. A ty jsou čí?

Libuše Vonková, zastupitelka (ODS)

Něco je asi špatně

Autobusové nádraží se kupovalo ve  dvou eta-

pách. Nejprve pozemek (v září 2019) a následně 

budova. Už při koupi pozemku jsem navrhovala, 

ať se vedení pokusí vyjednat spolu s pozemkem 

i  koupi budovy. Jsem přesvědčená, že cena, 

kterou jsme zaplatili, mohla být příznivější. 

Pozemek nás stál 10 milionů. Na  červnovém 

jednání se schválila koupě budovy – cena 5 mili-

onů korun. Nyní rada města vypsala architek-

tonickou soutěž na  revitalizaci autobusového 

nádraží. Soutěž nás bude stát 900 tisíc. 

Nejen, že architektonickou soutěž považuji 

za zbytečné rozhazování, ale i zadání soutěže je 

diskutabilní. Pracovat se totiž může i s variantou, 

že budova se může zbourat. Chováme se jako 

řádní hospodáři, když dům, který nás stál 5 mili-

onů, pošleme k  zemi? Pokud k  tomu přičteme 

částku za  demolici i  cenu za  vypsanou soutěž, 

dostaneme se na  nějakých sedm či osm mili-

onů. Naše sportoviště, dětská hřiště a  mnohde 

i chodníky jsou v katastrofálním stavu. Můžeme 

si dovolit takto plýtvat společnými penězi?

A  to ani nemluvím o  tom, že v  akčním plánu 

Rozvoje města je předpokládaná cena za revita-

lizaci 50 milionů, nyní je ale zakázka vypsaná na

70 milionů! Opravdu město naší velikosti 

potřebuje tak fi nančně náročný dopravní uzel? 

Předpokládá se, že zde bude 19 stanovišť pro 

autobusy a  20 parkovacích míst pro osobní 

automobily.

A  jen pár příkladů na  závěr: město Hořice má 

autobusové nádraží za  13 milionů, Hostinné 

za 23, Nový Bydžov za 40 milionů. Velkorysý ter-

minál vznikl v  Nové Pace (64 milionů), ale tam 

spolu s ním vystavěli i parkoviště s 80 místy.

Dana Bohutínská

zastupitelka (ODS) 

Chová se město 
skutečně jako 
řádný hospodář?

Jedenáct kilometrů k dálnici. Jedenáct 
kilometrů k nové vizi města 
Jedenáct kilometrů, tedy přibližně 11 minut 

jízdy autem bude Dvůr Králové nad Labem 

od 17. prosince 2021 dělit od dálnice D11. Jaký 

prostor to dává našemu městu? 

Můžeme se dál s  klapkami na  očích upínat 

k  pozlátku plechových továren na  pracovní 

místa. Nebo radši podpoříme místní tradiční 

malé a  střední, mnohdy hi-tech podniky 

a  zaměstnavatele, nechceme-li být městem 

montoven a  nocleháren pro dělníky. Dejme 

konečně zelenou kvalitnímu bydlení, čistému, 

zelenému a bezpečnému veřejnému prostoru. 

Chceme jít skutečně cestou milionů 

vynaložených každoročně na  provoz vlastního 

krytého bazénu? Nebo tento výdaj necháme 

Trutnovu, Hořicím, Pace, Hradci. Všechna jsou (či 

budou) do půl hodiny cesty, my si jen vybereme, 

do  kterého si pojedeme zaplavat. A  ty miliony 

radši investujeme do  našeho koupaliště, hřišť 

a sportovišť. 

Nejen díky dálnici bude Dvůr Králové nad 

Labem městem pro spokojené obyvatele, ne pro 

plechové haly, vedle kterých bydlet není žádná 

slast. Naše město bude takové, jaké si zvolíme.

Ing. Veronika Tomková

zastupitelka (DKoalice – TOP 09)

Když jsou věci trochu jinak...
V  NKR č. 10/2021 byl otištěn názorový článek 

zastupitele Jana Béma s  názvem Sakra drahé 

poučení!!! Obsahuje řadu „zavádějících“ infor-

mací včetně té o odhlasované změně územního 

plánu (ÚP). K žádnému schválení změny územ-

ního plánu na zastupitelstvu totiž nedošlo. 

Zastupitelé schválili pouze zahájení pořízení 

5. změny. Jedním z žadatelů je i společnost Kar-

sit jako vlastník pozemků v  průmyslové zóně 

a její návrh je jedním ze cca 50 návrhů určených 

k  dalšímu prověření. Karsit požádal o  změnu 

zařazení pozemků v  průmyslové zóně na  plo-

chy smíšené obytné – městské s  možným 

využitím např. na výstavbu rodinného bydlení 

či sportovišť. Pro detailní využití daného území 

ve  změně ÚP bude město uplatňovat pod-

mínku zpracování územní studie této lokality.

Nyní bude vybrán architekt ÚP, který s  úřa-

dem územního plánování jako pořizovatelem 

prověří žádosti zařazené do skupiny „prověřit“, 

zpracuje návrh změny ÚP, ten bude projednán 

s  orgány státní správy a  veřejností. A  podle 

výsledků projednání bude návrh změny ÚP 

předložen zastupitelstvu. O jakémkoliv budou-

cím využití pozemků v průmyslové zóně nebo 

o jejich prodeji je však zbytečné spekulovat, schvá-

lení změny ÚP může trvat řadu měsíců nebo let. 

Průmyslová zóna Zboží se začala nabízet v roce 

2006 a  až do  roku 2015, než se o  ni začal zají-

mat tehdejší majitel Karsitu pan Řípa, nenašla 

žádného investora. I  z  fotovoltaické elektrárny, 

která tam měla vzniknout za  předchozího 

vedení města, sešlo. Takže pokud zde byly 

návrhy na změnu územního plánu z průmyslové 

zóny na  komerční využití, jak tvrdí pan Bém, 

proč tedy nebyly do té doby realizovány? Žádný 

z  26 zájemců o  realizování investice v  průmys-

lové zóně Zboží svůj zájem nedotáhl dál než 

k prohlídce nezasíťované zóny na okraji města...

Netuším, odkud má pan zastupitel Bém infor-

mace o  tom, za  kolik bude Karsit pozemky 

k  bytové výstavbě prodávat, ani jak vypočítal, 

kolik na tom jako majitel pozemků utrží. A stejně 

tak pan Bém asi neví, že kromě investic do zasíťo-

vání zóny fi rma investovala i dalších 150 mil. Kč 

do nákupu alternativních ploch pro umístění liso-

vacích strojů a stejně nakonec o zakázku určenou 

pro Dvůr Králové nad Labem z 90 % přišla.

Na naše město ale společnost Karsit nezanevřela. 

I s ohledem na jakýsi odkaz zesnulého Františka 

Řípy nabídla část ploch k  využití podle uvážení 

a  potřeb města a  jeho obyvatel. V  tuto chvíli je 

opravdu velmi brzo na „parcelování“ celé zóny 

a  spekulace. Postoj Karsitu však i s ohledem na 

jeho záměr vyhlášení architektonické soutěže pro 

celou lokalitu zůstává stejný a k městu vstřícný. 

Už teď je jasné, že Karsit žádnou továrnu v prů-

myslové zóně Zboží nikdy nepostaví, proto se asi 

objevují myšlenky, že by tedy bylo lepší, kdyby 

pozemky opět vlastnilo město. V  tom případě 

bychom ale museli Karsitu zaplatit desítky mili-

onů korun, které fi rma do  úprav a  zasíťování 

zóny investovala. Opravdu nevím, o  co vlastně 

panu zastupiteli Bémovi jde. V tuto chvíli to ale 

rozhodně nevypadá tak, že o  podporu bydlení 

a neutěšené bytové situace v našem městě. 

Neustále se hovoří o tom, že Dvůr trápí nedosta-

tek bytů a sportovišť, to všechno by zde mohlo 

najít své místo. Nebylo by tedy lepší, kdybychom 

spolupracovali a na takto připravených pozem-

cích vybudovali něco, co podpoří rozvoj města? 

Myslím, že bude lepší, když namísto nevyužité 

zelené plochy zde v  budoucnu vyroste třeba 

úplně nová městská čtvrť.

Ing. Jan Jarolím, starosta města
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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.

UVAŽUJETE O PRODEJI SVÉ
NEMOVITOSTI?

V realitách působím 17 rokem a prodala jsem 

790 nemovitos  . Tak to pojďme konzultovat 

společně.

Makléř Vašeho regionu:
Ing. Blanka Malá
Tel.: +420 736 765 800
e-mail: bmala@mmreality.cz 
Kancelář: 
Heydukova 705, Dvůr Králové nad Labem

HODOVÁNÍ A POSEZENÍ 
NA KOPEČKU – OSLAVA JINAK

SKVĚLÁ KUCHYNĚ I PROSTŘEDÍ  

Je vás víc než čtyři? Přijedeme pro vás a
odvezeme vás kopečkovským autem zdarma

Páteční večery se sudetskou kuchyní,
promítáním Cimrmana a kvízem

„Holčičí!“ oslavy a pokec: odpolední sauna, 
vířivka, večeře, vínko, probrání věcí důležitých 

– oslava jinak!

Vyhlášená kuchyně, prý nejlepší v okolí, 
ochutnejte

Podzimní a zimní posezení každý čtvrtek až 
neděle

Penzion a Restaurant Na Kopečku A.D.1795
Horní Brusnice 23

Tel.: 731 320 017; info@kopecek1795.cz

Stovky přečtených knih našly nové majitele
V sobotu 6. listopadu 2021 se dopoledne mraky 

nad Dvorem roztáhly, aby sluneč ní paprsky 

ohř ály naše zmrzlé ruce. Na námě stí Václava 

Hanky jsme od rána př ipravovali dlouho pláno-

vanou a dvakrát odkládanou akci – bazar knih. 

Nechtě li jsme již potř etí lidem vzít radost ze 

sdílení knih, proto jsme kvů li epidemiologické 

situaci narychlo vymysleli zjednodušenou verzi

a akci jsme př esunuli z vyhř ívaných prostor gym-

názia do přilehlého parčíku. Naště stí se vypl-

nila slibná př edpově ď  poč así a bazar př ilákal 

nejen nadšené č tenář e, ale také kolemjdoucí č i 

návště vníky centra mě sta. 

Na místě  se nám sešlo kolem tisícovky knih. 

Našla se mezi nimi i první vydání ze zač átku 

minulého století nebo naopak nedávno vydané 

díly ságy Hra o trů ny. Nejvě tší radost jsme však 

mě li z toho, že více než tř etina knih našla nového 

majitele. Ve skvě lé komunitní atmosféř e se tak 

potkali lidé s podobnými zájmy, ale zároveň  se 

v rámci dlouhodobé udržitelnosti recyklovaly 

knihy, které by jinak skonč ily ve sbě ru.

 

Moc tímto děkuji všem, kdo při organizaci akce 

pomohli – včetně úředníků, kteří poradili se 

záborem. Bazar knih je také podporován měs-

tem Dvůr Králové nad Labem. Se samotným 

tříděním knih nám pomohla dobrovolnice, která 

se již delší dobu skvěle stará o první dvorskou 

knihobudku umístěnou nad schody letního 

stadionu. Knihobudka byla během bazaru knih 

vyklizena, vyčištěna a doplněna o nové tituly. 

Zároveň se dřevěná dvířka knihobudky dočkala 

nového nápisu. Jarní Bazar knih je plánován 

na 26. března a jeho součástí bude odložený 

doprovodný program včetně besedy s autory 

knih ze Dvora Králové nad Labem 

Dvorské knihobudky
Do konce roku bychom rádi našli vhodné místo 

pro další dvorskou knihobudku. Uvítáme pomoc 

a spoluúčast dalších dobrovolníků na vzniku 

i správě knihobudky. První Dvorská knihobudka 

je přetížená a místo nad dlouhými schody všem 

nevyhovuje. Kontaktovat nás můžete na e-mailu 

spolekprodvorek@gmail.com nebo na 602 308 878.

Další projekty
Spolek pro Dvorek jako inkubátor komunit 

v tomto roce podpořil a organizoval tyto akti-

vity: Rozkvetlé Královédvorsko; Čtení u kni-

hobudky; Bazar knih; Příměstské letní tábory 

Dvorek; Úprava běžkařských stop v regionu; 

Organizace všestranných sportovních aktivit 

pro děti po lockdownu – OCR. Zájemci mohou 

sledovat aktivity Spolku pro Dvorek na fcb Spo-

lek pro Dvorek nebo na stránce spolekprodvorek.

kralovedvorsko.cz. Knihobudkám se věnuje sou-

kromá fcb skupina Dvorské knihobudky.

Kateřina Sekyrková, Spolek pro Dvorek

INZERCE  V NOVINÁCH 

KRÁLOVÉDVORSKÉ  RADNICE
Řádková inzerce od 150 Kč; plošná inzerce od 700 Kč.

Více na: www.mudk.cz/nkr, tel.: 499 318 258

Í  
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TU13374    cena: 5.950.000 Kč
Rodinný dům s bývalou prodejnou v 1.NP, bytem 3+1 2.NP.

Podlahová plocha obytné části: 112 m2.

TU13375    cena: 2.990.000 Kč
Prodej rodinného domu k rekonstrukci v obci Vítězná,

část Kocléřov. K domu náleží větší zahrada.

DK13237    cena: 6.699.000 Kč
Prodej zděného dvoupodlažního domu s obchodem

a kancelářskými prostory v centru DKnL.

Pro našeho významného 

korporátního klienta hledáme 

byty všech velikostí v regionu 

Dvora Králové. 

Nabízíme férové jednání a 

rychlou platbu. 

Více info na tel:  724077752

Eva JAROŠOVÁ Michal FLÉGR Soňa ZIKEŠOVÁ

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

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

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

www.tana.cz

Realitní kancelářeRealitní kanceláře

klíč k vaší
spokojenosti



10

NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE          11/2021

www.mudk.cz

Společenská rubrika
Noví občánci města
V říjnu 2021 se narodilo 10 občánků našeho města – 5 chlapců a 5 děvčat.

Jana Náhlovská, evidence obyvatel

Úmrtí
V měsíci říjnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 28 lidí, z toho bylo 

12 královédvorských občanů, 8 mužů a 4 ženy.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili v říjnu 22 občanů s gra-

tulaci k životnímu jubileu. V tomto období oslavil 1 pár stříbrnou svatbu, 

8 párů zlatou svatbu a 3 diamantovou svatbu.

Lenka Havlová, Komise pro občanské záležitosti

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

Zdeněk Pelíšek a Jitka Vojteková   – 1. 10. 2021

David Kumpoch a Kristýna Kouřímová   – 8. 10. 2021

Jan Kolář a Aneta Bezrová    – 9. 10. 2021

Jiří Panoška a Lucie Písecká    – 22. 10. 2021

V obci Vítězná uzavřeli manželství tito snoubenci:

Václav Nývlt a Miroslava Grofová   – 9. 10.2021

V obci Kuks uzavřeli manželství tito snoubenci:

Martin Maxa a Kateřina Marková   – 8. 10. 2021

Údaje jsou zveřejněny na základě souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Vzpomínka
Dne 1. prosince by se dožil 70 let pan 

Jiří Javorský, který dlouhá léta působil 

v královédvorském Výzkumném ústavu 

textilního zušlechťování. Ve čtvrtek 

16. prosince 2021 uplyne 16 let, co od nás 

navždy odešel. Kdo jste znali jeho laskavost, 

dobrotu a obětavost, vzpomeňte s námi.

S láskou a úctou vzpomíná rodina

Vzpomínka
Dne 2. listopadu 2021 uplyne 100 let od narození pana 

Karla Komárka, dlouholetého politického vězně, hlu-

boce věřícího a čestného člověka.

Vzpomíná rodina Komárkova, Krýzova a Riškova 

Zleva: Rozárie Jirásková, Petr Bartecký, Anna Pištová, Matyáš Pitro, Lilia Tarita 

a Eva Marousková.

Zleva: Leontýna Zlatníková, Rozálie Konečná, Lukáš Hospodka, Jaroslav 

Novák, Kristián Pohl a Šimon Slezák

Zleva: Isabella Šimková, Martin Bopko, Sebastián Říha a Tadeáš Merkl

Vítání občánků
Ve druhé polovině října bylo na Staré radnici slavnostně přivítáno

16 občánků našeho města. 

Připravují Tříkrálovou sbírku
Jako každý rok proběhne na  začátku ledna Tříkrá-

lová sbírka, kterou ve  městě zajišťuje Farní charita 

Dvůr Králové nad Labem. Ten loňský ročník byl 

poznamenán pandemií, přesto se ve Dvoře Králové 

nad Labem do  kasiček podařilo vybrat 51.452 Kč. 

Tyto prostředky pomohou k uspořádání zajímavých 

workshopů a  speciální psychologickou pomoc pro 

děti vyrůstající v náhradní rodinné péči. Dále na zkvalitnění služeb pro seni-

ory a zdravotně či mentálně postižené. 

Nevíme, jak se bude vyvíjet situace spojená s nemocí 

covid-19, ale pro nastávající ročník sbírky se vše 

připravuje tak, aby mohla proběhnout. Pracovníci 

Charity mají s  dodržováním hygienických pravidel 

zkušenosti ze sociálních i zdravotních služeb. S jisto-

tou můžeme říci, že se nemění naše motto „Pomáhá 

každá koruna“. Výtěžek bychom chtěli použít napří-

klad na zakoupení dalšího automobilu pro rozrůsta-

jící se službu Osobní asistence Domácí péče.

Přispět do  sbírky můžete bezhotovostně pomocí QR kódu nebo můžete 

fi nance vložit na  účet Tříkrálové sbírky č. 66008822/0800, VS 777955003, 

nebo přispět prostřednictvím dárcovské DMS ve  tvaru KOLEDA 30 

(60 nebo 90) na číslo 87 777. Bližší informace na www.trikralovasbirka.cz nebo 

www.dk.charita.cz. Všem štědrým dárcům již nyní děkujeme.

Do  nastávajícího rok 2022 bychom chtěli za  naši Charitu popřát pevné 

zdraví a vše dobré do nového roku.

Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Domovenka pomáhá nemocným 
roztroušenou sklerózou
Žít doma! Pro většinu z  nás normální. Pro vážně 

nemocné roztroušenou sklerózou neřešitelná věc. Sami 

se ani nepoškrábou. Nerozsvítí. Nezapnou počítač. Mají 

svá přání, mají své sny. Chtějí, ale nemohou! Domov 

sv. Josefa, jediné zařízení v ČR, které se o nemocné roz-

troušenou sklerózou stará, i letos spouští kampaň DOMO-

VENKA. Co to znamená? Domovenka je jedna hodina cvi-

čení pro jednoho pacienta s roztroušenou sklerózou, aby mohl žít doma.

Jak to funguje? Vy darujete domovenku. My zajistíme zbytek ve spolupráci 

s  naší odbornou poradnou. Vyslechneme potřeby pacienta/pečující osoby 

– propojíme je s odborníkem, terapeutem, pomůžeme jim vyřešit výzvy, se 

kterými se potýkají. Na webu www.domovsvatehojosefa.cz si přečtěte příběh, 

jak domovenka pomáhá (Domovenka pomáhá, tentokrát v Novém Bydžově). 

Proč podpořit? protože i lidé s roztroušenou sklerózou si zaslouží žít doma 

plnohodnotný život; protože podobně jako nikdo z nás nechtějí být sami; 

protože pomáhat potřebným může být součástí života každého z  nás. 

Částkou pouhých 290 Kč pomůžete jednomu z  nich. Pokud si myslíte, že 

pomáhat je správné, pak je to také váš příběh. Lepší život s roztroušenou 

sklerózou – Domovenka.cz. Děkujeme, že pomáháte lidem s roztroušenou 

sklerózou k větší soběstačnosti, aby mohli žít v pohodlí domova.

Domov sv. Josefa v Žirči
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Zajímavosti ze SPOŠ Dvůr Králové nad Labem

Školní rok 2021/2022 na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem

Strašidelná bojovka v Domově 
mládeže 

Halloweenská bojovka, kterou každoročně pořá-

dají na začátku listopadu starší ročníky naší školy 

pro žáky prvních tříd, opět slavila úspěch. Letos 

se nesla v duchu zombie apokalypsy a maskéři 

se při přípravě opravdu snažili. Celá akce pro-

bíhala za bedlivého dohledu vychovatelů, kteří 

byli zárukou, že vstup na  jednotlivá strašidelná 

místa nacházející se v  potemnělých zákoutích 

internátu byl vždy dobrovolný. Celkem se při-

hlásilo do bojovky 7 týmů. Všechny si za absol-

vování strašidelné stezky zasloužily cenu útěchy, 

vítězové si odnesli balíčky plné sladkostí. Prváci 

si akci dle reakcí užili a nemohou se dočkat, až 

příští rok budou sami strašit nováčky. 

Bc. Kateřina Lukášová

Praxe na Týdnu duchů
Naše škola v tomto školním roce navázala na loň-

skou spolupráci se Safari Park Resortem. Žáci 

z  oborů Kadeřník a  Kosmetické služby měli již 

na konci října svoji premiéru v zoo v rámci tema-

tického Týdne duchů. V  salónku hotelu Safari 

měli naši žáci pro návštěvníky připravená sta-

noviště s malováním na obličej a pletením afro-

copánků. Po dobu úpravy dětské vizáže a účesů 

měli rodiče možnost vyzkoušet masáž od našich 

žáků oboru Masér sportovní a kondiční. 

Juniorfi lm a zkušenost s tvorbou 
animace

V polovině října jsme se žáky 1. ročníků oborů 

Kadeřník a Kosmetické zhlédli projekci krátkých 

fi lmů festivalu Juniorfi lm, který pořádal v  kině 

Svět DDM Jednička. Už cestou zpět do školy se 

spustila diskuse o  tom, co se komu líbilo a  jak 

mohou některé děti vůbec dokázat tak dobré 

animované fi lmy vytvořit. 

O  pár dnů později jsme byli pozváni do  Jed-

ničky na workshop na téma Filmová dílna a triky 

s  kamerou. Na  místě se nás ujali odborníci 

z pražské Aeroškoly a  představili nám několik 

pracovních stanovišť. 

Ve  skupinách jsme si 

vyzkoušeli všechny 

způsoby natáčení animačních fi lmů. Z někoho 

se při práci vyklubal rozený režisér, výtvarník či 

„střihač”. S nadšením a humorem vytvořili z jed-

notlivých sekvencí zajímavé minifi lmečky s růz-

nou tematikou včetně příběhu z podmořského 

světa, kde mořská panna umírala pod tíhou 

odpadků. Zpáteční cesta do  školy byla opět 

jedno velké diskusní fórum. Děkujeme za skvě-

lou zkušenost!

Bc. Jana Krajčírová 

Salon republiky pro budoucí 
průvodce 
V rámci praktických cvičení si žáci 2. C vyzkoušeli 

své průvodcovské schopnosti v  ulicích Hradce 

Králové. Jejich úkolem bylo své spolužáky pro-

vést 3,5km procházkovým okruhem zvaným 

„Salon republiky”, který přibližuje unikátní 

urbanistický koncept a stavby Gočára či Kotěry 

ze začátku minulého století. Práci profesionála 

pak mohli žáci sami pozorovat a učit se od něj 

při komentované prohlídce rekonstruované 

Bílé věže, kterou nás zkušeně provedla jedna 

z našich úspěšných absolventek. 

Mgr. Jana Hojná 

Dny otevřených dveří
Zveme vás na  prohlídku naší školy v  rámci dnů 

otevřených dveří, které se konají nejdříve v úterý 

14. prosince od  14:00 do  18:00 hod. V  novém 

roce vás rádi uvidíme 22. ledna a 16. února 2022.

2. C sázela stromy
Třída 2. C chtěla vyko-

nat něco užitečného 

pro druhé a současně 

prohloubit svou třídní 

soudržnost a akceschopnost. Proto o víkendu 

23.–24. října vysázela 50 ovocných stromů

v Hřibojedech a pak tam za odměnu přenocovala 

a strávila příjemné chvíle při sportu, táboráku 

a vyprávění. Děkujeme obci Hřibojedy i dalším 

dobrovolníkům za zajištění ubytování a stravo-

vání i za milou pochvalu! 

PhDr. Ivo Rejchrt, třídní učitel 2. C

Kolik mil?

V  pondělí 25. října se na  nábřeží uskutečnil 

tradiční podzimní běžecký závod. Je součástí 

celoroční sportovní soutěže tříd,  dívčí trasa 

měří 2,4 km a chlapci běží 3,5 km. Bohužel něk-

teré třídy závod neobsadily, což je velká škoda. 

Běželo se za  velmi slušného počasí a  v  poho-

dové sportovní atmosféře. Medailistům gratu-

lujeme a všem závodníkům děkujeme za účast. 

Mgr. Stanislav Ježek

Po nechtěné roční virové pauze se opět od září 

na  našem gymnáziu rozběhl kroužek zamě-

řený na  přírodovědné a  technické obory. Jeho 

realizace je možná i díky fi nanční podpoře Krá-

lovéhradeckého kraje. Abychom oslovili co nej-

více našich potenciálních badatelů, snažíme se 

o pestrou nabídku témat. V záři mohli studenti 

1. ročníků poznat, že matematika není jen teo-

retická věda ze školních lavic, a vyzkoušeli si její 

možné aplikace prakticky a mimo školu. Vytvořili 

si reálnou mapu vlastními silami vymezeného 

aru lesa, zjišťovali objemy a  délky nebo růz-

nými metodami měřili plochu rybníku. Primární 

náplní biologicky laděných setkání je tech-

nika mikroskopování. To ocení hlavně zájemci 

z 2. ročníků, kteří v důsledku distanční výuky loni 

kompletně přišli o laboratorní práce z biologie. 

V  chemické laboratoři testují exotermní reakce 

efektních pokusů nadšenci z  1. a  2. C. Při fyzi-

kálních setkáních zatím účastníci stihli sestavit 

palivový článek a k němu autíčko na vodík, větr-

nou elektrárnu nebo elektromotor. V nejbližších 

týdnech se bude moci zapojit IT sekce a nahléd-

nout do virtuální reality pomocí 3D brýlí. Na své 

si přijdou i  nadějní umělci, až budou poznávat 

techniku klasického tisku. Snad je to vše důka-

zem, že být fyzicky ve škole dává větší smysl než 

do ní nahlížet přes plochu monitoru.

Mgr. Jakub Stránský

Přírodovědný a technický kroužek

Přípravný seminář pro účastníky biologické olympiády 
Po dvou letech se v sobotu 23. října sešli na 

našem gymnáziu zájemci z Královéhradeckého 

kraje o přípravu na téma biologické olympi-

ády 2021/22 kategorie C, D – Jak přežít zimu – 

1. část. Seminář organizoval Klub NATURA, z. s., 

ve spolupráci s Gymnáziem Dvůr Králové nad 

Labem. 

Oproti jiným – necovidovým – letům se sešlo 

méně účastníků, ale počet třicet považujeme za 

úspěch vzhledem ke karanténám na některých 

školách a vzhledem k povinnosti přinést nega-

tivní antigenní nebo PCR test. To se samozřejmě 

netýkalo plně očkovaných, což byli učitelé, kteří 

žáky doprovázeli. Semináře se zúčastnili žáci 

z 18 škol. Lektor Mgr. Josef Hotový byl se zájmem 

účastníků velmi spokojen. Druhá část semináře 

úspěšně proběhla v sobotu 13. listopadu.

RNDr. Jana Dobroruková

Dny otevřených dveří
Královédvorské gymnázium zve všechny na Den 

otevřených dveří ve středu 12. ledna 2022 od 

15:00 do 18:00 hod. Více na: www.gym-dk.cz. 
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Aktuality ze ZŠ 5. května

Zprávy ze ZŠ Schulzovy sady

Výlet 
do hvězdárny
I  letos se šestá třída 

vydala na  zeměpisnou 

exkurzi do  Hvězdárny 

a  planetária v  Hradci 

Králové. Poutavý výklad 

odborníků, doplněný promítáním, a  prohlídku 

hvězdárny děti ocenily potleskem a  exkurzi 

zakončily procházkou po planetární stezce.

Petra Chmelíková

Zahradní slavnost

V  minulém školním roce navštívili žáci 5. třídy 

Ekologické centrum v  Horním Maršově, kde se 

dozvěděli, co je to přírodní zahrada a jak ji vytvo-

řit. Během projektu měli žáci několik schůzek, 

kde si plánovali, co na zahradě zlepšit a jaké prvky 

vytvořit. Rozhodli se pro ptačí budky a vyvýšený 

záhon na  bylinky. S  velkým úsilím a  pomocí

4. a 2. třídy vše vytvořili, zasadili keře rakytníku 

a kiwi. Nastal čas uspořádat „Zahradní slavnost“, 

která se konala 3. listopadu na  školní zahradě 

za  přítomnosti lektorky paní  Škodové z  ekolo-

gického centra, učitelů, rodičů a žáků, kteří zde 

prezentovali své výtvory. Slavnost byla zakon-

čena opékáním špekáčků. Děkujeme všem, kteří 

se podíleli na tvorbě přírodní zahrady.

Věra Vojtová

Projektový den ve Všestarech

V  říjnu vyrazili naši páťáci a  šesťáci na  projek-

tový den do archeoparku pravěku ve Všestarech. 

Archeopark připravil pro naše žáky zajímavý 

program, během kterého si mohli okusit život 

pravěkých lidí na vlastní kůži. Zkoušeli pracovat 

na  poli s  dřevěnou motykou, sekat pravěkými 

sekerami, házet dřevěným oštěpem nebo drtit 

zrna obilí na mouku. Všichni jsme si tento výlet 

do pravěku moc užili! 

Eva Greplová, Aneta Pichová

Turnaj ve fl orbale 
Naši žáci se zúčastnili okrskového kola turnaje 

ve  fl orbale v  kategoriích mladší žáci, žákyně 

a  starší žákyně. Po  dlouhé době jsme se sešli 

s  ostatními školami ve  sportovní hale ve  Strži 

a  poměřili síly v  oblíbeném sportu. Vše pro-

běhlo dle daných nařízení a pravidel. Děkujeme 

ZŠ Strž za tento dnes již nevšední zážitek. Děti si 

to náramně užily, a to nejen díky výhře mladších 

žáků.

Petra Chmelíková

Čtenářský klub 
ve 4. C
Čtrnáct dětí v  jedné míst-

nosti, a  přesto tu vládne 

ticho a soustředění. Takto se 

zájmem tráví svůj volný čas 

děti 4. C ve škole po vyučo-

vání pravidelně každý týden.

Čtenářský klub není jen o  tichém či společném 

čtení, jeho zdokonalování, ale také o  sdílení 

zážitků z  knih či jejich zapůjčení domů. Během 

společných schůzek probíhají také čtenářské 

lekce a  dílny čtení, resp. přímá práce s  knihou, 

která je pro děti zábavná a pomáhá jim naučit se 

kritickému myšlení. Nechybí ani návštěvy v měst-

ské knihovně Slavoj, kde za spolupráce s paní kni-

hovnicí připravíme program na dané téma nebo 

využíváme knihovnu pro další čtenářskou dílnu. 

Po 90 minutách stráveného času nad knížkou se 

děti loučí plny zážitků s povzdechem, jak ten čas 

rychle utekl, a už se těší na další společné setkání.

Mgr. Jitka Krejčí

Ekomládě 2021
Nás osm statečných studentů z  řad osmých 

a  devátých tříd vytvořilo dva týmy, které se 

nebojácně vydaly do  Hořic na  každoroční 

soutěž Ekomládě. A  letošní téma Naše farma 

nám všem opravdu sedlo. Stanoviště ze zvířecí 

a  rostlinné říše nám nikomu nedělaly potíže, 

matematické kvízy jsme zvládli levou zadní. Ale 

zemědělská akademie nám nic nechtěla dát 

zadarmo a  na  otázkách typu, z  jakého druhu 

masa se dělá španělský ptáček, nebo jestli se 

bůček dává tam či onam, jsme jen bezradně 

koukali na  zadání. I  přes tyto zapeklité úkoly 

se jednomu týmu podařilo v  těsném souboji 

vybojovat první místo. Druhé skupině studentů 

jen o dva body uniklo třetí místo. S ním bohužel 

i výborná sladká odměna v podobě dortu, který 

dostaly jen první tři čtyřčlenné týmy. 

Adéla Sedláčková, 9. B

Hlodavci – projektový den 

V  pátek 5. listopadu jsme absolvovali pro-

jektový den s  odborníkem v  oblasti zoologie 

Mgr.  Josefem Hotovým. Tématem tohoto dne 

byli hlodavci, tedy látka, kterou aktuálně probí-

ráme při hodinách přírodopisu. 

Přednášející si pro nás připravil exponáty vycpa-

ných živočichů, jež jsme zkoumali a  informace 

dále zaznamenávali do  pracovních listů. Měře-

ním jsme porovnávali tělesné parametry hlo-

davců a  sledovali charakteristické znaky pro 

dané druhy. Z mnoha zajímavých informací nás 

překvapilo, že krtek není jediným druhem, který 

na našich zahrádkách dělá neplechu nevzhled-

nými hromádkami hlíny. Dalším takovým živoči-

chem je hryzec, který navíc škodí více než krtek, 

neboť okusuje kořínky pěstovaných rostlin.

Stejný projektový den prožili díky podpoře pro-

jektu OP VVV Podpora vzdělávání na ZŠ Schul-

zovy sady III žáci všech 8. tříd. 

sepsali žáci 8. C

Mediální výchova
Budoucnost současných dětí více než kdy dřív 

v  historii ovlivňují média. Aby obstály v  práci 

i  v  soukromém životě, potřebují mediálnímu 

světu rozumět a zůstat na něm alespoň do určité 

míry nezávislé. Proto se snažíme již od prvního 

stupně základní školy zařazovat do výuky prvky 

mediální výchovy. 

Žáci zkoušejí být reportérem zpráv, opravují 

popletenou SMS zprávu, pátrají podle popisu 

po zmizelé osobě nebo dle vylosovaných pikto-

gramů hlásí předpověď počasí. V projektu „Kla-

mavá reklama“ sami zkusili vymyslet produkt, 

který pomocí plakátu a  prezentace museli co 

nejlépe nabídnout zákazníkům. Sešlo se hodně 

zajímavých výrobků i  přesvědčivých prodejců. 

Naši žáci se médii nenechají snadno ovlivnit!

Mgr. Eva Malichová
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Informace ze ZŠ Podharť

Dění na ZŠ Strž

Klíčování
V pondělí 4. října se pod-

harťští druháčci krás-

ným podzimním ránem 

vydali do  knihovny. 

Potkali v  ní sečtělou 

princeznu Pohádku, kterou ale přímo před jejich 

očima unesl Nečterád do své země Analfabetie. 

Nešťastný princ Komiks děti požádal o  pomoc 

při princeznině vysvobození a  ony neváhaly 

ani chvilinku. Splnily tři úkoly a  Komiks měl 

svou Pohádku zase u  sebe. Za  odměnu děti 

dostaly krásný perníkový klíč, který jim spolu 

se čtenářskými dovednostmi otevře svět do říše 

knížek. Všichni jsme se moc nasmáli a děkujeme 

zaměstnankyním knihovny za  krásný zážitek. 

Těšíme se na příští návštěvu!

Mgr. Lenka Buřvalová

Čisté zoubky – zdravý úsměv
V  úterý 26. října navštívili v  dopoledních hodi-

nách naši školu MDDr. Pavlína Bäumeltová 

a  MUDr.  Jan Prouza, kteří během dopoledních 

hodin ukázali postupně všem našim žákům 

prvního stupně, jak si správně čistit zuby. Jejich 

lekce byla pro děti názorná, praktická a  srozu-

mitelná i díky lidskému a otevřenému přístupu 

obou lékařů. Za  to, že ochotně věnovali svůj 

volný čas našim dětem a jejich zdraví, jim velice 

děkujeme. Ještě více si vážíme jejich nabídky 

na dlouhodobou spolupráci s naší školou. 

Mgr. Lenka Buřvalová

Exkurze 6. A a B do Hvězdárny 
a planetária
V  rámci výuky země-

pisu jsme se vypravili 

do  Hvězdárny a  planetá-

ria v  Hradci Králové. Pro-

sluněnou cestu na Záme-

ček jsme se rozhodli 

zdolat po  svých a  prošli 

jsme tak známými i méně 

známými částmi našeho 

krajského města. Při 

našem prvním zastavení jsme z Bílé věže shlédli 

na  celé město i  širé okolí, za  výborné dohled-

nosti byla vidět i Sněžka. Program v planetáriu 

byl rozdělen na  tři části. V digitálním sále jsme 

se seznámili s  příběhy vyobrazenými na  noční 

obloze, poté jsme virtuálně navštívili ISS a Měsíc. 

Ve fi lmu Kosmické srážky jsme se dozvěděli, jak 

vyhynuli dinosauři a  jak se případně vyhnout 

srážce s  asteroidem. Ve  staré části hvězdárny 

jsme pozorovali Slunce a zjistili jsme, jak vzniká 

zatmění Měsíce i Slunce.

Pro obohacení a  zpestření výuky je návštěva 

planetária pro děti vždy dobrá volba. Díky báječ-

ným lektorům jsme si spoustu informací zopa-

kovali, a i jsme se dozvěděli mnoho nového. Celý 

den jsme si užili díky hezkému počasí i hodným 

dětem. 

Mgr. Vojtěch Hulík

dárky a sladkosti. Jsme moc rádi, že na naší škole 

dobře funguje spolupráce mezi staršími a mlad-

šími dětmi, a zároveň bychom chtěli poděkovat 

těm, kteří zastoupili své nemocné spolužáky. 

 Ivana Hanzlíčková, Mgr. Gabriela Geislerová

Úspěšné Příběhy domů
Ještě nechodíme do  školy ani tři měsíce a  už 

máme nový literární úspěch. Anetka Erbenová 

ze 7. B se zúčastnila Krajské literární soutěže Pří-

běhy domů, vypsané Knihovnou města Hradec 

Králové, a  její práce jako oceněná je otištěna 

ve sborníku, který byl při této příležitosti vydán. 

Předávání diplomů a ocenění proběhlo na slav-

nostním odpoledni 8. listopadu přímo v budově 

knihovny za  účasti autorů oceněných prací, 

jejich rodičů, zástupců organizátora a  herců 

hradeckého Klicperova divadla, kteří přečetli 

vítězné příspěvky. Anetce k úspěchu blahopřeji, 

mám velkou radost, že psaní je jejím koníčkem, 

a přeji jí mnoho dalšího tvůrčího elánu.

Mgr. Dana Hlavsová

Kolo je můj 
kamarád, jezdím 
na něm hrozně
rád … 
Žáci ze 4. A zavzpomínali 

na  chvilky, které na  kole 

strávili. Časopis Cyklotu-

ristika totiž vyhlásil výtvarnou soutěž na  téma 

„Můj cyklistický zážitek“. Na  obrázcích tak 

vznikaly postavy zdolávající nepříjemná stou-

pání, ale také třeba s  kolem opřeným o  stěnu 

cukrárny. Zážitky to byly opravdu rozmanité. 

Z  deseti vybraných prací jsme slepili leporelo, 

které redakce časopisu ocenila a odměnila děti 

cyklistickými šátky. Ty budou určitě pod helmou 

našim výhercům slušet. Anetko, Elenko, Margad, 

Stelo, Zayo, Mikoláši, Míšo, Matyáši, Kubo a Tobi-

áši – gratulujeme! 

Mgr. Jana Hronešová, třídní učitelka

Bojíme se ve škole
Konec října patří Halloweenu. Rozhodli jsme se 

uspořádat na  1. stupni dopoledne ve  znamení 

duchů a  strašidel. Někde se bály děti i  během 

svačiny. Přinesly totiž z domova pohoštění, které 

splňovalo halloweenskou tématiku, a  tak měly 

na  talířku naaranžované uříznuté prsty nepo-

slušného strašidla, listové šneky, dýňovou hlavu, 

nebo upíří zuby z mandlí. Ve 2. A si žáci nejdříve 

popovídali s  paní učitelkou o  této tradici, ale 

zároveň si připomněli i důležitost Dušiček. Vyvr-

cholením se stala párty s  občerstvením a  spo-

lečným tancem. Ve 2. B si paní učitelka v tento 

den vyměnila s dětmi svoji roli. Řešili pak všichni 

dohromady kouzelné trojúhelníky a  pyramidy 

ve formě dýní a doplňování čísel. Při anglickém 

jazyce plnily děti pracovní listy s tematikou Hal-

loweenu. Uspořádaly si taneční soutěž strašidel, 

kdy spolu tančily v páru. Ve 4. A v českém jazyce 

si přečetli žáci pohádku o Zubatém strašidle. Při 

hudební výchově si zazpívali písničku Strašidla. 

V  angličtině luštili osmisměrku a  při estetické 

výchově kreslili suchými křídami dýně. Děku-

jeme rodičům za připravené pohoštění, třídním 

asistentkám za pomoc s organizací a doufáme, 

že si děti tento den ve škole opravdu užily.

učitelky 1. stupně

Halloween s angličtinou
Děti z druhého stupně mají možnost navštěvo-

vat jednou týdně anglický klub, ve  kterém se 

jim snažíme více přiblížit kulturu, historii a zvyky 

anglicky mluvících zemí. Jedním z významných 

svátků podzimu je Halloween, o  kterém jsme 

si hodně povídali. Děti, které navštěvují ang-

lický klub, se rozhodly uspořádat strašidelnou 

stezku školou pro děti z družiny. Připravily šest 

stanovišť s  různými úkoly, které zahrnovaly 

například i procvičení anglických slovíček, zruč-

nost, důvtip i dovednosti. Všichni zúčastnění se 

dostavili ve strašidelných kostýmech. Odměnou 

pro děti, které splnily zadané úkoly, byly drobné 
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Dýňování v mateřských školách

Během měsíce října proběhly na všech pra-

covištích MŠ Drtinova tvořivá odpoledne 

pro děti s  rodiči. Byly to velmi vydařené 

akce, počasí přálo – slunko ještě hřálo 

a účast byla také nemalá. 

Děti si za  pomoci svých rodičů mohly 

vyzkoušet vyřezat a  nazdobit donesenou 

dýni, nebo si něco malého vyrobit, např. 

z  papíru si složit moudrou sovu nebo si 

na  zavařovací sklenici nalepit nasbírané 

listy, a  domů si tak odnést krásnou pod-

zimní výzdobu. Z  výrazů ve  tvářích všech 

zúčastněných bylo možné číst, že jsou 

za společně strávený čas rádi.  

Věřte mi, že chuť tvořit byla obrovská, takže 

není divu, že všem brzy z  toho snažení 

pořádně vyhládlo, a  tak se ještě s  větší 

chutí vrhli na ochutnávku „zdravých poma-

zánek“ z našich kuchyní. Děkujeme.

kolektiv paní učitelek MŠ Drtinova

„Odložený“ Juniorfi lm úspěšně proběhl
Jednotlivé ročníky fi l-

mového klání mladých 

amatérských fi lmařů pro-

bíhají obvykle na  jaře, 

vždy s  odstupem přibližně 

jednoho roku, avšak covid 

zavedený pořádek dočasně 

(tedy doufáme) změnil. Nejenže 26. ročník v roce 

2020 proběhl pouze online, také ročník 27. byl 

poznamenán lockdowny a omezeními a jeho pre-

zenční forma byla z tradičního března posunuta 

na podzim roku 2021. Přes veškeré obavy, zda se 

epidemická situace ještě více nezhorší a  zákazy 

nezpřísní, Juniorfi lm ve druhém říjnovém týdnu 

proběhl, a to s celým doprovodným programem. 

Již v úterý 12. října 2021 bylo možné zhlédnout 

tradiční předprojekci, kterou navštívila necelá 

stovka žáků ze ZŠ Schulzovy sady a SPOŠ. Pro-

tože bylo nutné dodržet opatření spojená 

s  homogenitou jednotlivých skupin diváků, 

nebylo samozřejmě možné naplnit kino jako 

obvykle. I  tak ale na  předprojekci dorazilo 

početné publikum. 

Stejně tak úspěšná byla i  pohádková projekce 

pro děti z  MŠ. Ty na  úvod promítání přišla 

pozdravit Pohádková Popleta, která připravila 

soutěž o krásné knihy, sladkosti a drobné dárky. 

Úspěšně proběhly také fi lmařské workshopy 

zaměřené na animovanou tvorbu. 

Samotné soutěžní klání se pak odehrálo během 

2 dnů a  čtyř projekčních bloků za  přítomnosti 

odborné i dětské poroty. Těšit jsme se tak mohli 

opět z  přítomnosti mnoha známých, a  ve  fi l-

mové i  televizní branži významných, tváří. 

Nechyběl ani patron soutěže, fi lmový producent 

Tomáš Magnusek. 

Pro účastníky byl připraven workshop studia 

Aeroškola a  praktická beseda s  animátorem 

Jaroslavem Nyklem. Amatérských fi lmařů se 

tentokrát sešla pouze hrstka, zato měl ale Juni-

orfi lm příjemnou účast z řad veřejnosti. 

Pro prvních třicet návštěvníků byl připraven 

zdarma popcorn a tímto velice děkujeme pizze-

rii Vale Pizza za tento dar. Poděkování patří také 

společnosti Carla, s. r. o., která věnovala dětem 

čokoládové kalendáře (zatoužila po  nich ale 

i dospělá porota :)). 

Partnerem soutěže byl letos opět Český roz-

hlas Hradec Králové a  město Dvůr Králové nad 

Labem. Z dotačního programu soutěž opět pod-

pořili Královéhradecký kraj a  Ministerstvo kul-

tury, kterým patří obrovské poděkování. Velmi 

nás také těší, že nás svou přítomností na soutěži 

poctila paní Ing. Alena Kunčíková právě z Minis-

terstva kultury. Velkou pozornost věnoval letoš-

ním snímkům také pan starosta Ing. Jan Jarolím, 

který nejenže celou soutěž ofi ciálně odstartoval, 

ale také velkou část projekce osobně zhlédl 

a nechyběl v samotném závěru. 

Ocenění města získal snímek ZUŠ Vimperk 

s názvem Amazi, který byl posazen do prostředí 

Afriky a  prostřednictvím animovaných zvířat 

a prostředí diváky krásně propojil s místní zoo. 

Během soutěže došlo i  na  ocenění autorů, 

jejichž snímky postoupily do  celostátního kola 

partnerské přehlídky Malé vize organizované 

NIPOS ARTAMA.

Co dodat závěrem? Že nás nesmírně těší, že řada 

ocenění zůstala takříkajíc doma. Hned několi-

krát si pro cenu přišla královédvorská gymna-

zistka Sofi a Geislerová za  snímek Home offi  ce, 

ceny získal i  Daniel Fikar z  kroužku animace 

Filipa Pýchy nebo děti z  animačního příměst-

ského tábora. Věříme, že březen 2022 přinese 

Juniorfi lm takový, jaký ho známe a máme rádi. 

Mgr. Iveta Hanušová

ředitelka DDM Jednička

Výcvik Sokolské stráže
Od 20. do 22. října probíhal v Praze výcvik Sokol-

ské stráže. Z župy Podkrkonošské-Jiráskovy jsme 

se zúčastnili tři chlapci: Matouš Hojný, Ondra 

Schreiber (oba ze Dvora Králové nad Labem) 

a Matěj Píša (Úpice). 

Na začátek by se slušelo říct, co to vlastně Sokol-

ská stráž je. „Sokolská stráž je čestnou jednotkou 

České obce sokolské. Mezi její hlavní úkoly patří 

organizace, zabezpečení a  provádění slavnost-

ních, pietních a  smutečních aktů, dále sokol-

ských průvodů a  slavností. K  činnosti Sokolské 

stráže neodmyslitelně patří výuka pořadové 

přípravy pro krojované sokoly. Sokolská stráž 

sdružuje krojované sokoly napříč republikou 

a  pečuje o  zachování sokolství jako součásti 

českého kulturního dědictví. Současná Sokolská 

stráž byla založena 5. prosince 2014 u příležitosti 

96. výročí Hradní stráže na  Pražském hradě.“ 

(z webové stránky sokolské stráže).

Nyní k samotnému výcviku. Do Prahy jsme přijeli 

v úterý večer. Ve středu jsme (bylo nás 15 z celé 

republiky) v  8 ráno měli sraz před kasárnami 

Hradní stráže. Společně se všemi účastníky jsme 

se odebrali do vnitřního areálu, kde jsme se celé 

3 dny učili. Nejdříve jsme se seznámili s  našimi 

cvičiteli – poručíkem Markem Mandou, velitelem 

Sokolské stráže, a  rotným Marcelem Cinádrem, 

kteří oba slouží u  Hradní stráže. První den jsme 

se učili základy pořadového kroku (pozor, pohov, 

vlevo a vpravo v bok, čelem vzad, pochod ve dvoj-

stupu, trojstupu, vlevo a vpravo hleď) a také nám 

bratr Manda pověděl několik věcí o  praporech 

a jejich používání a zacházení s nimi. Po výcviku 

nás četař Lukáš Křemen (mj. spoluzakladatel 

Sokolské stráže) vzal na  prohlídku Pražského 

hradu (vystoupali jsme například na  věž kated-

rály sv. Víta). Ve čtvrtek jsme se učili další zachá-

zení a  pochodování s  prapory a  také pokládání 

květin a  věnců k  památníkům. Začali jsme také 

nacvičovat napodobeninu pietního aktu, který 

jsme další den předváděli v  krojích. Večer jsme 

se šli podívat a  zacvičit si do  Sokola Pražského 

(první sokolovna na světě). Poslední den výcviku 

jsme strávili celý v krojích. Nacvičovali jsme pietní 

akt, který jsme poté předváděli pro Českou tele-

vizi a  některé sokolské činovníky (např. vzděla-

vatele ČOS Michala Buriana). Po skončení celého 

výcviku nás už čekal pochod od Pražského hradu 

do  Tyršova domu, následovalo závěrečné foto 

se sochou zakladatele Sokola Miroslava Tyrše 

a pak už byl opravdu konec a my se rozjeli zpět 

do svých domovů.

Pro mě byl výcvik dalším připomenutím toho, 

že Sokol tu stále je a že tu dlouhou dobu ještě 

bude. Se všemi účastníky jsem si to moc užil 

a  nejenom já jsem navázal mnohé přátelské 

vztahy. Už se nemohu dočkat průvodu Prahou 

během sletu v roce 2024, kde by jeho čelo měli 

tvořit krojovaní sokolové, doufám že nás bude 

co nejvíce, abychom ukázali, že tu jsme. Na závěr 

už jenom sokolské NAZDAR!!!

Matouš Hojný

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem
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Farář Michal Chalupski: „Ve městě se setkávám s příjemnými lidmi“ 
Již rok působí Michal Chalupski ve  městě jako 

farář Českobratrské církve evangelické. „Služba 

ve Dvoře Králové nad Labem je výjimečná pře-

devším tím, že jde o moje první farářské půso-

biště. A  přestože jsem v  církvi dlouho a  leccos 

jsem si mohl i  prakticky vyzkoušet, je samo-

statná práce zkrátka něco jiného,“ podotýká.

Co a  kdy vás přesvědčilo o  tom, že se stanete 

farářem? 

Možnost stát se farářem byla ve hře již dříve, ale 

z jistých důvodů jsem se jí vyhýbal. Až před něko-

lika lety nastal okamžik, kdy jsem si řekl, že bych 

to snad měl opravdu zkusit. V naší církvi je tomu 

tak, že adepti duchovenské služby musejí projít 

praxemi a zkušebním obdobím, během nichž si 

mohou práci v církvi vyzkoušet a zároveň se roz-

hodne, zda mohou tuto službu vykonávat. A pro-

tože se mi povedlo to vše absolvovat, mohu dnes 

být farářem ve Dvoře Králové nad Labem.

Jak dlouho působíte ve městě a jak se vám zde 

líbí? 

Ve  Dvoře Králové nad Labem působím od  loň-

ského prosince. Na  městě oceňuji, že je zde 

téměř všechno po  ruce, město má i  dobré 

dopravní spojení do jiných lokalit. A okolí má co 

nabídnout. Také se zde setkávám s příjemnými 

lidmi. Máme velice dobré vztahy i  na  mezicír-

kevní úrovni. Na  druhou stranu by se mohlo 

ještě zapracovat na vzhledu a úpravě města.

Co vše patří k náplni vaší činnosti? 

Především se jedná o přípravu a vedení neděl-

ních bohoslužeb i  dalších setkání (náboženství 

pro děti, biblických hodin, setkání mládeže 

apod.). Občas také vedu bohoslužby v domově 

důchodců a  ve  středisku Diakonie. Dále patří 

k práci faráře také návštěvy, rozhovory, případně 

svatby a  pohřby či (spolu)příprava některých 

akcí. Setkáváme se také s kolegy a kolegyněmi 

z  jiných sborů v  okolí a  také na  rovině ekume-

nické (mezicírkevní).

Kde a jak často se scházíte s věřícími? 

Scházíme se především v  našem kostele nebo 

na faře na náměstí Odboje. Bohoslužby se konají 

každý týden, stejně tak některá další setkání, jiná 

třeba co dva týdny.

Z čeho čerpáte témata pro vaše bohoslužby? 

Při výběru textů pro kázání obvykle používám 

připravený seznam biblických čtení pro neděle 

a  svátky, ačkoli v  naší církvi si můžeme texty 

svobodně volit. Od toho se pak odvíjejí i témata 

kázání, něčím se inspiruji v odborných výkladech 

nebo v médiích a přidám třeba i něco ze sebe.

Jaké akce do  konce roku a  v  tom roce příštím 

ve  Dvoře Králové nad Labem pro veřejnost 

chystáte? 

V prosinci se v našem kostele uskuteční tradiční 

adventní koncert a  vánoční bohoslužby, svoje 

adventně-vánoční představení odehrají i  děti. 

Nový rok zahájíme bohoslužbami, dále, bude-li 

to možné, budeme jistě pokračovat především 

v tradičních událostech: setkání na farní zahradě 

na začátku a na konci prázdnin, různé sborové 

pobyty a sportovní aktivity. Ve spolupráci s kato-

lickou a husitskou farností plánujeme uspořádat 

večery modliteb s  písněmi z  komunity v Taizé, 

večery deskových her či turnaj ve stolním tenisu. 

Zveme všechny zájemce!

Podzimní sázení cibulovin
Na více místech v našem městě jsme v létě mohli 

obdivovat rozkvetlé plochy barevných letni-

ček, navštěvovaných motýly a dalším hmyzem. 

V  tomto trendu chceme pokračovat a  sezonu 

kvetoucího Dvora Králové nad Labem ještě pro-

dloužit. Proto se letošní projekt Rozkvetlé Krá-

lovédvorsko soustředil především na  výsadbu 

jarních cibulovin. 

Na celkem 11 místech ve městě bylo dobrovol-

níky, studenty a  zaměstnanci škol a  Domova 

důchodců vysázeno přes 5  000 kusů jarních 

cibulovin – tulipánů, narcisů, sněženek, kro-

kusů, sasanek a dalších, které nám všem zkrášlí 

nadcházející jaro. Ráda případným zájemcům 

doporučuji internetový obchod bulbi.nl/en, přes 

který byly rostliny zakoupeny – dodávají kvalitní 

cibulky přímo od holandských pěstitelů za velmi 

výhodnou cenu. 

Z veřejných institucí se do sázení zapojily mateř-

ské školy Drtinova a  Dvořákova, základní školy 

Strž a  Žireč, dále Domov důchodců a  Sokol 

Žireč. Sázení bylo provedeno zcela zdarma a bez 

nároku na odměnu, proto bych všem dobrovol-

níkům tímto chtěla vyjádřit upřímný dík! Podě-

kování rovněž patří paní Pacákové, Kolářové 

a Venzarové za darované rostliny. 

Nákup cibulovin byl fi nancován z  městské 

dotace na  podporu veřejně prospěšných akti-

vit a  z  programu Tesco „Vy rozhodujete, my 

pomáháme“.

Projekt zaštiťuje Spolek pro Dvorek, který pod-

poruje občanskou aktivitu ve Dvoře Králové nad 

Labem. Připojte se k nám na Facebooku ve sku-

pině „Rozkvetlé Královédvorsko“!

Linda Harwot

Rozkvetlé Královédvorsko

Základní škola a Praktická škola
Zvířata na dotek

Krásné setkání s  pracovnicí Zooparku Stěžery 

prožili v úterý 26. října 2021 žáci královédvorské 

Základní školy a  Praktické školy v  Přemyslově 

ulici. Děti ze školní družiny již dříve Zoopark 

Stěžery navštívily. 

Tentokrát nás zástupkyně zooparku mile pře-

kvapila. Na přednášku v naší škole přivezla pár 

zajímavých exemplářů z živočišné říše. Z termo-

boxu vybalila roztomilého ježka, milou agamu, 

„nebezpečného“ hada a viditelně klidnou želvu. 

Děti ze školní družiny byly nadšené z  poutavé 

přednášky. Z každého posluchače se stal moudrý 

přírodovědec. Všichni měli možnost bližšího 

poznání a  pohlazení „nebezpečných“ druhů. 

Došlo i  na  vtipné dotazy. Může se mnou spát 

had v posteli? Kolik blech má ježek? Přeroste mě 

jednou želva? Zvířátka prostě milujeme.

Děkujeme pracovnici zooparku a  těšíme se 

na další spolupráci.

Zdena Voženílková, vychovatelka školní družiny

V muzeu
Konečně jsme se dočkali. Po dlouhé době jsme 

mohli navázat spolupráci s  Městským muzeem 

ve Dvoře Králové nad Labem. Pro žáky 2. stupně 

základní školy jsme 

naplánovali celoroční 

tematický program. Jed-

nou za  měsíc uskuteč-

níme návštěvu muzea. Při prvním programu 

jsme si připomněli historii města. Druhé setkání 

bylo zaměřeno na druhou světovou válku, která 

se významně zapsala do historie našeho města. 

Obzvláště nás oslovily poznatky o továrně Jun-

kers. Žáci byli překvapeni, že děti v  jejich věku 

musely v  této továrně těžce pracovat. Dvanác-

tihodinovou pracovní dobu si umíme jen těžko 

představit. To je pohádka? Dotaz žáka, o kterém 

musíme přemýšlet. Opravdu je tato historie pro 

dnešní náctileté žáky tak vzdálená?

Děkujeme za odbornou přednášku a  těšíme se 

na  Vánoční setkání. Čeká nás historie výroby 

vánočních ozdob.

Mgr. Lenka Podrazilová, učitelka
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Útulek Další šance, z. s., v sou-

časné době přijímá pouze pri-

oritně opuštěná koťata a  zra-

něné kočky. Přijatá mnohdy 

vyhozená koťata jsou ze špat-

ných podmínek, zdravotně 

oslabená začervením, provázejí je střevní potíže 

a  jejich nabídka do  adopce bývá dlouhodobě 

nemožná. To všechno je pro útulek kapacitně 

nemožné a  těžko fi nančně zvládnutelné. Proto 

touto cestou opakovaně apelujeme na všechny, 

kteří si pořídí kočku, aby počítali i  s  následnou 

kastrací. Setkáváme se i  s  „podivnými nálezy 

koček“ uzavřených přímo v  přepravce poblíž 

lesa. O  těchto nálezech si myslíme své. Někteří 

„nálezci“ vydávají své namnožené kočky za nale-

zené a  možná ani netuší, že porušují zákon. 

Z tohoto důvodu a na základě zákona je každý 

nález zvířete nutné hlásit městské policii, která 

po  sepsání protokolu o  nálezu zvíře převezme 

a následně ho předá do útulku.

Od  února 2021 jsme dosud vykastrovali

15 volně žijících koček, většina z nich byla vrá-

cena pro svou plachost a nemožnost socializace 

do původní lokality. Také letos se budeme účast-

nit celostátního projektu Kočičí přání. Pokud nás 

sledujete, můžete dárkem či fi nančně přispět 

některé z koček Další šance, z. s. Zároveň děku-

jeme ředitelství Juta Dvůr Králové nad Labem 

za  fi nanční sponzorský dar určený na  krmivo 

a  úhradu veterinární péče, Tesco Dvůr Krá-

lové nad Labem za  výpomoc ve  formě krmiva 

a  všem, kteří nás nepřestali fi nančně podporo-

vat. Protože se díky nezodpovědným lidem stav 

koček navyšuje, bez fi nanční podpory lidí nelze 

chod takového útulku udržet. Jeho provoz se 

ročně vyšplhal na téměř 750 tisíc Kč a současné 

zdražování by mohlo být pro Další šanci, z. s., 

likvidační.

Aktuálně je k adopci 25 koťat, mladší i postarší 

kočičky, které na  nový domov teprve čekají. 

Jsou kastrované, očkované a  převážně též 

čipované. Největší zájem o adopci mívají kočičí 

útulky od  listopadu do  března, doufáme tedy, 

že mrtvé období je za námi a kočkám se blýská 

na  lepší časy. Schůzku si domluvíte na  tel.: 

605 751 717, e-mail: dalsisancedknl@seznam.cz, 

najdete nás na  náměstí Republiky 101 naproti 

kostelu. Aktuální nabídku najdete na  webo-

vých stránkách www.dalsisance.cz a  Fb profi lu 

www. facebook.com/KockyDvurKralove.

Uvítáme každou pomoc směřovanou ve  pro-

spěch útulkových koček a  zároveň děkujeme 

všem, kteří nám pomáhají. Číslo transparent-

ního účtu: 2400810343/2010, VS 248; číslo běž-

ného účtu 236897918/0300, VS 248.

Beatriz Motalová

Další šance, z. s.
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Skautské středisko hlásí Zvíře není věc
I letos se ZUŠ R. A. Dvorského úspěšně 

zúčastnila celostátní výtvarné soutěže 

„Zvíře není věc“. Celá akce opět proběhla 

pod patronátem kulturního zařízení Han-

kův dům a následně mohla být výtvarná 

díla vystavena v prostorách Safari Parku 

Dvůr Králové. Celou soutěž zahájila krásná 

vernisáž. Při slavnostním předávání nechy-

běl ředitel safari parku pan Přemysl Rabas 

a za MěÚ Dvůr Králové nad Labem paní 

Kateřina Pištorová. Po zakončení vernisáže 

vyrazila řada návštěvníků do přilehlých 

pavilonů, kde byla díla netradičně vysta-

vena. Na závěr zbývá už jen přidat jména 

vítězů a medailistů ze ZUŠ, pogratulovat 

za nádherné umístění a těšit se na další 

ročník.

Kategorie II.: 3. místo Anežka Holanová. 

Kategorie III.: 1. místo Markéta Klecarová.

Kategorie III.: 2. místo Eva Ilicheva. 

Kategorie IV.: 2. místo Eliška Pecnová.

Kategorie IV.: 3. místo Jana Špatenková.

Jiří Holan

ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem

Předávání cen města Dvora 
Králové nad Labem
V předvečer začátku podzimních prázd-

nin a blízko svátku 28. října, Dne vzniku 

samostatného československého státu, se 

nám dostalo příležitosti zahrát v programu 

vskutku prestižním, a sice předávání Cen 

města Dvora Králové nad Labem v impo-

zantním Hankově domě. Zahráli zde moji 

žáci, Matěj Vondrouš (saxofon), Karel Lukeš 

(saxofon), Matěj Flégl (klarinet), a též žáci 

Simony Hučíkové, Jonáš Hobzík (klarinet) 

a Klára Svrčková (klarinet). Při této pří-

ležitosti vystoupil i smíšený Pěvecký sbor 

Lipnice pod vedením naší paní ředitelky 

Vladimíry Matuškové. Zazněly také fanfáry 

na trubku kolegy Dominika Adámka, který 

majestátnými tóny podbarvil celý večer. 

Slovem pak velmi vkusně a profesionálně 

(vtipně a zároveň citlivě) provázela Miro-

slava Kameníková, jež je i v zákulisí vždy 

milá na nás i žáky. 

Bylo pro nás obohacující poznat oceněné 

osobnosti našeho města a seznámit se 

s jejich významnými činy, o nichž jsme 

leckdy ani nevěděli. Naši žáci poznali i stu-

denty z okolních škol, kteří aktivně pomá-

hali v době pandemie, nebo práci skautů, 

kteří roznášeli roušky či obstarávali nákupy 

seniorům. 

Těšíme na další spolupráci s naším městem, 

a snad by se hodilo pateticky napsat v lep-

ších časech, ale já jsem toho názoru, že je jen 

na nás a naší invenci, jaké si ty časy uděláme. 

Tomáš Valtera

ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem

Kočičí depozit Další šance, z. s.

Třetí oddíl skautů měl na  letním táboře v  Kalu 

téma celotáborové hry zaměřené na  období 

protektorátu Čechy a Morava. Tuto celotáboro-

vou hru ukončili výpravou o podzimních prázd-

ninách do Lidického památníku a  po  přespání 

ve  skautském středisku v  Kladně druhý den 

navštívili v Praze Památník obětem heydrichiády 

v kostele sv. Cyrila a Metoděje a ještě stihli pro-

hlídku Senátu České republiky.

Rodiče s dětmi z rodinného skautingu se zúčast-

nili akce v  Hájemství – Den za  obnovení lesa. 

Hlavním tématem bylo pomoci lesům po větrné 

katastrofě, a to výsadbou stromků. Děti si mohly 

kromě sázení stromků prohlédnout i  ukázku 

práce s  koňmi v  lese, jak probíhá ochrana lesa 

proti zvěři a dřevokaznému hmyzu. Děti si hra-

vou formou také prověřily své znalosti o lese. 

5. oddíl skautů se vydal v  den státního svátku 

28. října do Jaroměře, kde nejprve navštívil želez-

niční muzeum. Potom skauti přešli do Josefova, 

k cíli výpravy, k bustě prezidenta T. G. Masaryka. 

Zapálili zde svíčky v barvách trikolóry a přečetli si 

dopis na místě nalezený, skautům určený. Vyzý-

val nás ke službě vlasti, k naplňování skautského 

slibu a  zákona. Z  dopisu si na  cestu domů vzali 

lístek s Masarykovými slovy: „Člověk si musí najít 

svou cestu. Jestli ji opravdu hledá, najde ji velmi 

brzy. Potom se jí ale už musí držet, nebo zabloudí.” 

Naše skautské středisko 

bylo pozváno na  předá-

vání Cen města a  čest-

ných uznání za  aktivní 

pomoc v době pandemie. 

Obdrželi jsme čestné 

uznání za  aktivní pomoc 

během koronavirové pandemie

za  dobrovolnickou pomoc, zejména zajištění 

nákupů potravin a  léků seniorům a potřebným 

a distribuci ochranných pomůcek. Čestné uznání 

převzal vůdce střediska Ing. Tadeáš Vodička.

Ing. Martin Stránský


