
Na dotacích na sport 
a tělovýchovu se 
rozdělí 7 milionů Kč

2 Od ledna bude 
cena vodného
a stočného 96,85 Kč

3 Verdecká hasičská 
jednotka má nové 
výjezdové vozidlo

4 Oprava havarijního úseku 
uličky mezi Bezručovou
a Alešovou ulicí

5 Výsledky 1. ročníku 
participativního 
rozpočtu města
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Novoroční přání starosty města
Vážené dámy, 

vážení pánové, milí 

Královédvoráci.

Dovolte mi, abych 

Vám popřál všechno 

dobré do roku 2022. 

Do  roku, který snad 

bude v  mnoha 

ohledech lepší 

než rok 2021. Do roku, ve kterém se snad 

opět v  lidech začne ukazovat a  projevo-

vat to dobré v nich, ve kterém si budeme 

pomáhat, budeme spolu mluvit, vzájemně 

se respektovat a  přestaneme jednoduše 

hledat to rozdílné mezi námi, ale naopak 

budeme stavět na tom, co nás spojuje.

Dovolte mi trochu netradičně nám všem 

popřát hlavně dostatek zdravého rozumu 

a  dostatek odvahy si třeba uvědomit, že 

nedílná součást tolik oslavované demo-

kracie a svobody každého jedince je i jeho 

zodpovědnost vůči sobě, svým blízkým

a všem, se kterými se dennodenně potkává.

Každý v sobě musí najít sílu spíš k zodpo-

vědnosti a  odpovědnosti, ne k  proklamo-

vané rebelii. Jen tak se můžeme společně 

posunout a posouvat dál. Přeji Vám přede-

vším hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Ing. Jan Jarolím, starosta města

Veřejné projednávání o rozvoji 
lokality Seifertovy ulice bude 
v náhradním termínu
Veřejné projednávání na téma rozvoje loka-

lity Seifertovy ulice, které se mělo konat 

24. listopadu v  Hankově domě, bylo dva 

dny před konáním akce z  epidemických 

důvodů zrušeno. Občané však o  možnost 

vyjádřit se k  tématu nepřijdou. Vedení 

města počítá s  tím, že se akce uskuteční 

v  nadcházejících měsících. O novém ter-

mínu budeme veřejnost s dostatečným 

předstihem informovat.                              (mik)

Změna otevírací doby 
městského úřadu v závěru roku
Upozorňujeme občany, že 30. prosince 

bude Městský úřad Dvůr Králové nad Labem 

otevřen pouze do 17:00 hod. Hodiny pro 

veřejnost zůstávají od 8:00 do 11:30 hod., 

omezen bude pouze provoz recepce a služby 

Czech Point. V pátek 31. prosince budou 

všechna pracoviště městského úřadu včetně 

IC uzavřena. Děkujeme za pochopení.     (mik)

Město Dvůr Králové nad Labem má 
schválený rozpočet na rok 2022 
Město Dvůr Králové nad Labem bude v roce 2022 

hospodařit s  defi citním rozpočtem. Zatímco plá-

nované příjmy činí 450,17 mil. Kč, výdaje jsou 

614,67 mil. Kč. Rozpočet do  vyrovnaného sesta-

vení doplňuje fi nancování ve  výši 164,5 mil. Kč, 

které pokryjí jednak zůstatky na účtech z předcho-

zích let, jednak kontokorent v souhrnné výši úvěro-

vého limitu 55 mil. Kč a prostředky z úvěru ve výši 

160 mil. Kč, který si město vzalo na  fi nancování 

svých investičních záměrů.

Rozpočet schválili na svém prosincovém zase-

dání zastupitelé města. „Tvorbu rozpočtu na  rok 

2022, zejména jeho výdajové části, ovlivnily plá-

nované nebo již probíhající velké investiční akce, 

na  jejichž fi nancování můžeme využít peníze 

z  úvěru. Do  příjmové stránky se zase promítly 

ekonomické dopady současné koronavirové pan-

demie, protože bylo obtížné predikovat zejména 

daňové příjmy. Počítáme i  s  tím, že významné 

fi nanční prostředky získáme z dotací, o které jsme 

buď již požádali, nebo žádat budeme,“ uvedla 

místostarostka Alexandra Jiřičková.

V roce 2022 plánuje město realizovat investiční 

akce za  267,3 mil. Kč. K  těm nejvýznamnějším 

patří zejména stavba čistírny odpadních vod 

a  kanalizace v  Žirči (50,7 mil. Kč), dále rekon-

strukce bývalé ZŠ Komenského (46,5 mil. Kč), 

stavba cyklostezky Labská v  úseku Stanovice 

– Žireč (15 mil. Kč), stavba chodníku ve  Ver-

deku (15 mil. Kč), rekonstrukce Zborovské ulice

(15 mil. Kč), výstavba dešťové kanalizace v Lip-

nici (13,5 mil. Kč), řešení dopravy a  veřejného 

prostoru v ulici Karolíny Světlé (8 mil. Kč), rekon-

strukce fasády školní jídelny u  ZŠ Schulzovy 

sady (8 mil. Kč), další etapa rekonstrukce budovy 

Hankova domu (3,5 mil. Kč), rekonstrukce par-

teru a  noclehárny u  domu Žofi e (3,5 mil. Kč), 

dokončení rekonstrukce domu Žofi e (3 mil. Kč) 

nebo modernizace sběrného dvora (3,5 mil. Kč). 

„Co se týká částek za  investiční akce, jedná se 

o  předpokládané náklady, které plánujeme 

v  roce 2022 vynaložit. V  některých případech 

se však nejedná o  celkové náklady na  realizaci 

akcí, protože některé, jako například stavbu ČOV 

a  kanalizace v  Žirči, jsme zahájili již letos, ale 

svým fi nancováním zasáhnou i  do  roku 2023,“ 

upozornil starosta města Jan Jarolím a  pokra-

čoval: „Vzhledem k  ukončené architektonické 

soutěži na  revitalizaci areálu Mayerovy továrny 

je v  rozpočtu také 5 mil. Kč na  projektovou 

dokumentaci a  studii proveditelnosti, zároveň 

připravujeme architektonickou soutěž na  revi-

talizaci areálu autobusového nádraží, na průběh 

soutěže máme přes milion korun.“

Dokončení na str. 2

Náměstí T. G. Masaryka ozdobil vánoční smrk

1www.mudk.cz
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Letošní vánoční strom, téměř 11 metrů vysoký smrk pichlavý (stříbrný), darovala městu jedna z obyvatelek Seifertovy ulice. 

Smrk je ozdoben světelnými řetězy a vánočními koulemi, které již dříve vyrobili žáci místní ZUŠ. Z jedné strany strom dopl-

ňuje tradiční Královédvorský betlém vyrobený podle návrhu Taťány Ruprichové, z druhé strany trojice světelných andělů, 

které město zakoupilo díky fi nančnímu přispění Nadace ČEZ.                             Foto: Jan Skalický
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Nová ohlašovací povinnost pro 
svoz komunálního odpadu 
Od  1. ledna 2022 vstoupí v  platnost dvě 

nové obecně závazné vyhlášky města týka-

jící se odpadového hospodářství. Systém 

platby tak, jak jsou občané v našem městě 

zvyklí, tzn. podle objednané frekvence 

svozu a velikosti nádob, zůstává zachován. 

Plátce poplatku (tzn. společenství vlast-

níků jednotek či vlastník nemovitosti) musí 

nově splnit ohlašovací povinnost a objed-

nat dostatečný počet sběrných nádob 

pro nemovitost, a  to do  31. ledna 2022. 

Ohlašovací povinnost nově platí i pro vlast-

níka nemovitosti, ve  které nemá trvalé 

bydliště žádný občan, a týká se i těch, kteří 

již mají svoz objednaný a nechtějí velikost 

nádoby ani frekvenci svozu měnit. Zde 

je důležité nově rozlišit, zda využíváte 

nádobu o velikosti 110 či 120 litrů (kovová 

nádoba, případně kulatá plastová nádoba 

bez koleček má objem 110 l, hranatá 

nádoba s  kolečky má objem 120 l). Pří-

slušný formulář naleznete na www.mudk.cz

v  sekci Dokumenty, formuláře – Odbor 

rozpočtu a fi nancí. Pokud si tento formulář 

nemůžete sami vytisknout, případně ho 

odeslat elektronicky, můžete si ho vyzved-

nout na  recepci nebo na pokladně měst-

ského úřadu.

Ing. Eva Šírková

 odbor životního prostředí

Finanční úřad najdete od ledna 
ve Dvoře Králové nad Labem 
na nové adrese

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj 

upozorňuje občany, že od  1. ledna 2022 

dojde k přestěhování Územního pracoviště 

ve  Dvoře Králové nad Labem na  novou 

adresu: 17. listopadu 2657 (budova úřadu 

práce naproti Kaufl andu). Telefonní spo-

jení na  podatelnu územního pracoviště: 

499 801 111.

Zdroj: Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, 

www.fi nancnisprava.cz

MUDr. Miroslava Landová 
ukončila stomatologickou praxi
MUDr.  Miroslava Landová, zubní lékařka 

ve  Dvoře Králové nad Labem, která půso-

bila na  adrese Spojených národů 743, 

končí s  lékařskou praxí a  k  1. lednu 2022 

odchází do  důchodu. Pacienty upozor-

ňuje, že přes snahu najít za sebe v ordinaci 

náhradu se nástupce nepodařilo zajistit,

a proto se pacienti budou muset zaregistro-

vat u  jiného stomatologa. Nevyzvednutou 

zdravotní dokumentaci na základě žádosti 

pacientů zašlou pracovníci odboru zdravot-

nictví Krajského úřadu Královéhradeckého 

kraje nově zvolenému stomatologovi.    (red)

Město Dvůr Králové nad Labem má 
schválený rozpočet na rok 2022 
Dokončení ze str. 1:

Významnou součástí rozpočtu jsou také předpo-

kládané výdaje na opravy a udržování majetku 

města (42,9 mil. Kč), neinvestiční a  investiční 

příspěvek technickým službám (59,7 mil. Kč 

a 4,45 mil. Kč), výdaje na školství (30,87 mil. Kč), 

kulturu (29 mil. Kč), které zahrnují i  prostředky 

na podporu a rozvoj sportu a veřejně prospěš-

ných aktivit, výdaje na  sociální služby včetně 

neinvestičního příspěvku pečovatelské službě 

města (17,4 mil. Kč) nebo výdaje na životní pro-

středí jsou (7,4 mil. Kč). Nezanedbatelné nejsou 

ani výdaje na dopravní obslužnost, provozování 

MHD, oblast krizového řízení, vybavení a činnost 

dobrovolných hasičů ve Verdeku a v Žirči či per-

sonální a mzdové výdaje. V rozpočtu je zahrnut 

i  příspěvek na  zajištění dětské lékařské poho-

tovosti a  příspěvek nadačnímu fondu městské 

nemocnice atd.

Co se týká příjmů, tak nejvýznamnější položku 

tvoří předpokládané daňové výnosy a  výnosy 

ze správních a  místních poplatků a  ostatní 

daňové příjmy (262,3 mil. Kč) a nedaňové příjmy 

(77,38 mil. Kč) např. z  nájmů z  nemovitostí 

ve  vlastnictví města nebo z  nájemného 

od  společností Lesy města, s. r. o., a  Městské 

vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, 

s. r. o. Co se týká příjmů z  prodejů pozemků, 

domů, bytů a  staveb, ty jsou v  předpokládané 

výši 33,9 mil. Kč. Podstatné jsou také předpoklá-

dané získané dotační prostředky (76,5 mil. Kč).

Zastupitelé zároveň schválili střednědobý 

výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem 

na období 2023–2024, který nahradil dosavadní 

dokument.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Město v roce 2022 podpoří sport 
a tělovýchovu částkou 7 milionů korun
Stejně jako v  předcházejících letech i  v  roce 2022 

podpoří město Dvůr Králové nad Labem oblast 

sportu a  tělovýchovy. Rada města schválila 

ve  středu 15. prosince vypsání dotačního pro-

gramu, který podpoří: činnost sportovních oddílů, 

pořádání sportovních akcí a  sportovce – jednot-

livce ve  sportovní přípravě a  reprezentaci města. 

Zájemci mohou své žádosti o  dotaci podávat 

od 17. ledna do 7. února 2022. V rozpočtu města 

je na rok 2022 na tuto podporu vyčleněna částka 

7 milionů korun.

Oblasti podpory:
A. podpora dlouhodobé činnosti sportovních 

oddílů na  území města Dvůr Králové nad 

Labem – např. na  pokrytí části nákladů spoje-

ných s úhradou nájemného, energií, na cestovní 

příkazy, startovné, rozhodčí, zdravotní zajištění 

zápasů, sportovní vybavení neinvestiční povahy;

B. podpora sportovních akcí pořádaných 

ve  Dvoře Králové nad Labem – každý spor-

tovní oddíl, případně pořadatel může podat jen 

jednu žádost. Pokud v  daném roce organizuje 

více sportovních akcí/sérii turnajů, bude dopl-

něna příloha s rozpočtem na každou akci zvlášť. 

Na  formuláři žádosti bude vypsán rozpočet 

souhrnně. Jeden sportovní oddíl (druh sportu) 

může získat max. 50 tisíc Kč bez ohledu na počet 

pořádaných akcí. Hradit lze např. nájemné, roz-

hodčí, propagaci, věcné ceny pro účastníky;

C. podpora sportovních aktivit jednotlivců – 

sportovců (fyzické osoby) na  jejich sportovní 

přípravu a reprezentaci města. 

Termín podávání žádostí: 17. ledna 2022 do

7. února 2022 do 15:00 hod.

„Místní sportovní oddíly a sportovce podporuje 

město pravidelně a jsem moc rád, že se podařilo 

v rozpočtu vyčlenit a po všech škrtech nakonec 

i ponechat opět částku 7 milionů korun, kterou 

chceme sport ve městě v následujícím roce pod-

pořit,“ říká starosta Jan Jarolím. 

Příjemcem dotace může být právnická osoba, 

která provádí na území města pravidelnou spor-

tovní činnost či ve  městě pořádá jednorázovou 

akci, nebo fyzická osoba, která se aktivně věnuje 

konkrétnímu sportu. Výše dotace na  pořádání 

sportovních akcí a  pro jednotlivce je stanovená 

minimálně 3 tisíce Kč a  maximálně 50 tisíc Kč, 

maximální výše podílu dotace města na  celko-

vých výdajích žadatele činí 75 %. Předpokládá se, 

že zatímco na  podporu sportovních akcí pořá-

daných ve  městě bude rozděleno 250 tisíc Kč, 

na  podporu sportovních aktivit jednotlivců pak 

100 tisíc Kč. Zbývající peníze poputují na  pod-

poru dlouhodobé činnosti sportovních oddílů.

Žádosti musí být podány na  předepsaném 

formuláři s  povinnými přílohami buď poštou, 

nebo osobně ve stanoveném termínu (na poda-

telnu městského úřadu nejpozději do  7. února 

2022 do 15:00 hod.). Zároveň musí být originál 

žádosti naskenován včetně podpisu oprávněné 

osoby a zaslán na e-mail dotacemesta@mudk.cz.

Žádosti je možné podat také prostřednictvím 

datové schránky, žádost však musí být elektro-

nicky podepsána kvalifi kovaným certifi kátem 

statutárního orgánu žadatele. 

Vyhlášené dotační programy jsou zveřejněny 

po  dobu 30 dnů před termínem pro podá-

vání žádostí. Pak následuje lhůta pro samotné 

podání žádosti. Využijte tedy tento čas pro kon-

zultaci na  odboru školství, kultury a  sociálních 

věcí (náměstí T. G. Masaryka 38, kancelář č. 300a, 

resp. 314), kde vám poradí, jak s žádostí naložit 

(jak žádost připravit). 

Kompletní vyhlášení dotačních programů 

včetně formulářů najdete na  webových strán-

kách města www.mudk.cz v sekci Rozvoj/Granty 

a dotace/Dotace z rozpočtu města.

Miroslava Kameníková
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Zveme veřejnost na workshop 
na téma sport ve městě
Město pověřilo v  říjnu 2021 společnost 

KROKEM, s. r. o., zpracováním Analýzy 

potencionální poptávky po  sportovištích 

ve Dvoře Králové nad Labem a rámcové stu-

die proveditelnosti včetně analýzy dopadů 

pro vybraná sportoviště (studie navazuje 

na  Strategický plán rozvoje sportu pro 

město Dvůr Králové nad Labem 2019–

2026, dokument najdete na www.mudk.cz 

v sekci Rozvoj/Rozvoj měst/Rozvoj sportu). 

Studie se věnuje rekonstrukci zimního sta-

dionu, rekonstrukci tribuny a  zázemí let-

ního stadionu, zváží vybudování nového 

fotbalového areálu a  ověří realizovatel-

nost výstavby plaveckého bazénu a multi-

funkční sportovní haly pro halové sporty. 

Město a  zpracovatel dokumentu za  úče-

lem ověření potřeb uživatelů sportovišť 

v  našem městě zvou veřejnost v  rámci 

dokončovacích prací na studii na odborný 

workshop, který se uskuteční ve  čtvrtek 

6. ledna 2022 od  16:30 hod. v  sále Špý-

charu městského muzea.

Petra Zivrová

vedoucí oddělení kultury, sportu a cestovního ruchu

Svoz vánočních stromků
Pro občany města je také v roce 2022 zajiš-

těn svoz vánočních stromků. Ty je možné 

odložit v  neděli 9. ledna, 23. ledna nebo 

6. února na stanoviště barevných kontejnerů 

na tříděný odpad. Svoz proběhne v pondělí 

10. ledna, 24. ledna nebo 7. února 2022. 

Vánoční stromky lze odvézt také do  sběr-

ného dvora. Upozorňujeme, že ze stanovišť 

popelnic a  kontejnerů na  směsný odpad 

nebudou stromky odváženy.                     (mik)

Město připravuje nové znění 
vyhlášky o nočním klidu
Město Dvůr Králové nad Labem připra-

vuje každoroční aktualizaci znění obecně 

závazné vyhlášky města č. 3/2021, o  noč-

ním klidu. Žádáme proto občany a  pořa-

datele akcí ve  Dvoře Králové nad Labem, 

aby své návrhy na  doplnění či vymazání 

akcí zapsaných ve  stávající vyhlášce zasí-

lali nejpozději do pondělí 31. ledna 2022 

na  adresu: Právní oddělení odboru KTÚ, 

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, 

náměstí T. G. Masaryka 38, 544  17 Dvůr 

Králové nad Labem, nebo na e-mailovou 

adresu: epodatelna@mudk.cz. Do  před-

mětu napište „Vyhláška – noční klid“. 

Návrh by měl obsahovat: název akce; ter-

mín (datum a čas konání akce nebo způsob 

jeho určení); místo konání; jméno pořada-

tele; zdůvodnění významu akce pro město 

a kontaktní údaje navrhovatele.

Doba nočního klidu je vymezena časem 

od 22:00 do 6:00 hod. V souvislosti se změ-

nou zákona přijalo město vyhlášku, která 

udělila výjimky z  povinnosti dodržovat 

noční klid nebo byla doba nočního klidu 

zkrácena. Do vyhlášky mohou být zařazeny 

pouze kulturní, společenské a  sportovní 

akce pořádané ve  venkovním prostoru 

a určené pro širokou veřejnost. Pořadatelé 

soukromých akcí jednotlivců, spolků, orga-

nizací atd., na  které nemá přístup široká 

veřejnost, se musejí řídit dobou nočního 

klidu od 22:00 do 6:00 hod.                     (mik)

Dobrovolníci vysadili nad Verdekem tři aleje
Asi dvacítka dobrovolníků – dospělých i  dětí – se 

v sobotu 27. listopadu sešla v polích nad Verdekem, 

aby podpořila dobrou věc a vlastními silami tu vysa-

dila 80 ovocných stromů. Záměr výsadby nových 

stromořadí na pozemcích města, které byly v rámci 

pozemkových úprav přímo vytvořeny jako ochrana 

před vodní erozí, připravil odbor životního prostředí 

královédvorského městského úřadu ve  spolupráci 

se společností Lesy města Dvůr Králové nad Labem 

a s technickými službami města. 

Přestože podobná výsadba již několik let pro-

bíhá, aktuální novinkou bylo právě zapojení 

veřejnosti. Lidé tak měli možnost vlastními 

silami udělat něco pro životní prostředí a přispět 

ke zlepšení charakteru krajiny. Odměnou jim byl 

nejen dobrý pocit z  odvedené práce, ale také 

malé občerstvení či špekáčky, které si tu na ohni 

mohli opéct. „Jsem rád, že se našla řada dobro-

volníků, kteří si za  slunečného sobotního dne 

udělali čas a přišli udělat něco pro přírodu. Za to 

jim patří velké díky,“ uvedl místostarosta města 

Jan Helbich, který celou akci inicioval.

Vysazené švestky a  jabloně tvoří trojici obou-

stranných alejí a  přerušují tak svažitý pozemek 

nad Verdekem, který je především při přívalo-

vých deštích ohrožen silnou erozí. „Řady stromů 

propojují stávající cesty a  takto upravené 

a udržované pozemky poskytnou útočiště řadě 

druhů živočichů, a to zejména hmyzu. Záměrně 

jsme zvolili druhy ovocných stromů, které jsou 

v  české krajině tradiční, odolné a  které ji obo-

hatí nejen o možnost potravy pro ptáky a zvěř,“ 

vysvětlil Milan Šimek, vedoucí odboru životního 

prostředí městského úřadu.

Kromě sazenic stromů a dřevěných podpěr byly 

umístěny u  každého stromu samozavlažovací 

vaky, nebo ochranné pletivo nutné pro ochranu 

stromků před okusováním zvěří.

„Věřím, že to rozhodně není poslední akce 

tohoto typu, kterou město připravilo. Za  pří-

pravu a realizaci akce bych rád poděkoval nejen 

všem účastníkům, ale také Milanu Šimkovi 

z odboru životního prostředí a Petru Kupskému, 

jednateli Lesů města, kteří akci pomohli zajistit,“ 

dodal místostarosta Jan Helbich.

Text a foto: Jan Skalický

Ve Dvoře Králové nad Labem bude od ledna 
cena vodného a stočného činit 96,85 Kč
Za kubík odebrané a vypuštěné vody zaplatí odbě-

ratelé ve  Dvoře Králové nad Labem od  1. ledna 

2022 celkem 96,85 Kč včetně DPH (88,02 Kč bez 

DPH). Zastupitelé města totiž na  svém prosinco-

vém zasedání schválili navýšení ceny zhruba o 6 %. 

Zatímco cena vodného bude nově činit 36,50 Kč/m3 

včetně DPH (33,17 Kč/m3 bez DPH), cena stočného

 60,35 Kč/m3 včetně DPH (54,85 Kč/m3 bez DPH).

„Cena vodného a  stočného byla zvýšena pře-

devším kvůli stále stoupajícím nákladům ener-

gií, město také nadále pokračuje v  postupné 

obnově a opravě vodovodní a kanalizační sítě,“ 

říká královédvorský starosta Jan Jarolím.

Kalkulaci vodného a  stočného připravily Měst-

ské vodovody a kanalizace, které ve Dvoře Krá-

lové nad Labem provozují vodohospodářskou 

síť a vlastní a provozují čistírnu odpadních vod. 

„Při stanovení kalkulace vodného a  stočného 

na  další období jsme vycházeli z  aktuálních 

výsledků za období leden až září letošního roku 

s  predikcí vývoje na  rok 2022. Do  kalkulace se 

započítává nejen objem fakturované vody, ale 

také náklady na  energie a  výše nájmu za  pro-

vozovanou vodohospodářskou síť, který MěVaK 

hradí městu a  který by město mělo investovat 

zpět do obnovy sítě,“ vysvětluje Petr Mrázek, jed-

natel společnosti MěVaK, a pokračuje: „Bohužel 

i  letos jsme v  souvislosti s  koronavirovou pan-

demií a  omezením provozu našich odběratelů 

museli řešit výrazný pokles fakturované vody, 

což se do návrhu ceny promítlo.“

Radě města předložil Petr Mrázek dvě varianty 

kalkulace předpokládající navýšení ceny vod-

ného a  stočného. Zatímco ta první zahrnula 

všechny aktuální náklady a  předpokládané 

vyfakturované množství vody, druhý návrh počí-

tal se snížením nájemného na úroveň roku 2020.

„Nakonec jsme vytvořili třetí kalkulaci ceny vod-

ného a  stočného, která nedopadne tak výrazně 

na  peněženky našich občanů. Kalkulace zacho-

vala stávající výši nájemného, zároveň ale opti-

malizovala předpokládané množství fakturované 

vody. Tento návrh byl nakonec předložen zastu-

pitelstvu, které ho schválilo,“ podotýká starosta 

Jan Jarolím a dále upřesňuje: „V případě, že by se 

významně změnil vývoj kalkulovaných položek, 

a to jak ve prospěch odběratelů, tak ve prospěch 

provozovatele, lze kalkulaci vodného a stočného 

změnit i v průběhu roku. Vychází to z aktuálního 

výměru Ministerstva fi nancí platného od 1. ledna 

2022, který zavádí tzv. institut vyrovnání s mož-

ností aktualizace kalkulace i v průběhu roku.“

Zastupitelstvo zároveň schválilo Plán fi nancování 

obnovy vodovodů a  kanalizací pro roky 2022–

2031. V  roce 2022 by mělo město do  obnovy 

vodovodu a kanalizací vložit 16,3 mil. Kč bez DPH, 

z  toho 4,5 mil. Kč by mělo putovat do  obnovy 

vodovodů a 11,8 mil. Kč do obnovy kanalizací.

„Významná část těchto fi nančních prostředků 

je alokována na  rekonstrukci vodohospodář-

ské infrastruktury v  ulici Nová Tyršova. Jedná 

se ovšem o  stavbu, na  které bude město spo-

lupracovat s Královéhradeckým krajem, a zatím 

ještě není defi nitivně potvrzeno, že realizace 

proběhne v  roce 2022. I  proto město v  sou-

časné době ve spolupráci s pracovníky MěVaKu 

vytipovává lokality, kde by bylo možné opravit 

vodohospodářskou síť bez zásahu do  komu-

nikace, aby se obnova fi nančně neprodražila,“ 

dodává místostarosta Jan Helbich.

Miroslava Kameníková
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Zásahy strážníků 
za listopad 2021

Druh zásahu listopad 2021

BESIP přestupky  118

Překročení nejvyšší povolené rychlosti 34

Veřejný pořádek (přestupek) 1

OZV o volném pohybu psů 1

Majetek (přestupek) 14

Ztráty a nálezy 1

Prevence (opatření a úkony) 1

Doručení písemnosti (šetření) 7

Odchyt zvířete (opatření) 5

COVID-19 (opatření)  2

Převoz na PAZS 1

Trestný čin 2

Celkem přestupků a trestných činů: 187 

Celkový počet událostí 550

Pokuty v blokovém řízení 65

Na místě nezaplacených bl. pokut 7

Domluva 66

Předáno Policii ČR 1

Předáno na správní odbor MÚ  18

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Výběrové řízení na pracovníka 
stavebního úřadu
Město Dvůr Králové nad Labem vyhlá-

silo výběrové řízení na pozici odborného 

referenta/odborné referentky na odboru 

výstavby a územního plánování (staveb-

ního úřadu) Městského úřadu Dvůr Králové 

nad Labem. Jedná se o pracovní poměr na 

dobu určitou s termínem nástupu podle 

dohody. Zájemci o tuto pracovní pozici 

mohou zasílat své přihlášky nejpozději do 

pátku 14. ledna 2022, 12:00 hod., na 

adresu sekretariátu tajemníka městského 

úřadu: Městský úřad Dvůr Králové nad 

Labem, Jan Sedláček, tajemník MěÚ, nám. 

T. G. Masaryka čp. 38, 544 17 Dvůr Králové 

nad Labem. 

Bližší informace k obsahu práce podá 

vedoucí odboru VÚP Martin Rudolf, tel.: 

499 318 215, nebo vedoucí oddělení 

Ing. Andrea Březská, tel.: 499 318 295.

(red)

Dominik Mervart je Srdcařem 
roku mezi živnostníky

Dominik Mervart, který ve Dvoře Králové 

nad Labem provozuje populární cukrárny, 

kavárny a zmrzlinárnu, získal v celostát-

ním fi nále soutěže Moneta Živnostník 

roku 2021 titul Srdcař roku mezi živnost-

níky. Ocenění převzal na galavečeru, který 

se konal 7. prosince ve Velkém sále na 

pražském Žofíně. Gratulujeme.

Zdroj text a foto: www.fi rmaroku.cz

Již čtyři roky město Dvůr Králové úspěšně podpo-

ruje hnízdění ptactva a na různých místech města 

nechává instalovat nové ptačí budky. V současné 

době jich je po Dvoře Králové nad Labem v 9 lokali-

tách rozmístěno celkem 114 – 93 sýkorníků, 9 špač-

níků, 8 netopýrníků a 4 polobudky pro kalouse.

„Během uplynulých let jsme síť nainstalovaných 

ptačích budek postupně rozšiřovali, momen-

tálně jsou tak budky umístěny v  lokalitách 

dopravního hřiště, Malého Berlínku, v  parku 

Schulzovy sady, v  okolí Podharťského rybníka, 

na Rašínově náměstí, Wolkerově nábřeží, v loka-

litě městského hřbitova, ve Strži a na autobuso-

vém nádraží,“ uvedl starosta Jan Jarolím. 

Vždy po  skončení hnízdní sezony specializo-

vaná fi rma budky zkontroluje a vyčistí, zároveň 

zpracuje zprávu o  využití budek. Pravidelně se 

sleduje také obsazenost a  využitelnost jednot-

livých typů budek ptáky, savci a  blanokřídlým 

hmyzem. „Těší nás, že téměř všechny nainstalo-

vané budky ptáci během roku využívají, zazna-

menali jsme hnízdění sýkory koňadry, sýkory 

modřinky, brhlíka lesního, lejska bělokrkého, 

rehka zahradního, sýkory uhelníčka, vrabce pol-

ního a  špačka obecného,“ vyjmenoval hnízdící 

druhy Milan Šimek, vedoucí odboru životního 

prostředí na městském úřadě, a pokračoval: „Co 

se týká špačníků, již třetí hnízdní sezonu po sobě 

se obsazenost těchto budek drží na  100 %. 

S ohledem na dosavadní úspěšnost plánujeme 

tedy pro hnízdní sezonu 2022 další rozšíření 

sítě budek, zároveň zvažujeme instalaci panelů 

s informacemi o projektu sítě hnízdních budek.“

Hnízdění ptactva aktivně podporují také Lesy 

města Dvůr Králové nad Labem, které nechaly 

na  dvou místech nainstalovat přes 200 budek. 

Již letos v  březnu proběhla instalace nových 

budek v  lokalitě naučné stezky nad městskou 

nemocnicí, kde se nyní nachází celkem 102 

budek – 100 sýkorníků, 1 špačník a 1 netopýrník. 

„Nově nainstalované budky doplňují tu stá-

vající starší síť. Chtěli jsme totiž navýšit počet 

hnízdních stanovišť, případně ptákům zajistit 

náhradní stanoviště po kácení nebo prořezávání 

stromů,“ řekl Petr Kupský, jednatel společnosti 

Lesy města Dvůr Králové nad Labem. Na  pod-

zim bylo dalších 100 ptačích budek rozmístěno 

v lokalitě Čertových hradů.

Během listopadu provedla specializovaná fi rma 

kontrolu budek v lokalitě naučné stezky. „K nej-

častěji hnízdícím ptákům zde během roku pat-

řily sýkora modřinka, sýkora koňadra, sýkora 

uhelníček, sýkora parukářka, brhlík lesní a lejsek 

bělokrký,“ uvedl Petr Kupský a  dodal: „Po  kon-

trole technického stavu byly budky vyčištěny 

pro opětovné využití v příští sezoně a navráceny 

do  původní pozice, případně byly převěšeny 

na vhodnější stanoviště.“

Miroslava Kameníková

Foto: Ekosfer Solution, s. r. o.

Podpora hnízdění ptactva se ve Dvoře 
Králové nad Labem osvědčila 

Moderní zásahový automobil pro 
dobrovolné hasiče z Verdeku
Předčasný vánoční dárek dostali dobrovolní 

hasiči z  Verdeku, v  sobotu 4. prosince 2021 totiž 

v Dubenci převzali od tamní jednotky SDH požární 

zásahový automobil značky Iveco. Vozidlo pro ně 

zakoupilo město Dvůr Králové nad Labem od obce 

Dubenec, a  to za  1,5 milionu Kč bez DPH. Ver-

decká jednotka tak má pro své zásahy k dispozici 

moderní techniku.

Předání se zúčastnili starostové obou obcí – krá-

lovédvorský Jan Jarolím i  dubenecký Jaroslav 

Huňat – oba velitelé jednotek dobrovolných 

hasičů Michal Hurta z Verdeku a Ondřej Tomášek 

z Dubence a také Pavel Lev, manažer krizového 

řízení královédvorského městského úřadu.

„Naším cílem je vybavit obě naše jednotky 

dobrovolných hasičů v  Žirči i Verdeku moderní 

technikou. Nyní se objevila zajímavá nabídka 

z Dubence na odkup zásahového vozidla, které 

ve  Verdeku pro svou činnost potřebují. Hasi-

čům tak přeji, aby jim vozidlo dobře a  dlouho 

sloužilo,“ komentoval nákup zásahového vozidla 

královédvorský starosta Jan Jarolím.

„Auto je po  šesti letech služby v  Dubenci 

ve  velmi dobrém stavu. Jsem rád, že se poda-

řilo využít této příležitosti, a tak dovybavit naši 

druhou výjezdovou jednotku, která funguje již 

čtvrtým rokem,“ dodal po  předání vozu králo-

védvorský krizový manažer Pavel Lev.

Zásahový nákladní automobil značky Iveco 

kategorie nad 3,5 tuny lze využívat pro různé 

druhy výjezdů, a  to nejen k  požárům, ale 

i k dopravním nehodám či technickým zásahům. 

Jednotka z Dubence automobil užívala od roku 

2015, ve Verdeku vůz nahradí letitou avii z roku 

1984, v níž dosud verdecká jednotka k zásahům 

vyjížděla.

Iveco s  rozměrnou kabinou pro 7 osob je 

vybaveno tažným zařízením, nádrží na  vodu 

a  vysokotlakým hasicím zařízením, v  nástavbě 

bude možné přepravovat další potřebné vyba-

vení jednotky, například víceúčelový vysavač 

na vodu, elektrocentrálu, motorové pily, dýchací 

přístroje apod.

Jan Skalický, foto: Michal Hurta
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Technické služby 
města informují

Výdej odpadových 
nádob, 
kompostérů
a štěpkovačů
Provozní doba: 

Pondělí: 7:00–11:00 a 12:30-15:30 hod.

Úterý, čtvrtek a pátek: 7:00–11:00 hod.

Středa: 12:30–14:30 hod.

Po telefonické domluvě na tel.: 605 233 255 

je výdej možný i mimo provozní dobu. 

Rozpis měsíčních svozů v roce 2022

3. týden:  17.–23. 1. 2022;

7. týden:  14.–20. 2. 2022;

11. týden:  14.–20. 3. 2022;

15. týden:  11.–17. 4. 2022;

19. týden:  9.–15. 5. 2022;

23. týden:  6.–12. 6. 2022;

27. týden:  4.–10. 7. 2022;

31. týden:  1.–7. 8. 2022;

35. týden:  29. 8. – 4. 9. 2022;

39. týden:  26. 9. – 2. 10. 2022;

43. týden:  24.–30. 10. 2022;

47. týden:  21.–27. 11. 2022;

51. týden:  19.–25. 12. 2022.

Svozy bioodpadu v roce 2022

2. týden: 14. 1.;  6. týden: 11. 2.;

10. týden: 11. 3.; 12. týden: 25. 3.;

14. týden: 8. 4.; 16. týden: 22. 4.;

18. týden: 6. 5.; 20. týden: 20. 5.;

22. týden: 3. 6.; 24. týden: 17. 6.;

26. týden: 1. 7.; 28. týden: 15. 7.;

30. týden: 29. 7.; 32. týden: 12. 8.;

34. týden: 26. 8.; 36. týden: 9. 9.;

38. týden: 23. 9.; 40. týden: 7. 10.;

42. týden: 21. 10.; 44. týden: 4. 11.;

46. týden: 18. 11.; 48. týden: 2. 12.

Rozpisy měsíčních svozů komunálního 

odpadu a svozů bioodpadu jsou také zve-

řejněn v odpadovém kalendáři města na 

rok 2022, který byl občanům zdarma dis-

tribuován spolu s listopadovým vydáním 

Novin královédvorské radnice.

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

www.tsdvur.cz

Rekonstruovaná čekárna autobusové zastávky ve 

Zboží má nový pískovcový obklad, který dokon-

čili odborní pracovníci ze Střední uměleckoprů-

myslové školy sochařské a kamenické v Hořicích. 

S odstupem několika měsíců se tak navázalo na 

stavební část, během které byl vybudován nový 

vstup z chodníku do čekárny včetně dlažby a nová 

konstrukce střechy včetně krytiny. Fasáda kiosku

s prodejnou, který je součástí objektu čekárny, byla 

zateplena a kiosek se dočkal nových dřevěných 

oken.

Při rekonstrukci čekárny bylo v rámci spolupráce 

s hořickou uměleckoprůmyslovou školou od 

začátku plánováno, že pohledovou část fasády 

bude tvořit pískovcový obklad. Příprava doku-

mentace a také samotné zhotovení fasády je 

dílem nejen pedagogů, ale zejména studentů, 

kteří pod odborným dohledem zpracovali jak 

varianty návrhů k obložení zastávky, tak se také 

podíleli na přípravě obkladových pásků a desky 

s nápisem „Zboží“. Epidemie koronaviru a souvi-

sející opatření, která si na podzim 2020 vynutila 

zásadní omezení v provozu školy, však zapříči-

nila několikaměsíční odklad prací.

„Přestože to bylo složité, jsem rád, že se dojed-

nanou spolupráci s hořickou školou podařilo 

dotáhnout do zdárného konce. Troufnu si říci, 

že proměna zastávky je velmi zdařilá právě 

díky nadaným studentům a ve Zboží tak máme 

jednu z nejhezčích zastávek v širokém okolí. Za 

to všem zúčastněným patří velké poděkování,“ 

dodal k rekonstrukci starosta města Jan Jarolím.

Text a foto: Jan Skalický

Čekárna autobusové zastávky ve 
Zboží má nový kamenný obklad

Zástupci města Dvůr Králové nad Labem navštívili 

ve  čtvrtek 18. listopadu polské partnerské město 

Kamennou Horu, kam je v rámci obnovení spolu-

práce pozval tamní starosta Janusz Chodasewicz. 

Během uplynulých dvou let totiž kontakty obou 

měst přerušila koronavirová pandemie. Město 

Dvůr Králové nad Labem zastupovala místosta-

rostka Alexandra Jiříčková a návštěvy se zúčastnily 

také ředitelka městského muzea Dana Humlová, 

ředitelka městského kulturního zařízení Hankův 

dům Jana Kubcová a  ředitelka městské knihovny 

Slavoj Marta Pešková Staníková.

Na  setkání se hovořilo o  spolupráci obou 

měst, a  to zejména v  oblasti kultury. „Městské 

muzeum ve  Dvoře Králové nad Labem v  sou-

časné době připravuje přeshraniční projekt 

zaměřený na tradice a řemesla, do něhož by se 

zapojilo kamenohorské Muzeum tkalcovství. 

Chtěli jsme tedy s polským partnerem možnou 

spolupráci probrat a  s  konceptem projektu ho 

seznámit,“ uvedla místostarostka Alexandra 

Jiřičková a pokračovala: „Hovořilo se také o dal-

ších možných projektech, v  nichž by partnery 

byly knihovny obou měst anebo Hankův dům 

a Centrum kultury v Kamenné Hoře.“

Během návštěvy si delegace ze Dvora Králové 

nad Labem prohlédla zrekonstruovanou his-

torickou budovu v centru Kamenné Hory, v níž 

nyní nově sídlí jak tamní Centrum kultury, tak 

také knihovna. Prohlídky se zúčastnili také mís-

tostarosta Paweł Fryc, ředitel Centra kultury 

Piotr Oskwarek, ředitel knihovny Tomasz Gra-

biński a ředitelka Muzea tkalcovství Małgorzata 

Ogonowska.

„Jsem ráda, že jsme se na  možnostech další 

spolupráce se starostou Kamenné Hory shodli. 

Můžeme tak navázat na  již dříve realizované 

projekty, kde bylo partnerem jak naše muzeum, 

tak Hankův dům. Nyní máme možnost spo-

lupráci rozšířit do  dalších oblastí, na  což se 

velmi těšíme,“ dodala místostarostka Alexandra 

Jiřičková.

Miroslava Kameníková

Na setkání v Kamenné Hoře se jednalo o přeshraničním projektu

Opraví havarijní úsek uličky mezi Alešovou 
a Bezručovou ulicí
Ulička mezi Alešovou a Bezručovou ulicí, která 

vede podél vlečky a kterou často využívají chodci 

i cyklisté, se dočká opravy. Ve zhruba jedenácti-

metrovém úseku, který je v havarijním technickém 

stavu, dojde k zajištění nestabilního svahu cesty, 

vznikne zde 1,5 metru široký chodník a v této části 

úseku bude podél vlečky také nainstalováno nové 

zábradlí. 

„Občané si na nevyhovující stav uličky dlouho 

stěžovali, pozemek však nepatřil městu, proto 

jsme do opravy nemohli investovat. Jsem 

rád, že jsme pozemek získali, podařilo se najít 

fi nanční prostředky a shodu na nutnosti opravy 

a konečně můžeme začít uličku postupně opra-

vovat,“ říká starosta Jan Jarolím a pokračuje: 

„Nejprve však musíme vyřešit havarijní stav části 

cesty ve směru od Bezručovy ulice podél domu 

čp. 773.“

Pracovníci technických služeb města uličku pro 

veřejnost dočasně uzavřeli. „Po opravě nevyho-

vujícího úseku ji zase budou moci lidé využí-

vat,“ dodává Jan Jarolím. Stavební práce, které 

provede královédvorská stavební společnost 

Pavel Bořek, budou zahájeny v roce 2022, až to 

dovolí klimatické podmínky a provoz na želez-

niční vlečce. Město Dvůr Králové nad Labem za 

opravu zaplatí zhruba 750 tisíc Kč včetně DPH.

Miroslava Kameníková, foto: Jan Skalický



Od 12. prosince platí nové 
jízdní řády veřejné dopravy, 
pozor na změny v provozu MHD
V  neděli 12. prosince 2021 začaly platit 

nové jízdní řády pro železniční a  autobu-

sovou veřejnou dopravu v Královéhradec-

kém kraji. Nový jízdní řád přinesl také něk-

teré změny v provozu u obou linek místní 

autobusové dopravy ve Dvoře Králové nad 

Labem. 

Přehled změn:  

Linka městské dopravy č. 1 (Nemocnice 

– zoo – Strž– kostel – aut. st. – žel. st.)

• změna vedení spoje č. 27 od  ZOO 

(10:16 hod.) na aut. st. (10:23 hod.) – spoj 

není využíván na zastávku kostel,

• na spojích č. 38, č. 46, č. 48, č. 54, č. 56, 

č. 62, č. 64, č. 68 a č. 70 vynechání zastávky 

Dvůr Králové n. L., kostel – zastávka 

je obsluhována spojem o  10 minut

později, změna nutná z důvodu klidněj-

šího příjezdu k vlaku.

Linka městské dopravy č. 2 (Strž – Žireč 

– aut. st. – nemocnice – aut. st. – Žireč 

– Strž)

• spoj č. 7: zrušení zastávky Dvůr Králové n. 

L., Raisova – Juta, která není cestujícími 

využívána,

• spoj č. 7: časový posun ze zastávky 

Žireč na  6:55 hod. (původně 7:03 hod.) 

– požadavek cestujících ze Žirče na pře-

stup do Trutnova,

• spoj č. 25: prodloužení spoje na trase aut. 

st. (14:35 hod.) do  Žirče (14:45 hod.) – 

náhrada za zrušený spoj příměstské linky 

č. 692411, spoj 15 pouze v pracovní dny 

o prázdninách,

• spoj č. 35: prodloužení spoje Žireč

(15:03 hod.) na  aut. st. (15:11 hod.) – 

náhrada za zrušený spoj příměstské linky 

č. 692411, spoj 15 pouze v pracovní dny 

o prázdninách,

• spoj č. 23: zkrácení spoje o  úsek Dvůr 

Králové n. L., kostel (13:35 hod.) do Dvůr 

Králové n. L., aut. st. (13:45 hod.).

Přehledy změn ve  veřejné dopravě v  Krá-

lovéhradeckém kraji najdete na webových 

stránkách www.kr-kralovehradecky.cz, 

aktuální spoje na portále www.idos.cz.

Zdroj: Královéhradecký kraj

V  sále Špýcharu městského muzea se 11. lis-

topadu uskutečnilo veřejné projednávání 

výsledků Programu rozvoje města Dvůr Krá-

lové nad Labem na  období 2016–2022 (PRM). 

Zástupci společnosti Drag, s. r. o., Trutnov, která 

pro město tento strategický dokument zpraco-

vala, účastníkům nejprve vysvětlili důležitost 

PRM, hovořili o jeho částech a poté se podrobně 

věnovali všem 22 projektům/aktivitám, které 

byly v průběhu uplynulých let zařazeny do akč-

ního plánu, a  hodnotili jejich úspěšnost. Řadu 

z projektů totiž město realizovalo, jiné nyní pro-

bíhají, některé se připravují.

Během projednávání se více diskutovalo napří-

klad k  plánované revitalizaci lokalit v  ulicích 

Karolíny Světlé nebo Erbenova, podrobněji se 

hovořilo také k  aktuální stavbě čistírny odpad-

ních vod v Žirči a o stavbě cyklostezky v úseku 

Stanovice – Žireč nebo o revitalizaci autobuso-

vého nádraží, na kterou se město chystá vypsat 

architektonickou soutěž.

Program rozvoje města na období 2016–2022 je 

strategickým dokumentem, v jeho akčním plánu 

jsou zahrnuty ty nejdůležitější projekty, které 

město v  rámci svého rozvoje realizuje nebo 

plánuje realizovat. „Jedná se o  priority, na  kte-

rých se shodlo zastupitelstvo. Mimo to, že je 

pro město zásadní tento strategický dokument 

mít, je nezbytný pro čerpání evropských dotací 

na realizaci aktivit z akčního plánu. Proto je zpra-

cování PRM a  následně jeho vyhodnocení tak 

důležité. Poskytne nám to zpětnou vazbu pro 

přípravu dalšího programu rozvoje města, který 

budeme připravovat v příštím roce. Tento doku-

ment pak ukáže, kam bude rozvoj Dvora Králové 

nad Labem směřovat v  dalších letech,“ uvedla 

místostarostka města Alexandra Jiřičková.

Prezentaci s  výsledky PRM najdete na  webu 

města www.mudk.cz v  sekci Rozvoj/Rozvoj 

města/ Strategie rozvoje 2016–2022.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

V regionu intenzivně pokračuje očkování obyvatel 

proti nemoci covid-19. Podle statistik, které má 

vedení města k  dispozici, bylo ve  Dvoře Králové 

nad Labem k 25. listopadu 2021 naočkováno ale-

spoň jednou dávkou celkem 72,6 % obyvatel star-

ších 16 let. Stejně je na tom celý Královéhradecký 

kraj, v němž už je také očkováno přes 73 % popu-

lace starší 16 let.

„Největší proočkovanost je ve  Dvoře Králové 

nad Labem vedena u  věkové kategorie nad

60 let, kde dostalo alespoň jednou dávku vak-

cíny 85,5 % občanů, u  dalších věkových kate-

gorií míra proočkovanosti klesá, nejméně to je 

u věkové kategorie do 16 let, kde je alespoň jed-

nou dávkou naočkováno zhruba 12 % obyvatel,“ 

sdělila místostarostka Alexandra Jiřičková. 

Dosud se mohli k  očkování registrovat zájemci 

starší 12 let. V pondělí 13. prosince však Minis-

terstvo zdravotnictví spustilo na stránkách Cen-

trálního rezervačního systému registraci k očko-

vání dětí ve  věku 5 až 11 let. Podle informací 

uvedených na  webu kraje však budou v  Králo-

véhradeckém kraji děti od  5 do  11 let očkovat 

pouze praktičtí lékaři pro děti a mládež. Rodiče 

proto nebudou muset své děti nikde registrovat, 

ale domluví se pouze s jejich dětským lékařem. 

Samotné očkování dětí od 5 do 11 let by v kraji 

mělo začít v lednu 2022.

Ve Dvoře Králové nad Labem se očkuje na dvou 

místech: v městské nemocnici a také ve zdravot-

nickém zařízení Vividus East, kromě toho očkují 

i  někteří praktičtí lékaři, jejich seznam najdete 

na www.kr-kralovehradecky.cz/praktici. 

„Očkujeme jak registrované, tak neregistrované 

zájemce starší 16 let, a to vakcínou Pfi zer. Apli-

kujeme první, druhé i posilující dávky. Co se týká 

očkování dětí, ty budou očkovat jejich pediatři 

ve  svých ordinacích,“ uvedla Jana Holanová, 

hlavní sestra v  Městské nemocnici ve  Dvoře 

Králové nad Labem, a pokračovala: „Za všechny 

naše zdravotníky chceme poděkovat všem 

lidem, kteří se nechali naočkovat. Má to sku-

tečně význam, vidíme to na našem covidovém 

oddělení, které není tak zaplněné, jako bylo 

vloni v zimě a  letos na  jaře.“ Všechny potřebné 

informace k  očkování nemocnice zveřejňuje 

na  webových stránkách www.mndk.cz nebo 

svém facebookovém profi lu.

Vakcínou Pfi zer očkují i  v  zařízení Vividus East. 

„Vzhledem k  vysokému zájmu o  očkování 

v  našem zdravotnickém zařízení jsme posílili 

personální kapacity. K nám mohou přijít zájemci 

bez předchozí registrace, a  to na  vakcinaci 

první, druhou i  třetí posilující dávkou. Všechny 

informace včetně termínů najdou na  našich 

webových stránkách www.vividus-east.cz nebo 

na  našem Facebooku,“ dodal Michal Karadzos, 

jednatel Vividus East.

Miroslava Kameníková

Ve městě je alespoň jednou dávkou 
naočkováno již 73 % obyvatel starších 16 let

Město Dvůr Králové nad Labem představilo realizované, probíhající 
i připravované projekty akčního plánu programu rozvoje

Výstava představí soutěžní návrhy na 
revitalizaci areálu bývalé Mayerovy továrny
Město Dvůr Králové nad Labem letos vyhlásilo 

historicky první architektonickou soutěž, a  to 

na  revitalizaci areálu bývalé Mayerovy továrny, 

který se nachází na  náměstí Republiky v  měst-

ské památkové zóně. Do soutěže přišlo celkem 

11 návrhů, které posoudila odborná porota, 

a vítězem se stal návrh Rudolfa Grimma z ateli-

éru GRIMM Architekti, s. r. o., Žďár nad Sázavou. 

V  současnosti připravuje město Dvůr Králové 

nad Labem ve spolupráci s městským muzeem 

výstavu, na  které chce veřejnosti představit 

všechny soutěžní návrhy. Výstava by se měla 

uskutečnit na  konci ledna v  prostorách bývalé 

Mayerovy továrny. O přesném termínu budeme 

veřejnost informovat na  webu www.mudk.cz 

a na facebookovém profi lu. 

Rozlehlý areál bývalé Mayerovy továrny, který 

tvoří pozemky o  výměře zhruba 5,5 tisíce m2 

a  několik objektů, vlastní město od  roku 2017. 

S  vypsáním architektonické soutěže souhlasilo 

v září 2020 zastupitelstvo města.

Miroslava Kameníková
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Máme za  sebou již druhý rok, kdy naše životy 

ovlivnila epidemie. Epidemie, která nám para-

doxně ukázala, jak důležité jsou hodnoty jako 

solidarita, ohleduplnost, poctivost a  ochota 

pomoci. Věci, které jsme dříve považovali 

za samozřejmé, jako cestování, studium v zahra-

ničí či svoboda shromažďování nebo podni-

kání, můžou zmizet ze dne na  den. Věřím, že 

se v následujícím roce obejdeme bez toho, aby 

koronavirus řídil nebo omezoval naše životy.

Ale jinak je novoroční přání kromě obligát-

ního štěstí a  spokojenosti především o  zdraví. 

Budeme-li zdraví, dokážeme se vyrovnat s mno-

hými těžkostmi. 

Jménem všech zastupitelů za  ODS Vám přeji 

mnoho zdraví a  spoustu splněných snů v  roce 

2022.

Dana Bohutínská, zastupitelka (ODS)

Novoroční přáníÚzemní rozhodnutí, které na sklonku listopadu 

vydal královédvorský stavební úřad, se zdá být 

opravdovým milníkem v  nekonečné řadě let, 

po kterou se v našem městě mluví a sní o reálné 

dálnici blízko nás.

Vím, že toto téma rezonuje médii a  sdělova-

cími prostředky, stejně mi ale nedá, abych se 

s  vámi nepodělil o  radost a  určitou nostalgii, 

kterou mám s  plánováním stavby úseku 1108 

od  svého nástupu do  funkce starosty v  roce 

2014 spojenou.

Úsek 1108 budoucí dálnice D11 z  Jaroměře 

do  Trutnova je jedním z  nejsložitějších úseků 

této stavby. Nejen proto, že má téměř 20 kilo-

metrů, že obsahuje celkem 24 mostních objektů 

v  celkové délce téměř 2,5 km, tunel dlouhý 

přes 750 metrů a  jeho fi nanční náročnost 

byla odhadnuta na  12 miliard korun bez DPH. 

Z  pohledu stavebního úřadu jde o  úsek, který 

zasahuje do území tří obcí s rozšířenou působ-

ností a 16 katastrálních území. Nejen vzhledem 

k  velmi vysokému počtu účastníků řízení bylo 

vydání územní rozhodnutí pro zdejší stavební 

úřad opravdu složité. Každá stavba totiž potře-

buje hlavně pevné základy – a u takto obrovské 

stavby dálnice to platí hlavně o těch základech 

papírových.

Jsem nesmírně rád, že jsem mohl v  průběhu 

posledních let pomáhat tomu, aby úsek budoucí 

dálnice D11 konečně začal dostávat reálné kon-

tury. Ať už tomu pomohlo třeba jednání mezi 

ministry dopravy České republiky a Polska, které 

se uskutečnilo v roce 2017 ve Dvoře Králové nad 

Labem, videokonference k výstavbě D11 v době 

první vlny pandemie s  premiérem Babišem, 

ministrem dopravy Havlíčkem, ministryní pro 

místní rozvoj Dostálovou a ředitelem ŘSD Mát-

lem anebo následná osobní jednání s ředitelem 

ŘSD u mě v kanceláři.

Samostatnou kapitolou je pak snaha o  vyře-

šení komfortnějšího napojení na D11 a zároveň 

obchvat městských částí Zboží, Žireč a  obce 

Choustníkovo Hradiště, kvůli kterým jsem spo-

lečně se starostou Choustníkova Hradiště absol-

vovali nespočet jednání na kraji, ŘSD, minister-

stvech dopravy, průmyslu i  místního rozvoje 

nebo přímo na  místech budoucí výstavby 

s vlastníky příslušných pozemků.

Snaha o  rozpohybování výstavby a  obecně 

dálnice D11 je zkrátka jedna výrazná kapitola 

v mém životě. Dnes snad konečně nastává doba, 

kdy o  dálnici nemusíme jen snít, ale věřím, že 

za několik let po ní opravdu budeme už defi ni-

tivně i jezdit.

Ing. Jan Jarolím

starosta města 

Královédvorské zimní paradoxy
Tak opět i  tady napadlo trochu sněhu, takže 

by se dalo jít na  běžky (píšu v  pátek 10. pro-

since 2021). Bydlíme u  silnice na  Vítěznou, 

a tak vyjdeme z domu na nevyhrnutý chodník, 

nasadíme běžky a  hurá směr Komárov a  dál. 

Bohužel opět, tak jako vloni a předloni a před-

tím, jsou všechny lesní cesty až na Výšinku peč-

livě vyhrnuté. 

Nevím, kdo vyhrnování těchto lesních cest 

fi nancuje a zajišťuje, ale peněz na to má asi dost. 

Vzhledem k tomu, že se v zimě některé chodníky 

vůbec neuklízí, je uklízení nějakých max. 10 cm 

sněhu z lesních cest dost nepochopitelné.

Na  jedné straně se žádají příspěvky, aby se 

mohly upravit běžkařské tratě třeba u  ZOO, 

a  na  druhé straně tam, kde by se dalo chodit 

na běžky zadarmo, tak se to znemožňuje? 

Přemysl Landa

Výběr školy pro své děti rozhodně neberu na leh-

kou váhu. Přestože je můj syn trochu raubíř, asi 

jako každý kluk, je současně velmi citlivý. Před-

stava jeho nástupu do obrovské školy s přeplně-

nými třídami byla pro mne opravdu noční můrou. 

Proto jsem velmi vděčná za  doporučení a  náv-

štěvu školičky v  Žirči, která mě velmi mile pře-

kvapila a byla pro nás okamžitě jasnou volbou. 

Přátelský, leč autoritativní přístup paní učitelky 

a  paní vychovatelky k  dětem, individuální 

metody výuky s  ohledem na  povahu a  také 

schopnosti každého žáčka, to vše se vejde 

do  maličké školičky na  zdejším náměstíčku. 

Jedná se tu o přátelskou skupinu dospělých lidí 

a dětí, dovolím si říci i jejich rodin, kde je možné 

vše rychle bez problémů a ostychu řešit. Nic není 

tabu a  před žádným problémem tu nezavírají 

oči. Naopak tu funguje i vzájemná pomoc mezi 

rodiči. Výborný příklad i pro děti, nemyslíte?

Tzv. malotřídka je dle mého názoru pro děti 

obrovskou výhodou. Především je vede k samo-

statnosti během výuky, která jim v životě a dal-

ším studiu bude určitě výhodou. Současně 

je ale učí také vzájemně spolupracovat a  roz-

víjet své komunikační schopnosti se staršími 

i mladšími spolužáky. A co si budeme nalhávat, 

komunikace je jeden z  největších problémů 

současné společnosti. Menší počet dětí ve třídě 

umožňuje paním učitelkám pestřejší, záživ-

nější, praktičtější a různě kombinovanou výuku 

s  možností trávit více času venku a  v  okolních 

lesích. A kdo by takovou školu nechtěl? 

Ti, kdo tedy nehledají školu jen pro splnění 

povinné školní docházky, ale školu, kam se jejich 

dítě bude těšit a  odnese si výborné základy 

do  dalších let, přesně pro ně je školička v  Žirči 

ideální volbou.

Jitka Poláchová, za všechny rodiče žirečské školičky

Žirečská škola – místo, kam se děti těší 
a kde získají potřebné základy do dalších let

D11: Že bychom se konečně dočkali dálnice? 

Poděkování
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novoroční přání a poděkování:p p

Za krášlení veřejného prostoru
Chtěly bychom vyjádřit velké díky paní Lindě 

Harwot za  to, že se velmi aktivně a  nezištně 

podílí na zkrášlování veřejného prostoru našeho 

města. Stojí za  projekty, jako jsou letničkové 

výsadby nebo adopce zeleně. Je také autor-

kou perníkového městečka, které je umístěno 

na  náměstí ve  výloze obchodu Dobré místo. 

Celý vánoční čas přinášelo radost především 

dětem.

Lindo, moc Ti děkujeme a  přejeme Ti mnoho 

energie k realizaci Tvých dalších nápadů!

kamarádky

Poděkování záchranářům 
a městské nemocnici
Když se zraní vám nejdražší člověk a vy se bez-

mocní setkáte při ošetření s  lidským přístupem 

a velkou profesionalitou, uvěříte v dobrý konec. 

Díky péči záchranářů a  personálu chirurgic-

kého oddělení Městské nemocnice ve  Dvoře 

Králové nad Labem v  čele s  panem primářem 

MUDr. Kořenovským se tak stalo. 

Mnohokrát děkujeme.

dcery paní Jany Hlavaté

Poděkování oddělení urologie naší 
nemocnice
Veliké poděkování urologickému oddělení naší 

nemocnice, a  hlavně primáři Liboru Matou-

šovi, za odstranění ledvinových kamenů mému 

synovi, který je problémový pacient. Děkujeme.

Syn byl prvotně vyšetřen v nemocnici v Hradci 

Králové. Při předoperačním vyhodnocení byla 

operace z  důvodu velikého rizika při použití 

skalpelem odložena. Zde ve Dvoře Králové nad 

Labem se mého syna ujali a odstranění kamenů 

mu, bez použití skalpelu, na několikrát provedli. 

Ještě jednou za mého syna velké díky.

Pavel Vatuňa

Poděkování oddělení následné 
péče za péči po úrazu
Děkuji kolektivu oddělení následné péče

v  Městské nemocnici Dvůr Králové nad Labem 

(1. poschodí) za  péči po  úrazu. Přeji vám 

do  nového roku mnoho úspěchů a  ať vás

neopustí štěstí.

Zuza
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inzerce:

AREÁL SLOVANY

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

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

PRONÁJEM PROSTOR OD 350–550 Kč/m2/rok

Informace k pronájmu – tel.: 603 703 001

KOVOŠROT SLOVANY
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

Vykupujeme: Železo, barevné kovy, papír, plasty, sklo

PŮJČOVNA NÁŘADÍ – STROJŮ, TECHNIKY –

 občanům i fi rmám

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

Po. – Pá.: 7:00–16:00 hod., So.: 7:00–12:00 hod.

www.slovany.cz

Koupím menší BYT 1+KK, 1+1, 2+1 nebo 

2+KK ve  Dvoře Králové nad Labem, 

jsem přímý zájemce, platba připravena,

Katka 733 384 561. INZERCE

 V NOVINÁCH 

KRÁLOVÉDVORSKÉ 

RADNICE

• Řádková inzerce již 

od 150 Kč.

• Plošná inzerce již 

od 700 Kč.

Více informací na:

www.mudk.cz/nkr

Tel.: 499 318 258

Měníme spolu Dvůr: V 1. ročníku participativního rozpočtu 
města uspěly Dětské hřiště ve Smetanově ulici a Dvorská oáza
Občané rozhodli. Hlasování v  1. ročníku par-

ticipativního rozpočtu města s  podtitulem 

Měníme spolu Dvůr vyhrál projekt Dětské hřiště 

ve  Smetanově ulici, který získal celkem 184 hlasů 

(195 kladných, 11 záporných). Na  druhé příčce 

skončila Dvorská oáza s  celkem 120 hlasy 

(148 kladných, 28 záporných), jako třetí se umís-

til projekt Lezecká stěna v  parku Schulzovy sady 

s  64 hlasy (101 kladných, 37 záporných). Na  dal-

ších místech skončily Workout Bajrák, Komunitní 

zahrada, Obnova staré vodní pumpy pod nemoc-

nicí a  Argentinské tango – léčivé obejmutí pro 

všechny generace. Během příštího roku by mělo 

dojít k realizaci dvou nejlepších projektů.

„Projektu jsme věnovali hodně času a  energie. 

Nechtěl jsem tak nic nechat náhodě, i proto jsme 

před hlasováním obešli celou lokalitu s letáčky, 

abychom o  té možnosti dali vědět sousedům. 

Jsem rád, že jsme nakonec uspěli,“ uvedl Zde-

něk Felgr, navrhovatel vítězného projektu, jehož 

podstatou je výstavba dětského oploceného 

hřiště na prostranství mezi ulicemi Smetanova, 

Bezručova a Staškova.

Radost měl i  navrhovatel druhého úspěšného 

projektu, student královédvorského gymná-

zia Marek Malich: „Jde vidět, že se lidi z  města 

chtějí podílet na  úpravě veřejných prostranství 

a pomoci městu k jeho rozvoji. I přes neúspěch 

v  pilotním ročníku jsme se nenechali odradit 

a jsme moc rádi, že jsme se do participativního 

rozpočtu znovu zapojili.“

Do hlasování, které trvalo čtrnáct dní a skončilo 

v  pondělí 15. listopadu o  půlnoci, se zapojilo 

celkem 471 hlasujících. Ti mohli mezi jednotlivé 

projekty rozdělit dva kladné a  jeden záporný 

hlas, ovšem ne všichni využili všechny své hlasy. 

Podle pravidel mohli hlasovat pouze občané 

města starší 15 let s trvalým pobytem ve Dvoře 

Králové nad Labem, na  základě kontroly byly 

neplatné hlasy vyřazeny.

Do  1. ročníku participativního rozpočtu Krá-

lovédvoráci navrhli celkem 9 projektů, jejichž 

realizovatelnost posoudila pracovní skupina 

složená ze zaměstnanců městského úřadu. Dva 

projekty byly vyřazeny, protože se buď již reali-

zovaly, nebo se připravují mimo participativní 

rozpočet. Při hlasování se tak o přízeň veřejnosti 

ucházelo celkem sedm projektů.

„Věřím, že se zájem veřejnosti bude s  každým 

dalším vyhlášeným ročníkem participativního 

rozpočtu zvyšovat. Jsem ráda, že se do hlasování 

zapojilo dvakrát tolik občanů než u  pilotního 

kola. Vítězům gratuluji a ještě jednou děkuji všem 

navrhovatelům, že našli potřebnou odvahu, 

věnovali svůj volný čas a  do  projektu se zapo-

jili. Zároveň se již nyní těším na zajímavé návrhy 

v  dalších ročnících participativního rozpočtu,“ 

uvedla místostarostka města Alexandra Jiřičková.

Miroslava Kameníková 

Vizualizace vítězných návrhů: dětské hřiště (vlevo) a Dvorská oáza. 
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DK13399    cena: 3.600.000 Kč
Prodej rodinného domu s dispozicí 3+1 s dvěma garážemi
a zahradou v obci Vlčkovice u Dvora Králové nad Labem.

DK13235    cena: 4.199.000 Kč
Byt 3+kk po kompletní rekonstrukci o celkové ploše 70 m2

v 1.patře zděného domu v centru města DKnL.

DK13219    cena: 4.399.000 Kč
Vesnický rodinný dům s hospodářským zázemím v lokalitě

Verdek u DKnL. Celková plocha 2172 m2.

DK13398    cena: 2.590.000 Kč
Prodej bytu 2+KK (47,6 m2), v 2. patře zděného domu v DKnL.

Byt prošel kompletní a velmi vkusnou rekonstrukcí.

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

     
     

COVID-19

   499 621 990

od 13:00 – 17:00 hodin

od 8:00 – 12:00 hodin
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Tříkrálovou sbírku ve Dvoře Králové nad Labem 

pravidelně zajišťuje Farní charita Dvůr Králové nad 

Labem a nejinak tomu bude i v roce 2022, kdy se 

sbírka uskuteční od 1. do 16. ledna 2022. 

Průběh sbírky se připravuje i s ohledem na nejistý 

vývoj epidemické situace. Pracovníci Charity mají 

s  dodržováním hygienických pravidel zkušenosti 

ze sociálních i zdravotních služeb. 

I tentokrát Tříkrálové sbírka proběhne s mottem „Pomáhá každá koruna“. 

Výtěžek bychom chtěli použít například na zakoupení dalšího automobilu 

pro rozrůstající 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 infor-

mace 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

Dne 11. listopadu 2021 jsme spustili kampaň nazvanou 

Domovenka. 

Pan Josef, klient a  zaměstnanec Domova sv. Josefa, se 

odhodlal a o svém životním příběhu vyprávěl ve strhují-

cím rozhovoru na DVTV. Jeho svědectví vyvolalo tsunami 

štědrosti na  podporu lidí, jako je on. Jak řekla Daniela 

Písařovicová v rozhovoru pro DVTV: „Je to příběh vskutku 

vánoční.“ A ten příběh píšete vy! 

Dárcům pan Josef vzkázal: „Nesmírně si vážím vaší pod-

pory, díky které jsem získal opět svobodu.“ Během prosince se vybralo 

2  500 těchto poukazů. Darovali jste 2  500 hodin cvičení či poradenství, 

které pomohou lidem s roztroušenou sklerózou k větší soběstačnosti. Daro-

vali jste svobodu!

Domovenky začneme využívat hned 1. ledna 2022 a  pomohou stovkám 

nemocných roztroušenou sklerózou k  větší soběstačnosti. V  naší zemi 

takovou službu potřebuje na 6 000 lidí. Specialisté Domova sv. Josefa jsou 

schopni jim poskytnout až 20 000 hodin terapií za rok. 

Jak Domovenka funguje? 

Za 1 Domovenku měsíčně (290 Kč) dokáže sociální pracovnice zlepšit situ-

aci nemocného v  domácím prostředí, za 2 pravidelné poukazy (580 Kč) 

pomůže speciální pedagog pacientovi ovládat okolí bez použití ochrnu-

tých rukou.

Více informací, jak Domovenka funguje, naleznete na Domovenka.cz – Žít 

doma s roztroušenou sklerózou. Děkujeme vám všem za podporu nemoc-

ných roztroušenou sklerózou a jejich pečujících osob.

Mgr. Linda Kuťáková, Domov sv. Josefa

Společenská rubrika
Noví občánci města
V  listopadu 2021 se narodilo 10 občánků našeho města – 4 chlapci 

a 6 děvčat.

Jana Náhlovská, evidence obyvatel

Úmrtí
V měsíci listopadu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 27 lidí, z toho bylo 

14 královédvorských občanů, 6 mužů a 8 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili v  listopadu 25 občanů 

s  gratulaci k  životnímu jubileu. V  tomto období oslavily 2 páry stříbrnou 

svatbu, 7 párů zlatou svatbu a 1 pár diamantovou svatbu.

Lenka Havlová, Komise pro občanské záležitosti

Sňatky
V měsíci listopadu uzavřeli ve Dvoře Králové nad Labem manželství tito 

snoubenci:

Ladislav Roman a Petra Nováková   – 19. 11. 2021

Jonathan Todd a Nikola Petrásková   – 20. 11. 2021

René Zábojník a Markéta Charvátová   – 20. 11. 2021

V obci Kuks uzavřeli manželství tito snoubenci:

David Fogl a Dominika Krejcarová   – 20. 11. 2021

Údaje jsou zveřejněné na základě souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Zemřela paní učitelka 
Rita Turečková
Oznamujeme, že dne 12. listopadu 

odešla do  sokolského nebe, ve  věku 

devadesáti let, naše členka sestra Rita 

Turečková.

Sestra Rita se narodila 26. září 1931 

do  sokolské rodiny Růženě a  Čeňkovi 

Havrdovým. Její maminka byla od roku 

1919 členkou cvičitelského sboru žen 

a  od  roku 1931 vedoucí dorostenek, 

v letech 1937 až 1948 vykonávala funkci místonáčelnice a v letech 1925 až 

1930 a v roce 1948 byla také náčelnicí V. okrsku. V roce 1948 vedla doros-

tenky na XI. všesokolském sletu. Dorost v Praze revoltoval a dával bouřlivě 

najevo nesouhlas s únorovým komunistickým pučem, provolával slávu pre-

zidentu Benešovi, který již v té době prezidentem nebyl. Ritina maminka 

byla za trest vyakčněna ze sokolské jednoty a Ritě se málem rozplynul sen 

jít studovat na učitelku, protože nedostala doporučení ke studiu od výboru 

ČSM. Studovat nakonec mohla, a  tak se věnovala dráze učitelky češtiny 

a dějepisu. Po studiích dostala umístěnku do Zabrušan u Duchcova, kam 

odešla v roce 1955 se svým manželem. V roce 1959 nastoupila na krátký čas 

do školy v Kocléřově, poté vyučovala do roku 1963 v Mostku. Od roku 1964 

do začátku devadesátých let spojila svou učitelskou dráhu se základní ško-

lou Schulzovy sady. V důchodu pak ještě vypomáhala na školách v Kuksu, 

na 5. květnu i ve Strži. Obzvlášť její výuka dějepisu byla nezapomenutelná, 

když ve  svých hodinách pasovala žáky na  rytíře, zaujatě vykládala také 

dějiny 2. světové války, připravovala pro žáky exkurze na  místa spojená 

s historií, ať již to byl výlet do antického muzea v Hostinném, nebo do Libic 

na místo, kde byli vyvražděni Slavníkovci, nebo do Prahy na Vyšehrad.

V Sokole Rita začala cvičit před válkou jako žákyně, nato přišla válečná léta, 

kdy byl Sokol zakázán. Po osvobození cvičila jako dorostenka a také dopro-

vázela cvičení dorostenek hrou na klavír. Po obnovení Sokola ihned vstou-

pila do  sokolských řad. Byla členkou výboru, účastnila se cvičení, brigád 

a nacvičovala na XII. všesokolský slet. Potom vedla nácvik České a Morav-

ské besedy se členy Věrné gardy a členkami oddílu žen. S oběma besedami 

pak vystupovali na šibřinkách a při různých příležitostech v jednotách naší 

župy. 

A jak přišla Rita ke svému křestnímu jménu? Rodiče ji pojmenovali po obě-

tavé sokolské cvičitelce, vzdělavatelce, učitelce Ritě Navrátilové.

Kruh se uzavřel a Rita se sešla v nebeské sokolovně nejen se svými rodiči, 

ale i s dalšími sokoly, kteří již nejsou mezi námi. Sestro Rito, nikdy na Tebe 

nezapomeneme!

S Ritou Turečkovou jsme se rozloučili 17. listopadu ve Sboru církve česko-

slovenské husitské. Čestnou stráž drželi sokolové v slavnostních krojích.

Čest její památce!

za výbor Sokola Pavlína Špatenková

vzdělavatelka TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Domov zasáhla vlna tsunami! 
Ne ničivá, ale tsunami štědrosti 

Tříkrálová sbírka se blíží
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Zajímavosti ze SPOŠ Dvůr Králové nad Labem

Školní rok 2021/2022 na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem

Maséři na praxi v Lázních Bělohrad
Žáci třetího ročníku oboru „Masér sportovní 

a  rekondiční“ zahájili v  listopadu mimoškolní 

odborné praxe mimo i  v  rámci ČR. Do  konce 

února 2022 se postupně ve  dvojicích a  dvou-

týdenních cyklech střídají v  provozech neda-

lekých slatinných lázní Lázně Bělohrad, a. s. 

Zajištěné mají na  místě ubytování, stravování 

i  mimopracovní aktivity. Zařazení do  reál-

ného provozu přispívá osobnímu rozvoji žáků 

zejména v  komunikaci, ale i  ke  zvýšení sebe-

důvěry. Na  základě závěrečného ohodnocení 

mohou získat i fi nanční odměnu. Někteří žáci si 

již nyní na základě zkušeností na místě domlou-

vají letní brigády. Průběh spolupráce je studenty 

i  „zaměstnavatelem“ hodnocen jako výtečný.  

Praxe máme v  plánu postupně prodlužovat 

a rozšiřovat i na jiné ročníky. Budeme také hle-

dat další partnery, u kterých by mohli studenti 

praxi vykonávat.

Mgr. Tomáš Hamák

Žáci ze SPOŠ Dvůr Králové vyhráli 
soutěž Mladý kriminalista 
Na konci listopadu proběhl na SPŠCH Pardubice 

již 5. ročník celostátní soutěže žáků středních 

škol „Mladý kriminalista“. Poprvé se soutěže 

zúčastnila i naše škola a hned na svém prvním 

startu postavila 2 družstva z  žáků oboru Bez-

pečnostně-právní činnost. Soutěže se účastnilo 

celkem 9 tříčlenných družstev ze 7 středních 

škol z  celé České republiky. Výkony jednotli-

vých družstev byly velice vyrovnané a  rozdíly 

dosahovaly pouze jednotek bodů. V konečném 

pořadí naše družstvo ve složení Tomáš Jirsa, Petr 

Kozák a Veronika Kyšková obsadilo neuvěřitelné 

první místo, druhé družstvo 5. příčku. Byl to 

na naší premiéře velký úspěch!

Mgr. Soňa Kiezlerová

Výjezd našich žáků do Maďarska 
a Itálie
Naše škola uspěla v  žádosti o  fi nancování pro-

jektu v  programu Erasmus+ Odborné vzdělá-

vání a příprava. Dvě skupiny žáků nejen z oboru 

Cestovního ruchu, ale i  z  oborů, u  kterých to 

není zcela obvyklé – Kadeřník, Kosmetické 

služby a Masér – tak na přelomu listopadu a pro-

since vycestovaly na  odborné stáže do  Milána 

a  Budapešti. Doprava, ubytování a  stravování 

bylo hrazeno z  prostředků projektu. Po  dobu

14 dní stážisté pracovali v  hotelech, kadeřnic-

kých a  kosmetických salonech i  na  vyhlídkové 

lodi. Na konci pobytu získali všichni zaslouženě 

certifi kát o absolvování stáže.

Sami ji hodnotí jako velmi přínosnou: zažili 

jiné než české pracovní prostředí, zdokonalili 

a  osvojili si odborné dovednosti, prověřili své 

schopnosti komunikovat v  cizím jazyce. Stáž 

byla připravena ve spolupráci s agenturou ETEN 

(European Training and Education Network), 

které patří velký dík za  skvělou přípravu, 

organizační pomoc 

a  množství cenných 

rad. 

Mgr. Jana Hojná  

Když se řekne „úniková“ nebo „logická“ hra, tak 

se asi většina shodne, že to může vyznít nudně. 

A  že to je jen další škola a  ne něco, co bych si 

zvolila jako zábavu. Ovšem od té doby, co jsem 

šla poprvé na  únikovku, kterou pořádají uči-

telé na mojí škole, se můj pohled na celou věc 

kompletně změnil a začalo mě to bavit. A pro-

sincová – moje první prezenční – únikovka 

nebyla výjimkou. Tématem hry byl Archimedes. 

Od  jeho objevů po  jeho samotného, ale skvělé 

je, jak si naši učitelé vyhráli se zadáním. Úkoly 

se sice týkaly tématu, ale byly spíše vynalézavé 

než matematické a u každého byl nějaký příběh, 

který má s Archimedem spojitost. Kupříkladu se 

mi hrozně líbil úkol s laserovým paprskem, který 

jsme měli odrážet od zrcadel k určitému cíli. 

Při jednotlivých úkolech se na  nás vždy přišli 

učitelé podívat a snažili se pochopit, jak co mys-

líme, aby nám popřípadě mohli pomoct. Často 

jsme se nad danou situací zasmáli, protože jsme 

byli s učitelem na jiném toku myšlenek.  

Ale aby bylo jasno, hlavní důvod, proč se 

vždycky ráda hry zúčastním, je, že nikdy nevíte, 

do  jakých situací se dostanete. Nejde ani tak 

o to, co je vám zadáno, ale jak s tím naložíte. Ani 

učitelé často netuší, jak můžete při jednotlivém 

úkolu přemýšlet a co se může stát. Úniková hra 

proto neskutečně sbližuje naše učitele s  námi 

žáky, protože najednou máme i jiné zážitky než 

ty školní. A často ty zážitky stojí za to. 

Natálie Paříková (3. C)

Virtuální realita 
V rámci mimoškolních 

aktivit se žáci seznamují 

s VR, a to díky brýlím 

Oculus Quest 2. Díky 

aplikaci First steps, která uživatele naučí veškeré 

ovládání a pohyb ve virtuálním světě, se žáci 

poměrně rychle a bez větších problémů zorien-

tují, jak s brýlemi pracovat. Následně navštěvu-

jeme Mezinárodní vesmírnou stanici ISS, kterou 

zkoumáme zevnitř, ale i z vesmíru. Pro naši školu 

jsou technologie VR nové a chceme je postupně 

začlenit do výuky některých předmětů.

Mgr. Stanislav Ježek

Den otevřených dveří
Královédvorské gymnázium srdečně zve 

všechny na Den otevřených dveří, který se 

koná ve středu 12. ledna 2022 od 15:00 

do 18:00 hod. Více na: www.gym-dk.cz. 

Rádi bychom poděkovali všem našim přízniv-

cům za  podporu při hlasování pro náš projekt 

Dvorská oáza v  1. ročníku Participativního roz-

počtu města Dvůr Králové nad Labem, který se 

umístil na 2. místě s celkovým počtem 120 hlasů. 

Po  Novém roce očekáváme zahájení realizace, 

kterou bude doprovázet spousta nových zkuše-

ností, jež nás jistě obohatí. 

Jsme šťastní, že naše úsilí před podáním pro-

jektu stálo za  to. Přednáška, která proběhla 

v Hankově domě se zastupiteli města a dalšími 

navrhovateli, nás také informovala o  různých 

směrech, kudy se vylepšení města může dát. 

Ještě jednou moc děkujeme za podporu a snad 

se na náš výsledek budete moci podívat sami. 

Marek Malich (6. C) a Dan Jarolímek (5. C)

Dvorská oáza

Archimedes na gymnáziu
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Zprávy ze ZŠ Schulzovy sady

Žáci z 8. ročníků 
vyrobili vánoční 
výzdobu před 
budovu školy
V  rámci praktických čin-

ností v  dílnách chlapci 

z  8. ročníků vyřezali z  palet vánoční výzdobu, 

kterou umístili do  přilehlého parčíku před ško-

lou. Práce na zhotovení dekorace chlapce velice 

bavila, protože mohli použít k opracování dřevě-

ných prken z palet aku nářadí, které škola získala 

v  rámci realizace projektu od  Královéhradec-

kého kraje. 

Mgr. Edita Vaňková, ředitelka školy

Svatý Martin
Ve třetí třídě u Štafl íka a Špagetky začal v úterý

9. listopadu zajímavý projekt.

Nejdříve děti ve  skupinkách vyluštily tajenku 

a zjistily, že hlavním tématem bude svatý Martin. 

Vysvětlili jsme si pranostiky a  popřáli našemu 

spolužákovi Martínkovi k svátku.

Přečetli jsme si příběh, na tabuli jsme si dali pří-

běh i s obrázky a začali plnit úkoly. V matematice 

jsme vypočítali a vybarvili koně a Martina. V čes-

kém jazyce jsme si procvičili abecedu a  čtení 

s  porozuměním. Přiřazovali jsme správné věty 

k obrázkům.

Nezapomněli jsme ani na  svatomartinské roh-

líčky, které jsme modelovali, a vyzdobili si třídu.

Vytvářeli jsme komiks a  čekala nás i  bojovka. 

Zástupci skupin vyhledali lístečky s  úkoly 

a  po  jejich splnění se dostali do  cíle. Tím byla 

ředitelna školy, kde na děti čekal balíček.

Ve třídě jsme ho společně otevřeli, čekala na nás 

odměna – stojánky pod knížky a pravítka, která 

budeme potřebovat v matematice.

Náš projekt skončil, dozvěděli jsme se spoustu 

zajímavých věcí a těšíme se na další.

žáci 3. třídy, paní učitelka Mgr. Ivana Pešťáková 

a paní asistentka Hana Chaloupková

Informace ze ZŠ Podharť

Zahraniční pedagogové 
navštívili město

V  úterý 30. listopadu navštívila Dvůr Krá-

lové nad Labem delegace složená ze 

zahraničních pedagogů a studentů ze Špa-

nělska, Portugalska a  Řecka. Ti do  České 

republiky přicestovali na pozvání Zeměděl-

ské akademie a  Gymnázia Hořice v  rámci 

projektu Erasmus+ Agriculture and Global 

Challenges. Během dopoledne pedago-

gové zavítali spolu se zástupkyní hořické 

školy Markétou Zívrovou a projektovým 

manažerem Dominikem Lukaštíkem nej-

prve na městský úřad, kde se setkali s krá-

lovédvorským starostou Janem Jarolímem 

a v přátelské atmosféře diskutovali na téma 

vzdělávání a  zaměstnanost. „Setkání bylo 

velmi příjemné. Zaujaly mě zejména něk-

teré poznatky týkající se systémů vzdělá-

vání a  investic do této oblasti, ale hovořili 

jsme také například o  způsobu optimali-

zace školství v jednotlivých zemích,“ uvedl 

starosta Jan Jarolím. 

Součástí programu ve  Dvoře Králové nad 

Labem byla také prohlídka Expozice tex-

tilního tisku a  návštěva Střední průmys-

lové školy a  Střední odborné školy, kde 

měli zahraniční učitelé i studenti možnost 

podívat se do  laboratoří nebo do  sdílené 

učebny informatiky a  robotiky, kterou 

město vybudovalo v prostorách SPOŠ. „Rád 

bych poděkoval Janu Machkovi z MAS Krá-

lovédvorsko, který nám ve  Dvoře Králové 

nad Labem pomohl zajistit program a zaří-

dil také prohlídku v královédvorské SPOŠ,“ 

dodal k  návštěvě projektový manažer 

Dominik Lukaštík.

(mik)

Preventivní 
programy na 
2. stupni 
Po  různých karanténních 

opatřeních jsme na  naší 

škole konečně mohli v před-

vánočním čase přivítat 

odborníky, a to pana psychologa Tomana a paní 

Šimkovou. Pan Toman působí jako psycholog 

a  terénní pracovník a  má opravdu bohaté zku-

šenosti s  tématem návykových látek. Na  naši 

žádost se zaměřil na  kouření, v  menší míře 

i  na  alkohol a drogy. Osvětlil dětem nebezpečí 

požívání nikotinu a  dlouhodobého používání 

cigaret, elektronických cigaret, klasického 

tabáku, ale i  nového nešvaru dnešní doby, tzv. 

lyftu. Ukázal jim neotřelé záběry zdravých a silně 

poškozených plic kuřáka, dutinu ústní, dásně 

a zuby závislých lidí a v neposlední řadě i záběry 

onkologických pacientů s  nálezy na  plicích, 

rtech či jazyku. Velkým tématem bylo složení 

těchto návykových látek, aktivní a  pasivní 

kouření, fi nanční stránka věci a  také možné 

a mnohdy i složité léčení těchto závislostí. Ote-

vřeno bylo také téma sebepoškozování, neto-

lismu = „mobilománie“, závislosti na  výpočetní 

technice a  sociálních sítích. Paní Šimková zase 

s dětmi řešila dětská práva. 

Vše to bohužel souvisí s  vývojem dnešní celo-

společenské situace. Řešíme tak důsledky 

dlouhodobé absence sociálních a  školních va-

zeb v  rámci situace s  pandemií covid-19. Výše 

zmiňované záležitosti pro nás na  škole nejsou 

žádnou novinkou, snažíme se proto na  naše 

žáky působit hlavně preventivně. Pokud se pro-

blémy vyskytnou, situaci aktivně řešíme a rodi-

čům se snažíme vždy pomoci, popř. nasměro-

vat na odbornou pomoc. Děti byly celou dobu 

besedy v  interakci s  lektorem, nebály se ptát či 

vyjádřit svůj názor a postoj k celé problematice. 

Pokud jim uvízne v hlavách alespoň to základní, 

hurá, mají (máme všichni) vyhráno!

tým školního poradenského pracoviště 

Laboratorní práce ve fyzice nově
Na začátku školního roku získali žáci 8. ročníku 

novou pomůcku pro laboratorní práce ve fyzice. 

Jedná se o  novinku roku 2021, soupravy LEGO 

BricQ Motion Prime. Tyto soupravy umožňují 

sestavovat a  provádět experimenty z  mecha-

niky. Podporují moderní metodu učení ozna-

čovanou jako STEAM. Koncept metody STEAM 

zahrnuje vzdělávání v  oborech přírodních věd 

(Science), technologie (Technology), techniky 

(Engineering), umění (Art) a matematiky (Mate-

matics). Kromě toho pomáhají rozvíjet manuální 

zručnost a  vzájemnou spolupráci. Po  úvod-

ním seznámení se soupravou, kdy žáci stavěli 

a  poznávali jednoduché mechanismy, násle-

dují složitější konstrukce, na  kterých si zkusí 

něco změřit a  odhalovat fyzikální zákonitosti. 

Na snímku žáci plní úlohu nazvanou „Auto pohá-

něné gymnastou”. Vzdělávací sety LEGO BricQ 

jsme získali díky grantu z  dotačního programu 

Královéhradeckého kraje Rozvoj podmínek pro 

vzdělávání – Inovace ve  vzdělávání se zaměře-

ním na polytechnickou výchovu a vzdělávání.

Mgr. Petr Pavelka

Ze školky do školy
Poradenské pracovnice školy připravily seriál 

pro rodiče předškoláků. Ti každoročně řeší, 

co by jejich děti měly zvládnout před nástu-

pem do  školy. Pokud máte doma předškoláka, 

chcete mu pomoci, aby zvládl vstup do  školy 

bez potíží, a nejste si jisti, co všechno by zvládat 

měl, pak je to právě pro vás. Připravený seriál 

ZE ŠKOLKY DO ŠKOLY přichází s  jednoduchými 

tipy, jak v rámci každodenních činností potréno-

vat důležité dovednosti, které by měly děti při 

nástupu do školy umět. Jednotlivé díly najdete 

od ledna na stránkách školy: www.zsschsady.cz.

Mgr. Ivan Jugl, ředitel školy
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Okresní kolo 
fl orbalu
Dne 16. listopadu 2021 

žáci 6. a  7. třídy repre-

zentovali naši školu 

na  zaslouženém okres-

ním kole ve  fl orbalu 

ve Sportovní hale v Hos-

tinném. Vyhrávali jeden zápas za  druhým, jen 

s jedním týmem byly síly vyrovnané a kluci remi-

zovali. Soupeř měl v odehraných zápasech lepší 

skóre, proto mu připadlo 1. místo. Chlapci ze 

ZŠ 5. května tak získali stříbrnou medaili 

a po celou dobu sportovní akce se starali o skvě-

lou atmosféru turnaje. Děkuji jim za tento záži-

tek a reprezentaci školy.

Petra Chmelíková

Plavecký výcvik 2. a 3. třídy

I přes nepříznivou covidovou situaci ukončili žáci 

2. a 3. třídy 19. listopadu plavecký výcvik v Hoři-

cích. Všichni kurzem úspěšně prošli a někteří se 

ve  svých výkonech i  zlepšili. Ocenění ve  formě 

diplomů a mokrých vysvědčení jsou určitě záru-

kou i motivací pro plavecký výcvik v dalším škol-

ním roce.

Jaroslava Serbousková, Ivana Rainová

Žijeme na Královédvorsku
V pátek 19. listopadu se tři týmy 6. třídy zúčast-

nily prezentace a vyhodnocení projektů v rámci 

výzvy MAP Žijeme na Královédvorsku, která pro-

běhla v Penzionu Za Vodou. Děti ve svých projek-

tech zpracovaly tato témata – ZOO a osobnost 

Josefa Vágnera, Rukopis Královédvorský a  Hos-

pitál v  Kuksu. Prezentace projektů se nám 

povedla, tudíž jsme setkání za odměnu zakončili 

zmrzlinovým pohárem.  

Barbora Šturmová

Čertovská nadílka

V pátek 3. prosince navštívil naše druháky čert. 

Nejprve přečetl z  Knihy hříchů děti s  různými 

prohřešky a  ty musely slíbit polepšení. Potom 

všem přečetl pohádku O  polepšeném čertí-

kovi a  nakonec rozdal balíčky se sladkostmi, 

a dokonce i čertovský domácí úkol. I přes to, že 

kvůli covidové situaci přišel bez svého tradič-

ního doprovodu Mikuláše a anděla, si děti pro-

gram moc užily.

Jaroslava Serbousková

Soutěže z oblasti 
informatiky 
Žáci 8. a  9. ročníků naší 

školy se už tradičně 

zúčastnili soutěže IT-

SLOT a  nově i  soutěže 

„Bobřík informatiky“ 

(v  rámci hodin informa-

tiky a někteří i samostatně doma).

V  soutěži IT-SLOT se velmi dařilo Jakubovi 

Závodnému, který se kvalifi koval do  celostát-

ního fi nálového kola, kterého se zúčastní jen 

50 nejúspěšnějších řešitelů. Toto kolo se běžně 

koná na začátku prosince. Současná situace však 

není příliš nakloněna jeho uskutečnění, proto 

se ho organizátoři rozhodli přesunout na  jarní 

měsíce. Přesný termín zatím není znám. Každo-

pádně Jakubovi přejeme, aby se mu ve  fi nálo-

vém kole co nejvíce dařilo a přálo mu štěstí.

Jak už bylo řečeno, naše škola se letos poprvé 

zapojila do  soutěže „Bobřík informatiky“, kde 

se žáci mohli seznámit s  částí oboru informa-

tiky. Pro žáky byly připraveny zapeklité otázky, 

ve kterých mohli ukázat své „informatické myš-

lení“. Z  této soutěže by si žáci měli především 

odnést zkušenosti, které bychom časem mohli 

využít i při hodinách informatiky.

Všem žákům děkuji za účast a věřím, že si z těchto 

soutěží odnesli spousty nových poznatků.

Mgr. Zdeněk Balek 

Žákyně ze 4. A vyhrála „zebru“
Na  podzim vyhlásil Tým silniční bezpečnosti 

spolu s  Policií ČR výtvarnou a  literární soutěž 

na téma „Zebra se za tebe nerozhlédne“. Děti se 

tak měly za pomoci barev, papíru a tužky popa-

sovat s  problematikou bezpečného přechá-

zení. Zkusili jsme tedy štěstí ve  výtvarné části. 

Na čtvrtkách vykouklo na svět několik černobíle 

pruhovaných kamarádek, které nabízely pomoc-

nou ruku (vlastně kopýtko) dalším postavičkám, 

jež si očividně nevěděly s dopravní situací rady. 

Za třídu jsme do krajského kola soutěže poslali 

práce tří dívek a jedna z nich – Margad Garmaa 

– nakonec v  kategorii žáků 1. stupně získala 

celkové prvenství. Vítězná díla pak postoupila 

do  kola celostátního. I  tady obrázek zabodo-

val a  Margad se umístila na  krásném 4. místě. 

Odborná porota se rozhodla odměnit první 

pětici úspěšných tvůrců, takže na  naši žákyni 

čeká určitě pěkná cena. V letošním ročníku sou-

těže se sešlo téměř 2 000 dětských prací z celé 

republiky, o  to více si tohoto výsledku vážíme. 

Velké poděkování patří také naší paní asistentce 

Andree Erbenové, která svými originálními 

nápady pomáhá dětem najít cestu k  radost-

nému tvoření.

Šikovné čtvrťačce Margad ještě jednou blaho-

přejeme a  všem ostatním dětem vzkazujeme: 

Až budete stát na přechodu, tak nezapomeňte, 

že … zebra se za vás nerozhlédne!

Mgr. Jana Hronešová, třídní učitelka

Krabice od bot

V  předvánoční době se několik tříd z  prvního 

i  druhého stupně naší školy zapojilo do  inicia-

tivy Diakonie Krabice od bot. Děti si vybraly své 

vrstevníky a třídy se přirozeně rozdělily na kluky 

a holky. Čtrnáct dnů nosily drobné dárky, které 

by potěšily i je. Radost nám udělalo, že původně 

donesené krabice nestačily a bylo nutné prořídit 

větší. Všechny dárečky byly nové, vybírány s lás-

kou a snahou potěšit. Nás těšilo sledovat, jak se 

krabice plní a s jakou radostí a zodpovědností je 

děti balí.  Ze všech přihlášených tříd se sešly dvě 

krabice, které děti osobně předaly do Speciální 

školy Diakonie ve  Dvoře Králové nad Labem. 

Při chystání a balení krabic byl čas i na povídání 

o  tom, že dostávat dárky není samozřejmost. 

Žáci si zakusili radost, kterou prožíváme při 

přípravě hezkých chvil pro druhé. Mohli jsme 

s  kolegy sledovat radost v  dětských očích, že 

ony samy mohou udělat dobrou věc pro dru-

hého.  Děti mrzelo jen to, že neuvidí, jakou jejich 

dárek udělal radost.  

Mgr. Miroslava Richterová

Aktuality ze ZŠ 5. května

Dění na ZŠ Strž
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Poděkování MŠ E. Krásnohorské
Jako každý rok i letos MŠ Elišky Krásno-

horské využívá tohoto času k poděkování 

všem, kteří nějakým způsobem podpořili 

naši školku během roku a v čase vánočním.

Velké díky patří již tradičně fi rmě Carla spol. 

s. r. o., zastoupené Ing. Jakubem Šrámkem, 

MBA, která dodala našim dětem čokolá-

dové dobroty do mikulášských balíčků.

Dále pak děkujeme všem rodičům a kama-

rádům MŠ, kteří se zapojili do celorepub-

likové sbírky pro děti v nouzi s názvem 

„Krabice od bot“. Naše školka tak mohla od 

vás a vašich dětí předat prostřednictvím 

Diakonie ČCE hromadu dárků potřebným. 

Společně doufáme, že v čase vánočním 

dárky udělají radost co nejvíce dětem.

Závěrem bych chtěla popřát za celou 

MŠ Elišky Krásnohorské šťastné a spoko-

jené svátky vánoční, mnoho štěstí a pevné 

zdraví v novém roce vám všem.

Mgr. Tereza Lagutinová, zástupce ředitelky MŠ

DDM Jednička hledá pedagoga 
volného času
DDM Jednička vyhlásil výběrové řízení na 

pozici pedagoga volného času. Jedná se 

o plný pracovní úvazek na dobu určitou 

s předpokládaným nástupem únor–bře-

zen 2022 (nebo dle dohody). Své při-

hlášky mohou zájemci posílat písemně 

nebo elektronicky do 31. ledna 2022 

k rukám ředitelky. Více informací na:

https://ddmdvurkralove.cz/nabidka-prace.

DDM Jednička

Veselé kaktusy a vánoční dárky seniorům ze ZŠ a PrŠ 
Jaký je to pocit, udělat někomu radost a potěšit 

člověka v  seniorském věku, si vyzkoušeli žáci 

místní Základní a  Praktické školy, která sídlí 

v Přemyslově ulici. 

V rámci akce propojující svět stáří a dorostenec-

kého věku vymysleli ve  škole aktivitu, jež zau-

jala i  vedení DPS Sadová a  Strž, paní ředitelku

Mgr.  Marcelu Hauke. Ta spolupráci s  radostí 

podpořila. Ve  školním kolektivu máme zauja-

tého pěstitele kaktusů. Věnoval svá vypěstovaná 

„miminka“ žákům školy, kteří je poté vyzdobili 

a  přidali k  nim cedulky s  nápisy typu „Krásné 

ráno“, „Krásný den“, „Hodně zdraví“ apod. Tyto 

s láskou a pečlivostí ozdobené kaktusy následně 

osobně předali žáci seniorům v  DPS Sadová 

a v DPS Strž. 

Všechny žáky potěšilo, 

jakou radost seniorům 

udělali osobním pře-

dáním „živého“ dárku 

s milým přáníčkem. Jelikož se celá akce setkala 

s velkým ohlasem, navštívili jsme zmíněné DPS 

začátkem prosince znovu. Tentokrát s  ručně 

vyrobenými vánočními dárečky a  přáníčky. 

Děkujeme pracovníkům a  seniorům jmenova-

ných DPS za milé přijetí a spolupráci. Věříme, že 

nebyla poslední, protože udělat radost zahřeje 

u srdce každého člověka.   

Mgr. Lucie Macková

Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem

Kam dávají děti dopisy pro Ježíška – za  okno? 

Z  okolních měst jsme odkoukali i  jiné řešení: 

schránku na  dopisy pro Ježíška. Tyto schránky 

bývají většinou součástí veřejně přístupných 

betlémů. Ve  Dvoře Králové nám chyběla, a  tak 

jsme ji pořídili ke  stávající první dvorské kniho-

budce u  schodiště nad lehkoatletickým stadio-

nem. Dětem jsme se tak snažili nabídnout další 

vánoční kouzlo. Odevzdané dopisy byly poté 

předávány na  „poštu“ do  místního hračkářství 

na náměstí, kde si je Ježíšek postupně odebíral. 

Schránka tomuto účelu sloužila do  21. prosince 

2021, od  ledna již plní roli Vzkazníku u  kniho-

budky. Jednou týdně budeme schránku vybírat 

a čekat na vzkazy, které mohou být adresovány 

nám nebo komukoliv jinému. Mohou to být 

básně, obrázky, vzpomínky, slova smutku či 

radosti, které právě prožíváte vy nebo vaši přá-

telé a nechce se vám s nimi svěřovat digitálnímu 

prostředí. 

Proč jsme umístili schránku u knihobudky? Pro 

děti to byla před Vánoci skvělá příležitost, jak 

se seznámit s  knihobudkou. Pravidelně se v  ní 

najdou i  dětské knížky. Děti tak měly mimo 

jiné jedinečnou příležitost naučit se pracovat 

s  věcmi, které již nepotřebují: přečtené knihy 

mohou někomu darovat, prodat nebo – věnovat 

do knihobudky. V období okolo Vánoc je to pří-

hodné téma! 

Knihobudka i schránka jsou přístupné 24/7. Pří-

padné dotazy ohledně schránky či knihobudky 

posílejte na  spolekprodvorek@gmail.com. Sle-

dovat novinky ohledně knihobudky a schránky 

můžete na fcb stránce Spolek pro Dvorek.

Děkujeme zaměstnancům Technických služeb 

města Dvora Králové nad Labem za  instalaci 

schránky a  městu Dvůr Králové nad Labem 

za fi nanční podporu projektu Čtení u knihobudky. 

Kateřina Sekyrková, Spolek pro Dvorek

Schránka na dopisy pro Ježíška doplnila první dvorskou knihobudku

Naše motto pro snad nejkrásnější, ale zároveň 

poslední měsíc v  kalendářním roce. Kdy jindy 

bychom měli děti vést k  sounáležitosti, k  pro-

jevu lásky k  bližnímu nebo k  rozdávání radosti 

druhým lidem, než v  čase adventním? V  době, 

kdy se všichni snažíme hledat různé cesty, pro-

středky a způsoby, které by nás ještě více spojo-

valy a sbližovaly. 

Jak se již píše v knize „Od adventu do adventu“: 

„Kdo se sám umí těšit, umí přinášet radost 

a pomáhá druhým“. A kdo se těší na Vánoce ze 

všeho nejvíce? No, přece děti! Proto jsme s nimi 

opět vyráběli ozdoby na  vánoční stromeček 

na náměstí a vánoční přání pro seniory. Znovu 

jsme se také zapojili do sbírky „Krabice od bot“. 

Sbírku pořádá již 11. rokem Diakonie ČCE, což je 

jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů sociál-

ních služeb v  naší České republice. Každá třída 

naší mateřské školy si vybrala svého obdarova-

ného i  jeho věk a pak už jen stačilo za pomoci 

rodičů zakoupit nějakou drobnost dle dopo-

ručeného seznamu a  donést ji do  mateřské 

školy. Všechny dárky jsme poté společně uložili 

do jedné velké krabice, společnými silami zaba-

lili, označili jmenovkou a  odvezli na  nejbližší 

sběrné místo.

Dělat radost je tak jednoduché. A  co když to 

opravdu nejde? O tom vědí své naši kamarádi ze 

zájmového kroužku „Veselé zpívání“. Pod vede-

ním naší kolegyně Moniky Imlaufové se pravi-

delně scházejí. Učí se zdokonalovat ve  zpěvu, 

pracovat s  tradičními i  netradičními hudeb-

ními nástroji, tancovat a  prožívat hudbu svým 

srdcem. 

Letos již od října pilně nacvičovali pásmo vánoč-

ních písniček a moc se těšili, jak se budou moci 

předvést a užít si předvánoční čas se všemi, kteří 

se na  ně přijdou podívat na  slavnostní rozsvě-

cení vánočního stromu na  náměstí ve  Dvoře 

Králové nad Labem. Doslova ze dne na  den se 

dozvěděli, že se z  důvodu vládních opatření 

program ruší. Všem z  toho bylo do  pláče, ale 

nevzdali se! Společně s ostatními vystupujícími 

se spojili s vedením města a vymysleli „náhradní 

plán!“ Všichni, kdo se měli vystoupení zúčastnit, 

nahráli s  dětmi zvukový záznam, který se prů-

běžně pouští v  místím rozhlase po  celou dobu 

trvání středečních trhů. 

„Nevzdávejme se, buďme přístupní novým 

věcem a snažme se být optimisté!“

Zaměstnanci MŠ Drtinova Vám přejí pokojné 

a ve zdraví prožité vánoční svátky a úspěšný rok 

2022.

Bc. Klára Kulhánková

učitelka MŠ Drtinova

„Když děti rozdávají radost všem…“ 
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Tuto otázku si většina 

z  nás pokládá vždy 

s  končícím rokem. 

A tak jsme si ji položili 

i my… A myslíme, že se 

toho povedlo opravdu 

hodně!

Pojďme zmínit například výzvu, která nabádala 

žáky ZŠ, aby zkusili vytvořit návrh či model, 

který si následně vyrobí v  robotické učebně. 

Takto začínala výzva pro nadšence 2D a 3D tisku: 

Navrhni a  nakresli s  radostí, se strojem to máš 

bez starosti! Doslova a do písmene se toho děti 

zhostily, a tak ve sdílené učebně robotiky a infor-

matiky vznikl za dohledu pedagogů model Staré 

radnice ve 3D provedení či originální skleničky 

s  gravírovaným logem. Žáci našich základních 

škol připravili sami ve  svém volném čase celý 

návrh. 

Také necelý rok probíhal videopořad pro 

všechny milovníky dětských knížek Čtěte se 

mnou. S jeho realizací nám významně pomáhaly 

pracovnice Městské knihovny Slavoj. Představe-

ním vybraných titulů a přečtením krátké ukázky 

za účelem nalákání ke čtení nejen děti a rodiče, 

vzniklo několik videí, které si můžete prohléd-

nout na  YouTube kanálu Městské knihovny 

Slavoj. Jako inspirace oblíbených knih dětí se 

dostavilo přes 70 příspěvků (4 videa, 4 prezen-

tace, množství výkresů).

Nakonec bychom rádi informovali o  výzvě 

Žijeme na  Královédvorsku, kde se sešly 3 týmy 

dětí ze ZŠ 5. května. Jejich vytvořené prezen-

tace s odkazem na Místně zakotvené učení nás 

mile překvapili a budeme se snažit je představit 

i  široké veřejnosti. Po  stopách Rukopisu králo-

védvorského se vydáte na  procházku, dozvíte 

se zajímavé informace a  nakonec dostanete 

i záludné otázky. Poté se ocitnete v zoologické 

zahradě a  přečtete si zajímavý rozhovor s  paní 

Vágnerovou. Konečná zastávka bude v  Kuksu, 

kde pan průvodce zodpoví pár otázek ohledně 

své práce a nechybí ani trocha historie.

Tímto výčtem rozhodně nekončíme. 

Rádi bychom poděkovali všem dětem a žákům 

zapojeným do výzev a budeme se těšit na další 

spolupráci v novém roce 2022!

kancelář MAS Královédvorsko

Co se nám povedlo v letošním roce? Vlastivědné čtení 
o Královédvorsku završuje 
první „desítku“
V prodeji už je 

10. číslo Vlasti-

vědného čtení 

o Královédvorsku.

Čtenáři v něm 

najdou článek 

o Eugenu Wiš-

kovském, krá-

l o v é d v o r s k é m 

rodákovi. Uzná-

vaný fotograf 

a teoretik je 

zastoupen ve většině světových galerií 

a jeho teoretické texty často předběhly 

svou dobu. Text o mládí sochaře Gut-

freunda připravil Radomír Roup, který je 

také autorem článků o mniškové kalamitě 

na začátku 20. století, která zasáhla i Králo-

védvorsko, a o prodeji pivovaru, který stával 

v dnešní Revoluční ulici. V článku Michaely 

Dvořáčkové se můžete seznámit s osudy 

rodiny Mayerů, která přispěla k rozvoji 

textilního průmyslu ve Dvoře Králové nad 

Labem. V druhé části rodinné kroniky Fran-

tiška Říhy, kterou zpracoval Josef Jiránek, 

znovu nahlédnete do života města koncem 

19. a začátku 20. století. Mimo jiné se tu 

píše o plánované výstavbě Těšnovské 

přehrady na Labi. O složitém soužití mezi 

Čechy a Němci píše Ondřej Vašata v článku 

Česká kázání v Žirči a Dubenci na konci 

19. století. Ignác Hrdina přeložil nejstarší 

popis hradišťského panství a kukských 

lázní z roku 1712. Druhý překlad je téměř 

současný. Jedná se o část knihy, kte-

rou Sautenští věnovali svému rodákovi, 

M. B. Braunovi. Vzpomínková akce Po sto-

pách Vlastivědného čtení připomněla dvě 

významné osobnosti nedávných let, redak-

tora Jana Schwarze a fi lmaře Jiřího Beneše 

a jejich společnou lásku, létání.

Bedřich Machek   

Farářem římskokatolické církve 
je ve městě Petr Stejskal

Od 1. srpna 2021 je novým administráto-

rem římskokatolické farnosti ve Dvoře Krá-

lové nad Labem Petr Stejskal, který pochází 

z Ostravy. Knězem je 29 let a dosud půso-

bil na mnoha místech královéhradecké 

diecéze. Do správy rozsáhlé farnosti patří 

mnoho okolních obcí, například Bílá Tře-

mešná, Choustníkovo Hradiště, Kocbeře, 

Kuks, Lanžov, Nemojov, Třebihošť, Vítězná 

a další. Se správou tak pomáhají čtyři 

řeholní sestry, které ve městě lidé velmi 

dobře znají. Pokud budete mít zájem vědět 

více o životě farnosti, podívejte se na farní 

stránky www.farnost-dvur-kralove.cz.

(red)

Český projekt na  obnovu mokřadů pro čápy 

a další ubývající druhy živočichů u Dvora Králové 

nad Labem zvítězil v evropské soutěži vyhlášené 

při příležitosti 90. výročí založení logistické sku-

piny Raben Group zaměřené na  podporu akti-

vit v  oblasti životního prostředí. Ve  velmi těs-

ném fi nále s německým projektem na ochranu 

netopýrů zvítězil ten český díky více než

283 tisícům hlasů. „Projektu velmi pomohla vlna 

podpory ze strany milovníků čápů nejen z České 

republiky, ale doslova z celého světa od Polska 

až po  Japonsko. Zejména příznivci mediálně 

i veřejností velmi sledovaného případu záchrany 

čapích mláďat v Mladých Bucích pomohli rozho-

dující měrou projektu vyhrát,” říká David Číp ze 

Záchranné stanice pro zraněné živočichy v Jaro-

měři. Projekt na podporu čápů získá od společ-

nosti Raben Group fi nanční grant, který bude 

moci čerpat 3 roky.

Aby čápi měli čím krmit mláďata, potřebují 

dostatek mokřadů, podmáčených luk a  past-

vin, kde mohou lovit potravu. Pokud bude dost 

vodního hmyzu, žab, slepýšů a  užovek, nebu-

dou mláďata čápů trpět hlady. Díky tomu by se 

opět mohli čápi vracet do  nížin, ze kterých je 

vyhání chybně nastavená zemědělská politika 

s velkými lány řepky a kukuřice. Pokud se začne 

v  krajině dařit čápům, začne se dařit i  přírodě 

samé a tím i člověku, který potřebuje mokřady 

jako klimatizaci, prevenci před suchem a povod-

němi, i jako úložiště skleníkových plynů.

Projekt oázy pro čápy podporují i zástupci města 

Dvůr Králové nad Labem včetně pana starosty, 

ale také „africký“ Safari Park Dvůr Králové.

Teď, když projekt zvítězil, nastala pravá chvíle 

na  dořešení nutných povolení a  posvěcení 

úřady. Klíčový je v  tomto směru souhlas města 

Dvora Králové nad Labem, které svěřilo svůj 

pozemek do péče Českému svazu ochránců pří-

rody, aby zde mohla vzniknout oáza pro čápy, 

a aby se zde zachovaly orchidejové louky, udržo-

vané pravidelnou sečí. Jakmile se tedy podaří 

dotáhnout nutnou povolovací administrativu, 

bude moci celý projekt započít – a  to snad už 

v  únoru nebo březnu příštího roku. Oáza pro 

čápy se všemi plánovanými tůněmi by potom 

měla být hotová do několik let.

„Máme se na co těšit. Čeká nás krásná a důležitá 

práce. Budeme rádi za  aktivní podporu veřej-

nosti včetně fi rem a škol, aby přidaly ruku k dílu, 

a  přitom se dozvěděly mnoho zajímavého 

o  naší přírodě v  rámci brigád i  teambuildingů. 

Jste srdečně zváni. Děkujeme zástupcům města 

Dvůr Králové nad Labem, generálnímu part-

nerovi projektu skupině Raben Group a  všem 

dalším příznivcům čápů za vstřícnou podporu,“ 

uzavírá David Číp.

Zdroj: Jaro Jaroměř

www.jarojaromer.cz

Oáza pro čápy u Dvora Králové nad Labem 
vyhrála hlasování v evropské soutěži 
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Skautské středisko hlásí Stomatologická pohotovost
leden 2022
1. a  2. 1.:  MUDr.  Hana Šujáková, Roose-

veltova 474, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 621 423;

8. a  9. 1.: DentMode, s. r. o., Poděbradova 

1959, Dvůr Králové n. L., tel.: 491 616 464;

15. a 16. 1.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 1105, 

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

22. a 23. 1.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 1105, 

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

29. a 30. 1.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 1105, 

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

5. a  6. 2.: MDDr.  Petra Andrlová, zubní 

ordinace, čp. 31, Bílá Třemešná, tel.: 

732 580 139.

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

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Michal Dohnal z dvorské ZUŠ 
hrál v Rudolfi nu

Michal Dohnal se učí hrát na  lesní roh 

ve  třídě Vladimíry Matuškové čtvrtým 

rokem. Vedle toho navštěvuje také soubor 

loveckých nástrojů, kde hraje na  lesnici. 

Lesnice se mu tak zalíbila, že se sám před 

třemi roky začal zajímat o hudební tábory 

trubačů a  začal se jich aktivně účastnit. 

Na jednom z táborů byl vybrán mezi mladé 

trubače a  zahrál si na  koncertě s  názvem 

České myslivecké Vánoce v  Rudolfi nu. 

V  letošním roce si měl možnost v  těchto 

nádherných prostorách zahrát již podruhé. 

Jak sám dodává, jeho zážitky jsou nesku-

tečné: „V  neděli 5. prosince jsem se již 

podruhé zúčastnil tradičního adventního 

koncertu. S klubem mladých trubačů Čes-

komoravské myslivecké jednoty jsme zde 

měli vlastní blok, při kterém jsme zahráli 

skladby od  známých autorů myslivecké 

hudby. Samotnému koncertu předcházely 

dvě zkoušky a hlavní generální zkouška již 

v  Rudolfi nu. Celé dopoledne jsem si díky 

neskutečnému hudebnímu zážitku moc 

užil a doufám, že se i příští rok budu moci 

tohoto koncertu opět zúčastnit.“

Vladimíra Matušková, ředitelka

 ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem

Vzhledem k  nemožnosti uspořádat tradiční 

skautskou vánoční besídku si každý oddíl udělal 

při svých schůzkách svou menší. 

I přes ne zcela příznivou situaci se našemu stře-

disku podařilo uspořádat v  roce 2021 všechny 

tábory a  také pravidelné akce, jako je uzlování 

nebo šifrování. Během roku jsme převážně vlast-

ními silami rekonstruovali podlahy naší skaut-

ské vily a  rozšířili objekt kuchyně na  tábořišti 

na  Kateřině. Převzali jsme také od  skautských 

kurýrů před Vánocemi Betlémské světlo, symbol 

míru a  přátelství, které 

putuje napříč Evropou. 

Členové 3. oddílu ho jako 

již tradičně nabízeli široké 

veřejnosti na  náměstí

T. G. Masaryka. 

Přejeme všem členům 

a  příznivcům skautingu úspěšný nový rok, 

hodně zdraví a skautských i osobních úspěchů. 

Ing. Martin Stránský

V  říjnu a  listopadu měli na  pilno gymnastky 

a  gymnasté, kteří trénovali na  soutěže v  Team 

Gym. Družstva Junior II. (starší žákyně) a Senior 

B (dorostenky a  ženy) závodila na  Mistrovství 

ČR v Team Gym, na pohárové soutěži v Trutnově 

a na Malé oblasti ve Dvoře Králové nad Labem. 

Opravdu to letos proběhlo v takovémto pořadí.

Děvčata závodila po  více než roční přestávce,

a tak všechna vystoupení brala spíše jako trénink 

a  motivaci do  další činnosti. Mladší družstvo 

skončilo na  Mistrovství ČR na  13. pozici, starší 

družstvo na 4. místě, na soutěži v Trutnově skon-

čilo mladší družstvo na  6. a  starší na  3. místě. 

Hoši absolvovali svoji Malou oblast v  Poděbra-

dech, jediné chlapecké družstvo mezi samými 

dívkami, a skončili na 5. místě.

Dětské oddíly navštívil po  dvou letech Mikuláš 

se svým doprovodem. Děti předvedly napo-

dobivá cvičení, zazpívaly písničky, přednesly 

básničky. Odměnou jim byly drobné dárečky 

od  andílka. Jsme rádi, že jsme v  letošním roce 

mohli Mikulášské hodiny zorganizovat.

Ještě před začátkem Mikulášské navštívili 

sokolovnu pracovníci Památníku Lidice s  cílem 

natočit rozhovory se starostkou župy Hele-

nou Rezkovou a  vzdělavatelkou župy Pavlínou 

Špatenkovou. Rozhovory se točily okolo sokol-

ského odboje za  druhé světové války a  okolo 

sokolských idejí vůbec. V  příštím roce si totiž 

připomeneme 80 let od  heydrichiády. A  právě 

heydrichiáda zasáhla velmi citelně sokolský 

odboj. Helena Rezková a  Pavlína Špatenková 

před časem zmapovaly osudy členů sokolské 

župy Podkrkonošské v  knize Nebylo jim sou-

zeno žít. Hosté z Lidic natočili nejen rozhovory, 

ale také cvičení nejmladších sokolíků a  milou 

mikulášskou návštěvu jako důkaz, že Sokol stále 

žije. A  tak se součástí lidického video archivu 

stanou také záběry královédvorské sokolovny 

s jejími cvičenci.

V závěru roku jsme připravili pro děti Vánoční 

karneval a gymnastické oddíly vystoupení pro 

rodiče. Výbor Sokola přeje všem svým členům 

a  příznivcům krásné vánoční svátky a  hodně 

štěstí a zdraví do nového roku.

Pavlína Špatenková

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Mikuláš v Sokole

Základní škola speciální a praktická škola Diako-

nie ČCE ve Dvoře Králové nad Labem se potřetí 

zapojila do  vánoční charitativní akce s  názvem 

„Krabice od  bot“. Díky spolupráci našeho 

města, školám a štědrým dárcům jsme nasbírali 

kolem 250 dárečků, které před Vánocemi přišly 

do  rukou dětem v  nepříznivé životní situaci. 

Děkujeme všem, kteří se do akce zapojili, a tím 

přispěli k radosti obdarovaných dětí. Věříme, že 

se tato akce pro další roky stane tradicí.

tým Základní školy speciální Diakonie ČCE 

Dvůr Králové nad Labem

Děkujeme, že jste přispěli do „Krabice od bot“


