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Sloupek starosty města
Milí Královédvoráci, 
Dvůr Králové nad 
Labem je městem 
historie i  tradic. 
S  obojím lze zachá-
zet různě, možností 
je využít jejich 
potenciál a na jejich 
základech vybu-
dovat něco nového. A  to chystáme i  my 
s areálem bývalé městské tržnice – bývalé 
Mayerovy továrny.
K novodobé historii našeho města rozhodně 
patří textilní průmysl, první textilní továrny 
zde začaly vznikat již v 80. letech 19. století 
a  ne nadarmo se městu říkalo Český Man-
chester. Jednou z prvních takových továren 
byla Mayerova továrna tiskárny látek, kterou 
nechal poblíž kostela sv. Jana Křtitele vybu-
dovat v  70. letech 19. století továrník Jin-
dřich Mayer. Během téměř 150 let továrna 
několikrát změnila nejen svého majitele, ale 
změnilo se i využití rozsáhlého areálu, který 
byl postupně přestavován a  dostavován. 
A od roku 2017 areál vlastní město. 
Nyní jsme se rozhodli využít potenciálu 
tohoto místa, jeho přestavbou můžeme totiž 
tuto část centra otevřít naplno veřejnosti. 
Na jaře 2021 jsme tak ve spolupráci s Českou 
komorou architektů vypsali pro město his-
toricky první architektonickou soutěž právě 
na  revitalizaci areálu, který by měl sloužit 
jako nové kulturní centrum. Přišlo 11 návrhů 
– unikátních, neotřelých, inspirativních a při-
nášejících spojení starého s tím novým, his-
torie s budoucností. Odborná porota, která 
návrhy posuzovala, a byl jsem jejím členem, 
to měla opravdu těžké. Rozhodování nám 
i  kvůli otevřené diskuzi zabralo celý den 
a vítězně z něho vyšel návrh ateliéru GRIMM 
Architekti ze Žďáru nad Sázavou.
Každý návrh, který přišel do architektonické 
soutěže, je však něčím výjimečný. A posou-
dit to budete moci sami. Rád bych vás pozval 
na  ojedinělou výstavu, která se, pokud to 
epidemická situace dovolí, uskuteční od 
7. do 13. února v prostorách bývalé Maye-
rovy továrny, kde budou vystaveny všechny 
došlé návrhy. Zda jsme z  nich vybrali ten 
pravý, ukáže až čas. Věřím ale, že z chystané 
proměny areálu a jeho okolí budou mít Krá-
lovédvoráci radost a „Mayerka“ se stane no-
vým místem k setkávání. 

Ing. Jan Jarolím, starosta města
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I ve Dvoře Králové nad Labem letos mohli zájemci přispět na benefi ční Tříkrálovou sbírku, kterou pořádá Charita Česká 
republika. Ta se konala do  16. ledna a  svou koledou na  městském úřadě ji ve  čtvrtek 6. ledna symbolicky zahájily děti 
z MŠ Drtinova. Oproti loňsku se opět koledovalo podle tradice „na živo“, navíc byly po městě na příspěvky rozmístěny čtyři 
stacionární kasičky a přispět bylo možné i dárcovskou SMS nebo přímo převodem peněz na účet. Více informací k Tříkrá-
lové sbírce a výši jejího výtěžku najdete na str. 4.  Foto: Jan Skalický

Tři králové vyšli letos opět do ulic města

Město předpokládá, že na investiční 
akce letos vydá přes 267 milionů Kč
V  roce 2022 plánuje město Dvůr Králové 
nad Labem realizovat investiční akce za
267,3 mil. Kč. K těm nejvýznamnějším patří pokra-
čování výstavby nové kanalizace a čistírny odpad-
ních vod v  Žirči, výstavba cyklostezky v  úseku 
Stanovice – Žireč, pokračování rekonstrukce Zbo-
rovské ulice, výstavba chodníku do Verdeku nebo 
závěrečná etapa rekonstrukce budovy bývalé
ZŠ Komenského. 

„Co se týká částek za  investiční akce, jedná se 
o  předpokládané náklady, které plánujeme 
v  roce 2022 vynaložit. Uvidíme, zda se jejich 
výše i na základě vypsaných veřejných zakázek 
změní. V některých případech se nejedná o cel-
kové náklady na realizaci, protože některé akce 
jsme zahájili již vloni, případně svým fi nancová-
ním zasáhnou i do roku 2023,“ upozorňuje sta-
rosta města Jan Jarolím. 
Právě za  pokračování stavby kanalizace a  čis-
tírny odpadních vod v  Žirči, která začala vloni 
v  srpnu, město letos utratí více než 50 mil. Kč. 
„Investice je složená z  podílu fi nancí města
a dotace ze Státního fondu životního prostředí. 
V  tuto chvíli je dokončena kanalizace podél 
areálu Domova sv. Josefa a dále část kanalizace 

v  silnici III. třídy od  křižovatky směrem na  Hři-
bojedy včetně větve v  rámci stávající cyklos-
tezky. V  tuto chvíli se připravuje spodní stavba 
samotné čistírny odpadních vod,“ říká místosta-
rosta Jan Helbich.  
V Žirči se letos bude realizovat také část cyklo-
stezky Labská, a  to v  úseku Stanovice – Žireč. 
Na  tuto akci má město na  letošní rok v  roz-
počtu 15 mil. Kč, s fi nancováním by však mohla 
pomoci dotace, protože město žádá Královéhra-
decký kraj o dotaci ve výši 4 mil. Kč. V současné 
chvíli je vypsané výběrové řízení na zhotovitele 
stavby, nabídky je možné podávat do 7. února. 
„Významnou částí nejen z  hlediska nákladů je 
mostní objekt přes Labe. To je i jeden z důvodů, 
proč uvažujeme o výstavbě rozložené do dvou 
let. Tedy zahájení letos, dokončení v  příštím 
roce,“ vysvětluje místostarosta Jan Helbich.
Již před koncem loňského roku byla zahájena 
příprava stavby chodníku ve Verdeku, na kterou 
má město v  letošním rozpočtu 15 mil. Kč. Zho-
tovitel byl vybrán na  základě veřejné zakázky, 
stavební práce zahájí na  jaře. Realizace stavby 
bude spojena s  dopravními omezeními, o  kte-
rých budeme včas informovat.

Pokračování na str. 6
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„Doufám, že se mi podaří zvýšit prestiž organizace v očích veřejnosti,“ 
říká Vítězslav Šturma, nový ředitel technických služeb města 

Ohlašovací povinnost ke svozu odpadu splníte jedním formulářem

Za sebou má první týdny ve funkci ředitele Tech-
nických služeb města Dvora Králové nad Labem 
(TSm) a  jak Vítězslav Šturma (na  snímku) 
přiznává, byly to týdny hektické. „Nastupovat 
na přelomu roku je velmi náročné, a tak kromě 
seznamování se s  děním ve  společnosti jsem 
musel jako nový ředitel podepsat spoustu doku-
mentů, smluv a objednávek na nový rok. Velkou 
podporu jsem měl ve  svém předchůdci panu 
Horsákovi, který mne s  procesem schvalování 
mezd, podepisování příchozích i  vystavených 
faktur, systémem objednávek i portfoliem doda-
vatelů postupně seznamuje,“ říká nový ředitel.

Přestože jste se o  stav TSm zajímal již dříve, je 
něco, co vás ve fungování překvapilo?
Každý den něco. Ale všechna překvapení spo-
juje jedna pomyslná niť. Je velice jednoduché si 
zvenčí vytvořit názor na  fungování TSm, jejich 
velký (až neuvěřitelný) rozpočet a kvalitu zaměst-
nanců. Ale skutečnost je při pohledu zevnitř 
opravdu jiná. On ten „ohromný balík peněz“ není 
zase tak velký, když se podrobně proberete roz-
sahem prací, které za ně město získá. Navíc velké 
částky rozpočtem TSm pouze „protečou“ a pouze 
opticky navyšují spotřebu organizace. Nicméně 
to neznamená, že nevidím možnosti ke  změně. 
Skutečnosti, ke  kterým jsem se stavěl kriticky 
před nástupem do funkce, je podle mého názoru 
možné dělat jinak. V tom jsem názor nezměnil.

Co je v  této chvíli potřeba urgentně řešit? Je to 
spíše otázka personální nebo vybavení?
Za  mého předchůdce došlo k  velkému posunu 
ve  vybavení a  k  výraznému omlazení techniky. 
Takže nyní je aktuálnějším problémem personál. 
Potřebujeme doplnit kádr strojníků – ledařů, 
z  kterých se po  oteplení stávají plavčíci. Je to 
práce s nepravidelnou pracovní dobou, o sobo-
tách a nedělích. Budeme proto vděční za každého 
zájemce. Budeme hledat lidi také na  další pra-
covní pozice. Pokud tedy někdo má o práci v TSm 
zájem, ať se přijde informovat. Doufám, že se mi 
časem podaří zvýšit prestiž organizace a hlavně 
jejích zaměstnanců v  očích veřejnosti, a  tím 
i zájem lidí o práci v naší organizaci.

V současné době probíhá v návaznosti na změnu 
v  systému odpadového hospodářství výměna 
popelnic, máte jich dostatek?

Ano, navíc dodavatel těchto svozových nádob 
nemá problém s dodávkami a má krátké dodací 
lhůty. Větším problémem, který s  novým systé-
mem odpadového hospodářství souvisí, je nešvar 
ukládání domovního odpadu do  veřejných 
odpadkových košů. Jako radní jsem byl u vzniku 
změny, jako ředitel TSm ji musím uvést do praxe. 
Proto mne velmi mrzí, že slušní občané, které 
změna systému přiměla k ještě většímu a zodpo-
vědnějšímu třídění, budou opět doplácet na  ty, 
kterým dělá problém separace vlastního odpadu. 
Nedokážu se smířit se skutečností, že někteří jsou 
ochotni si vyměnit svozovou nádobu za  menší 
a co se do ní nevejde hodit vedle na zem. Že jsou 
ochotni (a to už vůbec nechápu) chodit s pytlem 
odpadu po městě a hledat volný veřejný odpad-
kový koš místo toho, aby třídili a udělali několik 
kroků ke  stanovišti tříděného odpadu, když 
ve městě je jich 101. Že se najdou občané a fi rmy, 
kteří si přihlásí jednu svozovou nádobu a  před 
domem jich při vývozu stojí pět. Nebo že si pořídí 
svozovou nádobu za své – šetří městské fi nance, 
ale o dvojnásobném objemu, než nahlásí. Takže 
kvůli několika občanům, nerespektujícím sou-
časný systém, budeme opět hledat možnost, jak 
vše monitorovat a vymáhat. 

Diskutuje se o  zpřístupnění workoutu pro veřej-
nost na stadionu pod Hankovým domem v době 
uzavření areálu v zimním období. Jak to vypadá?
O diskusi vím a po zběžném průzkumu a práv-
ním rozboru, který vypracoval pan Mgr. Hampl, 
fi nalizuji nový návrh provozního řádu sporto-
viště. Nerad slyším, že něco nejde, ale rád zkou-
ším hledat řešení. Bohužel musím předem říct, 
že zpřístupnění workoutu bude podmíněno 

disciplinovaností návštěvníků a  jejich ochotou 
respektovat provozní řád.

Co dalšího během začátku roku řešíte?
Největší komplikací bylo nařízené testování 
všech zaměstnanců na  covid-19 a  následné 
karantény. S  nedostatkem informací z  minis-
terstva zdravotnictví jsme do  poslední chvíle 
netušili, jak budeme schopni zabezpečit pro-
voz alespoň těch nejdůležitějších služeb – svoz 
komunálního odpadu a zimní údržbu. A pak je 
to mnoho běžných provozních záležitostí: zimní 
údržba podle aktuální situace, plánování kácení 
stromů podle vydaných rozhodnutí odboru 
životního prostředí, zajištění materiálů a služeb 
pro založení letničkových a trvalkových záhonů 
podle požadavků rady atd.

Jaké zásadní projekty vás v letošním roce čekají?
TSm jsou správci majetku města a  zabezpe-
čují služby občanům a  právnickým osobám 
sídlícím ve  městě v  rozsahu schváleným radou 
města. Opravy a  udržování majetku provádí 
TSm nejvýše do  částky 300 tisíc Kč bez DPH. 
Větší akce pak zajišťuje a provádí město, samo-
zřejmě v  úzké spolupráci s  TSm. Letos se tak 
snad ve spolupráci s odborem rozvoje, investic 
a  správy majetku (RISM) podaří realizovat pro-
jekt dovybavení a modernizace sběrného dvora, 
na což město získalo dotaci. O akci budeme včas 
informovat občany prostřednictvím NKR, webu 
města i  TSm. V  oblasti odpadového hospoda-
ření to nebude poslední projekt. Již v minulosti 
jsme s panem místostarostou Helbichem disku-
tovali další možnosti třídění či zpětného využití 
odpadů, které by mělo za následek snížení jeho 
objemu určeného ke  skládkování. Pokud toho 
nedocílíme v nejbližších letech, bude se koncová 
cena za  odložení odpadu pro občany neustále 
navyšovat a  po  zákazu skládkování budeme 
mít problém co s ním. Dalším úkolem, který se 
rychle blíží, bude zprovoznění koupaliště. Již 
nyní se intenzivně diskutují potřebné opravy, 
a  to jak jejich nezbytnost pro získání povolení 
k provozu, tak jejich soulad s celkovou koncepcí, 
která má vzniknout. Podklady pro ni připravuje 
architekt města Petr Kocourek, jemu a  panu 
Pokornému z RISM tímto děkuji za spolupráci.

Miroslava Kameníková
Nezkrácený rozhovor na www.mudk.cz.

V návaznosti na změnu zákona o odpadech, 
který platí od roku 2021, město vloni při-
jalo dvě nové vyhlášky týkající se odpado-
vého hospodářství. Zatímco systém platby 
za  svoz komunálního odpadu zůstává zacho-
ván tak, jak jsou ve  Dvoře Králové nad Labem 
občané zvyklí, tedy podle objednané frek-
vence svozu a  velikosti nádob, novinkou 
je tzv. ohlašovací povinnost. Tu musí do
31. ledna 2022 splnit plátce poplatku (tzn. spo-
lečenství vlastníků jednotek či vlastník nemo-
vitosti), který musí objednat dostatečný počet 
sběrných nádob pro nemovitost. V našem městě 
tak však zatím učinila necelá polovina vlastníků. 
Ohlašovací povinnost není složitá, stačí vypl-
nit a  odevzdat jednoduchý formulář, v  němž 
si vlastník nemovitosti vybere frekvenci svozu 

odpadu a  velikost odpadové nádoby. Vypl-
nění a  odevzdání formuláře platí i  pro ty, kteří 
již mají svoz komunálního odpadu objednaný 
a nechtějí nic měnit. Pro ně je důležité nově roz-
lišit, zda využívají 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). Ohlašovací 
povinnost ale nově platí i pro vlastníky nemovi-
tosti, v nichž nemá trvalé bydliště žádný občan. 
Příslušný formulář je dostupný na  webu 
www.mudk.cz v  sekci Dokumenty, formuláře 
– Odbor rozpočtu a  fi nancí, kde je ke  stažení 
a  také v  interaktivní podobě. Občané mají tři 
možnosti, jak interaktivní formulář odevzdat:
1. po  vyplnění si formulář uložte do  for-

mátu pdf, vytiskněte, podepište a  odneste 

na  pokladnu městského úřadu (případně 
podepsaný formulář naskenujte a  odešlete 
na e-mail hruskova.eva@mudk.cz);

2. po  vyplnění si formulář uložte do  formátu 
pdf a  odešlete ho e-mailem na  adresu:
epodatelna@mudk.cz. POZOR: odeslaný 
e-mail musí být podepsán certifi kovaným 
elektronickým podpisem, v opačném případě 
nebude možné váš formulář zaevidovat;

3. po  vyplnění si formulář uložte do  formátu 
pdf a  odešlete do  datové schránky měst-
ského úřadu: mu5b26c.

Pokud nemůžete využít žádné z  nabízených 
možností, je možné si formulář vyzvednout 
v papírové podobě na recepci nebo na pokladně 
městského úřadu, vyplnit ho a odevzdat.

Miroslava Kameníková
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Nominace na cenu města 
za uplynulý rok je možné 
posílat opět do konce dubna
Také v letošním roce mohou občané posí-
lat návrhy osobností, týmů či organizací 
na  udělení Ceny města Dvůr Králové nad 
Labem. Cena může být udělena za mimo-
řádné aktivity či akce uskutečněné v  roce 
2021 (lze nominovat fyzické nebo práv-
nické osoby), nebo za celoživotní dílo, např. 
u příležitosti životního jubilea. Cena může 
být udělena také In memoriam. 
Písemné návrhy je nutné doručit na  pře-
depsaném formuláři do  30. dubna 2022 
na  podatelnu městského úřadu, nám. 
T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad 
Labem. Vyplněný formulář můžete zasílat 
také elektronicky, a to na e-mailovou adresu 
epodatelna@mudk.cz. Formulář pro zaslání 
návrhu a  více informací najdete na  webu 
města www.mudk.cz v  sekci Město/
O městě/Cena města.
O laureátech Ceny města Dvůr Králové nad 
Labem za rok 2021 rozhodnou zastupitelé 
města na  červnovém zasedání, slavnostní 
předání by se mělo uskutečnit opět v říjnu.

(red)

Program obnovy kulturních 
památek prostřednictvím ORP 
ministerstvo letos nevyhlásí
Ministerstvo kultury, odbor památkové 
péče, oznamuje ve  smyslu vládních 
opatření ohledně úspory fi nančních pro-
středků ze státního rozpočtu, že pro rok 
2022 nebude vyhlášen program Podpora 
obnovy kulturních památek prostřednic-
tvím obcí s rozšířenou působností.

Zdroj: Ministerstvo kultury

Ve Špýcharu diskutovali na téma rozvoje 
sportu ve městě
Ve čtvrtek 6. ledna 2022 se v sále Špýcharu měst-
ského muzea uskutečnil workshop s  veřejností 
na  téma sport ve  městě a  jeho rozvoj. Jednání 
vedli zástupci společnosti KROKEM, s. r. o., kterou 
město Dvůr Králové nad Labem pověřilo zpraco-
váním analýzy sportovní infrastruktury ve  městě. 
Analýza tak navazuje na Strategický plán rozvoje 
sportu pro město Dvůr Králové nad Labem pro 
roky 2019–2026. Zástupci společnosti asi třicítce 
přítomných představili předběžné závěry své stu-
die, které byly základem pro následnou diskuzi 
s  příklady týkajících se jednotlivých sportovišť. 
Nechyběla ani anketa na  téma vnímání investič-
ních priorit.

Na  začátku workshopu byla nejprve před-
stavena statistická data o  městě a  správním 
obvodu, jeho sportovní infrastruktuře a  poté 
přítomní diskutovali o  důležitosti sportu pro 
obyvatele, současné a předpokládané poptávce 
po  jednotlivých druzích sportu a  pozitivních 
dopadech sportu na život ve městě.
Následovalo představení současného rozsahu 
sportovní infrastruktury, zhodnocení jejího 
stavu včetně uvedení příkladů na  jednotlivých 
sportovištích nejen v majetku města, ale i  sou-
kromých vlastníků.
V  rámci prezentace analýzy došlo i  na  porov-
nání hodnocení sportovišť ve  Dvoře Králové 
nad Labem se srovnatelně velkými městy 
v  České republice a  hodnocení fi nanční nároč-
nosti výstavby či revitalizace vybraných spor-
tovišť. V  jejich výčtu nechyběla rekonstrukce či 
nová výstavba zimního stadionu, rekonstrukce 
tribuny a  zázemí letního stadionu, výstavba 
fotbalového areálu, multifunkční sportovní 
haly či krytého plaveckého bazénu. Důležitým 

tématem k  diskuzi bylo také zhodnocení 
nákladů a výnosů souvisejících s provozem jed-
notlivých sportovišť a možné zdroje fi nancování 
jejich revitalizace a výstavby.
Na závěr byla pro diskutující připravená anketa, 
kdy na  připravenou tabuli mohli dvěma svými 
hlasy vyznačit, která sportoviště by podle nich 
měla být prioritně vybudována či rekonstruo-
vána, a naopak jedním hlasem označit ta, která 
zatím mohou počkat.
Práce na  celkové analýze potencionální 
poptávky po  sportovištích včetně studie pro-
veditelnosti a  analýzy dopadů budou i  nadále 
pokračovat, přičemž zpětná vazba z  tohoto 
workshopu poskytne cenná vodítka pro její 
fi nální výstupy. Konečné závěry analýzy by měly 
být prezentovány na  příštím zasedání zastupi-
telstva města.
Prezentaci, která byla promítána v  rámci 
workshopu, naleznou zájemci u článku na webu 
města www.mudk.cz.

Jan Skalický

Na podporu sociální oblasti rozdělí město z rozpočtu přes 2 mil. Kč
Město Dvůr Králové nad Labem i  v  letošním roce 
podpoří poskytovatele sociálních služeb a  služeb 
souvisejících se sociální oblastí. Rada města na své 
schůzi souhlasila s  vypsáním příslušné výzvy 
i  dotačního programu. Na  podporu sociálních 
služeb jsou v  rozpočtu města na  rok 2022 vyčle-
něny více než 2 mil. Kč.

Výzva k podání žádosti o účelové 
neinvestiční dotace
Jedná se o  dotaci poskytovatelům sociálních 
služeb na  účel vymezený zákonem o  sociál-
ních službách. Cílem je podpořit, dále rozvíjet 
a  zkvalitnit ucelenou síť registrovaných sociál-
ních služeb, které jsou určeny především senio-
rům, osobám se zdravotním postižením, dětem 
a mládeži ohroženou společensky nežádoucími 
jevy a  rodinám s  dětmi ohroženými sociál-
ním vyloučením či se zdravotním postižením, 
osobám v  krizi, osobám bez přístřeší. Dotace 
jsou určeny na  služby, které přispívají ke  zlep-
šení a  zkvalitnění života občanů. Prioritou jsou 
služby lokálního charakteru v terénní formě.
Termín podávání žádostí: 14. ledna – 7. února 
2022.
Minimální výše poskytnuté dotace na službu činí 
10 tisíc Kč, maximálně 250 tisíc Kč. Finanční podíl 
města na  celkových nákladech sociální služby 
může být maximálně do výše 75 %. Dotace bude 
poskytnuta v  režimu vyrovnávací platby, a  to 

oprávněnému žadateli, který má platné „Pově-
ření Královéhradeckého kraje či MPSV k zajištění 
dostupnosti poskytování sociální služby zařaze-
ním do  Sítě veřejně podporovaných sociálních 
služeb v Královéhradeckém kraji“.

Dotační program na podporu služeb 
souvisejících se sociální oblastí
Účelem je podpora činnosti organizací zaměře-
ných na volnočasové aktivity seniorů a zdravotně 
postižených osob, pomoc a  integraci zdravotně 
postižených osob a  osob v  tíživé životní situaci. 
Dotace je tak poskytována právnickým nebo 
fyzickým osobám na činnost, akci nebo službu. 
Termín podávání žádostí: 14. února – 1. března 
2022.
Výše dotace je stanovena minimálně na 3 tisíce 
Kč, maximálně 50 tisíc Kč. Maximální výše podílu 
dotace města na celkových nákladech činí 75 %.  
Na  podporu tohoto programu je v  rozpočtu 
města 260 tisíc Kč.

Žádosti musí být podány na  předepsaném 
formuláři s  povinnými přílohami buď poštou, 
nebo osobně ve  stanoveném termínu. Zároveň 
musí být originál žádosti naskenován včetně 
podpisu oprávněné osoby a  zaslán na  e-mail 
dotacemesta@mudk.cz. Žádosti je možné podat 
i  prostřednictvím datové schránky, žádost však 
musí být elektronicky podepsána kvalifi kovaným 

certifi kátem statutárního orgánu žadatele.

Do  7. února 2022 je možné podávat žádosti 
do  vyhlášeného dotačního programu na  pod-
poru tělovýchovy a  sportu, na  který je v  roz-
počtu města vyčleněno 7 mil. Kč. Podpora bude 
směřována na  dlouhodobou činnost sportov-
ních oddílů na  území města Dvůr Králové nad 
Labem, na  podporu sportovních akcí pořáda-
ných ve Dvoře Králové nad Labem a na podporu 
sportovních aktivit jednotlivců – sportovců 
(fyzické osoby). 

V  současné době město Dvůr Králové nad 
Labem také připravuje vypsání dotačních pro-
gramů na podporu veřejně prospěšných aktivit 
a opravu památek.
Upozorňujeme na  skutečnost, že nově musejí 
žadatelé, kteří jsou právnickými osobami 
(spolky, obecně prospěšné společnosti, zapsané 
ústavy, společnosti s  ručením omezeným 
a další), k žádosti o dotaci ze státního rozpočtu 
předložit jako povinnou přílohu Úplný výpis 
z Evidence skutečných majitelů.

Kompletní vyhlášení dotačních programů 
včetně formulářů najdete stránkách města 
www.mudk.cz v  sekci Rozvoj/Granty a  dotace/
Dotace z rozpočtu města.

Miroslava Kameníková
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Od  prvních lednových dnů 
nového roku vyšli do ulic mezi 
nás tříkráloví koledníci. Díky 
dětem a  dospělému dopro-
vodu tak mohl ožít starodávný 
lidový obyčej. Stejně jako 
kdysi, i  letos popřáli koledníci 
vše dobré do  nového roku a  roznesli poselství 
soucitné lásky. Kdo chtěl, mohl vložit do zapeče-
těné pokladničky libovolný fi nanční obnos. 
Při letošní sbírce bylo vybráno ve Dvoře Králové 
nad Labem v pokladničkách 148.172 Kč. Do kole-
dování se opět zapojily i  děti z  MŠ Drtinova 
a  MŠ Roháčova ze třídy Ježečků a  Papoušků. 
Potkat jste se s nimi mohli na náměstí, u měst-
ského úřadu nebo v domově důchodců. 
Výtěžek sbírky chceme použít např. na  fi nan-
cování služby Osobní asistence, dále v  rámci 
služby Domácí péče pořídit osobní automobil 
a uspořádat motivační pobyty pro děti vyrůsta-
jící v náhradní rodinné péči.
Chtěli bychom poděkovat všem dárcům za jejich 
štědrost, kterou vyjádřili solidaritu s potřebnými.  

Dokladem toho je např. příspěvek školáka Míši 
z ulice Eduarda Zbroje, který do kasičky přispěl 
z  vlastních úspor. Zároveň děkujeme kolední-
kům a  jejich doprovodům. Děti byly nadšené 
a už se těší na další ročník sbírky.

Oblastní charita Dvůr Králové nad Labem

Zásahy strážníků 
za prosinec 2021

Druh zásahu prosinec 2021
BESIP přestupky  42
OZV o volném pohybu psů 1
Občanské soužití (přestupek) 2
Majetek (přestupek) 6
Životní prostředí 1
Doručení písemnosti (šetření) 2
Odchyt zvířete (opatření) 3
COVID-19 (opatření)  2
Převoz na PAZS 1
Součinnost s jinými orgány (PČR, MěÚ...) 1
Trestný čin 3
Celkem přestupků a trestných činů 63 
Celkový počet událostí 496

Pokuty v blokovém řízení 8
Na místě nezaplacených bl. pokut 3
Domluva 27
Předáno Policii ČR 3
Předáno na správní odbor MÚ  12

V  loňském roce královédvorští strážníci 
zaznamenali nejvíce přestupků na  úseku 
bezpečnosti v dopravě a také majetkových 
přestupků. Zároveň se do  statistiky jejich 
činnosti promítla i  kontrola dodržování 
protiepidemických opatření.

Statistika zásahů za rok 2021
Druh zásahu  za rok 2021
BESIP přestupky  909
Překročení nejvyšší povolené rychlosti  141
Dopravní nehoda  7
Ostatní přestupky na úseku dopravy  1
Nařízení města (přestupek)  1
Nařízení města o parkování  1
Výzva (předvolání)  1
Veřejný pořádek (přestupek)  49
Součinnost s jinými orgány (PČR, MěÚ...)  9
Obecně závazná vyhláška (přestupek)  7
OZV o volném pohybu psů 11
Občanské soužití (přestupek) 29
Majetek (přestupek) 92
Občansko-právní spor  5
Ztráty a nálezy  55
Poskytování údajů (evidence) 6
Životní prostředí  5
Prevence (opatření a úkony)  15
Přestupek nezletilý/mladistvý 1
Pomoc v nouzi  8
Doručení písemnosti (šetření)  53
Předvedení (Policie ČR) 4
Odchyt zvířete (opatření) 52
Stížnosti  6
COVID-19 (opatření) 295
Poskytování informací z MKDS 1
Převoz na PAZS  10
Trestný čin  14
Trestný čin nezletilý/mladistvý  1
Celkem přestupků a trestných činů  1789
Celkem vyřešených událostí  5283

Pokuty v blokovém řízení 456
Na místě nezaplacených bl. pokut  111
Domluva 779
Předáno Policii ČR  19
Předáno na správní odbor MěÚ  118

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Městská nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem 
bude i  v  únoru pokračovat v  očkování proti 
nemoci covid-19, aplikovat bude první, dru-
hou i  posilovací dávku. Neregistrovaní zájemci 
mohou přijít každou středu od 8:00 do 14:00 hod.
Všechny termíny jsou pravidelně zveřejňo-
vány na  webových stránkách nemocnice 
www.mndk.cz. 
Proti onemocnění covid-19 se první, druhou 
a třetí posilující dávkou, a to bez předchozí regis-
trace, očkuje také ve  zdravotnickém zařízení 
VIVIDUS East, s. r. o., v  ulici Spojených národů. 

V  únoru připravují rozšíření očkovacího času 
v pátky 8:00–12:00 a 13:00–17:00 hod. V sobotu 
se očkovací termíny ruší. Upozorňujeme 
občany, že od  února zařízení změní název na
CELOP, s. r. o., tedy Centrum lůžkové ošetřo-
vatelské péče (sídlo společnosti a  IČO zůstává 
stejné). V  této souvislosti byly také spuštěny 
nové webové stránky www.celop.cz a  faceboo-
kový profi l CELOP Dvůr Králové nad Labem, 
kde najdete všechny potřebné informace nejen 
o společnosti, ale také o očkování. 

(red)

Také v únoru pokračuje ve Dvoře Králové 
nad Labem očkování proti covid-19

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou

Město Dvůr Králové nad Labem se připravuje 
na nadcházející turistickou sezonu a v této souvis-
losti vydalo koncem roku 2021 nové propagační 
materiály, které lákají místní i  návštěvníky jak 
na  procházku po  okolí, tak do  Městského muzea 
ve Dvoře Králové nad Labem.

Jestli chodíte rádi na procházky nebo běhat, tak 
právě pro vás je určena mapa Stezky Dvorem 
Králové nad Labem a  okolím. Najdete v  ní tipy 
na osm různě dlouhých tras ve městě a blízkém 
okolí s odlišnou náročností. V letáku jsou vyzna-
čeny nejen trasy, ale také jejich výškové profi ly. 
Nechybí ani QR kódy, které vybrané trasy ihned 
po načtení přenesou do mapy ve vašem chytrém 
telefonu. Součástí materiálu jsou i  doporučení, 
která trasa je vhodná za  letního počasí, která 
může být po dešti hůře schůdná nebo ze které 
se můžete kochat krásnými výhledy na město. 
Mapu, na  jejímž vzniku se podíleli členové 
Komise pro cestovní ruch, získáte zdarma 
v  městském informačním centru ve  Švehlově 
ulici, nebo si ji můžete stáhnout z  turistického 
portálu www.dvurkralove.cz/cs/tipy-na-vylety/
stezky-dvorem-a-okolim.html. Město tak pokra-
čuje ve vydávání propagačních materiálů, které 

v  době koronavirové pandemie nabízejí obča-
nům i návštěvníkům Dvora Králové nad Labem 
tipy na zajímavé venkovní aktivity.
Nový leták Městského muzea ve Dvoře Králové 
nad Labem, který vyšel nejen v  češtině, ale 
také v angličtině, polštině a němčině, zase láká 
na prohlídku stálých expozic. Také tento mate-
riál zdarma získáte v  městském informačním 
centru nebo v městském muzeu.
Oba materiály byly realizovány s  fi nanční pod-
porou Královéhradeckého kraje. 

Miroslava Kameníková

Projděte se okolím města, nová 
mapa nabízí osm různých tras
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Vloni lesníci vysadili bezmála 170 tisíc sazenic stromů 

Pozor na kácení stromů nad 
Nádražní pěšinou

Společnost Lesy města Dvůr Králové nad 
Labem upozorňuje veřejnost, že z bezpeč-
nostních a  preventivních důvodů zahájila 
kácení stromů v  lokalitě nad Nádražní 
pěšinou. Těžební práce potrvají do  konce 
března 2022. 
Žádáme občany, aby při pohybu 
po  Nádražní pěšině dbali zvýšené opatr-
nosti jak kvůli potenciálnímu riziku vyvrá-
cených stromů, tak s ohledem na probíha-
jící těžební práce a pohyb techniky. 
Děkujeme za pochopení a ohleduplnost.

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

Technické služby města informují
V  posledním měsíci loňského roku se pracov-
níci Technických služeb města Dvora Králové 
nad Labem (TSm) museli vypořádat krom svých 
obvyklých úkolů i s následujícími činnostmi. 

Vánoční výzdoba
S  blížícími se Vánocemi bylo nutno zajis-
tit vánoční strom na  náměstí T. G. Masaryka 
a vánoční výzdobu města. Přestože pořízení, vzty-
čení a  ozdobení vánočního stromu, stejně jako 
instalace vánočního osvětlení, je prováděna nad 
rámec hlavní činnosti, zhostili se tohoto úkolu 
zaměstnanci velmi dobře a patří jim za to dík. 

Údržba chodníků a komunikací
V  průběhu prosince také počasí poprvé pro-
věřilo pracovníky zimní údržby. Podle operač-
ního plánu, který schvaluje rada města, ošetřují 
TSm celkem více než 52 km chodníků a 322 km 
komunikací. V průběhu prosince najela technika 
zimní údržby při této činnosti takřka 6 tisíc km, 
spotřebovala přibližně 1 600 litrů nafty a použila 
110 tun posypové soli. Operační plán údržby 
byl dodržen a  případné nahlášené nedostatky 
prověřeny. Pokusíme se jim v  budoucnu vyva-
rovat a  žádáme občany o  trpělivost a  pocho-
pení. Zimní údržba je náročná činnost, kte-
rou ovlivňuje mnoho faktorů. Bohužel i  sami 
občané mnohdy nepřispívají k  jejímu hlad-
kému průběhu, ať již nevhodně zaparkovanými 

automobily, či jinými pře-
kážkami v  prostoru chod-
níků či komunikací.

Svoz odpadu
Velký dík patří také pracovníkům na úseku svozu 
komunálního odpadu. Tito lidé pracují i o svátcích 
a v období mezi Vánoci a koncem roku. V neděli 
26. prosince byl díky jejich ochotě realizován 
svoz papíru ze stanovišť tříděného odpadu. Právě 
po Štědrém dnu jsou tyto kontejnery plnější více 
než v  průběhu roku. Občané tak mohli pohodl-
něji odkládat svůj vytříděný odpad.

Nabídka práce
TSm nabízejí pracovní místo strojník/plavčík. 
Jedná se o  práci na  dvě směny, která zahrnuje 
provoz a  údržbu městských sportovišť, ter-
mín nástupu ihned či po  dohodě. Požadujeme 
řidičský průkaz skupiny B, výhodou je vyučení 
v  technickém oboru. Nabízíme nástupní plat 
24.000 Kč, příspěvek na  stravu, 5 týdnů dovo-
lené. Zájemci o  nabízené pracovní místo se 
mohou obracet na  vedoucího provozu sporto-
višť Zbyňka Wolfa, tel.: 605 233 245 nebo e-mail: 
sportoviste@tsdvur.cz.
Více informací o činnosti TSm najdete na webo-
vých stránkách www.tsdvur.cz.

Ing. Vítězslav Šturma, ředitel 
Technické služby města Dvora Králové nad Labem

Lesy města Dvůr Králové nad Labem, které 
spravují městský lesní a  rybniční majetek, mají 
za sebou poměrně klidný rok. Potvrdil to i jedna-
tel společnosti Petr Kupský: „Situace na trhu se 
dřívím se před koncem uplynulého roku stabili-
zovala, což nám pomohlo v plánování dodávek 
dřeva odběratelům i následné těžební činnosti. 
Těžba kůrovcového dřeva se díky klimatickým 
podmínkám opět snížila, a  tak jsme do  plánu 
mohli zařadit i  výchovné zásahy v  porostech 
do 40 let věku. Sice nás postihla větrná kalamita, 
ale ve srovnání s kolegy z okolí to nebylo až tak 
hrozné. Jsem rád, že cíle těžební, pěstební, ale 
i  zkvalitnění mimoprodukční funkce lesa, které 
jsme si vytyčili na  začátku roku 2021, se nám 
povedlo splnit. A navzdory koronavirové pande-
mii se naše činnost dala naplánovat tak, že jsme 
fungovali v podstatě v běžném režimu.“ 
V  roce 2021 se tak lesníkům podařilo vysadit 
bezmála 170 tisíc sazenic stromů, a to na ploše 
veliké 28 ha. „Z  80 procent jsou zastoupeny 
listnaté dřeviny, a  to dub, buk, třešeň a  lípa. 
Z  jehličnatých pak douglaska, jedle, borovice 
a v neposlední řadě i smrk,“ uvedl Petr Kupský. 
Protože výsadba probíhala ve  všech lokalitách 
městských lesů a jednalo se o výsadbu převážně 
listnatých dřevin, bylo třeba postavit i více oplo-
cenek (30 km) na ochranu stromů. 
Pokračovala také těžba dřeva, a to nejen kůrov-
cového. „Kůrovec v  městských lesích stále způ-
sobuje škody, ale těžby kůrovcem napadeného 
dřeva razantně klesají. Velkou zásluhu na  tom 
má především počasí. Podle statistik byl loňský 
rok nejchladnější za  posledních 10 let s  prů-
měrnou teplotou 8 °C, srážky byly prakticky 
v  normálu, a  to broukovi nesvědčí,“ vysvětlil 
Petr Kupský a  pokračoval: „Díky trhu se dřívím 
jsme neměli velké sklady zásob, což na množení 
kůrovce mělo také podstatný vliv. Přesto jsme 

vytěžili v městských lesích 22 tisíc m3 kůrovco-
vého dřeva oproti 35 tisícům m3 v  roce 2020, 
dále 2 tisíce m3 v  probírkách stromů do  40 let, 
7 tisíc m3 dřeva polámal vítr a  1 tisíc m3 úmy-
slná těžba. Budeme doufat, že se situace bude 
nadále vyvíjet k lepšímu a vrátíme se k normálu.“ 
Do oprav lesní cest investovaly v roce 2021 Lesy 
města 2 mil. Kč. „Opravili jsme cesty u nemocnice, 
hřbitova, nad Komárovem, nad nádražím směrem 
k Lipnici. Zahájili jsme opravu cesty v Bílých Poli-
čanech, a to i díky dotaci na opravu lesnické infra-
struktury, která činí 90 % vynaložených nákladů. 
Cena opravené cesty bude 1,8 mil. Kč,“ řekl dále 
k  činnosti Petr Kupský a  pokračoval: „Díky MAS 
Královédvorsko jsme pořídili stroje pro pěs-
tební činnost, a  to půdní naorávač na  podporu 
přirozeného zmlazení, shrnovač klestu na  úklid 
vytěžených pasek a půdní frézu na drcení klestu 
a  buřeně. Tímto děkuji MAS Královédvorsko 
za vyřízení a administraci příslušných dotací.“
Navíc se opět povedlo rozšířit plantáže vánoč-
ních stromků o  dalších 0,5 ha a  před koncem 
roku v  Bílých Poličanech vybudovat 2 lesní 
tůňky na  zadržování vody v  krajině. „Máme 
také nyní deset včelstev a vloni jsme měli první 

medobraní,“ podotkl Petr 
Kupský. 
K  pracovní náplni Lesů 
města patří i starost o měst-
ský rybniční majetek, po  několika letech tak 
vloni proběhl výlov např. Lhoteckého rybníku. 
„Bohužel je často navštěvovaný pytláky a  žijí 
tam i  vydry, které působí velké škody, ale pře-
sto nás výsledek potěšil. Slovilo se 650 kg kapra, 
320 kg štiky, 264 kg plevelné ryby, např. plotice 
a jiné druhy, a 16 kg amura,“ uvedl Petr Kupský. 
V  současnosti je rybník již napuštěný na  plný 
stav a  na  jaře s  ním začnou opět hospodařit. 
Pracovníci Lesů města převzali do  péče i  Pod-
harťský rybník, kde zplanýrovali okolí a  vybu-
dovali hmyzí hotel, který doplnili záhonky,
a 2 hmyzí domky. 
Úspěšná byla i podpora hnízdění ptactva, a proto 
byly na podzim v okolí Čertových hradů a nádraží 
rozmístěny nové budky, zejména pro biologic-
kou prevenci šíření škůdců lesa a  pro navýšení 
počtu hnízdních dutin. Jednalo se o 89 sýkorníků,
5 kulíškovníků, 3 puštíkovníky a 3 sýcovníky. 
V  roce 2022 budou mít Lesy města napilno.  
„Ve spolupráci s MAS Královédvorsko otevřeme 
novou naučnou stezku ´Na stráni´, která povede 
lesní cestou od dvorského vlakového nádraží až 
po Žireč. Rádi bychom získali dotaci na odbah-
nění Lhoteckého rybníka, což je složitá záležitost, 
ale věřím, že se to povede. Už také vyhlížíme 
nové lokality na budování dalších lesních tůněk. 
Nemalé peníze vložíme i do pokračujících oprav 
lesních cest a rozšíříme naše včelstva o další úly. 
U  rybníka v  Podharti bychom chtěli nainstalo-
vat lavičky, a pokud to bude možné, vybudovat 
i altánek s posezením,“ dodal Petr Kupský. 

Miroslava Kameníková
Chcete-li se blíže seznámit s činností Lesů města, 
podívejte se na jejich Instagram @lesymestadknl. 



Užitečné kontakty – covid-19
Upozorňujeme občany, aby s  ohledem na  aktuální epidemickou situaci sledovali informace 
o vývoji epidemie a o platných opatřeních buď v médiích, nebo na webových stránkách:

Covid portál – informační web o covid-19 přehledně, aktuální
opatření přeložená do běžných životních situací – https://covid.gov.cz
Česko očkuje – informační web o očkování – www.ceskoockuje.cz
Ministerstvo zdravotnictví – www.koronavirus.mzcr.cz
web královédvorské městské nemocnice – www.mndk.cz
web města Dvůr Králové nad Labem – www.mudk.cz/covid

Upozorňujeme na změnu 
v případě ročního hlášení 
o odpadech
Upozorňujeme původce odpadů na změnu 
v  odpadové legislativě týkající se termínu 
a  limitního množství pro podání ročního 
hlášení o  produkci a  nakládání s  odpady 
za rok 2021 podle zákona o odpadech. 
Toto hlášení podávají původci odpadů 
v  případě, že v  roce 2021 vyprodukovali 
nebo nakládali s  více než 600 kg nebez-
pečných odpadů (dříve 100 kg) nebo s více 
než 100 tunami ostatních odpadů nebo 
s  odpadem perzistentních organických 
znečišťujících látek vymezeným vyhláškou 
Ministerstva životního prostředí. V  daném 
případě jsou povinni zaslat do  28. února 
2022 hlášení souhrnných údajů z  prů-
běžné evidence obecnímu úřadu obce 
s  rozšířenou působností příslušnému 
podle místa provozovny.
Hlášení se podává elektronicky prostřed-
nictvím integrovaného systému ohla-
šovacích povinností (ISPOP). Podrobné 
informace ohledně registrace, tvorby 
a odesílání hlášení na www.ispop.cz.

Bc. Anna Klustová
odbor životního prostředí

Únorový svoz vánočních 
stromků

Svoz vánočních stromků pokračuje ještě 
na  začátku února. Občané tak mohou 
odstrojené stromečky odložit v  neděli 
6. února na  stanoviště barevných kontej-
nerů na  tříděný odpad. Svoz proběhne 
následující pondělí 7. února. Vánoční 
stromky lze odkládat také ve  sběrném 
dvoře. Upozorňujeme, že ze stanovišť 
popelnic a  kontejnerů na  směsný odpad 
nebudou stromky odváženy. 

(mik)

Letos se bude opět vybírat 
Strom roku
I  v  letošním roce můžete rozhodnout 
o tom, které stromy budou bojovat o titul 
v anketě Strom roku. Pokud máte ve svém 
okolí strom se zajímavým příběhem, který 
si zaslouží pozornost či potřebuje péči, 
nominujte ho do letošního ročníku. Nomi-
nace je možné podávat do  22. dubna 
2022 na  webových stránkách soutěže 
www.stromroku.cz, kde také najdete více 
informací. 

(red)

Ohlédnutí za projektem MAP II 
Již jsme ukončili 
rok 2021, a  tím 
i  realizaci projektu 
MAP II, který trval 
od ledna 2018. Rádi 
bychom vám všem 
poděkovali za  skvělou spolupráci a  aktivitu 
v  rámci projektu, do  něhož se zapojili zástupci 
základních i  mateřských škol, ředitelé, ale také 
pedagogové, i paní vychovatelky. Také zástupci 
organizací neformálního vzdělávání a  mnoho 
dalších. A  právě díky vám všem byl projekt 
úspěšný!
Mohli bychom vám tady vyjmenovat akce 
za celý projekt, kterých bylo nespočet, ale řádky 
by nám nestačily. Vyzdvihneme tedy jen ty, co 
si snad každý pamatuje – v  létě proběhl DEN 
SPOLKŮ – děkujeme všem zapojeným aktérům 
a pevně doufáme, že tento den se bude každý 
rok opakovat! MATEMATICKÝ BOYARD – děku-
jeme všem pedagogům a žákům, kteří nás v tom 
podpořili svojí hravostí a  návštěvou i  třeba 
s  rodiči. Na  závěr Literární výzva „Co se děje 
v ZOO, když uzavře své brány“ – zde se nám na-
skytla možnost přenocovat s  dětmi ve  stanech 
Sudán a při zvukách Afriky pročíst literární díla. 

A takových akcích bylo!
Brzy zahájíme nový navazující projekt a  těšíme 
se, že v něm budeme zase potkávat vás všechny. 
Cílem projektu bude opět zlepšování vzdělávání 
v rámci ORP Dvůr Králové nad Labem. 
Těšíme se na brzkou viděnou.

kancelář MAS Královédvorsko

Město předpokládá, že na investiční 
akce letos vydá přes 267 milionů Kč
Dokončení ze str. 1:
Připravuje se také rekonstrukce bývalé
ZŠ Komenského. V  současné chvíli je vypsána 
veřejná zakázka na zhotovitele stavby, nabídky 
je možné podávat do  16. února. Na  akci má 
město v rozpočtu 46,5 mil. Kč. „Jedná se o závě-
rečnou etapu rekonstrukce této budovy, která 
bude sloužit pro potřeby městského úřadu tak, 
abychom do  ní mohli přestěhovat úředníky 
z objektů, které máme v současné době v pro-
nájmu, a tím ušetřili peníze za  nájemné, které 
v  současné době platíme,“ uvádí starosta Jan 
Jarolím.
Letos by se měla uskutečnit také další etapa 
rekonstrukce Zborovské ulice. Poté, co byla 
vloni opravena vodohospodářská infrastruk-
tura, dojde především k  opravě komunikace, 
k rekonstrukci stávajících chodníků a veřejného 
osvětlení. Na  tuto akci má město v  rozpočtu
15 mil. Kč. 
K dalším významným akcím budou patřit např. 
výstavba dešťové kanalizace v  Lipnici (v  roz-
počtu je 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) nebo další etapa rekonstrukce 
budovy Hankova domu (3,5 mil. Kč). 
„V  březnu také počítáme s  dokončením rekon-
strukce domu Žofi e, která byla zahájena již vloni 
na  jaře,“ upozorňuje místostarosta Jan Helbich. 
Následovat by měla rekonstrukce parteru a noc-
lehárny u  domu Žofi e (3,5 mil. Kč) a  na  letošní 
rok je připravena také modernizace sběrného 
dvora v Seifertově ulici (3,5 mil. Kč).
„Na  základě dokončené architektonické sou-
těže na  revitalizaci areálu Mayerovy továrny 
dojde letos k  uzavření smlouvy na  zpracování 
projektové dokumentace a dojde k revizi a roz-
pracování vítězného soutěžního návrhu v  roz-
sahu architektonicko-dispoziční studie stavby. 
Na tuto akci máme v rozpočtu vyčleněno 5 mil. Kč.
Zároveň připravujeme architektonickou soutěž 
na  revitalizaci areálu autobusového nádraží, 
na  průběh soutěže máme přes milion korun,“ 
dodává starosta Jan Jarolím.

Miroslava Kameníková
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Jak jsme na tom s fi nancemi a co můžeme v letošním roce očekávat?
Naše město bude letos hospodařit s rekordním 
rozpočtem ve výši 614 mil. korun. Je v něm roz-
ložený i úvěr ve výši 160 mil. korun. Na prosin-
covém jednání zastupitelstva proběhla bouřlivá 
diskuze, kdy se zastupitelé za ODS snažili snížit 
tak vysoký defi cit. Došlo i  na  urážky, výrazy, 
které do veřejné diskuze nepatří, a „vytahování 
kostlivců ze skříní“ z dob, kdy mnozí z nás ještě 
ani zastupitelé nebyli.
Všichni vidíme, jak skokově narostly ceny nejen 

stavebních prací, ale i  plynu a  dalších energií. 
Přesto se nám nepodařilo nechat si pro tyto 
účely nějakou rezervu.
A  co tedy můžeme letos očekávat? Spokojeni 
mohou být obyvatelé Žirče, kde se buduje čis-
tírna odpadních vod a  kanalizace, obyvatelé 
Verdeka, kde dojde k  výstavbě části chodníku 
podél komunikace, naši úředníci, kterým se zre-
konstruuje budova v ul. Komenského pro jejich 
kanceláře, a cyklisté, neboť dojde k vybudování 

trasy Stanovice – Žireč.
Žádné hřiště nebo sportoviště, které by odpo-
vídalo standardům 21. století, zde nevznikne, 
nepřibude ani žádný oddechový prostor, pro-
středky na  obnovu a  modernizaci městského 
mobiliáře v rozpočtu také nejsou.
Vyjma hřiště, které se postaví z  participativ-
ního rozpočtu ve Smetanově ulici, a pár laviček 
u gymnázia nemůže běžný občan očekávat nic.

Dana Bohutínská, zastupitelka (ODS)

V  listopadovém čísle radničních novin vyšla 
reakce pana starosty na kritický článek zastupi-
tele Jana Béma, jenž kritizoval průběh prodeje 
průmyslové zóny Zboží, nevýhodné smluvní 
podmínky (resp. pro Karsit výhodné velmi) 
a především ostudně nízkou prodejní cenu, a to 
v  návaznosti na  skutečnost, že zastupitelstvo 
města v čele se starostou Jarolímem bez větších 
potíží schválilo změnu územního plánu průmys-
lové zóny u Zboží, ze které tak budou nově moci 
být parcely pro rodinné domy a další výstavbu, 
čímž se tato plocha mnohonásobně zhodnotí. 

Jaká byla reakce starosty? 
Karsit už sice továrnu nepostaví, avšak pan sta-
rosta je rád, že na nás Karsit „nezanevřel“ a ono 
bude lepší, když namísto nevyužité zelené 
plochy zde v  budoucnu vyroste třeba úplně 
nová městská čtvrť. A  já rozhodně souhla-
sím! Má to jen jediný háček, škoda, že to pana 
starostu nenapadlo před 3 lety, když těchto 
115 517 m2, přibližně 10 minut chůze od centra 
města, prodával společnosti Karsit za něco málo 
přes 100 Kč za metr čtvereční. 
Ano, i mně by se na tomto místě více líbila nová 

městská čtvrť a pan Bém ani já jistě nejsme kazi-
světy, kteří by raději koukali na prázdnou louku. 
My bychom jen rádi, kdyby se na  výnosech ze 
stavby těch nových čtvrtí a  rodinných domů 
podílelo naše město a  ne jen jedna soukromá 
společnost, na  které panu starostovi očividně 
záleží více. Mohlo to být město, kdo bude sta-
vební pozemky prodávat za  desetinásobek 
původní ceny, ale nebude. To by totiž nesměla 
být před 3 lety podepsána takto „výhodná“ 
smlouva.

Vít Zlámal

Úsměvná obrana pana starosty
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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 SKLADOVÉ HALY 3. patro s výtahem
 265 m2 za 5.520 Kč měsíčně

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

Hledá se trumpetista/ka do  prima party
muzikantů. Nestyď se, ozvi se.
Tel.: 603 527 343

Restaurace U Námořníka přijme:
SERVÍRKU/SERVÍRKY

Práce na  dohodu, vhodné také pro studentky,
ženy na  MD apod. Neznalé zaškolíme a  naučíme. 
Požadujeme samostatnost a slušnost.
Dále PRONAJMEME VYBAVENOU KUCHYŇ 
pouze za náklady při realizaci pokrmů.
„Co si vyvaříš, je tvoje!“               Tel.: 605 825 607

COVID-19

   499 621 990

od 8:00 – 12:00 hodin
od 13:00 – 17:00 hodin
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cena: 3.750.000 Kč
Prodej bytu 2+KK v 2.NP novostavby

zděného domu s výtahem v centru města.

cena: 2.900.000 Kč
Byt 2+kk po kompletní rekonstrukci

o celkové ploše 44,6 m2 v přízemí domu.

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

zděného bytového domu v blízkosti centra.

Svěřte nám vaši nemovitost k prodeji bez 
smluvních závazků po dobu 3 měsíců. 

Prodáme ji ve velmi krátké době
za nejvyšší možnou cenu na trhu.

prodáno
v listopadu 2021 prodáno

v prosinci 2021 prodáno
v říjnu 2021

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 kanceláře

klíč k vaší
spokojenosti

let30již prodáváme s Vámi

     
     

-

-

-

-

-

-

Lenka Vyhlídalová

ELEKTRO PROJEKTY
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Začátkem února uplyne již 
80 let od  skonu JUDr.  Fran-
tiška Pařeza. Rádi bychom tuto 
významnou osobnost města 
připomněli.
František Pařez se narodil 
14. května 1885 v  Dobřeni 
u  Kutné Hory. Pracoval jako 
advokát ve Dvoře Králové nad 
Labem a  byl také výraznou 
postavou královédvorského 
veřejného života. Aktivně se 
věnoval Sokolu a  Pěvecké 
jednotě Záboj. V  obou těchto 
spolcích působil jako starosta, 
dále zastával funkci starosty první pěvecké župy, prvního náměstka sta-
rosty župy Podkrkonošské – Jiráskovy a předsedy místního odboru Národní 
jednoty Severočeské (nevládní organizace zabývající se podporou kultur-
ního a hospodářského rozvoje české menšiny v severních Čechách). V době 
pomnichovské se snažil aktivně napomáhat starostovi města Jaroslavu Bili-
novi a  jeho spolupracovníkům prosadit, aby Dvůr Králové zůstal součástí 
českého území a nebyl dodatečně přesunut do Velkoněmecké říše.
Za  druhé světové války se aktivně zapojil do  protinacistického odboje. 
Na podzim roku 1940 byla z jeho aktivity započata tzv. sociální akce, pro-
vádění fi nanční sbírky na podporu rodin zatčených. V noci ze 7. na 8. října 
1941 byl mezi patnácti sty sokoly zatčenými gestapem. Po věznění v Hradci 
Králové, Praze a Terezíně byl 15. ledna 1942 transportován do  Osvětimi. 
Za nelidských podmínek a třeskutého mrazu byl nucen vykonávat v táboře 
velice těžké práce. Těžkým omrzlinám a zápalu plic podlehl 2. února 1942, 
ve  věku 57 let. Ze zachovaných dopisů a  dokumentů dnes víme, že až 
do posledních chvil svého života oplýval svou vlídnou povahou a snažil se 
pomáhat všem slabým kolem sebe, ač byl sám v těžké situaci a neutěšeném 
zdravotním stavu.
Dnes připomíná JUDr. Františka Pařeza Kámen zmizelého ve Švehlově ulici 
před domem, ve kterém bydlel, a také je jeho jménem pojmenována ulice.
Čest jeho památce!

Mgr. Pavlína Špatenková, vzdělavatelka TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Uplynulo 80 let od úmrtí 
JUDr. Františka Pařeza

Společenská rubrika
Noví občánci města
V prosinci 2021 se narodilo 7 občánků našeho města – 2 chlapci a 5 děvčat.

Jana Náhlovská, evidence obyvatel

Úmrtí
V měsíci prosinci zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 34 lidí, z toho bylo 
16 královédvorských občanů, 10 mužů a 6 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili v  prosinci 34 občanů 
s gratulací k životnímu jubileu. V  tomto období oslavily 3 páry stříbrnou, 
8 párů zlatou, 1 pár diamantovou a 1 pár platinovou svatbu.

Lenka Havlová, DiS., Komise pro občanské záležitosti

Sňatky
V prosinci uzavřeli ve Dvoře Králové nad Labem manželství tito snoubenci:
Jiří Salavec a Tereza Spergerová    – 4. 12. 2021

V obci Kuks uzavřeli manželství tito snoubenci:
Leoš Kolár a Iveta Fléglová    – 4. 12. 2021
Údaje jsou zveřejněny na základě souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Vítání občánků
Slavnostní vítání občánků je kvůli koronavirové pandemii zatím do odvo-
lání přerušeno. Rodiče narozených dětí, kteří budou mít zájem se této 
akce se svými ratolestmi zúčastnit, mohou však již nyní kontaktovat Lenku 
Havlovou z Komise pro občanské záležitosti (tel.: 499 318 255 nebo e-mail: 
havlova.lenka@mudk.cz), která bude v případě obnovení ceremoniálu infor-
movat zájemce o termínech.

Vážení spoluobčané, dárci a přátelé.
Děkujeme vám za dárky pod stromeček pro 
„naše“ děti v  Ozdravovně Království. V  zaří-
zení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
máme nepřetržitý provoz, takže jsme připra-
vili Štědrý den s koledami, řízky a bramboro-
vým salátem a spoustou cukroví a pohádek 
pro děti, které, bohužel, zůstaly v našem zařízení i na tento sváteční den.
Již v průběhu listopadu se pokoušíme pro děti zajistit Vánoce u rodičů nebo 
jiných příbuzných, aby si tento výjimečný den prožily s rodinou. V rodinách 
7 dětí jsme byli úspěšní, děti odjely k rodičům, babičkám, tetám. Bohužel 
u dalších 7 dětí se nám dobrý úmysl nepodařil. Proto jsme měli u nás Štědré 
dny dva. Jeden 24. prosince a druhý, až se nám vrátily všechny děti. Oba 
dva dny provázel smích a šťastné úsměvy, ale ten opravdový Štědrý den 
i slzičky a stýskání. 
Jsou okolnosti, které nedokážeme při nejlepší vůli ovlivnit. Můžeme se jen 
společně s vámi snažit přinést dětem do života i světlé dny, kdy umístěné 
děti zažijí to, co naše děti doma považují za obyčejné a samozřejmé. 
Spolu s  vámi jsme dětem splnili jejich vánoční přání. Dostaly, co bylo 
v  našich a  vašich silách. Ježíšek přinesl oblečení, knížky, hry, kosmetiku, 
chlapcům auťáky, dívkám panenky, slečnám malovátka a jiné nepostrada-
telné maličkosti. Obrovskou radost jsme my, dospělí, měli z velikánského 
balíku spodního prádla a ponožek pro děti. A skvělé dárky byly i zážitkové. 
Děti dostaly například poukázky na  bowling s  pizzou. A  když si Ježíšek 
nevěděl rady, přinesl i  fi nanční prostředky, které budou použity právě 
na zážitkové aktivity, jako je návštěva Tonga v Hradci Králové nebo výlet 
do kina s občerstvením u McDonaldu. Velmi vám všem děkujeme, že jste si 
na nás opět vzpomněli a byli jste štědrým Ježíškem.
Přejeme všem do nového roku pevné zdraví, bystrou mysl a hodné lidičky 
kolem.

Bc. Vladimíra Zilvarová s kolegy a „naše“ děti

Poděkování dárcům

Dne 6. ledna oslavila sokolka, 
naše milá sestra Alena 
Doležalová neuvěřitelné deva-
desátiny! Žena, která stála 
u  obnovení Sokola, byla vždy 
spolehlivou cvičitelkou, orga-
nizátorkou, cvičenkou, bri-
gádnicí a  především věrnou 
podporovatelkou svého muže 
Zdeňka, který byl starostou 
Sokola i  vedoucím zábavního 
odboru. Pod vedením bratra 
Doležala se povedlo zrekon-
struovat sokolovnu, obnovit 
tradici sokolských šibřinek, 
zrekonstruovat tábořiště 
na Ježkově. 
Sestra Doležalová byla vždy tam, kde bylo potřeba. Pomáhala vést cvi-
čení předškolního žactva i žákyň, ujala se organizace šibřinek pro dospělé 
i pomoci na dětských šibřinkách, nesčetněkrát se podílela na úklidu soko-
lovny i  chaty na  Ježkově, odvedla mnoho brigádnických hodin, když se 
bouraly staré šatny – čistila cihly a dělala vše, co bylo potřeba. 
Manželé Doležalovi nacvičovali společně sletové skladby i Českou a Morav-
skou besedu, vystupovali na  akademiích i  sletových vystoupeních. Vždy 
byli zdrojem dobré nálady, elánu do každé práce. Letos si připomeneme již 
dvacet let od předčasného Zdeňkova skonu.
Sestro Aleno, přejeme Ti stále jasnou mysl, pevné zdraví a optimismus!

Výbor TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Sokolka Alena Doležalová 
oslavila devadesátiny

Omluva a oprava
V Novinách královédvorské radnice č. 12/2021 vyšlo na str. 7 Poděkování 
záchranářům a  městské nemocnici. V  textu bylo chybně uvedeno jméno 
primáře chirurgického oddělení MUDr. Pavla Křenovského. Za chybu se  mu 
tímto omlouváme.

(red) 
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Plenární zasedání 
Spolku přátel 
gymnázia
V  úterý 13. ledna se 
konalo plenární zase-
dání Spolku přátel gymnázia (SPG) a  třídní 
schůzky. Obě akce proběhly za  striktního 
dodržení veškerých aktuálně platných hygienic-
kých opatření. 
Zasedání SPG jsme pojali tzv. hybridním 
způsobem: když nemohli rodiče přijít z  růz-
ných důvodů do  školy, mohli se přihlásit přes
MS Teams odkazem zaslaným přes IS Bakaláře; 
přístup byl umožněn pouze autorizovaným 
uživatelům po  přihlášení na  školní účet žáka. 
Schůze byla tedy vedena jak prezenčně, tak 
online; chtěli jsme rodičům ukázat, jak ten „hyb-
ridní“ způsob komunikace (prezenčně a zároveň 
distančně) funguje v případě nařízených karan-
tén, aby si na  vlastní kůži vyzkoušeli současný 
trend formy vzdělávání jejich dětí. 
Na setkání v prostorné aule školy pan Christian 
Kazmirowski představil SPG, do  jehož výboru 
byli zvoleni dva noví členové: paní Linda Harwot 
a pan Michal Hruška. Za Školskou radu promlu-
vila paní Eva Žižková. Rodiče byli dále sezná-
meni s  možnostmi zapojení se do  dění okolo 
gymnázia a uskutečněnými či plánovanými akti-
vitami při škole. Následovala prezentace ředi-
telky o  chodu školy v  současnosti i  v  minulém 
roce, plánovaných aktivitách do budoucna a vizi 
školy. Poté došlo na třídní schůzky.

Mgr. Martina Kubíková, ředitelka školy

Zajímavosti ze SPOŠ Dvůr Králové nad Labem

Průběh školního roku na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem

Spolupráce s místními 
i zahraničními partnery

V  prosinci jsem byl poděkovat za  spolupráci 
v Lázních Bělohrad, kde se díky iniciativě a kre-
ativitě pracovníků lázní podařilo zajistit úžas-
nou dvoutýdenní stáž našich žáků maturitního 
oboru Masér sportovní a  rekondiční. Domlu-
vili jsme se, že se hned začátkem příštího roku 
sejdeme a  zkusíme vymyslet možné rozšíření 
této aktivity i pro kosmetičky. 
V  předvánočním čase jsme ve  škole přivítali 
vzácnou návštěvu z Dolnoslezského vojvodství, 
kterou zorganizoval náměstek hejtmana Arnošt 
Štěpánek. Během jednání se probrala celá řada 
možností spolupráce v  oblasti vzdělávání mezi 
Královéhradeckým krajem a  Dolnoslezským 

vojvodstvím. Pozvali jsme žáky z  Polska 
na  další kolo našeho kybernetického cvičení 
Czechcybertron 2022 a  možnou spolupráci při 
stavbě unikátního kybernetického polygonu, 
který v naší škole připravujeme. 
Ještě do Vánoc nás navštívil plukovník Mgr. Pavel 
Škandera, ředitel územního odboru Trutnov,
KŘP Hradec Králové, se kterým jsme zhodno-
tili stávající stav spolupráce mezi naší školou 
a Policií ČR a naplánovali její další rozvoj. První 
akce začnou nyní v  lednu. Jednání se účastnil
i  npor. Mgr.  Jiří Popov, vedoucí obvodního 
oddělení Dvůr Králové nad Labem, který u nás 
ve škole již učí. Aktuálně u nás vyučují hned tři 
bývalí policisté a další je v aktivní službě.

Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch, ředitel školy

Podcasty SPOŠ
Novinkou v novém roce je SPOŠCAST naší školy, 
což je pravidelný čtrnáctideník přinášející nefor-
mální rozhovory s lidmi ze školy, ale i s bývalými 
studenty. V  době uzávěrky NKR jsou na  webu 
školy www.sposdk.cz k dispozici SPOŠCASTY s uči-
telem Michalem Růžičkou o 3D tisku a Jiřím Mac-
kem o robotice. Další budou postupně přibývat.

Ladislav Válek

Sportovní úspěchy žáků SPOŠ
Naše škola přihlásila své dva týmy – chlapců 
a  dívek – do  fl orbalového turnaje, který pod 
názvem Subterra Cup dal v  této době prostor 
alespoň z  malé části pro sportovní srovnání 
mezi středními školami v  rámci celé ČR. Chla-
pecký tým bojoval v  okresním kole na „domá-
cím hřišti“ ve sportovní hale ZŠ Strž. I když naši 
hráči neprohráli, odnesli si krásné, bohužel 

však nepostupové
2. místo. Naše žákyně 
dostaly vstupenku 
rovnou do  krajského 
fi nále kvůli malému počtu přihlášených týmů 
v okresním kole. Zde se utkalo celkem 6 škol roz-
dělených do dvou skupin. Naše holky se dostaly 
až do  semifi nále, kde narazily na  Gymnázium 
Trutnov se jmény z juniorské reprezentace. Zku-
šenosti a  technická stránka soupeře rozhodla 
o konečném výsledku 3:0, který je posunul k boji 
o  bronzové medaile: nejzajímavějšímu zápasu 
celého dne. Až v 6. sérii nájezdů, kdy soupeřka 
nešťastně zahájila své trestné střílení kopnu-
tím do  míčku místo rozehráním hokejky, naše 
hráčky vstřelily bronzovou tečku za  turnajem. 
Zajímavostí byla také střelecká soutěž během 
turnaje, kde si naše hráčky vystřílely krásné
2. místo.

Bc. Michal Taufmann

Zveme vás na Den otevřených dveří ve středu 
16. února od  14:00 do  18:00 hod. Aktuální 
informace o  průběhu organizace dne najdete 
na webu školy www.sposdk.cz.

První pololetí školního roku 2021/2022 se zavr-
šilo, máme za  sebou pět měsíců prezenční 
výuky, i  když chod školy a  běžný režim občas 
narušila karanténní opatření. Navzdory ome-
zení běžného společenského života se snažíme 
ve  škole udržet a  podporovat aktivity a  akce 
žáků mimo výuku: z  tělovýchovných aktivit 
na podzim proběhl volejbalový turnaj, běh Kolik 
mil a basketbalový turnaj tříd, konala se setkání 
polytechnického kroužku a Klubu NATURA; žáci 
třetích ročníků organizovali jednou za  měsíc 
Smart kvíz pro 11 týmů po 4–8 účastnících.
Minimálně jednou měsíčně se koná školní par-
lament se zástupci tříd gymnázia a vedení školy, 
poslední akcí parlamentu byl předvánoční 
tematický týden (každý den byl něčím speci-
fi cký: košilový den, den bez aktovky, black and 
white, crazy socks, oblečení s  vánoční temati-
kou). Snažíme se každodenní výukové porce 
zpestřit rozličnými aktivitami tak, aby si mohl 
každý žák vybrat dle svého.
Začátkem září se žáci 1. ročníků čtyřletého a šes-
tiletého studia aktivně seznamovali na adaptač-
ních kurzech. Do listopadu 2021 se podařilo usku-
tečnit šest tematických exkurzí z  plánovaných 
osmi, ovšem hudební exkurzi a  třídenní výjezd 
do  Ostravy již zhatila covidová opatření. 
V  adventním čase si žáci mohli procvičit logiku, 
matematiku a  týmovou spolupráci při únikové 
hře Archimedes na gymnáziu, kterou pro ně při-
pravili dva nadšení učitelé matematiky. Podzim-
ním úspěchem bylo i 2. místo s projektem Dvor-
ská oáza v  1. ročníku Participativního rozpočtu 

města Dvůr Králové nad Labem; nápad vzešel ze 
schůzek školního parlamentu. Od října do ledna 
proběhly všechny tři dny otevřených dveří. 
Na druhé pololetí jsme také nachystali poctivou 
porci aktivit: taneční soutěž tříd a jiné sportovní 
akce, předmětové olympiády, lyžařské výcviky; 
doufáme, že dopadne výměnný pobyt s němec-
kým Cloppenburgem (duben a  červen 2022), 
zájezd do Francie v červnu, výlety... Myslíme též 
na  naše budoucí žáky: v  únoru 2022 proběhne 
úniková hra pro uchazeče o  studium na  naší 
škole, což bude lehký trénink před přípravnými 
kurzy na  přijímací řízení. Kurzy budou probíhat 
každou březnovou středu od  14:30 hod, zda to 
bude prezenčně či online, bude zavčasu i  s dal-
šími informacemi upřesněno na webu gymnázia.
I když první pololetí nedopadlo s akcemi přesně 
podle harmonogramu, jsme rádi, že většina 
z  nich byla uskutečněna, a  pevně doufáme 
v  normalizování chodu školy a  realizaci akcí 
v následujících měsících.

Mgr. Martina Kubíková, ředitelka školy
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Zprávy ze ZŠ Schulzovy sady

Naše škola, ZŠ 5. května, 
se přes nepřízeň okol-
ností rozhodla doda-
tečně uskutečnit lyžařský 
výcvik pro žáky 8. třídy, 
a tak se skupina 17 žáků 
s  patřičným doprovo-
dem vydala v  neděli 
2. ledna 2022 vstříc zimnímu dobrodružství. 
Obleva, kterou jsme mohli sledovat v naší dvor-
ské kotlině od  silvestrovského dne, nevěštila 
ideální podmínky. Před odjezdem byla v  očích 
všech zúčastněných a rodičů žáků patrná obava 
ze sněhových podmínek u  chaty Hájenka nad 
Černým Dolem, na  kterou jsme se měli vydat. 
Po  zdolání náročného terénu směrem k  místu 
určení jsme s mírným úsměvem mohli konstato-
vat, že jsme sníh našli, ale k zprovoznění vleku 
u chaty to stačit nebude. 
Druhý den jsme na svazích v Peci pod Sněžkou 
objevili nepatrně více sněhu, a  hlavně vleky 
v provozu – mohlo začít naše zápolení na sjez-
dových a  první kroky na  běžeckých lyžích. 
Po  krátké vycházce a  trochu té večerní zábavy 

jsme usínali se strachem o sněhovou pokrývku. 
V  úterý ráno se naše nejčernější obavy vypl-
nily. Probudilo nás bubnování na  střechu a  při 
pohledu na valící se potoky vody v místech, kde 
jsme včera ještě vybíhali kopec na běžkách, nám 
bylo jasné, že se dnes na  lyže nedostaneme. 
Naštěstí byla chata na  podobné situace dobře 
vybavena. V  okamžiku se chatou rozléhal zvuk 
pingpongového míčku, stolního fotbálku a  air 
hokeje. Pozadu nezůstaly ani vědomostní hry. 
Stěny Hájenky tak zaznamenaly první Velký tur-
naj smíšených družstev.

Po  dvoudenním čekání na  nový sníh jsme 
se dočkali. Ve  středu teplota klesla pod nulu 
a  drobný sněhový poprašek nám vykouzlil 
úsměv na  rtech. Mohli jsme se vydat na  svah 
pilovat oblouky a proběhnout se na čertovských 
prkýnkách po okolí. Následující den jsme si uží-
vali mrazivého počasí s větší sněhovou peřinou 
na svahu. Na roztočení kol vleku u chaty to bylo 
stále málo, ale nedaleký skiareál v Peci umožňo-
val kvalitní zážitky na lyžích. Všichni lyžníci tento 
den již plynule navazovali oblouky a  užívali si 
slunečné počasí s  krásnými výhledy. Nezkazil 
nám to ani studený vítr.
Poslední den byl ve  znamení závodů v  běhu 
na  lyžích kolem chaty, ve  vynášení výzbroje 
na  svah pod názvem „Závod horských nosičů“ 
a  následovalo klání ve  sjezdovém lyžování. 
Oceněni byli vedle nejrychlejších i lyžaři s výraz-
ným pokrokem, či jiným nezapomenutelným 
počinem. Suma sumárum neměl lyžák chybu, 
a  kdyby se nám při návratu domů nepostavila 
do  cesty rozbitá rolba, dorazili bychom zpátky 
do našeho krásného dolíku i včas.

lyžníci z Páťáku

ZŠ 5. května: ohlédnutí za lyžařským výcvikem

Průmyslová revoluce na dosah ruky

Žáci 8. ročníků se v rámci výuky dějepisu setkali 
s plně funkčním modelem parního stroje. Tento 
převratný vynález znamenal počátek průmys-
lové revoluce ve Velké Británii i ve světě a zahájil 
tzv. století páry. Tato ukázka nepomohla pouze 
lepšímu pochopení převratnosti tohoto objevu, 
ale zároveň přispěla k  lepšímu pochopení 
fungování parního stroje, s  nímž se seznámili 
v  rámci hodin fyziky. Na  vlastní oči tak mohli 
vidět principy, na  jejichž základě tento vynález 
funguje.
Demonstrace funkčního modelu, který byl 
v našem případě založen na spalování pevného 
lihu, mnohým žákům poprvé ukázal původní sta-
tickou podobu parního stroje tak, jak byl užíván 
v prvních továrnách. Následně tak byli schopni 
docenit rozdíl mezi pokročilejšími verzemi, jež 
byly užívány jako pohon lodí či lokomotiv. 

Mgr. Václav Hampel

Čteme rádi!
Jsme žáky druhé třídy a čteme rádi. Vloni jsme 
hodně seděli u  počítače, a  to se nám moc 
nelíbilo. V  hodinách čtení máme různé texty 
a odpovídáme na otázky, které se textů týkají. Je 
důležité, abychom věděli, o čem čteme. Potom 
budeme rozumět i  matematickým úlohám, 
prvouce, budeme umět vypravovat atd.
Na  hodiny si nosíme svoje knížky a  seznamu-
jeme s  nimi spolužáky. Nejraději máme vyprá-
vění o  zvířatech. Knížky nám rozvíjejí fantazii, 

můžeme si příběhy představovat. Máme také 
rádi obrázky známých ilustrátorů, např.: Josefa 
Lady, Adolfa Borna, Josefa Čapka, Zdeňka 
Milera, Radka Pilaře, Heleny Zmatlíkové.
Ve škole se učíme hodně básniček, abychom tré-
novali paměť. Chodíme pravidelně do knihovny 
Slavoj. Její programy jsou poučné a zajímavé.
Čtení budeme stále trénovat a snažit se přečíst 
hodně knížek.

druháci

Jak přežít ve světě fi nancí?

Tak toto vám mohou spolehlivě říci žáci 6. roč-
níků ze ZŠ Schulzovy sady díky programu uspo-
řádaném panem Ing.  Skalou, MBA., který se 
s  námi podělil o  metody, jak vyzrát na  fi nance 
v  dnešním těžkém a  složitém světě plném 
nástrah. Žáci za  pomocí hry na  fi ktivní rodiny, 
kde byly předem stanovené příjmy, sestavili nej-
prve jídelníček a  na  základě zbylých fi ktivních 
peněz se rozhodovali mezi tím, zdali půjdou 
každý týden na  večeři do  restaurace nebo si 
radši pořídí více oblečení, popřípadě kosmetiky 
– někteří si místo toho radši koupili PC hry. 
Šesťáčci pracovali s  aktuálními cenami a  byli 
hodně překvapeni, jaké mají jejich rodiny napří-
klad náklady na  plyn a  elektřinu, a  to nemlu-
vím o ostatních výdajích, o kterých do té doby 
neměli vůbec ponětí. Díky této téměř ,,reálné“ 
hře na domácnost se seznámili i s pojmy jako je 
leasing, pojištění domácnosti, povinné ručení 
a  mnohé další. Ujasnili si, že na  některé věci si 

nemá cenu půjčovat, ať už 
je to dovolená, drahá auta či 
hi-tech elektronika.
Musím ocenit, že pouze 
s jedinou výjimkou všechny 
skupiny zvládly ušetřit nemalé peníze. Ovšem 
někdy za cenu toho, že rodinným příslušníkům 
a  kamarádům šetřili na  dárcích jak k  naroze-
ninám, tak i k Vánocům. Pevně věřím, že i díky 
tomuto preventivnímu vzdělávacímu programu 
se žáci stanou platnými členy společnosti a slova 
jako dluhová past časem vytěsníme z  běžné 
mluvy a stanou se pouze zlou vzpomínkou.

Mgr. Jana Kuchtová

Třídili jsme s Tondou

Žáci naší školy měli opět možnost zopakovat si 
pravidla správného třídění odpadu v programu 
Tonda Obal (https://tonda-obal.cz/). Ve škole tří-
díme papír i plast, pravidelně se účastníme i pro-
jektu „Odpadový kalendář města“. 
Proto si pro nás lektoři připravili různé zajíma-
vosti o  zacházení s  odpady. Dozvěděli jsme 
se, kolikrát se dá recyklovat papír i plast a  jaké 
výrobky se z něho dají vyrobit. Děti ani netušily, 
že jejich mikina byla dříve plastovou lahví, nebo 
časopis školním sešitem. A věděli jste, že nevytří-
děný odpad z popelnice dále putuje na skládku 
do Velkého Třebešova nebo Trutnova? 
My už ano. Proto se snažíme co nejvíce třídit 
a dát tak materiálu další šanci na využití. 

Mgr. Eva Malichová
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Letos poprvé jsme pro 
naše žáky uspořádali 
soutěž s věcnými cenami 
na  téma Vánoční přání. 
Aby byla umožněna účast 
všech žáků školy, rozdělili 
jsme ji do  tří kategorií – 
přání malované výtvar-
nými potřebami (kategorie 1), grafi cké přání 
vytvořené na PC (kategorie 2) a báseň (kategorie 
3). Ač byla tato soutěž vytvo-
řena celkem narychlo, zapojilo 
se do ní velké množství žáků 
a  některé práce byly velmi 
zdařilé.
Pro vyhodnocení nejhezčího 
soutěžního díla v  každé kate-
gorii jsme zvolili elektronické 
hlasování, do  kterého se 
mohli zapojit všichni učitelé 
a  žáci naší školy, jejich rodiče 
a další osoby, které se dostaly 
k  odkazu, kde hlasování pro-
bíhalo. Každý mohl dát hlas 
nejvýše třem dílům v  každé 
kategorii.
Vítězové jsou již známi a téměř 

všichni  za  svou práci i  odměněni. A  vítěznou 
práci Františka Formana ze 4. B si můžete pro-
hlédnout na obrázku. 
Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným a vítě-
zům ve  všech kategoriích ještě jednou. Velký 
dík patří všem, kteří v  naší soutěži hlasovali. 
A v neposlední řadě bych chtěl poděkovat fi rmě 
Azorella, s. r. o., která darovala věcné ceny pro 
vítěze v kategorii 2.

Mgr. Zdeněk Balek 

Naši deváťáci 
se zapojili 
do CO2 ligy
CO2 liga je klimatická 
soutěž pro školy z  celé 
republiky. 
Soutěžní týmy se po  celý školní rok zabývají 
tematikou, jak zmírnit změny klimatu.
Žáci devátých třídy naší školy se zapojili 
do tohoto celorepublikového projektu, neboť si 
uvědomují, že člověk při běžných každodenních 
činnostech sám přispěl ke stále častějším extré-
mům – přírodním kalamitám, suchu, přívalovým 
dešťům a  záplavám, ničivým tornádům či glo-
bálnímu oteplování. 
Můžeme si myslet, že jako jednotlivci nemáme 
příliš velký vliv na  to, aby nás podobné kata-
strofy postihovaly. Každý z nás má ovšem mož-
nost ovlivnit prostřednictvím malých, přírodě 
prospěšných změn (například důsledným třídě-
ním odpadů) život na Zemi a dosáhnout zvratů 
velkého významu. Účinným řešením je pestrá 
mozaika drobných opatření, která mohou snížit 
emisi oxidu uhličitého, a tím čelit klimatickému 
scénáři nárůstu globálních teplot. 
To si uvědomili i naši deváťáci. Svým spolužákům 
se snaží vysvětlit problematiku atmosférické 
změny, porozumět této oblasti a přimět zúčast-
něné k ekologickému myšlení pro záchranu naší 
planety. 

Mgr. Edita Vaňková
ředitelka školy

Získali jsme certifi kát „Etická škola 
stříbrného stupně“
Již druhé desetiletí patří etická výchova mezi 
priority profi lace naší školy. Žáci jsou dlou-
hodobě vedeni k  podpoře tolerance, soucitu 
i ohleduplnosti v mezilidských vztazích. 
Etickou výchovu jsme vyučovali již před zave-
dením do  ŠVP v  roce 2009 v  rámci volitelného 

předmětu a  poté jej zařadili do  osnov jako 
povinný nejprve v  6. a  před třemi lety i  ve 
3. třídě. 
Vyučující na  naší škole absolvovali vzdělávání, 
účastnili se pilotáže učebnice a  v  minulosti 
vymysleli řadu projektů, které byly humanitárně 
zaměřeny. Mezi ty nejúspěšnějších patří např. 
sbírka 255 starých dioptrických brýlí a  15 000 
poštovních známek, z jejichž výtěžku byly pod-
pořeny děti v Africe, výroba panenek pro celo-
světovou kampaň UNICEF „Adoptuj panenku 
a  zachráníš dítě“, sběr starých lékárniček pro 
pojízdnou ambulanci v  Bangladéši, jarmarky 
a  masopustní sbírky pro projekty Šance, Srdíč-
kový den, Život dětem, Fond ohrožených dětí, 
Světluška, Sněhulák pro Afriku a další.
Od  roku 2014, kdy jsme získali ocenění Etická 
škola bronzového stupně, jsme v  tomto směru 
nepolevili. Jedna vyučující se stala před dvěma 
lety lektorkou Etického fóra, již 6 let každoročně 
získáváme na své etické projekty grant z Králo-
véhradeckého kraje, 4 roky zajišťujeme i  praxi 
studentů Univerzity Hradec Králové v oborovém 
studiu Etická výchova. 
Ocenění neziskové organizace Etické fórum nás 
velice potěšilo. Postup z  bronzové certifi kace 
v roce 2014 do stříbrné od roku 2022 je pro nás 
nejen oceněním předchozí práce, ale zároveň 
i závazkem do budoucna.

Mgr. Stanislava Vojtíšková
 zástupkyně ředitelky

Sedmáci na lyžařském výcviku
V neděli 2. ledna ve čtyři hodiny jsme odjížděli 
od  školy autobusem do  Špindlerova Mlýna 
na  chalupu. Když jsme přijeli, vynesli jsme 
všechny věci na  chatu. Večer jsme soutěžili 
o nejlepší řízek, což byla zároveň i naše večeře. 
Nejlepší řízek byl od  Michala Záruby. Potom 
jsme hráli hry, u kterých jsme se náramně bavili, 
a příjemně unavení pak odešli spát.

Druhý den jsme šli lyžovat na  sjezdovku vedle 
chaty. Odpoledne nám nepřálo počasí, a  tak 
jsme se vypravili na  výlet do  města, kde jsme 
měli rozchod. Večer jsme hráli hry jako každý 
den. V  úterý jsme se koupali v  bazénu několik 
metrů vzdáleného od naší chalupy, a tam jsme 
soutěžili. Ve středu jsme se rozdělili do dvou sku-
pin, jedna odjela skibusem lyžovat na Bubákov 
a ostatní se vydali na túru do Horních Míseček, 
kde jsme se občerstvili na Jilemnické boudě.
Ve  čtvrtek jsme vyjeli sedačkovou lanovkou 
na  Medvědín, kde jsme běžkovali. Někteří stáli 
na  běžkách vůbec poprvé v  životě, ale celou 
cestu zvládli. Skupina odvážných se vydala zdo-
lat mohylu Hanče a Vrbaty. Cestou zpět Matyáš 
předvedl akrobatický výkon, spadl do  škarpy 
a  byl za  něj odměněn diplomem. A  večer nám 
zpíval rockový zpěvák No-vlas. 
V pátek ráno jsme zazpívali „Vstávej semínko o-
la-la, bude z tebe fi ala.“ Po snídani jsme si začali 
balit věci a  o  půl jedné jsme odnesli všechno 
dolů. V  jednu hodinu jsme odjížděli a  ve  dvě 
jsme byli zpátky u  školy. Zazvonil zvonec 
a lyžáku je konec!!!

Za 7. třídy Elča Honcová, Lucka Mádlová,
Bára Jarkovská a Tereza Jansová

Vyzdobená Lipnice

Kdo projížděl v závěru loňského roku Lip-
nicí, určitě si všiml krásné vánoční výzdoby, 
která zde byla zásluhou místního osadního 
výboru a občanů. Téměř u každého domu 
tak nechyběl vánoční stromeček, který 
zpříjemnil obyvatelům dobu adventu.

Blanka Porcalová

Vánoční soutěž na ZŠ Strž

Informace ze ZŠ Podharť
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ZŠ a PrŠ se zapojila 
do Tříkrálové sbírky
Rok 2022 jsme 
společně zahájili 
dobročinnou akcí. 
Protože žáci přispět 
penězi nemohou, 
rozhodli jsme se pro 
prvotní a  důležitou 
pomoc Oblastní charitě ve  Dvoře Králové 
nad Labem. A jak? Tím, že posílíme osvětu 
Tříkrálové sbírky, přiblížíme její smysl, orga-
nizaci a konečný cíl. 
Žáci se rozdělili do několika skupin a roze-
šli se po  městě. Osobně doručili mnoha 
rodinám propagační a  informační mate-
riály do  přidělených pěti okrsků. V  poš-
tovních schránkách lidé našli informační 
letáky o Tříkrálové sbírce, aktuální Charitní 
občasník a  kapesní kalendář jako malou 
pozornost. Občané se v  nich mohli mimo 
jiné dozvědět, na co a ke komu konkrétně 
se darované fi nanční prostředky dostanou.
Žáky tato aktivita bavila. Na  malou chvíli 
se vlastně stali poštovními doručovateli. 
Dozvěděli se, jak a proč to mají někteří lidé 
v životě těžké, a že každá, byť i malá pomoc 
pro ně může být veliká. Také pochopili, že 
je důležitá radost a spokojenost na straně 
darujícího i na straně obdarovaného.  
Společně cítíme, že z  této novoroční akce 
uděláme v naší škole aktivní tradici.
Přejeme všem v roce 2022 co nejvíce pozi-
tivně naladěných dní a dobré zdraví.

Jindřiška Laulová
Základní škola a Praktická škola,

 Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479

Pěvecký sbor Záboj představil 
na koncertě nový program

Dne 26. prosince 2021 proběhl v  kostele 
sv. Jana Křtitele tradiční Vánoční koncert 
pěveckého sboru Záboj. Navzdory současné 
situaci, která příliš nepřeje spolkovým čin-
nostem, představil sbor zcela nový, neotřelý 
program, líbivý pro posluchače a současně 
zajímavý pro náročné posluchače. Sváteční 
náladu si užívali společně diváci i  zpěváci. 
Typická pro posloupnost skladeb byla pes-
trost a  gradace, která vyvrcholila zpěvem 
známé koledy Narodil se Kristus Pán – tu 
zpívali společně se sborem i  posluchači, 
a  naplnili tak jednu z  hlavních myšlenek 
Vánoc – myšlenku radostného očekávání 
a  sounáležitosti všech lidí. Členové sboru 
děkují všem návštěvníkům za  spoluvytvo-
ření sváteční atmosféry a  všem občanům 
Dvora Králové nad Labem přejí šťastný rok 
2022. Tento nový rok započal sbor přípravou 
jarního koncertu, na nějž vás včas pozve. 

Mgr. Jitka Pojarová, Pěvecký sbor Záboj

V sobotu 8. ledna 2022 byl uspořádán závod RC 
modelů v měřítku 1:28. 
Tyto modely dosahují rychlosti až 30 km/h, což 
by bylo u skutečného auta v přepočtu měřítka 
více než 800 km/h. Na  dráze vytvořené manti-
nely na koberci se závod těchto modelů hodně 
podobá reji tryskových myší. Řízení modelů je 
tudíž velmi zábavné, i když náročné na soustře-
dění. Malá váha modelu je výhodou při kolizích, 
které jsou velice časté a prakticky, mimo zvýše-
ného krevního tlaku aktérů, nemívají následky. 
Závod byl otevřený pro všechny zájemce. Hlav-
ním motivem bylo, aby si na  skutečných závo-
dech zajezdili mladí členové kroužku Automo-
bilových modelářů při DDM Jednička. Toto se 
v plné míře podařilo!
Boje o  dobré výsledky byly velmi dramatické 
zvláště u  kategorie juniorů. Musíme jen dou-
fat, že sklon k divoké jízdě uplatní jen při závo-
dech modelů. Naštěstí rivalita končí přátelstvím 
a zapálenými debatami po závodě.
Koho zajímají výsledky, fotografi e i  další infor-
mace o kroužku či závodech, naleznete je na Fb 
stránkách Automodeláři DDM Jednička. 

Závěrem musíme poděkovat za vstřícnost a azyl 
ZŠ Dubenec a  Domu dětí a  mládeže Jednička 
za  RC modely a  možnost organizovat kroužek. 
Především pak všem účastníkům za  podařený 
závod, těšíme se na  další setkání u  krásného 
koníčku a tímto zveme i všechny další zájemce 
o smysluplné využití volného času. 

Ing. Jan Tlamicha
Automodeláři DDM Jednička

Foto: Jiří Šulc

Závody RC modelů v měřítku 1:28 

Královédvorský chrámový sbor pořádá nábor 
nových členů do všech hlasových skupin. Nábor 
se koná ve  dvou termínech, v  pátek 4. února 
a  v  pátek 11. února od  19:00 hod. ve  zku-
šebně sboru ve  Švehlově ulici 46. Sbor pravi-
delně zkouší každý pátek od 19:00 hod., takže je 
možné přijít i mimo výše uvedené termíny, které 
budou přímo vyhrazené k  náboru. Hudební 
vzdělání není podmínkou. 
Více informací najdete na  webu www.kchs.cz 
nebo nám můžete v  případě dotazů napsat 
na e-mailovou adresu info@kchs.cz. 
Královédvorský chrámový sbor působí v našem 
městě od roku 2006 a má za sebou řadu vystou-
pení v  České republice (Praha, Karlovy Vary, 
Hradec Králové, Kutná Hora, Litomyšl, Velehrad 

ad.) i v  zahraničí (Rakousko, Německo, Polsko). 
Sbor také každoročně premiéruje skladby sou-
časných skladatelů z České republiky i zahraničí 
(v posledních dvou letech například od němec-
kého skladatele Holmera Beckera nebo od švý-
carského skladatele Fréderica Bolliho). Letos 
sbor připravuje další premiéru od docenta bra-
tislavské Vysoké školy múzických umění Ľuboše 
Bernátha a čeká nás rovněž několik zahraničních 
vystoupení.
Pokud vás zajímá sborový zpěv, přijďte se třeba 
jen podívat, jak to na  sborové zkoušce chodí. 
S  sebou není nic potřeba, jen odvahu přijít. 
Těšíme se na vás.

MgA. Vít Havlíček, Ph.D.
Královédvorský chrámový sbor

Nábor nových zpěváků do Královédvorského 
chrámového sboru

Máme velkou radost, že i přes 
současnou nepříznivou situaci 
mohli koledníci opět přinést 
lidem požehnání a  koledovat 
naživo. Letošní výtěžek Tříkrá-
lové sbírky v  Žirči, Jaroměři 
a  okolí byl rekordní, vybralo 
se 438.274 Kč. Poměrná částka 
půjde na  pořízení chytrých 
koupelen pro nemocné roztroušenou skleró-
zou. Nastavitelné umyvadlo a WC od Walraven 
Group se může zdát jako luxus. Ve skutečnosti, 
ale pomůže k větší soběstačnosti lidí s roztrou-
šenou sklerózou. 

Tříkrálová sbírka přináší i kuriózní 
historky
Představte si situaci, kdy vám den předem skončí 
Tři králové v  karanténě. Zdá se, že v  Jezbinách 

letos koledníci lidem radost a požehnání nepři-
nesou. To by se do  toho ale nesměla vložit 
úžasná dobrovolnice, paní Žofi e z  Brodu nad 
Labem. Nejen, že se kolednické služby ujala, 
ale ještě s  sebou vzala svého manžela, rodáka 
z Chile. Co na tom, že Carlos známou koledu „My 
Tři králové jdeme k vám“ zpíval spíše španělsky 
než česky. Koleda se mu líbila natolik, že by příští 
rok šel rád znovu.  A tak dárcovství skutečně boří 
hranice a nachází cestu k lidským srdcím. 
Děkujeme všem dárcům, dobrovolníkům, koor-
dinátorům, vám všem, kteří jste se do  sbírky 
zapojili svým časem, energií a fi nančně. 
Nestihli jste koledníky a  chcete také pomoci 
nemocným k  větší soběstačnosti? Můžete při-
spět přímo na projekt Chytrá koupelna pro větší 
soběstačnost, a  to na  prostřednictvím stránky 
www.darujme.cz/darovat/1205782.

Mgr. Linda Kuťáková, Domov sv. Josefa v Žirči

Tříkrálová sbírka podpoří jedinečný 
projekt v Domově sv. Josefa
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Členové 3. oddílu se zúčastnili se šermíři sku-
piny Legenda Aurea charitní Tříkrálové sbírky 
ve Vítězné – Kocléřově, a to v rolích králů a jejich 
doprovodu (viz snímek). Akce se konala u obec-
ního úřadu. Králové představili sebe i své dary pro 
Ježíška a  poprosili přítomné diváky o  příspěvek 
do  pokladničky charity. Děti i  dospělí se mohli 
svést na královských koních, na kterých na závěr 
Tři králové a  jejich doprovod odjeli ke  kostelu
sv. Václava v  Kocléřově, kde jim pan děkan Jan 
Czekal požehnal. Poděkování za připravenou akci 
patří panu V. Lokvencovi, P. Síbrovi a skupině his-
torického šermu Legenda Aurea.
Druhou lednovou sobotu se konal druhý ročník 
Masterchef Zvičina 2022. Tentokrát probíhalo 
vaření venku na  ohništích na  Zlatničce. Vaření 
se zúčastnilo celkem devět kuchařských týmů 
maximálně o  čtyřech členech. Týmy byly ještě 
rozděleny na  mladší do  13 let a  nad 13 let. 
Mladší vařili pouze jedno jídlo, starší měli uvařit 
jak polévku, tak hlavní jídlo typické pro oblast 

Krkonoš a Podkrkonoší. 
Naše středisko Zvičina 
děkuje za  fi nanční pří-
spěvek Královéhradec-
kému kraji na  přístavbu 
kuchyně na  našem tábo-
řišti na Kateřině.

Ing. Martin Stránský

Noviny královédvorské radnice
vydává město Dvůr Králové nad Labem jako periodický tisk územního 
samosprávného celku. Vychází jako měsíčník s výjimkou července. 
Náklad: 7 600 výtisků. Registrováno u MK ČR pod číslem E 12870.
Kontakt: NKR, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad 
Labem, tel.: 499 318 258, e-mail: noviny@mudk.cz. 
Šéfredaktorka: Mgr. Ing. Miroslava Kameníková (mik), 
e-mail: kamenikova.miroslava@mudk.cz, tel.: 602 139 107.
Redaktor, inzerce: Bc. Jan Skalický, MSc. (ska), tel.: 734 178 517.

Redakční rada: Mgr. Alexandra Jiřičková, Bc. Petra Zivrová, 
Mgr. Marta Pešková Staníková, Vladimíra Matušková, DiS., 
Bedřich Machek, Bc. Jan Skalický, MSc., Mgr. Ing. Miroslava Kameníková. 
Korektury: Mgr. Ing. Miroslava Kameníková, Mgr. Regina Kozáková.
Tisk: Samab Press Group, a. s., Cyrilská 14, 602 00 Brno, www.samab.cz. 
Distribuce: Česká pošta, s. p. Reklamace roznosu – tel.: 954 254 400 
nebo 954 492 041 a 734 877 143-4. NKR jsou také k dispozici v měst-
ském informačním centru a v recepci MěÚ Dvůr Králové nad Labem. 
Uzávěrka příštího vydání: 15. února 2022.

Skautské středisko hlásíStomatologická pohotovost
únor 2022
5. a  6. 2.: MDDr.  Petra Andrlová, zubní 
ordinace, čp. 31, Bílá Třemešná, tel.: 
732 580 139;
12. a  13. 2.: MUDr.  Jiřina Klustová, Pres-
lova 449, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 
499 622 560;
19. a  20. 2.: MUDr.  Petra Šípková, Roose-
veltova 474, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 
499 621 425;
26. a 27. 2.: MUDr. Hana Šujáková, Roose-
veltova 474, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 
499 621 423;
5. a 6. 3.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 1105, 
Dvůr Králové nad Labem, tel.: 499 321 028.
Otevřeno: so, ne, svátky 8:00–12:00 hod.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Kurz výcviku psů
Královédvorská Základní kynologická orga-
nizace plánuje otevření jarního základního 
kurzu výcviku psů. Zahájení plánujeme 
v březnu. Zájemci se mohou hlásit již nyní.  
Bližší informace najdete na  internetových 
stránkách www.zko138.webnode.cz nebo je 
získáte na tel.: 604 602 079.

Veronika Nosková
předsedkyně  

ZKO Dvůr Králové nad Labem 138

Zveme na valnou hromadu 
Sokola Dvůr Králové nad Labem
V pátek 28. února se koná od 17:00 hod. 
v  královédvorské sokolovně valná hro-
mada jednoty. Zveme všechny naše členy, 
aby se s námi přišli ohlédnout a zhodnotit 
práci v uplynulém období.
V programu vystoupí gymnastky a skokani 
na  trampolíně. Součástí valné hromady 
bude i  vyhodnocení sokolských reprezen-
tantů. Srdečně zveme.

výbor TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Únorové akce královédvorské 
organizace SPCCH
Pravidelné schůzky členů Základní orga-
nizace Svazu postižených civilizačními 
chorobami (SPCCH) ve  Dvoře Králové nad 
Labem se konají každé úterý od  9:00 hod. 
v  kavárně Pohoda pod květinovou síní 
(nám. Odboje), každý čtvrtek od  9:00 hod. 
cvičeví v  tělocvičně Sokola pod Hanko-
vým domem (20 Kč), plavání (20 Kč) v Hoři-
cích každou středu (odjezdy ve  12:30 hod. 
od gymnázia) a vycházky v rámci akce „Roz-
chodíme civilky“ každé pondělí, sraz je vždy
v 10:00 hod. na autobusovém nádraží. Všech 
akcí se mohou zúčastnit i nečlenové svazu.

Miloslav Tykal
předseda 

ZO SPCCH Dvůr Králové nad Labem

Kočičí depozit Další šance, z. s.
Nový rok 2022 pro nás nezačal příznivě. Další 
šance, z. s., se ve  Dvoře Králové nad Labem 
v  současné době potýká s  problémy spoje-
nými s  nákazou zatím neznámého původu. 
Jsme ve velkých potížích z důvodu nedostateč-
ných karanténních prostor pro nemocné kočky
a pro kočky v rekonvalescenci. Ty nemohou být 
po prodělání nákazy dlouhodobě zařazeny mezi 
zdravé jedince. S  tím jsou samozřejmě spojeny 
obrovské fi nanční potíže. Jen za veterinární péči 
hospitalizovaných a  ohrožených koček jsme 
od 3. ledna do 20. ledna 2022 vydali částku téměř 
70 tisíc Kč. Bez fi nanční podpory lidí a zejména 
fi rem se útulek nedokáže vzchopit natolik, aby 
mohl ve své činnosti pokračovat. Byl tak na delší 
dobu pozastaven příjem a  výdej zvířat. Příjem 
bude omezen pouze na základě smlouvy s obcí 
a  kočky budou přijímány výhradně do  dočas-
ných péčí. 
Nákaza se projevuje pouze nechutenstvím 
a následnou dehydratací, rozpadem krvetvorby 
a  náhlým úhynem. Připomíná a  sérologicky 
vykazuje nákazu panleukopenie, což ale testy 
vyvracejí. Všechna naše zvířata procházejí pro-
dlouženou karanténou a  po  otestování jsou 
zařazena do kolektivu. Nákaza musela být zane-
sena zprostředkovaně některým ze zájemců 
o adopce na sklonku roku. Tehdy jsme do adopce 
odmítli umístit kotě k lidem, kteří o svého maz-
líka přišli náhle z  neznámých příčin, a  projevili 
zájem o  jiné kotě od  nás. Mohlo tehdy dojít 
velmi lehce k přenosu nákazy i k nám. Vir je totiž 
velmi nebezpečný a přenáší se i pouhým doty-
kem, v  prostředí přežívá až po  dobu jednoho 
roku. Z tohoto důvodu zpřísníme do budoucna 
opatření týkající se návštěv spojených s adopcí. 

Zavlečení infekce do  útulku, 
ve kterém žije téměř 70 koček, 
má fatální následky. Uvažuje 
se o  nové mutaci panleukopenie v  kombinaci 
s kalicivirem, na kterou nezabírá ani běžné očko-
vání. Ve hře je i mutace koronaviru na zvířatech. 
Z  tohoto důvodu nenajdete dočasně nabídku 
k adopci. Ta bude obnovena až poté, co se situ-
ace vyřeší. Akutně potřebujeme fi nanční zázemí 
na pokrytí veterinární péče, která se pravděpo-
dobně vyšplhá až na částku 100 tisíc Kč. Uvítali 
bychom nové karanténní klece, další ozonový 
generátor, popř. germicidní lampu. 
Více informací najdete na  našich webových 
a  facebookových stránkách www.dalsisance.cz 
a  www.facebook.com/KockyDvurKralove/. Pře-
dem velký dík všem, kteří se rozhodnou nás 
fi nančně podpořit, číslo transparentního účtu  je 
2400810343/2010, VS 248. Děkujeme.

Beatriz Motalová
Další šance, z. s., Dvůr Králové nad Labem

dalsisancedknl@seznam.cz
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Fotografi cké ohlédnutí za uplynulým rokem 2021
V roce 2021 pokračovala koronavirová pandemie a s tím související omezení společenského života. Uplynulý rok byl však ve Dvoře Králové nad Labem také 
ve znamení realizace připravených staveb a konaly se i některé společenské akce. Některé z loňských událostí představujeme na snímcích Jana Skalického 
a dalších autorů.

Jedním z výdejních míst, kde si mohli během zimy a jara občané vyzvedávat roušky a respi-
rátory, bylo i městské informační centrum. 

Mezi místa, kde se v Královéhradeckém kraji očkovalo proti nemoci covid-19, se zařadila 
i královédvorská městská nemocnice. V  době utlumení kultury ozdobila výtvarná díla veřejný prostor na  několika místech 

ve městě v rámci projektu Umění bez galerie, který zorganizovalo městské muzeum.

Od  května do  října trvala rekonstrukce venkovního sportovního hřiště v areálu králo-
védvorského gymnázia. Foto: Ladislav Válek

Foyer Hankova domu se vloni na  jaře na  několik týdnů proměnilo v  testovací centrum. 
O antigenní testování na covid-19 měli velký zájem nejen obyvatelé města. 

Začala rekonstrukce domu Žofi e, kde vzniknou byty pro 
osoby v nouzi. Stavební práce skončí na jaře 2022.

Červencová bouře napáchala v regionu velké škody na 
majetku. Foto: Petr Kupský

Realizoval se vítězný projekt pilotního ročníku participativ-
ního rozpočtu města – workout v areálu letního stadionu.

V červenci ozdobila prostranství u mostu Jana Palacha plastika „Klíč k městu“, kterou vytvo-
řila a městu darovala místní výtvarnice Ivana Černá.
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Tradiční Den spolků ukázal širokou nabídku volnočasových aktivit na Královédvorsku.

V roce 2021 začala dlouho očekávaná výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod v Žirči.

Královédvorské léto zpestřila řada koncertů, letní kino nebo divadelní představení.

Program zářijového Svatováclavského posvícení zakončil koncert písničkáře Vlasty Redla.

Den bezpečnosti v MŠ Drtinova představil práci hasičů, policistů i zdravotnických záchra-
nářů. Děti si mohly také na cvičném okruhu vyzkoušet pravidla silničního provozu.

Ceny města se laureátům předávaly dokonce dvakrát, a  to v červnu za  rok 2019 a také
v říjnu za rok 2020 (na  snímku), kdy byla navíc rozdána i čestná poděkování za aktivní 
pomoc během koronavirové pandemie.

Během Dne sociálních a souvisejících služeb se Královédvoráci mohli seznámit se širokou 
nabídkou profesionálních sociálních služeb i souvisejících volnočasových aktivit v regionu. 

V rámci komunitní výsadby dobrovolníci ve svahu nad Verdekem vysázeli na 80 ovocných 
stromů. Vznikly tři nové aleje, které pomohou proti půdní erozi.
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