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Město odtajnilo soutěžní návrhy na revitalizaci „Mayerky“

Ve čtvrtek 27. ledna odpoledne se v areálu bývalé 

Mayerovy továrny uskutečnilo slavnostní před-

stavení návrhů zaslaných do architektonické sou-

těže na  revitalizaci tohoto brownfi eldu. K  vidění 

byl nejen vítězný návrh ateliéru GRIMM Archi-

tekti Žďár nad Sázavou, ale také všechny ostatní 

návrhy, celkem jich do soutěže přišlo jedenáct. Pro 

město Dvůr Králové nad Labem se jednalo o histo-

ricky první uspořádanou architektonickou soutěž, 

a to na revitalizaci areálu, který by měl sloužit jako 

nové kulturní a zábavní centrum.

„Každý návrh, který do architektonické soutěže 

přišel, byl něčím výjimečný a  porota neměla 

rozhodování vůbec jednoduché. Věřím ale, že 

chystaná proměna areálu a jeho okolí se podaří 

k  radosti Královédvoráků a  ´Mayerka´ se stane 

oblíbeným místem k  setkávání,“ poznamenal 

starosta Jan Jarolím.

Akce se kromě vedení města zúčastnili také 

pozvaní hosté, nechyběl např. senátor Jan 

Sobotka, zastupitelé města nebo zástupci České 

komory architektů včetně renomovaného archi-

tekta Ivana Plicky. Ten byl předsedou odborné 

poroty, jež návrhy došlé do  architektonické 

soutěže hodnotila. „Chtěl bych poděkovat před-

stavitelům města Dvůr Králové nad Labem, že 

našli odvahu otevřenou architektonickou sou-

těž uspořádat, protože jsem přesvědčen, že z ní 

vždy vzejde to nejlepší řešení pro danou loka-

litu, a také věřím, že se podobné soutěže budou 

v  České republice objevovat častěji,“ řekl Ivan 

Plicka, který tak ocenil přístup města.

Vítězný ateliér zastupovali Rudolf a  Martina 

Grimmovi. „Po  představení zadání jsme s  roz-

hodnutím, zda se soutěže zúčastnit, neváhali ani 

chvíli. Situace, kdy se řeší revitalizace průmys-

lového brownfi eldu, který se současně nachází 

v samém centru města a v památkové zóně, je 

jedinečná. Byla to pro nás profesní výzva a jsme 

rádi, že porota vybrala náš návrh,“ uvedl archi-

tekt Rudolf Grimm.

Vítězný návrh
Vítězný návrh obsahuje víceúčelový sál pro 

kulturu a  vzdělávání s  kapacitou 500 sedících 

diváků při umístění pódia v  sále a  s  kapacitou 

700 diváků s  podiem v  prostoru backstage 

a  možností jeho variabilního uspořádání. Dále 

prostor pro zábavně naučné centrum o  ploše 

730 m2 a  prostor dětského zábavního parku 

o ploše 730 m2. Loutkové divadlo má navrženou 

kapacitu 80 sedících diváků. Počet parkovacích 

míst navržených do  podzemí je 88 a  v  parteru 

20. Návrh zachovává třípodlažní železobeto-

novou halu bývalé textilní továrny a  k  ní přilé-

hající dvoupodlažní vstupní objekt. Zachovává 

také stávající vjezd a výjezd do areálu z náměstí 

Republiky a Tylovy ulice a vytváří tak jejich pěší 

propojení, a  tím i  zachovává dopravní obsluž-

nost sousedících objektů, které nevlastní město. 

Odborná porota u  vítězného návrhu ocenila 

zejména promyšlený koncept urbanistického 

řešení včetně návazností na přilehlá veřejná pro-

stranství a jednoduché a přehledné uspořádání 

celého areálu kolem centrálního dvora.

Na  vítězný návrh se můžete podívat také 

na  webu www.mudk.cz/mayerka, kde najdete 

i informace o soutěži. 

„Co se týká dalšího postupu revitalizace, 

na  základě dokončené architektonické soutěže 

na revitalizaci celého areálu dojde letos k uzavření 

smlouvy na zpracování projektové dokumentace 

a k revizi a dopracování vítězného návrhu v roz-

sahu architektonicko-dispoziční studie stavby. 

Na  tuto akci máme v  letošním rozpočtu vyčle-

něno 5 mil. Kč,“ doplnil starosta Jan Jarolím.

Soutěžní návrhy si mohla prohlédnout také 

veřejnost během výstavy od 7. do 13. února. Od 

22. do 31. března budou návrhy k vidění i v pří-

zemí budovy krajského úřadu v Hradci Králové.

Areál bývalé Mayerovy továrny
Stavba Mayerovy továrny tiskárny látek začala 

v  70. letech 19. století, kdy ji nechal postavit 

továrník Jindřich Mayer. Během uplynulých téměř

150 let továrna několikrát změnila svého majitele 

a změnilo se i využití areálu, který byl postupně 

přestavován a dostavován a díky tomu se promě-

nilo i okolí továrny. Ve 30. letech 20. století např. 

sloužil „Tekstilní a  krajinské výstavě“, od  50. let 

v něm sídlila fi rma Strojtex, která zde hospodařila 

až do sametové revoluce, poté výrobní družstvo 

Vánočních ozdob. Město vlastní areál, který tvoří 

pozemky o výměře zhruba 5,5 tisíce m2 a několik 

objektů, od roku 2017.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Vizualizace: GRIMM Architekti

Po naskenování QR kódu 

vaším chytrým telefonem 

si pustíte rozhovor s archi-

tektem Rudolfem Grim-

mem z vítězného ateliéru.
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Už jste kvůli svozu odpadu 
splnili ohlašovací povinnost? 
Neváhejte
Jste zástupce SVJ nebo vlast-

ník nemovitosti a  už jste 

nahlásil na  pokladnu měst-

ského úřadu velikost sběrné 

nádoby pro komunální 

odpad a  frekvenci svozu? 

Pokud ne, udělejte tak prosím co nejdříve, 

ať vám pak přijde správné vyúčtování 

za svoz komunálního odpadu. Tzv. ohlašo-

vací povinnost není nic těžkého, stačí vypl-

nit jeden jednoduchý formulář, v  němž si 

vlastník nemovitosti vybere frekvenci svozu 

odpadu a velikost odpadové nádoby.

!POZOR!  Formulář musí vyplnit pouze plátce 

poplatku, kterým je buď zástupce SVJ, 

v ostatních případech vlastník dané nemo-

vitosti (rodinného domu, bytu nebo stavby 

pro rodinnou rekreaci). Ohlašovací povin-

nost nemůže udělat např. nájemník nebo 

vlastník bytu v domě, který má založeno SVJ.

Formulář je dostupný na  www.mudk.cz 

v  sekci Dokumenty, formuláře – Odbor 

rozpočtu a fi nancí, kde je ke stažení a také 

v interaktivní podobě. Je možné si ho také 

vyzvednout v papírové podobě na recepci 

nebo na pokladně úřadu.                 (mik)

2

NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE          2/2022

www.mudk.cz

Měníme spolu Dvůr: startuje 2. ročník participativního rozpočtu, 
podávat návrhy bude možné od 1. března do 15. dubna 2022
Chybí vám dětské hřiště, herní či cvičební prvky 

nebo lavička, chcete vysadit novou zeleň, vybu-

dovat griloviště nebo uspořádat nějakou veřej-

nou akci? Tak neváhejte, máte šanci se postarat 

o změnu. Zapojte se do participativního rozpočtu 

města Dvůr Králové nad Labem – projektu, během 

něhož občané navrhují a  vybírají, co by se mělo 

z  městských peněz pořídit, upravit či realizovat. 

Za  tímto účelem zastupitelstvo v  rozpočtu města 

na rok 2023 vyčlení částku 1 mil. Kč. 

Pravidla 2. ročníku, opět s podtitulem „Měníme 

spolu Dvůr“, schválila rada města ve  středu 

9. února 2022. 

Pravidla
Své návrhy budou moci podávat občané 

starší 15 let, kteří mají ve Dvoře Králové nad 

Labem trvalý pobyt, a  to od  1. března do 

15. dubna 2022. 

Navrhovat mohou v klidu svého domova – elek-

tronicky prostřednictvím formuláře na  strán-

kách www.par.mudk.cz, nebo vyplní papírový 

formulář a  odevzdají ho na  podatelnu měst-

ského úřadu. Papírový formulář bude v  době 

podávání návrhů k  dispozici na  recepci měst-

ského úřadu a v městském informačním centru. 

Návrh musí obsahovat název projektu, jeho 

popis a stručné shrnutí, veřejný přínos projektu, 

dále je třeba uvést umístění projektu (uvedení 

lokality zamýšlené realizace, např. adresa/GPS 

souřadnice), předpokládanou fi nanční nároč-

nost či odhad ceny (vedle samotné realizace 

je třeba zahrnout i  všechny související náklady 

např. za  zpracování projektové dokumentace), 

související přílohy (např. fotodokumentace stá-

vajícího stavu, zákres změn, příp. vizualizace, 

typy navrhovaných prvků aj.) a  také kontakt 

na navrhovatele. 

Projekty mohou být investičního i  neinvestič-

ního charakteru, ale jejich realizace by měla 

proběhnout výhradně na  pozemcích nebo 

v  budovách v  majetku města. V  případě, že 

si navrhovatelé nejsou jisti, zda pozemek či 

objekt, který pro svůj záměr vybrali, město 

vlastní, mohou se podívat do Mapového portálu

mapy.mudk.cz a  vlastnictví si ověřit v  aplikaci 

Nemovitosti města. Maximální předpokládaná 

hodnota navrhovaného projektu (celkové před-

pokládané náklady na realizaci projektu) mohou 

být maximálně 500 tis. Kč včetně DPH. 

Po skončení přijímání návrhů posoudí pracovní 

skupina složená ze zaměstnanců příslušných 

odborů městského úřadu jejich realizovatel-

nost. Od  1. července do  poloviny září budou 

projekty, které splní všechny náležitosti, pre-

zentovány veřejnosti na  webových stránkách 

města i  participativního rozpočtu, v  Novinách 

královédvorské radnice nebo na  sociálních 

sítích. Od  16. září do  2. října proběhne hla-

sování, do  něhož se budou moci opět zapojit 

osoby starší 15 let s trvalým pobytem ve Dvoře 

Králové nad Labem. Na  realizaci vybraných 

projektů by měl být v  rozpočtu města na  rok 

2023 vyčleněn 1 milion Kč. Nově by měly být 

projekty realizované v  rámci participativního 

rozpočtu označeny nápisem „Měníme spolu 

Dvůr“. 

Uplynulé ročníky
Město Dvůr Králové nad Labem začalo s partici-

pativním rozpočtem v roce 2021, kdy se uskuteč-

nily pilotní a 1. ročník. V pilotním ročníku získalo 

nejvíce hlasů vybudování workoutového hřiště 

v areálu stadionu pod Hankovým domem, pro-

jekt byl realizován v listopadu (viz foto). V rámci 

1. ročníku se začnou letos realizovat hned dva 

vítězné projekty, a  to dětské hřiště ve  Smeta-

nově ulici a projekt Dvorská oáza, což je úprava 

veřejného prostoru na Hankově náměstí.

„Doufám, že se Královédvoráci zapojí i  do  dru-

hého ročníku participativního rozpočtu a že opět 

navrhnou další zajímavé projekty, ze kterých si 

budou občané na  podzim v  hlasování vybírat,“ 

uvedla místostarostka Alexandra Jiřičková. 

Kontakty
Všechny informace o  participativním rozpočtu 

města Dvůr Králové nad Labem včetně pravi-

del 2. ročníku a  elektronického formuláře pro 

navrhování projektů (zpřístupněn bude od 

1. března 2022) najdou občané na  stránkách 

www.par.mudk.cz, kde budou zároveň postupně 

jednotlivé projekty představeny a  prostřednic-

tvím těchto stránek bude možné o  projektech 

i hlasovat. V případě, že budete mít k participa-

tivnímu rozpočtu dotazy, můžete se obrátit buď 

na  Miroslavu Kameníkovou (tel.: 602  139  107, 

e-mail: kamenikova.miroslava@mudk.cz), nebo 

na  Jana Skalického (tel.: 734  178  517, e-mail: 

skalicky.jan@mudk.cz).

Miroslava Kameníková, foto: Jan Skalický

Pokračují jednání o možnosti 
vysokoškolského studia ve městě 
Zástupci města pokračují v  jednání s  univerzitou 

Collegium Humanum – VUM Praha, která nabízí 

studium v několika studijních oborech a má zájem 

otevřít svou pobočku ve Dvoře Králové nad Labem. 

„Dlouhodobě se snažíme zvrátit současný trend, 

kdy nám mladí lidé odcházejí na  vysoké školy 

do  velkých měst, kde po  skončení studia často 

také zůstávají. Otevření univerzitní pobočky 

přímo ve  Dvoře Králové nad Labem by mohlo 

pomoci tuto situaci změnit, proto tuto myšlenku 

podporujeme,“ říká místostarosta města Jan Hel-

bich a pokračuje: „Mělo by se jednat o kombino-

vanou nebo dálkovou formu studia, a to je určeno 

i těm, kteří si chtějí své vzdělání rozšířit nebo dopl-

nit, protože studovat lze v každém věku.“  

V  tuto chvíli sice není naplněna povinná kapa-

cita pro otevření kamenné pobočky, to ale zahá-

jení studia zájemců ze Dvora Králové na Labem 

nebo okolí nebrání. „Nabízíme formu distanč-

ního vzdělávání při individuálním osobním stu-

diu studenta, kdy se student zúčastňuje online 

studia a  poté vykoná fyzicky zkoušky v  sídle 

školy. V dnešní covidové době se tato forma stu-

dia stala nedílnou součástí vzdělávání a budeme 

ji nabízet i v případě ukončení pandemie a s ní 

souvisejících opatření. Nadále však budeme 

spolupracovat na tom, aby mohla být kamenná 

pobočka ve městě otevřena co nejdříve,“ dodává 

prorektor školy Václav Šimek.

Vysoká škola nyní ve Dvoře Králové nad Labem 

připravuje informativní schůzku pro zájemce 

o studium, která se uskuteční ve  čtvrtek

10. března od 16:00 hod. v  aule gymná-

zia, a  to prezenčním i  online způsobem. Právě 

v  budově gymnázia by mohla v  budoucnu být 

i univerzitní pobočka.

Více informací o  škole a  o  studiu najdete 

na webu školy www.praha.humanum.cz.  

Miroslava Kameníková, foto: Ladislav Válek
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Pozvánka na zastupitelstvo
Zveme veřejnost na  19. zasedání Zastu-

pitelstva města Dvůr Králové nad Labem, 

které se uskuteční ve  čtvrtek 17. března 

2022 od 16:00 hod. v sále Hankova domu.

Žádáme občany, kteří se chtějí zúčastnit, 

aby po  celou dobu zasedání dodržovali 

aktuálně platná protiepidemická opatření. 

Pokud se nemůžete zúčastnit, můžete 

si s  odstupem několika dní poslechnout 

audiozáznam na  stránkách www.mudk.cz 

v  sekci Město/Orgány města/Zastupitel-

stvo města, kde najdete i  navržený pro-

gram zasedání.

(mik)

Město spustilo klikací rozpočet, můžete se podívat, jak hospodaří
Zajímá vás, jaké výdaje a  příjmy má město Dvůr 

Králové nad Labem a  jak s  veřejnými fi nancemi 

hospodaří? Od konce února tyto informace nalez-

nete v  tzv. klikacím (rozklikávacím) rozpočtu, 

který je dostupný online na adrese fi nance.mudk.

cz nebo z dlaždice na webu města www.mudk.cz, 

a to jak v počítači, tak v chytrém telefonu.

Zveřejňovaná data, která jsou zobrazována 

i  v  podobě grafů, vycházejí z  rozpočtu města, 

který na  příslušný rok schválilo zastupitelstvo, 

zapracovány budou i  jednotlivé změny schvá-

lené v  rámci tzv. rozpočtových opatření. Údaje 

jsou rozděleny na  příjmy a  výdaje, dále podle 

jednotlivých tzv. organizačních jednotek, které 

se částečně překrývají s činnostmi jednotlivých 

odborů města, a  poté na  tzv. organizace, jež

v podstatě představují jednotlivé akce, které 

jsou obsaženy v  rozpočtu města s  jejich 

položkami včetně plnění. 

„Během přípravy klikacího rozpočtu jsme se 

snažili zjednodušit některé názvosloví tak, 

aby se v  informacích občané lépe orientovali,“ 

říká místostarostka města Alexandra Jiřičková 

a  pokračuje: „K  aktualizaci zveřejňovaných dat 

bude docházet jednou měsíčně, kdy se do nich 

promítne zaúčtování jednotlivých příjmů 

a výdajů za uplynulý měsíc. Občané navíc v kli-

kacím rozpočtu najdou informace nejen za aktu-

ální rok, ale zpětně již od roku 2014.“

Klikací rozpočet je realizován v  rámci projektu 

Přívětivý úřad, a to na tzv. rozpočtovém portálu 

města. „Díky tomuto nástroji se nyní občané 

mohou informovat o  tom, jak nakládáme 

s veřejnými prostředky,“ dodává místostarostka 

města Alexandra Jiřičková. 

Během realizace projektu Přívětivý úřad, 

na  který město získalo dotaci z  Operačního 

programu Zaměstnanost, již byly nainstalovány 

elektronické úřední desky a v současné době se 

zpracovává komunikační strategie města, jejíž 

součástí bude i  manuál jednotného vizuálního 

stylu.  

Miroslava Kameníková

Zapojte se a přijďte diskutovat o rozvoji lokality v Seifertově ulici
Zveme veřejnost na  projednávání rozvoje loka-

lity v Seifertově ulici, které se uskuteční ve středu

30. března od 17:30 hod. v sále Hankova domu. 

Projednávání se mělo původně konat v listopadu, 

kvůli koronavirové pandemii však bylo odloženo.

Vedení města Dvůr Králové nad Labem se dlou-

hodobě zabývá rozvojem lokality Sylvárov, 

konkrétně v  Seifertově ulici pod technickými 

službami, kde se uvažuje o  možné výstavbě 

rodinných a bytových domů určených k bydlení. 

V současné době chystá architektonickou studii 

na bytové domy, jež by mohly v lokalitě vyrůst. 

Studii zpracovává společnost Atelier architek-

tury a  urbanismu, s. r. o., konkrétně architekt 

Marek Wajsar.

Navržený bytový dům
V  lokalitě Seifertovy ulice je navržena 

novostavba bytového domu ve  formě dvou 

křídel pavlačového domu situovaných do tvaru 

písmene L. V  průběhu zpracování návrhu bylo 

prověřeno více variant možného uspořádání. 

Výška je zvolena s ohledem na okolní zástavbu. 

Díky uspořádání domu do  tvaru písmene L se 

vytvoří poloveřejné klidové prostranství mezi 

domy, odkud by měl být situován hlavní vstup. 

Parkování pro rezidenty 

je navrženo v  rámci nové 

části Seifertovy ulice. Ze 

západu a ze severu by dům 

sousedil s  navrhovaným 

parkem přírodního cha-

rakteru, z jihu by navazoval 

na  blok rodinných domů. 

Dům je členěn na dvě části 

– západní a  východní. 

Navržena jsou tři nad-

zemní podlaží (bez sute-

rénu), přičemž to poslední 

je koncipováno jako ustupující. Pavlače jsou 

mezi oběma částmi propojeny. Každý byt dispo-

nuje balkonem nebo terasou. Na byty v přízemí 

navazuje malá privátní předzahrádka. V každém 

podlaží jsou v rámci pavlače kóje pro uskladnění 

sportovního vybavení, kočárků apod. V  domě 

jsou navrženy dva typy bytů: malometrážní 2+kk 

(celkem 21 bytů), které mohou sloužit jako byty 

startovací, a mezonetové 4+kk (celkem 3 byty), 

které jsou situovány mezi druhé a třetí podlaží. 

Alternativně lze uvažovat o uspořádání 20 bytů, 

z  toho 13 malometrážních a  7 mezonetových. 

V  rámci přilehlé ulice je plánováno celkem 

25 odstavných stání pro rezidenty domu.

Podrobný popis navrženého bytového domu 

a vizualizace najdete na www.mudk.cz.

Během veřejného projednávání nejprve autor 

návrhu podrobně představí navrženou studii 

bytového domu včetně vizualizací a  předsta-

vena bude také navržená zástavbová studie, 

která v  lokalitě zahrnuje i  výstavbu rodinných 

domů. Poté občané dostanou příležitost vyjá-

dřit se k představené studii, díky čemuž vedení 

města získá zpětnou vazbu, která pomůže při 

jejím dopracování.

Miroslava Kameníková

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

Potřebujete se rychle dostat z  jedné strany Dvora 

Králové nad Labem na  druhou,  nemáte možnost 

nebo nechcete jet autem či autobusem a prefe-

rujete ekologickou dopravu? Tak právě pro vás je 

určen veřejný systém půjčování kol, který zavádí 

stále více českých měst. Projekt tzv. bikesharingu, 

tedy sdílených kol, připravuje pro občany i  náv-

štěvníky také Dvůr Králové nad Labem, a to ve spo-

lupráci s fi rmou Nextbike. 

V čem projekt spočívá? Prostřednictvím aplikace 

v  chytrém telefonu si na  jednom místě půjčíte 

kolo, dojedete, kam potřebujete, a  tam kolo 

do  označeného stojanu vrátíte. Nejčastěji se 

počítá s půjčováním kol pro dopravu na krátkou 

vzdálenost nebo na  krátký čas. „Sdílená kola by 

měla ve  Dvoře Králové nad Labem doplnit sys-

tém veřejné dopravy a fungovat jako jednoduchý 

nástroj, jak se rychle, zdravě a ekologicky dopra-

vovat po  městě. Prvních 15 minut každé jízdy 

navíc budou mít uživatelé zdarma, výpůjčku 

za ně totiž zaplatí město,“ říká starosta Jan Jarolím 

s tím, že město tak chce vytvářet prostor pro bez-

pečnou a udržitelnou městskou mobilitu. 

Projekt měl být původně spuštěn od  března, 

na  základě dalších jednání je však jeho start 

o  měsíc posunut. Město plánuje informační 

kampaň, více o projektu (způsob výpůjčky, sta-

noviště apod.) najdete například v dalším vydání 

NKR a brzy i na webu města www.mudk.cz. 

Projekt sdílených kol v  současnosti funguje 

ve více než 20 českých městech, ke kterým se tak 

zařadí i Dvůr Králové nad Labem. Ve východních 

Čechách si sdílená kola můžete půjčit v  Hradci 

Králové, Rychnově nad Kněžnou a v Pardubicích.

Miroslava Kameníková

Na sdílených kolech se bude po Dvoře 
Králové nad Labem jezdit od dubna 
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Zásahy strážníků 
za leden 2022

Druh zásahu leden 2022

BESIP přestupky  80

Veřejný pořádek (přestupek) 1

Součinnost s jinými orgány (PČR, MěÚ,...) 2

Občanské soužití (přestupek) 1

Majetek (přestupek) 8

Ztráty a nálezy 3

Doručení písemnosti (šetření) 3

Odchyt zvířete (opatření) 3

COVID-19 (opatření)  5

Převoz na PAZS 3

Celkem přestupků a trestných činů: 109 

Celkový počet událostí 482

Pokuty v blokovém řízení 23

Na místě nezaplacených bl. pokut 5

Domluva 35

Předáno Policii ČR 1

Předáno na správní odbor MÚ  5

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Hladinu vody v Labi zvedl déšť, 
platil stav pohotovosti

Povodňová komise města Dvůr Králové 

nad Labem vyhlásila ve čtvrtek 17. února 

ve 13:00 hod. 2. stupeň povodňové aktivity, 

na profi lu Les Království totiž hladina vody 

v řece Labi přesáhla výšku 160 cm, která 

odpovídá právě stavu pohotovosti (2. SPA).

Od časného rána v regionu vydatně pršelo 

a vlivem regulace průtoku vody na hor-

ním toku docházelo k vzestupu hladiny. 

Na několik minut vystoupalo Labe pod 

přehradou dokonce nad 180 cm, což 

odpovídá 3. stupni povodňové aktivity, 

ale po regulaci průtoku zase voda pod 

tuto hranici klesla. Díky zlepšení počasí 

došlo ještě tentýž den ve 22:00 hod.

k poklesu hodnot výšky hladiny Labe na 

147 cm, proto povodňová komise města 

2. stupeň povodňové aktivity odvolala. Do 

pátku 18. února ráno pak platil na profi lu 

Les Království 1. stupeň povodňové akti-

vity – stav bdělosti, průtok vody byl však 

snížen na necelých 30 m3/s, hladina vody

v řece pod přehradou klesla pod 130 cm 

a po 8. hodině i tento stupeň povodňové 

aktivity zanikl.

„Situaci jsme monitorovali po celou dobu 

s krizovým manažerem města, který byl

v kontaktu s hrázným na přehradě Les 

Království. Naštěstí voda nezpůsobila 

žádné velké škody na majetku,“ uvedl krá-

lovédvorský starosta Jan Jarolím, který je 

zároveň předsedou povodňové komise 

města.

(mik)

Projekt adopce zeleně bude pokračovat 
i letos 
Udržované a  rozkvetlé záhonky, osázené květi-

náče nebo nově vysazené keře. I tak to díky aktiv-

ním občanům, kteří se zapojili do projektu Adopce 

zeleně, vypadalo vloni ve  Dvoře Králové nad 

Labem. V osvědčeném projektu chce královédvor-

ská radnice pokračovat i letos. 

„Mám radost, že se projekt ve  městě uchy-

til a  že zde žijí lidé, kterým záleží na  tom, jak 

vypadá jejich okolí. Právě jim patří za  jejich 

aktivitu poděkování, protože díky nim vznikly 

nové záhonky například v  Macharově, Alešově 

nebo Erbenově ulici, před ZŠ Strž, v Rybově ulici 

zase došlo i  k  vysazení nových keřů, náměstí 

T. G. Masaryka zkrášlily velké květináče se 

zelení,“ poznamenal starosta města Jan Jarolím.  

Adopce zeleně je jednoduchá. Zájemce si 

vybere lokalitu ve veřejném prostoru na území 

města, kterou chce ozelenit a o níž se pak stará. 

Na  odbor životního prostředí pak podá jedno-

duchou žádost, ve které vyplní pouze své iden-

tifi kační údaje a uvede lokalitu, o kterou se chce 

starat. Ostatní náležitosti již zajistí pracovníci 

odboru. Součástí žádosti může být také projekt 

vhodných sadových úprav. Pokud si s jeho zpra-

cováním žadatelé nevědí rady, nebo nemají kon-

krétní představu o způsobu ozelenění pozemku, 

daný projekt zdarma zajistí právě odbor život-

ního prostředí, zpracovatelkou projektu je Linda 

Harwot, předsedkyně komise pro životní pro-

středí. Pracovníci odboru také v případě potřeby 

se zájemcem o adopci zeleně vytipované místo 

navštíví a  dohodnou podmínky. Pokud bude 

mít žadatel zájem, před ozeleněním ještě zvo-

lený pozemek technické služby např. posekají, 

odstraní plevel nebo drny atd. Poté už však bude 

péče pouze na žadateli.

Vloni přijali pracovníci odboru životního pro-

středí celkem 20 žádostí o  adopci zeleně. 

Osmnácti z  nich vyhověli, dvěma, které přišly 

v závěru loňského roku, se ještě zabývají. Běžně 

ale zabere vyřízení žádosti jen několik dní. 

„V  případě, kdy je přiložen i  projekt, nebo má 

občan představu, jak bude například záhonek 

vypadat a jaké květiny na něm budou vysázeny, 

potom zpracování a  vyřízení žádosti o  adopci 

zeleně trvalo průměrně 4 dny. Ve  složitějších 

případech, kdy je nutné nechat zpracovat tzv. 

projekt sadových úprav, to bylo do čtyř týdnů,“ 

říká Milan Šimek, vedoucí odboru životního pro-

středí na královédvorském městském úřadě. 

Projekt adopce zeleně bude ve  Dvoře Krá-

lové nad Labem pokračovat i  letos. Pokud 

máte zájem se do něho zapojit, obraťte se buď 

na  odbor životního prostředí, kde vám poradí, 

jak na to, nebo si ze stránek www.mudk.cz v sekci 

Radnice/Dokumenty, formuláře/Odbor život-

ního prostředí stáhněte jednoduchý formulář, 

který po  vyplnění zašlete e-mailem na  adresu: 

simek.milan@mudk.cz. I díky vám pak v létě Dvůr 

Králové nad Labem zase rozkvete.

Miroslava Kameníková, foto: archiv ZŠ Strž

Nové informační panely napoví, jaké druhy 
ptáků hnízdí ve Dvoře Králové nad Labem
Až se půjdete projít do parku Schulzovy sady nebo 

zavítáte na  Berlínek, zastavte se u  nových infor-

mačních tabulí s  názvem Královédvorské ptačí 

domky, ze kterých se dozvíte podrobnosti o ptac-

tvu, jež se v těchto lokalitách vyskytuje. Tabule shr-

nují a mapují úspěšný projekt města Dvůr Králové 

nad Labem, které již pátým rokem podporuje hníz-

dění ptactva v městském prostředí. 

„Tento projekt se skutečně osvědčil. Hnízdění 

ptáků ve  městě je totiž stále obtížnější, pro-

tože se zateplují domy, uzavírají balkony, atiky, 

zadělávají se různé otvory okolo okapů a střech 

a  podobně, kde si ptáci mohli vytvořit svá 

hnízda. Naopak přibývají predátoři jako kočky, 

kuny, sojky nebo straky. I  proto jsme během 

uplynulých let neustále vybírali a  doplňovali 

vhodné lokality pro možnou instalaci budek 

a zároveň jsme počet umělých úkrytů průběžně 

navyšovali,“ poznamenal starosta Jan Jarolím. 

Poslední instalace proběhla letos v lednu, takže 

nyní je v 9 lokalitách Dvora Králové nad Labem 

rozmístěno celkem 125 budek, a  to sýkorníků, 

špačníků, netopýrníků a polobudek pro kalouse.  

Hnízdění ptactva začaly v loňském roce aktivně 

podporovat také Lesy města Dvůr Králové nad 

Labem. Díky tomu přibyla zhruba stovka budek 

v  lokalitě naučné stezky Údolím Hartského 

potoka, i zde bude nově na projekt upozorňovat 

informační panel, a dalších sto v lokalitě Čertovy 

hrady. 

Informační tabule nainstalovali pracovníci spo-

lečnosti EKOSFER Solutions, s. r. o., kteří pravi-

delně budky kontrolují, čistí a případně opravují, 

zároveň také vedou statistiky jejich obsazenosti. 

Miroslava Kameníková

Foto: archiv EKOSFER Solutions, s. r. o.
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Technické služby města informují
Začátek roku 2022 nepřinesl v práci TSm žádné 

mimořádné události. Všichni zaměstnanci se 

věnovali svým běžným činnostem, typickým pro 

toto období.

Odpadové hospodářství
V rámci odpadového hospodářství zaměstnanci 

zajišťovali svoz komunálního odpadu, mimo-

řádné svozy vánočních stromků, kterých reali-

zovali víc, než bylo původně avizováno, i  úklid 

kolem stanovišť pro ukládání odpadu (komunál-

ního i tříděného).

Dík patří všem občanům, kteří vánoční stromky 

odložili právě na  stanoviště tříděného odpadu 

tak, jak jsme o  to žádali. Výrazně se také navý-

šil počet změn ve  velikosti svozových nádob 

a  žádostí o  zajištění jejich výměny. To bylo 

vyvoláno novou vyhláškou a změnou legislativy 

od Nového roku.

Zimní údržba
Zaměstnanci provozu komunikací zajišťovali 

zimní údržbu a  v  případě příznivého počasí 

prováděli drobné opravy komunikací a  odstra-

ňování závad dle rozpisu. Přestože nenapadlo 

mnoho sněhu, zimní údržba byla potřeba 

z  důvodu střídání teplot a  namrzání chodníků 

a vozovek v ranních hodinách.

Zeleň a údržba komunikací 

Pracovníci zeleně vypomáhají v  zajištění zimní 

údržby, a  pokud jejich pomoc není potřeba, 

provádějí výchovné řezy stromů a  keřů 

či čistění městských 

pozemků od  náletových 

rostlin. V  některých lokali-

tách dokončují úklid listí, 

který se nestihl na konci loňského roku.

Dále se pracovníci museli vypořádat s následky 

silného větru 17. února. Bylo třeba vyčistit zane-

sené kanálové vpustě, odstranit několik popa-

daných nebo poškozených stromů (viz foto) 

a sepsat hlášení o způsobených škodách.

Sportoviště
Na  zimním stadionu zajistili bezproblémový 

chod ledaři, a to i přes jejich výrazný nedostatek. 

Patří jim za to dík. Na výzvu v minulém čísle se 

přihlásilo několik lidí, kteří by měli zájem o práci 

v TSm. Doufám, že alespoň někteří z nich budou 

ochotni akceptovat podmínky a  doplní stav 

zaměstnanců správy sportovišť. 

Více informací o činnosti TSm na www.tsdvur.cz.

Ing. Vítězslav Šturma, ředitel

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

Královéhradecký kraj připravuje poslední výzvu na kotlíkové dotace 
Každý, kdo vytápí svoji 

nemovitost kotlem 

na tuhá paliva 1. nebo 

2. emisní třídy, musí 

podle zákona takový 

kotel vyměnit do  září 2022. Využít k  tomu 

můžete poslední výzvu na tzv. kolíkové dotace, 

které připravuje Královéhradecký kraj. Příjem 

žádostí bude od jara do srpna roku 2022, v tuto 

dobu budou moci všichni zájemci o kotlíkovou 

dotaci požádat.

Kam se obrátit pro více informací?
V pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hod. máte 

možnost využít infolinku: 722 960 675 či e-mail: 

kotlikovedotace@kr-kralovehradecky.cz.

Pokud máte zájem dostávat aktuální informace 

z  oblasti kotlíkových dotací, prosím, vyplňte 

nezávazný dotazník potenciálních žadatelů, 

který je zveřejněn na webových stránkách kraje 

v  sekci Kotlíkové dotace https://kr-kralovehra-

decky.cz/kotliky.htm.

Kdo může žádat o dotaci?
O  dotaci může požádat vlastník nebo spo-

luvlastník nemovitosti (rodinného domu, 

bytové jednotky v  bytovém domě nebo trvale 

obývaného rekreačního objektu), který trvale 

nemovitost obývá. Zároveň domácnost žada-

tele jako celek musí splňovat podmínku „níz-

kopříjmovosti“ – tj. čistý příjem na člena domác-

nosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170.900 Kč (tj. 

14.242 Kč na osobu a měsíc, příjmy členů 

domácnosti – osob bydlících společně se žada-

telem – jsou průměrovány). Sledovány budou 

jen běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné pří-

jmy, důchody a vybrané typy dávek.  

Domácnosti složené výhradně z  důchodců 

pobírajících starobní důchod nebo invalidní 

důchod 3. stupně nebudou muset dokládat pří-

jmy a žadatelé jsou automaticky způsobilí pro 

dotaci. U nezletilých dětí a studentů do 26 let se 

považují příjmy ve výši 0 Kč.

Ke  splnění kritéria „nízkopříjmovosti“ se vážou 

další kombinace výpočtu, proto každá žádost 

bude posuzována individuálně dle pravidel 

nastavených programem. Zároveň bude povin-

ností doložit další přílohy k  žádosti (více infor-

mací na webu kraje sekci Kotlíkové dotace).

Žadatelé, kteří nesplní fi nanční parametr pro 

získání kotlíkové dotace prostřednictvím kraj-

ských úřadů, mohou žádat o dotaci v programu 

Nová zelená úsporám. Informace získáte na tel.: 

800 260 500 nebo na e-mailu: info@sfzp.cz.

Na co lze dotaci čerpat
Dotaci lze čerpat na výměnu kotle na pevná 

paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za 

nový ekologický zdroj. 

Dotace může být poskytnuta na výměny nevy-

hovujících zdrojů vytápění realizované již 

od  1. ledna 2021 ve  výši 95 % ze způsobilých 

výdajů s následujícími limity:

• plynový kondenzační kotel – limit 100.000 Kč;

• kotel na  biomasu s  ruční dodávkou paliva, 

včetně akumulační nádrže/se samočinnou 

dodávkou paliva – limit 130.000 Kč.

• tepelné čerpadlo – limit 130.000 Kč.

Zdroj: Královéhradecký kraj

Nové byty a pokoje v Domě Žofi e jsou určeny lidem v bytové nouzi 
Náročná rekonstrukce 2. a 3. nadzemního podlaží 

v Domě Žofi e v Bezručově ulici se chýlí ke konci. 

V domě, kde Pečovatelská služba Města Dvůr Krá-

lové nad Labem poskytuje službu azylový dům, 

tak nově vznikly pokoje a byty pro osoby, které na 

běžné bydlení nedosáhnou.

Došlo k výměně oken a zateplení domu, stavbaři 

dále zrekonstruovali balkóny a v budově je i nový 

výtah. Ve druhém nadzemním podlaží pak vybu-

dovali bezbariérový byt s vlastním sociálním 

zařízením, dále šest zcela vybavených samostat-

ných ubytovacích jednotek s kuchyňskou linkou 

a společným sociálním zařízením na chodbě, je 

zde nová úklidová místnost, zamykatelné sklady 

prádla, prádelna, kancelář personálu a terasa 

přístupná všem ubytovaným. Ve třetím nadzem-

ním podlaží je šest nových samostatných bytu 

různých velikostí od 1+kk po 3+kk, vždy s vlast-

ním sociálním zařízením a s možností umístění 

pračky do koupelny, případně do kuchyně. „Nyní 

se kompletuje zdravotní technika a elektroinsta-

lace a probíhají drobné dokončovací práce, poté 

bude zajištěna nezbytná dokumentace potřebná 

pro kolaudaci stavby, například certifi káty, revize  

či atesty,“ říká místostarosta Jan Helbich.

Práce, které provedla královédvorská stavební 

společnost Pavel Bořek, byly realizovány za pro-

vozu služby azylový dům, trvaly více než rok 

a město za ně v součtu zaplatilo přes 11 mil. Kč 

včetně DPH. Tato investiční akce navázala na 

dřívější rekonstrukci přízemí a střechy. 

Správcem a pronajímatelem ubytovny a nájem-

ních bytů bude Pečovatelská služba Města Dvůr 

Králové nad Labem. „V současné době dovyba-

vujeme ubytovací jednotky, včetně bezbarié-

rového bytu a provádíme přípravné adminis-

trativní práce. Předpokládáme, že do poloviny 

roku přijmeme první nájemce a ubytované. 

O obsazení bytů a ubytovny bude rozhodovat 

zřizovatel, tedy město, my budeme s vybranými 

uchazeči uzavírat nájemní a ubytovací smlouvy 

a zajišťovat samotný provoz,“ vysvětluje Marcela 

Hauke, ředitelka pečovatelské služby města.

„Jsem ráda, že se stavbu povedlo realizovat, 

můžeme nyní pomoci širšímu spektru lidí, kteří 

se potýkají s životními problémy a běžné byd-

lení je pro ně složitě dosažitelné. Věříme, že tím 

jejich život pomůžeme restartovat,“ dodává mís-

tostarostka Alexandra Jiřičková.

Miroslava Kameníková, foto: archiv Petr Bořek
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Město podpoří opravu památek a také veřejně prospěšné aktivity
Město Dvůr Králové nad Labem pokračuje 

ve  vyhlašování dotačních programů. Po  progra-

mech na podporu tělovýchovy a sportu a na pod-

poru poskytovatelů sociálních služeb a  služeb 

souvisejících se sociální oblastí rada města nyní 

vyhlásila dotační programy na  podporu veřejně 

prospěšných aktivit a na opravu kulturních pamá-

tek či objektů v památkové zóně.

Dotační program na podporu 
veřejně prospěšných aktivit
Cílem je podpořit organizaci a  realizaci pro-

jektů, činností, akcí v  oblasti kultury a  nefor-

málního vzdělávání, workshopů a  publikační 

činnost. Prioritně budou podpořeny aktivity 

na  území města, ale podpora se může týkat 

také akcí konaných ve správním obvodu města

(ORP Dvůr Králové nad Labem). Vypsány jsou 

čtyři oblasti podpory a  žádosti bude možné 

podávat dokonce ve dvou termínech.

Oblasti podpory:
A. Podpora dlouhodobé činnosti spolků 

na  území města Dvůr Králové nad Labem – 

podpora se poskytuje na  pokrytí části nákladů 

spojených s úhradou nájemného, energií, nákup 

drobného vybavení, úhrada cestovních výdajů, 

úhrada profesionálních spolupracovníků, pro-

pagace činnosti – podpora společných aktivit. 

Spolek by měl vykazovat svou činnost alespoň

9 měsíců v roce, pravidelné schůzky členů.

B. Podpora kulturních akcí na  území města 

Dvůr Králové nad Labem – pořádání festivalů, 

koncertů, výstav, dětské dny, pochody apod.

C. Podpora aktivit neformálního vzdělávání 

– semináře, workshopy, publikační činnost 

apod.

D. Podpora kulturních akcí mimo Dvůr Krá-

lové nad Labem (na  území ORP Dvůr Králové 

nad Labem).

Termíny pro přijímání žádostí: 

1. kolo: 28. února – 18. března 2022

2. kolo: 30. května – 10. června 2022. 

V  rozpočtu města je na  podporu veřejně pro-

spěšných aktivit vyčleněno 650 tisíc Kč. Výše 

dotace je pro jednotlivé projekty stanovena 

minimálně 3 tisíce Kč, maximálně 50 tisíc Kč 

s  tím, že maximální výše podílu dotace města 

na celkových výdajích žadatele činí 75 %.

Vzhledem k  tomu, že v  tomto dotačním pro-

gramu došlo ke změnám v hodnocení projektů, 

doporučujeme žadatelům, aby svou žádost kon-

zultovali na odboru školství, kultury a sociálních 

věcí (ŠKS), náměstí T. G. Masaryka 38, kancelář

č. 300a (314).

Dotační program na obnovu 
vnějšího pláště objektů, které jsou 
nemovitou kulturní památkou 
nebo se nacházejí na území 
městské památkové zóny
Prostředky z  dotačního programu je možné 

využít na  částečnou obnovu vnějšího pláště 

objektů (fasády objektu včetně oken, dveří 

a  vrat, střechy, oplechování, rekonstrukce 

kamenných prvků apod.), které jsou nemovitou 

kulturní památkou nebo se nacházejí na území 

městské památkové zóny. O  dotaci může 

požádat právnická nebo fyzická osoba, která 

danou nemovitost vlastní.

Termín pro přijímání žádostí: 14. března – 

28. dubna 2022.  

Na podporu tohoto dotačního programu město 

letos vyčlenilo 400 tisíc Kč. Výše dotace je 

pro jednotlivé projekty stanovena minimálně 

20 tisíc Kč, maximální výše podílu dotace města 

na celkových výdajích žadatele činí 75 %.

 

V případě výše zmíněných dotačních programů 

musejí být žádosti podány na  předepsaném 

formuláři s  povinnými přílohami osobně nebo 

písemně na  podatelnu Městského úřadu Dvůr 

Králové nad Labem, odbor školství, kultury 

a sociálních věcí (dále jen „odbor ŠKS“). Žádosti 

mohou být zaslány také do  datové schránky 

města mu5b26c, v  tom případě ale musí být 

elektronicky podepsány osobním kvalifi kova-

ným certifi kátem statutárního orgánu žadatele. 

Pokud je žádost zaslána v listinné podobě, musí 

být její originál zároveň naskenován včetně 

podpisu oprávněné osoby a zaslán elektronicky 

na e-mailovou adresu dotacemesta@mudk.cz.

Upozorňujeme, že nově musejí žadatelé, kteří 

jsou právnickými osobami (spolky, obecně pro-

spěšné 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 jednotlivých dotačních 

programů včetně formulářů najdete na strán-

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

a dotace/Dotace z rozpočtu města.

Miroslava Kameníková

3D model Staré radnice jako 
dárek pro starostu

Tomáš Prajzler z  9. C ZŠ Schulzovy sady 

navštívil ve čtvrtek 3. února odpoledne krá-

lovédvorského starostu Jana Jarolíma, aby 

mu předal model Staré radnice. Ten vyrobil 

na 3D tiskárně ve sdílené učebně robotiky 

a informatiky, která sídlí v prostorách SPOŠ. 

Podklad pro tisk si připravil doma podle 

fotografi e budovy, s programem na mode-

lování se seznámil v hodinách informatiky, 

kterou na ZŠ Schulzovy sady vyučuje Petr 

Pavelka. Od  starosty Jana Jarolíma pak 

jako poděkování dostal dárkový poukaz 

na nákup zboží. 

Projekt byl realizován v  rámci místních 

akčních plánů vzdělávání MAP II ORP Dvůr 

Králové nad Labem, a  to během výzvy 

s  názvem „Navrhni a  nakresli s  radostí, se 

strojem to máš bez starostí”, která byla 

vyhlášena pro žáky základních škol.

(mik)

Školy připravují zápisy, tentokrát k nim 
budou moci budoucí prvňáčci přijít osobně
Po  dvou letech, kdy se zápisy 

do  1. ročníků základních škol 

konaly ve  Dvoře Králové nad 

Labem kvůli koronavirové 

pandemii bez účasti dětí, se 

budoucí prvňáčci mohou těšit, 

že se do škol i s rodiči podívají 

osobně. 

Zápisy dětí do  1. tříd ZŠ Podharť, ZŠ Schul-

zovy sady, ZŠ Strž a  ZŠ 5. května, tedy základ-

ních škol zřízených městem, se totiž připravují 

v  prezenční podobě a  uskuteční se ve  středu 

6. dubna 2022 od  12:00 do  18:00 hod. 

a  ve  čtvrtek 7. dubna 2022 od  12:00 do 

16:00 hod. Spolu s  budoucím prvňáčkem pak 

k  zápisu dorazí i  jeho zákonný zástupce, který 

předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Povinný zápis do 1. tříd na školní rok 2022/2023 

se týká dětí narozených od  1. září 2015 do 

31. srpna 2016 a  dětí, které měly v  přede-

šlém školním roce povinnou školní docházku 

odloženou. Zapsány mohou být také děti naro-

zené od 1. září 2016 do 30. června 2017, pokud 

jsou tělesně i  duševně přiměřeně vyspělé, 

požádá-li o  to jejich zákonný zástupce a  při-

jetí doporučí také školské poradenské zařízení. 

U  dětí narozených od  1. ledna do  30. června 

2017 je nutné navíc doložit také doporučující 

vyjádření odborného lékaře. 

Děti budou přijímány podle kritérií, které by 

měla škola před zahájením zápisu zveřejnit 

(informace o  organizaci a  průběhu zápisu, kri-

téria pro přijímání žáků atd.). Podrobnější infor-

mace najdete na internetových stránkách škol:

• ZŠ Podharť www.zspodhart.cz;

• ZŠ Schulzovy sady www.schsady.cz;

• ZŠ Strž www.zsstrz.cz; 

• ZŠ 5. května www.zs5kvdk.cz. 

Zákonní zástupci mohou ředitele školy písemně 

požádat o  odklad povinné školní docházky 

dítěte, žádost ale musejí doložit doporučujícím 

posouzením příslušného školského poraden-

ského zařízení a odborného lékaře nebo klinic-

kého psychologa.

Upozorňujeme rodiče, že zákonný zástupce 

je povinen přihlásit dítě k  zápisu k  povinné 

školní docházce, a  to v  době od  1. dubna do 

30. dubna kalendářního roku, v  němž má dítě 

zahájit povinnou školní docházku. Povinná 

školní docházka se vztahuje i na občany jiného 

členského státu EU, kteří v ČR pobývají déle než 

90 dnů, dále na cizince, kteří jsou v ČR trvale nebo 

přechodně déle než 90 dnů, a také na účastníky 

řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Děti budou do královédvorských škol přijímány 

na  základě vyhlášky města č. 6/2020 O  stano-

vení školských obvodů základních škol zříze-

ných městem Dvůr Králové nad Labem a  části 

školského obvodu základní školy zřízené měs-

tem Dvůr Králové nad Labem. Vyhláška je zve-

řejněna na webových stránkách www.mudk.cz.

Kamila Jonová

odbor školství, kultury a sociálních věcí



Městské muzeum ve  Dvoře Krá-

lové nad Labem připravuje nový 

přeshraniční projekt „Kultura nás 

spojuje“ zaměřený na  řemesla, 

folklor, etnografi i a  zvyky. Kromě 

královédvorského muzea se 

do  projektu zapojí také muzeum z  Hořic, sloven-

ské Trstené, polské Kamenné Hory a ukrajinského 

města Buštyno. 

„Chceme odborné i  laické veřejnosti představit 

kulturu našeho regionu i kulturu ostatních zapo-

jených zahraničních partnerů a poukázat na to, 

co mají naše země společné a v čem se lišíme,“ 

uvedla Dana Humlová, ředitelka královédvor-

ského muzea. 

Akce je plánována na  druhou polovinu září 

a  hostiteli se stanou jak Dvůr Králové nad 

Labem, tak nedaleké Hořice. „V  rámci projektu 

by se měla uskutečnit společná výstava, folk-

lorní vystoupení, workshop pracovníků muzeí 

nebo prezentace řemeslníků. Účastníci pro-

jektu by se měli představit například během 

královédvorského Svatováclavského posvícení 

a  v  našem muzeu by se měla konat výstava, 

během níž bude možné nahlédnout do tradiční 

chalupy každého z  partnerů a  prohlédnout si 

dobový nábytek, kroje, keramiku a řemeslnické 

nástroje,“ vysvětlila Dana Humlová. 

„Na  přípravě projektu intenzivně pracujeme již 

od  loňského podzimu a  jsme velice rádi, že se 

nám pro něj podařilo získat našeho dlouhole-

tého partnera v destinační společnosti Podkrko-

noší, kterým je město Hořice. Díky tomu se totiž 

do projektu zapojí i jejich slovenské partnerské 

město Trstená. Dále jsme oslovili naše polské 

partnerské město Kamennou Horu a  účastní-

kem bude také náš projektový partner Buštyno 

ze Zakarpatské Ukrajiny,“ poznamenala Alexan-

dra Jiřičková, místostarostka Dvora Králové nad 

Labem. 

Projekt s  rozpočtem maximálně 30 tisíc euro 

by měl být fi nancován z dotace Mezinárodního 

visegradského fondu Visegrad+ Grants. Pra-

covníci královédvorského muzea ve  spolupráci 

s odborem školství, kultury a sociálních věcí tak 

zpracovali a  podali projektovou žádost. Pokud 

muzeum uspěje, získá 100% dotaci s  tím, že 

80 % fi nančních prostředků dostane vyplaceno 

předem. „Zda fi nanční prostředky muzeum sku-

tečně získá, se dozvíme nejpozději v  květnu,“ 

dodala místostarostka Alexandra Jiřičková.

Miroslava Kameníková

Projekt „Kultura nás spojuje“ zacílí 
na řemesla, folklor a zvyky čtyř zemí

Nevíte, jaké zvolit povolání a kam jít studovat? S rozhodováním 
vám pomůže videoseriál Povolání na Královédvorsku
Město Dvůr Králové nad 

Labem ve  spolupráci 

s  MAS Královédvorsko 

realizovalo projekt 

místních akčních plánů 

vzdělávání MAP II, který 

na  konci loňského roku skončil. V  rámci tohoto 

projektu se měl na  podporu podnikatelského 

prostředí na  Královédvorsku uskutečnit veletrh 

zaměstnavatelů, který by žákům základních škol 

prezentoval jednotlivé profese v  regionu, pro-

pagoval zaměstnavatele a  přehled pracovních 

příležitostí. 

„Kvůli koronavirové pandemii jsme museli vele-

trh několikrát odložit, proto jsme se nakonec 

rozhodli projekt realizovat formou videoprezen-

tací, z nichž jsme sestavili edukační seriál. Každé 

video tak představuje vždy jedno povolání, 

poukazuje na  to, jaký maturitní či učební obor 

je pro jeho výkon třeba vystudovat, a  nechybí 

ani ukázka z praxe,“ uvedla k projektu Alexandra 

Jiřičková, místostarostka města Dvůr Králové 

nad Labem, které je fi nančním partnerem pro-

jektu MAP II.

Poděkování patří všem subjektům – školám 

i  fi rmám, které se do  projektu zapojily. „Pokud 

budou mít videa u  žáků, rodičů i  zaměstnava-

telů kladný ohlas, rádi bychom na  tento pro-

jekt v  budoucnu navázali,“ dodala Alexandra 

Jiřičková.

Miroslava Kameníková

Jednotlivé díly seriálu 

si můžete přehrát také 

z  YouTube kanálu města. 

Stačí, když si do svého 

chytrého telefonu oske-

nujete uvedený QR kód.
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Město podporuje poskytovatele 
sociálních služeb
Ve  Dvoře Králové nad Labem působí řada 

poskytovatelů sociálních a souvisejících 

služeb. Svou činnost zaměřují na  rodiny 

s dětmi, seniory, mládež, pomáhají lidem, jež 

se ocitli v nepříznivé životní situaci. Jedná se 

např. o Tísňovou péči, Středisko rané péče 

Sluníčko, SONS nebo Dům sv. Faustyny. Čin-

nost těchto organizací město Dvůr Králové 

nad Labem fi nančně podporuje.

Služba Tísňové péče je terénní sociální 

služba, která zvyšuje bezpečnost života 

seniorů a  osob se zdravotním postižením 

na území města a jeho okolí. Středisko rané 

péče Sluníčko pomáhá rodinám, kde vyrůs-

tají děti s  obtížemi ve  vývoji, Sjednocená 

organizace nevidomých a slabozrakých ČR, 

z. s., poskytuje služby vedoucí k  integraci 

zrakově postižených občanů do  společ-

nosti, Dům sv. Faustyny dává přechodně  

domov lidem, kteří se ocitli v  nepříznivé 

životní situaci.

Více o  těchto službách najdete na  strán-

kách www.mudk.cz/socialnisluzby, dále 

v adresáři poskytovatelů sociálních služeb 

a služeb souvisejících a v materiálu Sociální 

služby na Královédvorsku. Tyto dokumenty 

jsou zdarma k dostání na  recepci měst-

ského úřadu i v infocentru.                                    (mik) 

Dny R. A. Dvorského potěší milovníky swingové a jazzové hudby
Od  března do  května 

se ve  Dvoře Králové 

nad Labem uskuteční 

27. ročník hudeb-

ního festivalu Dny

R. A. Dvorského. Tra-

diční akci pořádá městské kulturní zařízení Han-

kův dům, a  to na  počest významného rodáka, 

českého skladatele, kapelníka, klavíristy, zpěváka, 

herce a  nakladatele, významné osobnosti v  ději-

nách české taneční hudby, který si své jméno zvo-

lil podle svého rodného města. Během několika 

týdnů se tak uskuteční pět koncertních večerů 

a chybět nebude ani Královédvorská tančírna. 

Festival zahájí rakouské blues-punkové duo 

DeadBeatz, které se publiku představí v  Krčmě 

Starém pivovaru, a  to 10. března. „Možná si je 

někteří budou pamatovat, protože na  festivalu 

vystoupili již v roce 2018 a měli velký úspěch,“ říká 

Jana Kubcová, ředitelka Hankova domu.

Hlavní festivalový večer se bude konat

24. března v  Hankově domě. „Tento večer jsme 

složili ze tří koncertních vystoupení. Na  pro-

gramu jsou tak královédvorský swingový 

orchestr Big Band Dvorský, dále pop-jazzová 

zpěvačka Diva Baara, která představí elektro-

swing a vlastní tvorbu, a zahraje také excelentní 

taneční orchestr Václava Marka, který již také 

na  festivalu v minulosti s úspěchem vystoupil,“ 

podotýká Jana Kubcová. 

Královédvorská tančírna, tentokrát s  přídom-

kem swingová, je na  programu 1. dubna 

v  sále Hankova domu. O  necelý týden později,

7. dubna, se návštěvníkům festivalu představí 

opět v  Hankově domě brněnský orchestr The 

People, který přijede s  programem nazvaným 

Vzpomínka na  Karla Gotta a  českou písničku. 

A 25. dubna se v Krčmě Starém pivovaru můžete 

těšit na koncert amerického tria Three for Silver 

se jejich blues & roots & americana. 

Program hudebního festivalu uzavře 28. května 

na  prknech Hankova domu Přehlídka mladých 

talentů. „Tento program připravujeme ve  spo-

lupráci se základními uměleckými školami. 

O hlavní koncert se postará saxofonové kvarteto 

Golden Saxis ze ZUŠ Karla Halíře ve  Vrchlabí, 

zahraje také klarinetové kvarteto Klasa a  mladí 

sólisté ze třídy Simony Hučíkové z královédvor-

ské ZUŠ R. A. Dvorského,“ zve na závěr festivalu 

Jana Kubcová a  dodává: „Věším, že po  dvou 

letech, kdy jsme museli jednotlivé části festi-

valu kvůli epidemii koronaviru různě rušit nebo 

přesouvat, si k nám příznivci jazzové a swingové 

hudby opět najdou cestu a 27. ročník proběhne 

bez zádrhelů.“ 

Festival Dny R. A. Dvorského se koná pod zášti-

tou místostarostky Alexandry Jiřičkové, za pod-

pory města Dvůr Králové nad Labem a  Králo-

véhradeckého kraje, mediálním partnerem je 

Český rozhlas Hradec Králové.

Miroslava Kameníková

Plakát na akci najdete na str. 8 v Příloze KdeCo.



Dne 27. ledna se konalo slavnostní předsta-

vení návrhů na revitalizaci Mayerovy továrny. 

Přítomno bylo nejen vedení města, pozvaní 

byli pan senátor Jan Sobotka, zástupci České 

komory architektů, vítězný ateliér GRIMM Archi-

tekti, zastupitelé a novináři. Akce se konala bez 

účasti veřejnosti. Možná by si i naši občané rádi 

poslechli pana senátora i architekty, kteří se

k projektu vyjadřovali. Nebo by se rádi občerst-

vili u připraveného rautu. 

Budeme ještě více komunikovat s občany... opět 

použiji slogan z předvolebního letáku hnutí 

ANO 2011 v posledních komunálních volbách. 

Vedení města se dosud nenaučilo s občany 

komunikovat a brát je jako partnery.

Nebo se snad vedení bálo nevhodných otázek?

Takovéto papalášské metody patří do dob, na 

které bychom všichni rádi zapomněli.

Pro veřejnost byla výstava otevřena od 7. do 

13. února.

Dana Bohutínská

zastupitelka (ODS)

Jsme si všichni rovni?

Postřehy z posledního jednání zastupitelstva města 
Na  prosincovém jednání zastupitelstva města 

byl schválen schodkový rozpočet města na rok 

2022, pro který zvedla ruku většina zastupitelů. 

Mrzí mě, že nám vedení města připravilo takhle 

neodpovědný rozpočet, který povede jenom 

k dalšímu zadlužování. 

Před očima dvorských občanů se tak projídá 

budoucnost, která mohla vypadat úplně jinak. 

Vedení města se vůbec nesnaží hledat úspory, 

jen si půjčuje a mrhá penězi dvorských občanů, 

vyhazuje peníze za různé projektové dokumen-

tace, které vzápětí strčí do šuplíčku v domnění, 

že se snad za pár let použijí. Nakupuje nemovi-

tosti, se kterými si neví rady, a  zoufale vymýšlí 

nesmyslné megalomanské projekty, které naše 

město nemůže v  současné době fi nančně 

utáhnout. Technickým službám se zvyšuje roz-

počet o  10 miliónů korun, pochybuji, že se to 

promítne na  efektivitě poskytovaných služeb. 

Málo se investuje do  věcí, které by sloužily 

všem občanům, spíš nám tu bobtná úřednický 

aparát a řeší se, jak mu zajistit nejlepší komfort 

v  budově bývalé spořitelny nebo v  budově 

bývalé základní školy Komenského. 

V tomto roce nás po čtyřech letech čekají komu-

nální volby a  vy máte jedinečnou příležitost 

podpořit opoziční kandidáty a zvolit změnu.

Mgr. Daniel Petřík

zastupitel (ODS)

Rádi bychom vyzvali všechny spoluobčany, kteří 

venčí psy tzv. „na volno“, aby byli více ohleduplní 

vůči kolemjdoucím a dbali na bezpečnost. Bylo 

by dobré, když vidí, že jde někdo okolo, aby si 

psa přivolali a přidrželi či přivázali. Pak by nehro-

zilo zašpinění oděvu, nebo v horším případě 

dokonce napadení psem. Děje se to bohužel 

opakovaně, zejména po cestě od hřbitova v Lip-

nici směrem ke koupališti. 

Děkujeme.

obyvatelé Lipnice

Výzva pejskařům
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Nástavbu na  stávající 

budově laboratoří Měst-

ské nemocnice Dvůr Krá-

lové nad Labem, která 

pojme dva nové operační 

sály se zázemím, postaví 

dodavatelská fi rma za

62,6 mil. Kč. Vybudování nástavby vysoutěžil Krá-

lovéhradecký kraj, fi nance na to uvolní z  Fondu 

rozvoje a  reprodukce. Na  stavbu významně při-

spěl ředitel společnosti JUTA Jiří Hlavatý. Stavba 

by měla začít na přelomu dubna a května a na její 

dokončení bude mít dodavatel jeden rok.

Dva nové operační sály vzniknou v  nástavbě 

budovy laboratoří, která bude propojena 

s  hlavní budovou nadzemním spojovacím krč-

kem. V navrženém 2. nadzemním podlaží budou 

vedle sálů také prostory sterilizace a  provozní 

zázemí. Ve  3. podlaží bude technické zázemí. 

Včetně vybavení, které není součástí této 

zakázky, by měly sály vyjít na 95 mil. Kč.

Současné operační sály, které slouží především 

chirurgii a urologii, prošly poslední úpravou před 

čtyřiceti lety a jejich stav již neodpovídá potře-

bám moderní medicíny. „Problémem je zejména 

dispoziční řešení, které neumožňuje oddělení 

takzvaného špinavého a čistého provozu. Nelze 

plnit hygienické požadavky. Výstavba nových 

sálů je tak opodstatněná a do budoucna taková 

investice garantuje kvalitní a  bezpečnou zdra-

votní péči pro obyvatele spádové oblasti,“ 

vysvětlil první náměstek hejtmana Pavel Bulíček 

odpovědný za oblast investic.

Městská nemocnice Dvůr Králové nad Labem je 

součástí Zdravotnického holdingu Královéhra-

deckého kraje. Lékaři v ní ročně provedou okolo 

1 500 operací.

Zdroj: Královéhradecký kraj

Nadační fond Městské 
nemocnice přijímá žádosti 
o stipendium
Správní rada Nadačního fondu pro pod-

poru Městské nemocnice, a. s., v rámci „Sti-

pendijního programu“ na zajištění nových 

nelékařských zdravotnických pracovníků 

pro královédvorskou nemocnici, schválila 

pro akademický školní rok 2021/2022 dva 

termíny pro podávání žádostí o stipendium. 

Studenti tak mohou zasílat své žádosti nej-

prve do 30. dubna 2022, druhý termín 

bude od 1. července do 30. září 2022. 

Více na webu nemocnice www.mndk.cz 

v sekci Nadační fond.

Mgr. Eva Neumannová

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

Poděkování dlouholeté 
předsedkyni OV Lipnice
Prostřednictvím Novin královédvorské 

radnice bychom chtěli velmi poděkovat 

Ing. Tereze Slezákové, dosavadní dlouho-

leté předsedkyni osadního výboru Lipnice, 

která ve své funkci končí. Poděkování patří 

zejména za její energii, čas a práci, kterou 

věnovala rozvoji Lipnice. 

Tereza Slezáková patřila mezi zakládající 

členy osadního výboru, byla iniciátorkou 

všech dosavadních akcí v Lipnici, ať již 

společenských – jako například tradiční 

lipnický dětský den a zdobení vánočních 

stromků, nebo investičních. Úspěšně se 

podařilo vybudovat nové dětské hřiště 

u mateřské školky, chodníky, cesty, autobu-

sové zastávky, lavičky atd. a připravit celou 

řadu investičních projektů, které se teprve 

budou realizovat. Svým optimismem, přá-

telskou komunikací a pílí pomohla tomu, 

že si Lipnice zachovává ducha přátelské 

komunity. Také její zásluhou je, že městská 

část Lipnice je příjemným místem k životu.

Osadní výbor Lipnice

Jste sami s dítětem/dětmi, bez podpory rodiny 

a okolí? Zažíváte v rodině (nečekanou) situaci, se 

kterou si nevíte rady? Zažíváte konfl ikty s dětmi 

a nemáte s kým si o tom promluvit? Spoustu věcí 

zvládáte, ale materiální situace vám nedovoluje 

spát? Jste podráždění a odnáší to vaše děti nebo 

rodina? Nebo všechno dohromady?

Chcete to změnit? To chce odvahu.

Motto naší služby je „Pomáháme rodinám se 

na své cestě nadechnout“. A jak to děláme? Tak, 

že vám nasloucháme, povídáme si, předáme 

vám informace, které jsou pro řešení situace 

důležité. Doprovázíme vás tak dlouho, jak je to 

potřeba. Službu poskytujeme zdarma.

Jsme vázáni mlčenlivostí, takže to, co se od vás 

dozvíme, zůstává pouze u nás. Pokud se nedo-

mluvíme jinak. Společně hledáme cestu kudy jít 

a občas se obrátíme zpět, abychom zjistili, jestli 

jdeme tím směrem, kterým chcete. Setkáváme 

se zpravidla v  domácnostech, protože pracu-

jeme i  s  dětmi a  pro ty je lepší být v  bezpeč-

ném domácím prostředí, příkladem může být 

společná hra, abychom navázali vztah a  získali 

důvěru.  Pokud se potřebujete nadechnout, rádi 

vás poznáme.

Bc. Petra Vališková, tel. 730 595 793

Labyrint – cesta pro rodinu

Oblastní charita Dvůr Králové

Zažíváte v rodině těžké situace a chcete 
to změnit? Můžeme vám pomoci

názory:y

Stavba operačních sálů ve Dvoře Králové nad 
Labem vyjde na více než 62 milionů korun
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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.

Pekařství U Kubíčka pod ZOO, Štefánikova 2957

pro vás PRODLUŽUJE OTEVÍRACÍ DOBU:

PO – PÁ: 5:30 – 15:00 hod.

V  nabídce: pečivo, chleby, zákusky,

chlebíčky, bagety, pití, cukrovinky a  další.

Těšíme se na Vás!!

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.: 605 823 607

Hledáte způsob jak zlepšit svůj život? Nabízím 

astrologické poradenství. Astrologická mandala 

života. Telefon: 602 287 822. Mostek.
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

Změna provozního řádu sportovního areálu „pod Hangárem“
Jak jsem již avizoval, Technické služby města 

Dvora Králové nad Labem (TSm) připravily 

ve  spolupráci s  odbory města změnu provoz-

ního řádu sportovního areálu pod Hankovým 

domem. Tato změna byla vyvolána umístě-

ním workoutového hřiště do  prostor tohoto 

areálu a  požadavkem veřejnosti na  jeho větší 

zpřístupnění.

Areál byl v  provozu pouze v  období od  jara 

do podzimu. V zimním období byl vyjma orga-

nizované akce uzavřen. Toto by se mělo změnit. 

V  době uzávěrky tohoto čísla byl předán radě 

města nový provozní řád k projednání, k čemuž 

mělo dojít dne 23. února 2022, a pokud vše pro-

běhlo bez problémů, je tento nový provozní řád 

platný od 1. března 2022.

Nejviditelnější změnou tak je zpřístupnění are-

álu veřejnosti každý den od 8:00 hod. Uzavření 

areálů se liší v  průběhu roku. Zpřístupnění 

areálu však neznamená automaticky možnost 

využívat všechny jeho části. Naší snahou bylo 

vytvořit z  něj v  rámci provozní doby veřejné 

místo, a  tím umožnit větší využití workouto-

vého hřiště. I s ohledem na doporučení výrobců 

jednotlivých zařízení však zůstávají v  platnosti 

některá omezení pro travnatou plochu fotbalo-

vého stadionu, atletickou dráhu či sektory tech-

nických disciplín.

Bylo celkem náročné najít kompromis mezi 

požadavky právních norem, sportovních oddílů 

a veřejnosti. Proto doufám, že všichni uživatelé 

budou k sobě navzájem tolerantní a ohleduplní. 

V případě konání sportovních akcí bude možná 

omezeno využití některých částí areálu. Provoz 

hřiště s umělým provozem a jeho provozní doba 

se může po dohodě s provozovatelem lišit.

Právě toto hřiště s umělým povrchem a workou-

tové hřiště jsou řešeny samostatným provozním 

řádem. Rád bych tak apeloval na  všechny náv-

štěvníky sportovního areálu, aby dodržovali 

i jednotlivé provozní řády, hlavně v případě work-

outu. Ten je dán předpisy a požadavky výrobce 

jednotlivých zařízení a  omezují využití např. 

pro osoby s  výškou menší než 140 cm, osoby 

s váhou nad 120 kg, osoby pod vlivem alkoholu, 

návykových látek nebo v  případě nevhodných 

klimatických podmínek. Při porušení tohoto 

provozního řádu a  pokynů ke  cvičení, které 

jsou umístěny u  jednotlivých zařízení, nenese 

provozovatel odpovědnost za  případný úraz či 

vzniklou škodu.

Po  celou dobu zpracovávání nového provoz-

ního řádu jsem slýchával námitky, že to už tu 

bylo, že „tam bude bordel“ a že vzniknou škody 

na  majetku. Myslím, že občané si zaslouží pri-

márně důvěru a až čas ukáže, jaké bude využití 

tohoto areálu a jaké budou důsledky. Celý pro-

stor sportovišť je pod kamerovým dohledem 

městské policie pracovníci TSm budou samo-

zřejmě vykonávat dozor v  rámci své pracovní 

doby.

Na  závěr bych rád poděkoval za  připomínky, 

náměty a  zpětnou reakci, kterých se mi v  prů-

běhu zpracování provozního řádu dostávalo 

od radních, úředníků, veřejnosti i zaměstnanců 

TSm. Zvláštní dík patří panu Hamplovi a  paní 

Kameníkové, kteří se mi věnovali, přestože toto 

není primární náplní jejich práce.

Přeji všem sportovcům, aby jim areál sloužil 

k jejich spokojenosti.

Ing. Vítězslav Šturma, ředitel 

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

Doplnění: Rada města vzala na své schůzi nový 

provozní řád areálu na vědomí. Jeho znění 

naleznete na stránkách www.tsdvur.cz.
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DK13237    cena: 6.699.000 Kč
Prodej zděného dvoupodlažního domu s obchodem

a kancelářskými prostory v centru DKnL.

DK13424    cena: 3.299.000 Kč
Aukce udržovaného zděného rodinného domu s garáží
a menší zahradou ve Dvoře Králové (lokalita Lipnice).

DK13353    cena: 2.499.000 Kč
Prodej 1/2 zděného rodinného domu s garáží a vymezenou

bytovou jednotkou 2+1 o obytné ploše 66 m2 v centru DKnL.

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

Verdek u DKnL. Celková plocha 2172 m2.

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.czEva JAROŠOVÁ Michal FLÉGR Soňa ZIKEŠOVÁ
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Noví občánci města
V lednu 2022 se narodilo 7 občánků našeho města – 6 chlapců a 1 děvče.

Jana Náhlovská, evidence obyvatel

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

14 královédvorských občanů, 7 mužů a 7 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili v lednu 27 občanů s gra-

tulaci k životnímu jubileu. V tomto období oslavily 3 páry zlatou svatbu. 

Lenka Havlová, Komise pro občanské záležitosti

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

Ladislav Pavlík a Božena Jeníková   – 15. 1. 2022

Vít Novák a Monika Horinková    – 22. 1. 2022

Údaje jsou zveřejněny na základě souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Pomoc lidem bez domova, to není pouze azylový dům a  sociální pra-

covníci. Jsou to další činnosti, které jsou však v našem městě s azylovým 

domem a  pomocí neodmyslitelně spojené – benefi ční akce Noc venku 

na podporu osob bez domova, která se letos bude konat v tradiční formě 

24. listopadu 2022, a s ní související potravinová pomoc, bez které se lidé 

v nouzi neobejdou.

Tradiční „Noc venku 2021“ nahradila akce nazvaná „Jiná Noc venku 2021“. 

V rámci této akce se pro lidi bez domova a další osoby v nouzi opět usku-

tečnila sbírka potravinové pomoci. Ta ukázala, že zdejší komunita myslí 

na  lidi bez domova i  v  této nelehké době a  jejich osud jí není lhostejný. 

Během roku 2021 se podařilo vybrat 2 090 kusů potravin v celkové hodnotě 

54.851 Kč. K tomu je potřeba připočítat pečivo od společnosti Katka a spol. 

pekařství, která ročně věnuje našim uživatelům pečivo v  hodnotě kolem 

50 tisíc Kč. 

Děkujeme všem fi rmám a jednotlivcům, kteří spolu s námi pomáhají lidem 

v nouzi. Mezi nejvýznamnější podporovatele patří fi rma Katka a spol. pekař-

ství, paní Šárka Šnytrová a  její zákazníci, paní Andrea Odvárková, slečna 

J. Šiklová, pan Bedřich Hak z Miletína, který se zapojuje každoročně v rámci 

akce Betlémské světlo v  Miletíně. Velký dík náleží našim partnerům Noci 

venku – členům klubu MC Legion Veterans, studentům Střední průmys-

lové školy a Střední odborné školy ve Dvoře Králové nad Labem, čtenářům 

Městské knihovny Slavoj, zaměstnancům Pečovatelské služby Města Dvůr 

Králové nad Labem, ale i dalším, mnohdy anonymním dárcům. Novinkou 

byla i sbírka pořádaná prostřednictvím online farmářských trhů SCUK.

Pokud můžete pomoci i vy, prosím, přineste trvanlivé potraviny do Domu 

Žofi e v  ul. Bezručova 1006, Dvůr Králové nad Labem. Potraviny neslouží 

pouze uživatelům našich sociálních služeb, ale i rodinám s dětmi prostřed-

nictvím odboru školství, kultury a sociálních věcí a dalším osobám v nouzi. 

Děkujeme všem dárcům, bez kterých se naši uživatelé a další osoby v nouzi 

neobejdou! 

Mgr. Jindřich Hauke, sociální pracovník azylového Domu Žofi e

Potravinová pomoc pro 
osoby bez domova

Azylový dům pomáhá 
lidem v nouzi

Azylový Dům Žofi e v našem městě pomáhá již 11 let osobám, které přišly 

o střechu nad hlavou z nejrůznějších důvodů, ale chtějí svou situaci změnit 

a vrátit se zpět do běžného života. Lidé mohou v azylovém domě v Bezru-

čově ulici ve Dvoře Králové nad Labem najít ubytování a další potřebnou 

pomoc na dobu přibližně 1 roku. Pro většinu obyvatel azylového domu je 

to dostačující doba na  to, aby s pomocí profesionálů nastartovali změnu 

a postavili se na vlastní nohy. 

Ve velké míře se již delší dobu mezi klienty azylového domu ocitají senioři, 

lidé s duševním onemocněním, s omezenou svéprávností, s Alzheimerovou 

nemocí, lidé s tělesným postižením. Mnozí z nich potřebují naši vydatnou 

pomoc za spolupráce města Dvůr Králové nad Labem, abychom našli trvalé 

řešení pro tyto osoby – dům s pečovatelskou službou, chráněné bydlení, 

pobytové zařízení. 

Bez pomoci komunity se však neobejdeme. Spolu s námi pomáhají lidem 

v nouzi dle svých možností i fi rmy a občané našeho města. Mnozí přicházejí 

opakovaně a přinášejí tolik potřebnou potravinovou pomoc. Za rok 2021 

jsme takto vybrali potraviny v hodnotě přes 50.000 Kč. Všem patří obrov-

ský dík! Bližší informace k  potravinové pomoci a  dárcům je v  aktualitách 

na stránkách naší organizace www.psdvurkralove.cz. 

Kromě fi nančního příspěvku od  zřizovatele je provoz Domu Žofi e pod-

pořen pro období od 1. ledna 2020 do 30. června 2022 z Operačního pro-

gramu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci projektu Služby sociální pre-

vence v Královéhradeckém kraji VI č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015003, 

a to celkovou částkou 2.647.762,00 Kč.

Mgr. Marcela Hauke, ředitelka Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem

Poděkování městské knihovně Slavoj
Děkuji Městské knihovně Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem za neocenitel-

nou službu, kterou poskytuje nám, hůře pohyblivým čtenářům. Rozvoz knih 

do našich domovů vždy v první středu v měsíci jistě s radostí vítají ti čtenáři, 

pro které je osobní kontakt s knihovnou obtížný a kteří nechtějí ztratit kon-

takt s novinkami na knižním trhu. Děkuji za ochotu paní Haně Horáčkové, 

která se snaží vždy s mimořádnou laskavostí vyhovět přání čtenáře. 

MUDr. Věra Roubíková

Poděkování zaměstnancům a vedení fi rmy JUTA, a. s.
Již poosmé proběhla mezi zaměstnanci společnosti JUTA, a. s., sbírka 

na  podporu neziskových organizací, které ve  Dvoře Králové nad Labem 

poskytují sociální a  dobrovolnické služby potřebným občanům Králo-

védvorska. Také letos se jednalo o  vysokou částku, která byla rozdělena 

mezi Oblastní charitu Dvůr Králové, Diakonii ČCE, Misericordii, o. p. s., a Krá-

lovédvorskou Arniku, z. s. Děkujeme všem štědrým dárcům, kteří se roz-

hodli fi nančním darem podpořit naše aktivity.

za obdarované organizace Oblastní charita Dvůr Králové

Společenská rubrika
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Zajímavosti ze SPOŠ Dvůr Králové nad Labem

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem

Nový pomocník v laboratoři

Dne 20. ledna byl v  chemické laboratoři „prů-

myslovky“ zprovozněn multifunkční analy-

zátor Mantech. Analyzátor je profesionálním 

zařízením pro analýzu kvality vody, stanovení 

více parametrů v  jednom vzorku. Bude využit 

prioritně pro výuku analytické chemie žáků 

3. a  4. ročníku oboru Aplikovaná chemie. Naše 

střední škola je první, která ho v ČR vlastní.

Naše laboratoře hostí žáky ze 
základních škol
I  v  tomto školním roce pokračujeme v  labora-

torních cvičeních z chemie pro žáky základních 

škol. V 1. pololetí toho školního roku naše che-

mické laboratoře již navštívili žáci ZŠ kpt. Jaroše 

z  Trutnova, ZŠ Mostek, ZŠ Chvalkovice 

a ZŠ Česká Skalice.  Žáci si vyzkoušeli celou řadu 

zajímavých a  efektivních chemických pokusů. 

Nově také nabízíme žákům základních škol tzv. 

„projektové dny“, zaměřené na výuku kyberne-

tické bezpečnosti a robotiky, tentokrát v našich 

IT laboratořích. 

Soutěž T-profi  s profesionály 
i mladšími žáky
V  tomto roce se naší škole podařilo zapojit se 

do soutěže talentů pro fi rmy T-profi , jejímž cílem 

je podpora zájmu mladých lidí o  dnes velmi 

perspektivní technické obory. Soutěž organi-

zuje Hospodářská komora KHK v rámci veletrhů 

středních škol, které v kraji pořádá. Podařilo se 

nám sestavit soutěžní tým složený ze tří žáků 

5. ročníku ZŠ Podharť, tří žáků druhého ročníku 

naší školy a  zástupce fi rmy Vitesco Technolo-

gies CR, s. r. o., Trutnov. V  soutěži se hodnotí 

i  schopnost vzájemné spolupráce žáků střední 

školy a žáků základní školy, uplatnění výrobních 

metod a  technologií a  týmový přístup k  řešení 

úlohy. Žáci naší školy 

se velice dobře zhos-

tili úkolu, který spočí-

val v sestavení složité konstrukce ze stavebnice 

Merkur, a  celkově jsme se umístili na  solidním 

třetím místě. 

Ing. Monika Štodtová 

zástupce ředitele pro obory 

Aplikovaná chemie a Informační technologie

Jsem dobrý průvodce?
V zimních měsících se žáci 2. ročníku oboru ces-

tovního ruchu v  rámci praktických cvičení pro 

průvodce navzájem provedli po  centru Hradce 

Králové i  královédvorské zoo. Nejdříve si doma 

zjistili z dostupných zdrojů informace o daném 

místě, památce, objektu nebo zvířeti a  poté si 

v rámci prvních hodin výuky ověřili své znalosti 

osobně přímo na  místě. Ve  druhé části výuky 

postupně všichni provedli své spolužáky, a  to 

i před kamerou. Zpětně se tak mohli vidět i sami 

budoucí průvodci při svém výkonu na  nato-

čeném videu. Každý z  nich se sám ohodnotil 

a  vyzdvihl své slabé a  silné stránky. Největším 

nedostatkem byla většinou špatná příprava. 

Věříme, že příště budou i  oni sami již se svým 

výkonem spokojenější. Jednou je budete moci 

třeba ohodnotit i vy. 

Mgr. Jana Hojná

V sobotu 29. ledna 2022 měl na našem gymná-

ziu proběhnout již tradiční seminář, organizo-

vaný Klubem NATURA, z. s., a určený na přípravu 

pro soutěžící v biologické olympiádě kategorie 

A, B na  téma Drž si balanc! aneb Rovnováhy 

a  zpětné vazby v  přírodě s  lektory z  Katedry 

zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Kar-

lovy – Mgr. Albertem Damaškou (téma Genetika 

populací) a  Bc.  Zuzanou Konvičkovou (téma 

Rovnovážné ústrojí bezobratlých a obratlovců).

Vzhledem k současné problematické situaci, kdy 

lektoři onemocněli několik dní před seminářem 

covidem a také se vzhledem ke karanténám při-

hlásilo málo zájemců, jsme se rozhodli zorgani-

zovat seminář on-line. Podařilo se nám předat 

na  poslední chvíli do  škol odkaz pro připojení, 

který zafungoval, a  seminář v  sobotním dopo-

ledni bez problémů proběhl. Naše nabídka měla 

velký ohlas, semináře se zúčastnila padesátka 

účastníků z dvanácti středních škol Královéhra-

deckého kraje.

Jsme si vědomi toho, že osobní setkání soutěží-

cích s lektory je příjemnější, a velice rádi je vždy 

na našem gymnáziu přivítáme, ale jsme rádi, že 

si zájemci mohli alespoň touto formou odnést 

důležité poznatky, které jim při přípravě na bio-

logickou olympiádu mohou pomoci.

RNDr. Jana Dobroruková

Seminář k biologické olympiádě  

V neděli 6. února jsme s pozitivní náladou a nega-

tivním antigenem vyrazili na  lyžařský kurz. Byli 

jsme tutorováni zdařilými lyžaři Petrem Tomkem, 

Šárkou Rutrlovou a Stanislavem Ježkem. Každo-

denním úkolem našich mentorů bylo nás unavit, 

abychom večer netropili neplechu. Mohu s jisto-

tou říci, že se jim to ne vždycky dařilo.

První den jsme byli rozděleni na tři skupiny: Pře-

hrady, Hrušky a  Chalupy (řazeno od  sněženek 

po machry). Ve středu jsme se vydali skibusem 

do  Skiareálu Svatý Petr na  celodenní lyžování, 

jehož velké množství sjezdovek bylo příjemným 

zpestřením. Po  návratu jsme pěšky vycestovali 

do  Špindlerova Mlýna, kde jsme si prohlédli 

centrum. Čtvrtek jsme zakončili závodem ve sla-

lomu, který jsme všichni bez větších komplikací 

sjeli. V  pátek jsme si sbalili svých šest švestek 

a  francouzským zájezdovým autobusem ve  tři 

hodiny dorazili před budovu gymnázia.

Následně jsme se rozutekli do  svých domovů. 

Všichni jsme si lyžák náramně užili a potvrdili si, 

že jsme dobrá parta.

Milan Zilvar (1. A)

Lyžařský výcvik 1. A

Nespokojit se s málem! To je něco, co se snažíme 

studentům vštípit. V době, kdy je úroveň státní 

maturity z  angličtiny nastavena tak nízko, že ji 

udělá takřka každý, je potřeba cílit výš. A v tomto 

ohledu nejsme troškaři. Jako každoročně jsme 

se zapojili do mezinárodní soutěže Best in Eng-

lish a  také letos máme krásné výsledky. Naše 

škola skončila 2. v  Královéhradeckém kraji 

(z 15 škol), 57. v ČR (z 232 škol) a 164. na světě 

(z  595 škol). V  základní kategorii byla naší 

nejúspěšnější účastnicí Alžběta Mrkvičková 

(291. v  ČR z  6540 a  976. ze 17  223 studentů 

ve světě) a v kategorii speciální – pro studenty, 

kteří pobývali v  anglicky mluvící zemi – Annie 

Hannalei Veselá (8. z 436 studentů).

Stejně jako o  Best in English panuje mezi stu-

denty zájem také o klasickou olympiádu. Ve škol-

ním kole uspěli a  v  okresním kole nás budou 

reprezentovat: v kategorii nižší gymnázium Sofi a 

Geislerová a Daniel Harwot (oba 1. C) a v katego-

rii vyšší gymnázium Anna Šturmová (4. C). 

Studenty také v  rámci volitelného semináře při-

pravujeme na zkoušky Cambridge English. V led-

novém termínu uspěli všichni 4 studenti (jeden 

dokonce na nejvyšší možné úrovni – CPE), další, 

věříme, budou následovat v termínech jarních.

Mgr. Alena Heřmanová, Mgr. Lucie Strnadová

We will rock you!
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Aktuality ze ZŠ 5. května
Ve světě 
barevných kostek 
Od 7. prosince do

27. února se v městském 

muzeu v Kohoutově 

dvoře konala výstava 

Lega, také známá pod 

názvem Svět kostiček.  

Naše třída se jí zúčastnila 25. ledna v rámci 

výtvarné výchovy. Tím pádem se nám naskytla 

možnost prohlédnout si obrovské legové město, 

nádherné stavby a samozřejmě jsme mohli něco 

vybudovat i my. Kromě prohlídky tu však byla 

eventualita plnění úkolů. Každá skupina dostala 

papír, který jsme měli na konci odevzdat. Obsa-

hoval otázky týkající se zde vystavených expo-

nátů. Naším úkolem bylo pozorně si prohléd-

nout modely a podle toho na papíře označit 

správné políčko. Výherce, kterého vylosují, 

dostane malou Lego stavebnici. 

Mně i všem ostatním se tato exkurze velice líbila 

a hodina strávená s malými kostičkami nám 

rychle utekla. 

Štěpán Hroneš (žák 6. třídy)

5. květen na ledě
Jsme moc rádi, že jsme se mohli po velmi dlouhé 

době opět vydat s tělesnou výchovou na zimní 

stadion a oprášit naše bruslařské dovednosti. 

Mnozí z nás zjistili, že dvě sezony bez tréninku 

nám ubrali na jistotě a poznamenali naše umění. 

My se však nevzdáváme! Pilně a s radostí vše 

každý týden doháníme. Občas to bolí, ale z ledu 

jdeme vždycky s úsměvem.

Petra Chmelíková

Zprávy ze ZŠ Schulzovy sady
Pozvánka k zápisu 
2022
Milí předškoláci, vážení 

rodiče, zveme vás k zápisu 

do  prvních tříd. Zápis 

se uskuteční prezenčně 

ve  středu 6. a  ve  čtvrtek

7. dubna. Nabídneme 

vám možnost vybrat si nejvhodnější čas zápisu 

prostřednictvím rezervačního systému, který 

spustíme 14. března na našich webových strán-

kách www.zsdknl.cz. Samozřejmě zapíšeme 

i zájemce bez rezervace. 

Odklad povinné školní docházky je rovněž 

potřeba řešit v dubnu podáním žádosti škole. 

Den otevřených dveří pro předškoláky a jejich 

rodiče se uskuteční odpoledne 15. března.

Ze školky do školy je cyklus článků zveřejňova-

ných na webu školy a na internetovém portálu 

kralovedvorsko.cz, které připravily naše pora-

denské pracovnice a jež si kladou za cíl pomoci 

rodičům i dětem s přípravou na školní docházku.

Těšíme se na osobní setkání s vámi.

Mgr. Ivan Jugl, ředitel školy

Informatika dnes a zítra
V současné době se učitelé naší školy intenzivně 

věnují tvorbě nového školního vzdělávacího 

programu, podle kterého se začne vyučovat 

již od  září tohoto roku. Nejrozsáhlejšími změ-

nami projde předmět informatika. Ty vycházejí 

z  obecné potřeby rozvíjet u  dětí tzv. informa-

tické myšlení a  porozumění digitálním tech-

nologiím. Žáci se budou v  informatice nově 

seznamovat s  tím, jak se získávají, zpracovávají 

a  interpretují různá data, budou programovat, 

rozpoznávat problémy a  hledat cesty k  jejich 

nejlepšímu řešení. Nový vzdělávací program 

předpokládá, že řadu dovedností z oblasti infor-

mačních technologií žáci získají během výuky 

v ostatních předmětech.

Naše škola má při zavádění změn výhodu, pro-

tože už řadu let věnuje informatice nadstan-

dardní počet vyučovacích hodin a  disponuje 

čtyřmi kvalitně vybavenými počítačovými 

učebnami. V  obsahu dnes vyučované infor-

matiky najdeme řadu aktivit, které využijeme 

i v budoucnu. Mezi mladšími žáky je např. velmi 

oblíbená práce s  obrazovými informacemi – 

vytváření obrázků, různých koláží a  kombinací 

s  textem. Ve  vyšších ročnících zkoušejí progra-

movat v aplikaci Kodu Game Lab či Scratch, ze 

které pak přecházejí na  programování robotů. 

K  tomu pravidelně využíváme sdílenou odbor-

nou učebnu zřízenou městem v  prostorách 

SPOŠ. Ve zmíněné učebně si žáci mohou vyzkou-

šet práci s  vyšívacím strojem, CNC frézkou, 

laserovou gravírkou a  3D tiskárnou, na  které si 

tisknou jednoduché modely, které si před tím 

připraví v aplikaci Tinkercad. V devátém ročníku 

se žáci detailněji seznamují se zpracováním dat 

v aplikaci Excel. Samozřejmou součástí výuky je 

téma bezpečného využívání informačních tech-

nologií a respektování autorských práv.

Někteří naši žáci se úspěšně zapojují do soutěží, 

které souvisejí s informatikou, např. Bobřík infor-

matiky. O úspěšné účasti našeho žáka ve výzvě 

vyhlášené MAS Královédvorsko k  vytvoření 3D 

modelu je pojednáno na  jiném místě tohoto 

vydání. Jsme přesvědčeni o  tom, že se nám 

podaří vytvořit takový školní vzdělávací pro-

gram, který bude pro žáky zajímavý a přínosný 

pro jejich budoucnost.

 Mgr. Petr Pavelka

ZOH ve školní družině

Celá naše družina už od  4. února žije olympiá-

dou. Začalo to slavnostním nástupem a slibem 

sportovců. Každý den nás čeká jedna olym-

pijská disciplína, která nám přinesla medailo-

vou nadílku. K  heslu „Není důležité zvítězit, ale 

zúčastnit se“ jsme ještě přidali další část „hlavně 

si to užít s kamarády“.

Naše disciplíny byly opravdu všestranné a vůbec 

nám nevadilo, že nebyly ideální sněhové pod-

mínky, přesto jsme si užili sáňkování, slalom 

a skoky na lyžích, hokej, curling, biatlon... 

Víme, co jsou zásady fair play, a řídíme se podle 

nich. Známe olympijské sporty a naše i světové 

olympioniky. Dva týdny plné poznávání, sou-

těžení a  vyrábění jsme zakončili závěrečným 

ceremoniálem. Všem sportovcům naší školní 

družiny děkujeme za krásné sportovní zážitky.

vychovatelky školní družiny při ZŠ Schulzovy sady

Valentýn po anglicku
Mnoho lidí si stále představuje výuku cizích 

jazyků jen jako memorování slovíček a drilování 

nudné gramatiky. Žáci naší školy vědí, že to jde 

i  jinak. Začátkem února si žáci 8. a  9. ročníku 

vyzkoušeli využití angličtiny v praxi. Výuka pro-

bíhala v  počítačové učebně a  tématem se stal 

svátek sv. Valentýna. Úkolem žáků bylo vyhledat 

si základní informace o tomto svátku z jakéhoko-

liv anglického zdroje, najít vhodný dárek přímo 

v  e-shopu známého anglického řetězce a  dále 

vyhledat recept na  jednoduchý pokrm, který 

bude součástí valentýnského menu. Veškeré 

suroviny pro přípravu pokrmu si žáci „nakoupili“ 

na webové stránce anglického e-shopu. Měli tak 

příležitost zjistit si ceny potravin ve Velké Británii 

a  porovnat je s  cenami v  pobočkách stejného 

obchodního řetězce v České republice. V násle-

dující hodině žáci prezentovali své projekty 

a téma jsme uzavřeli zhlédnutím videa s valen-

týnskou tematikou a společnou diskusí.

Bc. Dagmar Janásová

Úspěšní řešitelé matematické 
olympiády
Okresní kola matematické olympiády 5. a 9. tříd 

proběhla i  v  letošním roce on-line. V  kategorii

9. tříd se na  krásném 2. místě umístila Adéla 

Sedláčková a na 3. místě Petr Holubec (oba 9. B) 

a stali se tak úspěšnými řešiteli. Ani v kategorii 

5. tříd se soutěžící naší školy neztratili a Sophie 

Künzlová a Kateřina Pohořelá (obě 5. B) se staly 

úspěšnými řešitelkami. Všem soutěžícím děku-

jeme za úspěšnou reprezentaci školy.

Přikládám jednu úlohu z geometrie z kategorie 

5. tříd a přeji hodně zdaru při řešení: Xenie měla 

obdélník o  rozměrech 24 cm a 30 cm. Rozdělila 

jej třemi úsečkami na  několik stejných obdél-

níkových dílů. Jaké mohly být rozměry těchto 

dílů? Určete čtyři možnosti. (K. Pazourek) 

Ing. Iva Tlamichová
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Předškolní dílna
Každý rok připravuje naše 

škola program pro před-

školní děti. Jmenuje se 

„Cestička do  školy“ a  má 

za úkol představit malým 

předškolákům školní 

život se vším, co k  němu 

patří. Jednotlivá setkání jsou tematicky zamě-

řená a  konají se jednou za  měsíc vždy v  úterý 

od 13:00 do 15:00 hod. 

Na úvodní schůzce se děti seznámily se školou, 

jejím okolím a  zázemím. Potom už pod vede-

ním učitelek 1. stupně realizovaly různé čin-

nosti a rozvíjely své dovednosti. Při „Podzimních 

radovánkách“ pracovaly s  listy a  kreslily draka. 

Během „Veselého zpívání“ se naučily písničku 

Pásla ovečky a  zatancovaly si. Před vánočními 

svátky si zopakovaly symboly Vánoc a  vyrobily 

přání. Na  hodinovce „Sportujeme ve  škole“ se 

trošku zapotily při cvičení na stanovištích. Spor-

tovní hala nenabídla předškolákům pouze velké 

prostory, ale i nářadí a náčiní (např. lavičky, žeb-

řiny, obruče, míče i barevné balonky). 

V únoru proběhlo „Barevné počítání“ a pak už se 

přehoupneme do jarní nálady: 22. března „Hra-

jeme si se zvířátky“, 26. dubna „Jarní tvoření“, 

24. května „Máme rádi pohádky“ a 21. června 

„Zábavné úkoly a  hledání pokladu“. Předškolní 

dílny jsou již za svou polovinou, ale stále máme 

zvídavým dětem co nabídnout.

učitelky 1. stupně

STEM – SCIENCE 
Tento nový předmět, který byl na  naší škole 

otevřen od  letošního září pro 6. třídy a  bude 

žáky provázet až do  třídy deváté, propojuje 

dohromady několik předmětů. Zajímavou 

formou pokusů a  netradičního poznávání se 

spojují poznatky více oborů. V  letošním roce 

má hlavní slovo fyzika, matematika a přírodopis. 

V hodinách se střídají vyučující a vyjadřují se ze 

svých pozic k  jednotlivým problémům. Hodiny 

nového předmětu STEM probíhají nejen v učeb-

nách a v laboratoři, ale pozorujeme i reálný život 

v přírodě v okolí naší školy.

Naše škola má velkou výhodu. Byla postavena 

na  okraji města. A  tak stačí jen doslova pár 

kroků a  jsme v přírodě. Na vlastní oči můžeme 

sledovat, jak se okolí mění spolu s  ročními 

obdobími a  nemusíme se tedy spolehnout jen 

na zprostředkované informace a poučky. Přímo 

pod školou je sad s  jabloněmi a hrušní, kousek 

dál březový hájek, kolem školy louka a  v  její 

spodní části místo, kde se shromažďuje voda, 

a tak i stromy, keře a byliny odpovídají tomuto 

prostředí. Za  školou je spousta keřů a  lesních 

stromů, které nabízejí úkryt ptákům i  drob-

ným živočichům. Co máme na  práci teď – při-

pravujeme časosběrný dokument o  pupenech 

stromů. Jeho příprava bude trvat měsíc a  pak 

uvidíme, jak se nám povede získaná data zpra-

covat tentokrát za  pomoci informačních tech-

nologií. Zjišťujeme klíčivost semen. A připravu-

jeme se na sledování povrchového napětí vody.

 Totiž – ono všechno souvisí se vším.

Ing. Alena Sedliská

Mgr. Simona Nechanická

Soutěže z přírodovědných 
předmětů
I přes složitou situaci s koronavirem se pomalu 

vracíme do normálu. A tak se nám podařilo zor-

ganizovat školní kola biologické a  zeměpisné 

olympiády. Žáci měli možnost prokázat hloubku 

svých znalostí z přírodopisu, zeměpisu a chemie. 

Přírodopisná olympiáda měla letos pro katego-

rie C a D téma „Jak přežít zimu“.  

V pondělí 7. února a v úterý 8. února se uskuteč-

nilo školní kolo biologické olympiády kategorie 

C a  D. V  kategorii D soutěžil ještě dodatečně 

v pátek 1 žák, který se nemohl zúčastnit soutěže 

v pondělí. V kategorii D soutěžili 4 žáci, v katego-

rii C 3 žáci. Průběh soutěže byl bezproblémový.

V  kategorii D získal nejvyšší počet bodů Aleš 

Kukal ze 6. B, na druhém třetím a čtvrtém místě 

se umístili Tomáš Schwarzer, Jakub Zima a Adéla 

Zemanová ze 6. A. V kategorii C byla nejúspěš-

nější účastnicí Anna Novotná z  8. A. Druhé 

a třetí místo obsadily Tereza Andrlová a Natálie 

Salavcová. Zúčastněným žákům gratulujeme 

k  dosaženým výsledkům a  přejeme hodně sil 

do dalších kol soutěže. 

I přes určité problémy s koronavirovou karanté-

nou se nám nakonec podařilo oslovit a  vybrat 

žáky pro okresní kolo Zeměpisné olympiády. 

Její zaměření je tradičně rozděleno do tří kate-

gorií. V kategorii A postoupili do okresního kola

3 žáci: Krištof Kokeš, Adéla Zemanová a  Jan 

Bílina. V Kategorii B Luděk Dobrý a v kategorii C 

Jiří Šťovíček. Všem postupujícím děkuji za snahu.

Poslední soutěží byla chemická soutěž Hledáme 

nejlepšího mladého chemika, které se v školním 

kole účastní žáci devátého ročníku a  tři z  nich 

postupují do oblastního kola, v němž nás letos 

reprezentovali žáci Vojta Szücs a Lukáš Hajnyš. 

Jsme rádi, že se i přes nepříznivou situaci našli 

žáci, kteří jsou ochotni účastnit se soutěží, 

jež jsou nad rámec jejich školních povinností, 

a velice jim za to děkujeme a doufáme, že v dal-

ších ročnících bude účast našich žáků ve  škol-

ních kolech stejná nebo vyšší.

Mgr. Ladislav Štěrba

Mgr. Vratislav Kacetl 

Dění na ZŠ Strž

Informace ze ZŠ Podharť
Sněhuláci pro 
Afriku
Děti z naší školy se opě-

tovně zapojily do  chari-

tativní akce „KOLA PRO 

AFRIKU“.  Hlavním smys-

lem této kampaně je, aby se děti a  mladí lidé 

zapojili do aktivity a svou účastí pomohli dětem 

v západoafrické Gambii.

Kampaň stojí na  kreativitě dětí a  mladých lidí 

při tvorbě sněhuláků, kteří mají symbolizovat 

jejich nedosažitelnost u dětí v Africe. Výtěžek je 

každoročně použit na podporu vzdělávání gam-

bijských žáků. Vybrané fi nance budou určeny 

na náhradní díly pro jízdní kola, kterými se gam-

bijské děti dopravují do svých škol.

Letos nebylo jednoduché vystihnout sněhovou 

nadílku, a  i když jsme reagovali obratem, často 

nám naše výtvory nechtěly držet pohromadě 

a  vytvořit neopakovatelné „umělecké“ dílo se 

zdálo jako nadlidský výkon. O to více náš těší, že 

se dobrý úmysl opět podařil.

Mgr. Edita Vaňková

ředitelka školy

Vysvědčení v pyžamu
První vysvědčení oslavili naši prvňáčci po svém. 

V pondělí 31. ledna 2022 navečer se třída 1. B 

sešla ve  škole a  děti si přenosily všechny spa-

cáky i dobroty od maminek do třídy a do školní 

kuchyňky. Poté jsme se vypravili na  dobro-

družnou výpravu po  škole s  baterkami v  ruce, 

protože byla všude úplná tma. Děti k sobě při-

řazovaly indicie slov a čísel. Naučily se tak lépe 

poznat školu za ztížených podmínek.

Po  tomto těžkém úkolu dostali všichni hlad, 

takže hurá do  kuchyňky vyrábět ovocný salát 

a sníst večeři. 

Nakonec dostal každý nocležník krásné vysvěd-

čení, mohl se spokojeně zachumlat do spacáku 

a klidně usnout.

Vysvědčení se nám vydařilo a těšíme se na další 

dobrodružství.

Mgr. Šárka Vodová, Marcela Jarošová

Šesťáci navštívili Svět kostiček
Stavebnice Lego patří v  rodinách mezi ty oblí-

bené, a  tak není divu, že ji téměř každé dítě 

v nějaké podobě doma najde. Plastové kostičky, 

s nimiž si hráli i naši rodiče, dokážou na dlouhé 

hodiny zaměstnat pozornost dívek i  chlapců, 

někdy i celé rodiny. Výstavu v muzeu s názvem 

„Svět kostiček“ si proto nenechala ujít 3. února 

i naše 6. A. Děti si se zájmem prohlédly zajímavé 

exponáty ze stavebnice Lego, vyplnily soutěžní 

kvíz a  také si samy vyzkoušely své stavební 

dovednosti.

Mgr. Ida Šturmová, třídní učitelka
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Kynologové hodnotí rok 2021
Začátek roku 2021 nám nebyl vlivem koro-

naviru příznivě nakloněn. Nebylo možné 

uspořádat zimní kurz výcviku psů a museli 

jsme zrušit pořádání Podzvičinského 

poháru. V květnu jsme však již zahájili kurz 

výcviku psů pro veřejnost s  20 zájemci 

a v září s 25 zájemci o výcvik. V říjnu jsme 

uspořádali zkoušky dle národního i  mezi-

národního zkušebního řádu. 

Děkujeme městu Dvůr Králové nad Labem 

za podporu naší činnosti. Pevně doufáme, 

že se nám v  letošním roce podaří uspořá-

dat závody ve sportovní kynologii a konání 

kurzů výcviku psů bez omezení.

Veronika Nosková, předsedkyně

ZKO Dvůr Králové nad Labem 138

www.zko138.webnode.cz

Pozvánka na 148. výroční 
valnou hromadu SDH
Sbor dobrovolných hasičů Dvůr Krá-

lové nad Labem oznamuje, že v  pátek 

25. března 2022 od  16:00 hod. pořádá 

valnou hromadu v  restauraci „U  Lubinů“. 

Hlavním bodem programu bude příprava 

oslav k  150. výročí založení sboru v  roce 

1873.  

Miloslav Tykal

starosta SDH Dvůr Králové nad Labem

V mateřské škole v Lipnici jsme do vzdělávacího 

programu zařadili téma „Naše město“. V  úvodu 

jsme si s  dětmi nejprve prohlédli fotografi e 

budov města Dvůr Králové nad Labem a přileh-

lých zajímavých míst, které děti znají z  výletů 

s rodiči. Ani jsme nebyli moc překvapeni, že děti 

budovy a místa našeho města z obrázků pozná-

vají. Nejznámější pro ně byla budova kostela

sv. Jana Křtitele a gymnázium, které pozorujeme 

při vycházkách a  jsou vidět i  z  Lipnice. Když 

počasí dovolí, máme s  dětmi na  město pře-

krásný výhled. 

Abychom se přesvědčili, že děti budovy opravdu 

znají, vydali jsme se na  toulky do  centra. První 

návštěva vedla do muzea na výstavu „Svět kosti-

ček“. Děti zde obdivovaly stavby z lega, zapojily 

se do vědomostního kvízu o výstavě a nakonec 

si postavily i své vlastní stavby. Při zpáteční cestě 

jsme si prohlédli budovu Špýcharu a  zamířili 

jsme k Šindelářské věži. Ukázali jsme si budovu 

pošty, policie ČR a Husův sbor. Naše kroky pak 

vedly ke  kostelu sv. Jana Křtitele a  na  náměstí 

T. G. Masaryka, kde jsme si prohlédli všechny 

významné stavby. Pasáží jsme prošli do Valové 

uličky, kde děti obdivovaly staré opevnění 

města. Z náměstí Václava Hanky 

jsme viděli sportoviště, Han-

kův dům, Kino Svět a  Gymná-

zium. Na tomto místě putování 

skončilo.

Fotografi e můžete zhlédnout 

na  webu školy Naučná pro-

cházka městem – medvidci-

lipnice – album na  Rajčeti (na 

stránkách www.idnes.cz)

Děti se velmi rády zapojovaly 

do  všech zajímavých aktivit, 

které se vztahovaly k  tématu. 

Pro hravé poznávání našeho 

města jsme dětem a jejich rodi-

nám doporučili akce prezentované městským 

informačním centrem: Po  stopách pokladu 

královédvorského, Stezky Dvorem a  okolím 

a Zatoulaná zvířátka.

děti a kolektiv pedagogů MŠ Lipnice

Naše město

MŠ Elišky Krásnohorské opět otevřela dveře pro-

jektu „Zapoj mámu, zapoj tátu!“ a  pozvala dál 

rodiče (prarodiče) a děti ke společnému tvoření. 

Po  podzimním Halloweenu jsme nyní přišli 

se zimní výzvou. „Sněžní tvorové“, tak zněl její 

název. Všichni milovníci sněhu a  takzvaného 

sněhosochání mohli zapojit svoji představivost 

a vytvořit nějakého sněžného tvora. Nezáleželo 

na tom, zda se bude jednat o skutečně existující 

bytost, zvíře či o stvoření z říše fantazie. Důležité 

bylo, aby hraní se sněhem velké i  malé poba-

vilo a  potěšilo. Sbírali jsme od  rodičů zaslané 

fotografi e jejich zimního umění a  následně 

je zveřejnili v  galerii na  webových stránkách 

školky (mskrasnohorske.cz). Nejoriginálnější 

počiny byly pak po  zásluze oceněny. Bohužel, 

počasí našemu projektu úplně nepřálo, ačkoliv 

byl vyhlášen na téměř zaručeně bílé období od 

20. ledna do 13. února. Sněhové srážky, pokud 

nějaké přišly, přinesly potěšení především oby-

vatelům vyšších poloh, mezi než Královédvo-

ráci zrovna úplně nepatří. Přesto se našli rodiče 

a  děti, jimž se podařilo výzvu splnit. Gratulu-

jeme. Doufáme, že si to užili. Nám jejich obrázky 

udělaly obrovskou radost a  děkujeme za  ně. 

Věříme, že se na  jaře opět společně vrhneme 

do  dalšího pokračování „Zapoj mámu, zapoj 

tátu!“. Příhodné téma jistě nebude těžké najít. 

Těšíme se již dnes.

K. Suchá a K. Rejlová

Úspěšný projekt „Zapoj mámu, zapoj tátu!“

Zprávy ze Základní školy a Praktické školy
Za mistrem 
do kovárny
V  rámci projektů pro 

školní družinu jsme 

s  našimi žáky navštívili 

Umělecké kovářství pana 

Vágnera ve Dvoře Králové 

nad Labem. To, že vytváří nádherná díla právě 

v našem městě, možná mnozí z nás ani netuší. 

Po milém přivítání před kovárnou, která zvenčí 

působí nenápadně, jsme vstoupili do  samotné 

dílny. Nezvyklá vůně železa spojená s  ohněm 

byla všude kolem nás. Po  chvilce zvědavého 

okukování speciálních předmětů přišlo poutavé 

povídání pana Vágnera. Oblečený jako správný 

kovář v  dlouhé zástěře popisoval jednotlivé 

nářadí a  suroviny. Nakonec rozpálil velikou 

pec a  předvedl nám, jak se vlastně se železem 

pracuje, aby z  něj vzniklo něco krásného. Při 

bouchání kladiva do  rozpáleného železa se 

odrážely silné rány, až nám zvonilo v  uších. Při 

chlazení hotového díla ve  vodě přišlo ještě 

syčení a vystoupala těžká pára. Ticho nebylo 

dlouhé. Na mistra se sesypaly otázky žáků. Když 

byly zodpovězeny, rozdal všem malé, právě uko-

vané lístky. To bylo radosti. Plni nadšení jsme 

se museli pomalu rozloučit. Byl to veliký záži-

tek, stejně jako síla kováře, když krotil beztvaré 

železo do originálního díla. A kdo ví, možná se 

při této návštěvě zrodil další šikovný kovář.

Mimochodem – pan Vágner vyrobil bránu a plot 

na renesančním zámku v Miletíně, vstupní bránu 

na  zámku v  Žehušicích a  kovanou část noso-

rožce Sudána na  jednom z  našich kruhových 

objezdů, kolem kterého jsme se vraceli zpátky 

do školy. Tak trochu už víme, jak se to dělá. Co 

ale víme jistě, že je to umění. A taky víme, že se 

do  kovárny pana Vágnera rádi přijdeme opět 

podívat.

Zdena Voženílková, vychovatelka školní družiny

Pozvánka k zápisu
ZŠ a  PrŠ, Přemyslova 479, Dvůr Králové nad 

Labem zve k  zápisu do  1. ročníku základní 

školy a  základní školy speciální pro školní rok 

2022/2023, který se koná v  úterý 12. dubna 

2022 od 12:00 do 16:00 hod. S sebou přineste 

rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného 

zástupce, doporučení poradenského zaří-

zení, případně rozhodnutí o  odkladu školní 

docházky, pokud bylo vloni vydáno. Škola 

poskytuje základní vzdělávání žákům s  poru-

chami učení, s vadami řeči, s autismem, s men-

tálním postižením. Nabízíme zajímavé exkurze 

a školní akce. Zdarma je školní družina, zájmové 

kroužky a ovoce do školy. Více na www.zs-dk.cz, 

e-mail: info@zs-dk.cz, tel.: 606 144 327.
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Skautské středisko hlásí Stomatologická pohotovost
březen 2022
5. a 6. 3.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 1105, 

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

12. a  13. 3.: MUDr.  Jiří Záplata, zub. 

ord. č. p.  42, Choustníkovo Hradiště, tel.: 

499 392 811;

19. a  20. 3.: MUDr.  Gustav Hrabý, Fügne-

rova 519, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 320 795;

26. a  27. 3.: DentMode, s. r. o., Poděbra-

dova 1959, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

491 616 464

2. a  3. 4.: MUDr.  Věra Hrabyová, Fügne-

rova 519, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 320 795.

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

Upozorňujeme, že může dojít ke  změ-

nám v rozpisu, aktuální informace najdete 

na stránkách kraje a aktualizovaný rozpis je 

vyvěšen také na dveřích nové polikliniky.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Zveme na výroční členskou 
schůzi místní organizace SPCCH
Výbor základní organizace Svazu 

postižených civilizačními chorobami 

(SPCCH) Dvůr Králové nad Labem svo-

lal na  pátek 25. března ve  13:30 hod. 

výroční členskou schůzi. Schůze se koná 

ve  velkém sále Hankova domu. Na  schůzi 

bude schválen plán akcí na  tento rok 

a  možnost zaplacení členských příspěvků. 

Srdečně zveme i nečleny. 

Miloslav Tykal, předseda 

ZO SPCCH Dvůr Králové nad Labem

Budou vybírat nejlepší krajskou 
fi rmu roku 2021, nominujte své 
favority
Krajská hospodářská komora Králové-

hradeckého kraje vyhlásila další ročník 

soutěže o  nejlepší Firmu roku 2021 kraje. 

Jedná se o prestižní ocenění, které komora 

uděluje výrazným regionálním podnika-

telům, podnikatelkám a  společnostem. 

Vypsáno je šest kategorií, do  kterých 

je možné nominovat: 1. Fyzická osoba,

2. Firma do  50 zaměstnanců, 3. Firma 

do  250 zaměstnanců, 4. Firma nad

250 zaměstnanců, 5. Podnikatelka roku, 

6. Inovativní fi rma roku. Nominovaným 

může být kterýkoliv podnikatelský subjekt 

aktivně působící (minimálně provozovna) 

na území kraje, není v rozporu s pravidly, aby 

fi rma či podnikatel nominoval sám sebe. 

Nominovat je možné na  https://aplikace.

komora-khk.cz/fi rma-roku-2021/.

(red)

V  sobotu 12. února proběhly tradiční středis-

kové závody v uzlování.  

Po  slavnostním zahájení byli soutěžící rozdě-

leni do  kategorií dle svého věku na světlušky 

a  vlčata, skauty a  skautky a  rovery a  rangers. 

Pro mladší, světlušky a  vlčata, bylo úkolem 

v  co nejrychlejším čase 

správně navázat pět uzlů: 

lodní smyčku, ambu-

lanční uzel, škotový uzel, 

dračí smyčku a  na  závěr 

zkracovačku. Pro skauty 

a  skautky bylo úkolem 

navázat o jeden více, a to rybářskou spojku. Pět, 

respektive šest výše vyjmenovaných uzlů se 

váže za  sebou, a  to počínaje vázáním lodního 

uzlu na kůlu, dále dle volby závodníka a končí se 

uvázáním zkracovačky. Po  kontrole správnosti 

uvázání jednotlivých uzlů se do  výsledného 

hodnocení počítal lepší čas ze dvou kol. 

V nejmladší kategorii světlušek a vlčat se na prv-

ním místě umístila Klárka Štěpová, na  druhém 

místě Táňa Kremličková a  na  třetím místě Bára 

Kličková. V  kategorii skautů a  skautek byla 

na prvním místě Nela Tauchmanová, na druhém 

místě Matěj Mostecký a  na třetím Maxmilián 

Šturma. V  kategorii roverů a  rangers zvítězila 

Anna Tauchmanová, druhá byla Nikola Skutová 

a třetí Aneta Skutová. 

První tři v  každé kategorii obdrželi diplom 

a medaili ze dřeva. Letos si zazávodili s nemalým 

nasazením a  zájmem i  dospělí členové našeho 

střediska.  

Ing. Martin Stránský

Nejrůznější tvoření a  vyrábění se dlouhodobě 

těší dětské pozornosti. Na táborech i kroužcích 

je to jedna z  nejoblíbenějších činností. Však 

všichni známe, jaká je to radost, když se nám 

vlastníma rukama podaří něco vytvořit, kdy zre-

alizujeme své nápady nebo nějakým vlastnoruč-

ním výrobkem někoho potěšíme.

V Jedničce nabízíme tvořivých aktivit hodně, ale 

tentokrát jsme se zaměřili zejména na  kutilské 

tvoření, kde si hoši a  dívky od  osmi let mohli 

vyzkoušet také práci s  nejrůznějším nářadím 

a  materiálem. Většina dětí držela pilku nebo 

akušroubovák v ruce prvně, ale protože nikomu 

nechybělo nadšení, brzy se v  dílně Jedničky 

řezalo, brousilo, vrtalo, lepilo a natíralo ostošest. 

Na výběr bylo několik variant výrobků, každý si 

mohl zvolit to, co se mu nejvíce líbí. Některé děti 

se rovnou vrhly do vlastních projektů nebo si dle 

vlastní fantazie upravily navržené vzory.

Na  to, co všechno malí kutilové vyrobili 

a  jak jim to při práci se dřevem šlo od  ruky, 

se můžete podívat ve  fotogalerii Jedničky

(https://ddmdvurkralove.cz/fotogalerie/). 

Pokud nám to pandemická situace a  omezené 

prostorové podmínky dovolí, rádi bychom 

do  budoucna nabídli více akcí zaměřených 

na  polytechniku a  řemeslnou práci, neboť 

zájem dětí o výrobu a „kutění“ je dobré rozvíjet 

a podporovat.

Sylvie Černotová 

DDM Jednička

Sobota 15. ledna byl v DDM 
Jednička Dnem pro Kutily


