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Sloupek starosty města
Vážení Královédvo-

ráci, původně jsem 

chtěl svoje krátké 

březnové zamyšlení 

na  titulní straně 

našich novin věno-

vat Ukrajině a  hro-

zivým událostem, 

které se na východě 

Evropy i  v  21. století odehrávají, a  záro-

veň poděkovat za  to, jak opět dokážeme 

pomáhat, dělit se a  na  chvíli zapomenout 

na  všechny větší či menší šarvátky nebo 

půtky a  být lidští, ohleduplní a  vnímaví. 

Vždyť jsme se všichni, nejen Královédvo-

ráci, semkli a nasbírali několik tun materi-

ální pomoci určené lidem, kteří najednou 

ze dne na den museli opustit své domovy, 

často jen s  jednou taškou, do  které si na-

rychlo sbalili to nejnutnější. 

Kdyby nebylo války na  Ukrajině, možná 

bych býval tyhle řádky moc rád věnoval 

i  vítězství královédvorského hokejového 

Rodosu a  jeho postupu do  fi nále druhé 

hokejové ligy a  adresoval v  nich poděko-

vání i  fanouškům všech královédvorských 

sportovních klubů, mužstev, družstev nebo 

jednotlivců.

Pak se tyhle dvě věci nečekaně spojily. 

Na jedné straně unavení a vyděšení rodiče 

a  hlavně jejich děti, hledající v  našem 

městě trochu normálního života, aby zku-

sili zapomenout na  hrůzy, které museli 

v  posledních dnech vidět, slyšet a  zažít. 

Na  straně druhé skvělí fanoušci, kteří prá-

vem oslavovali, a  věřím, že ještě skvělé 

sportovní výkony oslavovat budou.

Právě slavící fanoušci – a  rozhodně to 

není jejich chyba – si ale neuvědomili, jak 

petardy odpalované pro radost z postupu 

mohou vyděsit a vyděsily uprchlíky z Ukra-

jiny, kteří našli sotva několik hodin předtím 

svůj dočasný náhradní domov v  dvorské 

ubytovně. Na  druhou stranu si dovoluji 

těmito řádky nejen jim vzkázat: Zkusme, 

prosím, být v následujících dnech, týdnech 

a měsících citlivější a empatičtější i k lidem, 

kteří mohou některá naše – byť dobře 

míněná – gesta a činy vnímat trochu jinak: 

optikou prožitých zážitků, které by nikdo 

z  nás nechtěl nikdy ve  svém životě zažít. 

Moc Vám děkuji.

Ing. Jan Jarolím, starosta města
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Královédvoráci pomáhají lidem z Ukrajiny

Město koupí pozemky v areálu bývalé 
Tiby Zálabí, zaplatí za ně 38,5 mil. Kč

Město Dvůr Králové nad Labem se od začátku válečného konfl iktu na Ukrajině snaží podpořit ukrajinské občany a pomoci 

jim. Na budovu městského úřadu byla vyvěšena ukrajinská vlajka a díky vyhlášené materiální sbírce, do které se masivně 

zapojili občané města, a za to jim patří velký dík, jsme již do ukrajinského Buštyna poslali několik plně naložených náklad-

ních dodávek s trvanlivými potravinami, hygienickými potřebami, zdravotnickým materiálem, oblečením atd. Zastupitelé 

dále na svém březnovém zasedání schválili smlouvu o vzájemné spolupráci s Územním sdružením Buštyno Ťačivského 

okresu Zakarpatské oblasti na Ukrajině, dále schválili vyhlášení veřejné sbírky na podporu ukrajinských uprchlíků přichá-

zejících na území ORP Dvůr Králové nad Labem včetně založení transparentního účtu, zároveň odsouhlasili 100 tisíc Kč 

jako vklad na transparentní účet a také 100 tisíc Kč na nákup další materiální pomoci. Buštynští si podpory a pomoci 

města velmi váží a poslali dopis s poděkováním, který obdrželi zastupitelé. Další informace na str. 2.

Město Dvůr Králové nad Labem koupí od  společ-

nosti Slezan Holding, a. s., soubor nemovitostí 

nacházejících se v  areálu bývalého závodu „TIBA 

Zálabí“. Za  volné plochy pro revitalizaci, průmys-

lové objekty, pozemky o  výměře cca 34 tisíc m2 

a  příjezdovou komunikaci z  Benešova nábřeží 

zaplatí 38,5 mil. Kč. Zároveň bude do  majetku 

města bezúplatně převeden komín nacházející 

se v  areálu, který je kulturní památkou. O  koupi 

rozhodlo zastupitelstvo na svém březnovém zase-

dání, pro bylo 15 z  19 přítomných zastupitelů, 

2 byli proti, 2 se zdrželi hlasování. Město nemovi-

tosti získá včetně nájemních kontraktů, jejichž cel-

kový roční výnos je více než 1,2 mil. Kč.

„Ve Dvoře Králové nad Labem máme například 

nedostatek sportovišť a  v  souvislosti s  jejich 

předpokládaným nutným rozvojem by plochy 

po  bývalém závodu TIBA Zálabí představovaly 

vhodné řešení této situace. Navíc by tato lokalita 

mohla v budoucnu částečně sloužit i bydlení, ale 

možností využití je více,“ vysvětlil zájem o koupi 

nemovitostí starosta Jan Jarolím.

Velkým tématem diskuze zastupitelů byl kromě 

využití pozemků také stav komína, který město 

získá. „V roce 2017 došlo k jeho celkové opravě 

za 300 tisíc Kč, v roce 2020 byla provedena revize 

komína a  oprava hromosvodu a  na  základě 

revizního posudku z roku 2021 ještě společnost 

Slezan Holding uhradí nutné opravy zhruba 

za  320 tisíc Kč,“ uvedl starosta Jan Jarolím 

a  pokračoval: „Samozřejmě, že jeho nezbytná 

údržba bude v budoucnu stát peníze, nicméně 

nabídka na prodej pozemků byla pouze včetně 

komínu. A podle mého názoru by město s histo-

rií textilního průmyslu, jakou má to naše, mělo 

kulturní památku takového významu vlastnit 

a ke své historii se tak hrdě hlásit.“

Původně byla cena za  pozemky vyčíslena 

na  necelých 45 mil. Kč a  vycházela ze znalec-

kých posudků z  roku 2015. „Na základě dalších 

jednání, která jsem se zástupci společnosti vedl, 

byla snížena na  necelých 40 mil. Kč. Nakonec 

jsme obdrželi ještě upravenou nabídku, kde 

byla zhruba o 1 200 m2 ponížena výměra nabíze-

ných pozemků, a tím došlo i k ponížení konečné 

kupní ceny,“ dodal starosta Jan Jarolím. 

Kupní cenu 38,5 mil. Kč město Dvůr Králové nad 

Labem uhradí ve  třech splátkách, tu poslední 

zaplatí do  dvou let od  převodu vlastnického 

práva v katastru nemovitostí. Kupní smlouvu by 

měli zastupitelé projednat na svém červnovém 

zasedání.

Miroslava Kameníková
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Město se intenzivně zapojilo do pomoci uprchlíkům z Ukrajiny 

POMÁHÁME

na podporu ukrajinských uprchlíků přicházejících na území 
ORP Dvůr Králové nad Labem

číslo účtu: 35-9217880257/0100

МИ ДОПОМАГАЄМО

www.mudk.cz/ukrajina
www.nasiukrajinci.cz

SOCIÁLNÍ OBLAST (poradenství, pomoc, zprostředkování 
materiální pomoci): Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
I. Jarolímková, tel.: 499 318 281, 734 763 090 
M. Šafaříková, tel.: 499 318 299, 731 630 416 
Výdej materiální pomoci na úřadě: pondělí–středa: 8:00–17:00,
úterý, čtvrtek, pátek: 8:00–11:30, tel.: 603 177 265, 499 318 111

evidence uchazečů o zaměstnání: Úřad práce Dvůr Králové
nad Labem, ul. 17. listopadu, tel.: 950 168 210, 950 168 211–214

HUMANITÁRNÍ DÁVKA
vyřizuje Úřad práce Dvůr Králové nad Labem, 
tel.: 950 168 230, 950 168 231, 950 168 232
je třeba zřídit bankovní účet: www.mpsv.cz/pomoc-ukrajine

ŠKOLSTVÍ
vyřizuje Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, 
tel.: 499 318 216, 247
zápisy dětí do mateřských škol 7. a 8. června
zápisy dětí do 1. tříd základních škol 8. června

přehled lékařů: www.lekariproukrajinu.cz 
Městská nemocnice: pondělí–pátek 8:00–15:30,
tel.: 499 300 600, www.mndk.cz

 
Potravinová pomoc:  M. Sefraniová, tel.: 731 602 077 
Materiální pomoc pro matky s dětmi: Z. Jónášová, 
tel.: 739 685 114,  e-mail: zdenka.jonasova@charitadk.cz
Ubytování a materiální pomoc: K. Uveričová, tel.: 603 575 441, 
e-mail: ubytovaniukrajina@charitadk.cz,
výdejní místo: Erbenova 2355
Kurzy češtiny: M. Radetska, tel.: 773 201 590
zápis osobně 4. dubna 2022, 17:00–19:00, Erbenova 2355

 (Консультування, допомога, 
посередництво в матеріальній допомозі): місто Двур-Кралове 
I. Яролімкова, тел.: 499 318 281, 734 763 090 
M. Шафарікова, тел.:  499 318 299, 731 630 416
Видача матеріальної допомоги в офісі: понеділок – середа: 
8:00–17:00, вівторок, четвер, п’ятниця: 8:00–11:30
тел.: 603 177 265, 499 318 111 

запис людей, які шукають роботу: біржа праці Двур Кралове 
над Лабем, 17. листопаду, тел.: 950 168 210,
950 168 211–214

вирішує біржа праці Двур Кралове над Лабем,
тел.: 950 168 230, 950 168 231, 950 168 232, потрібно 
відкрити рахунок у банку: www.mpsv.cz/pomoc-ukrajine

вирішує місцева влада Двур-Кралове, тел.: 499 318 216, 247
набір до дитячих садків 7 і 8 червня, до 1-х класів 8 червня

огляд лікарів www.lekariproukrajinu.cz 
Міська лікарня: Пн–Пт 8:00–15:30, тел.: 499 300 600, 
www.mndk.cz

Продовольча допомога –  M. Сефраньова, тел.: 731 602 077 
Матеріальна допомога матерям з дітьми – З. Йонашова, 
тел.: 739 685 114, ел. пошта: zdenka.jonasova@charitadk.cz
Житло та матеріальна допомога – K. Уверичова, 
тел.:  603 575 441, ел. пошта: ubytovaniukrajina@charitadk.cz, 
пункт видачі: Ербенова 2355
Курси чеської мови: М. Радецька, тел.: 773 201 590
набір особисто 4 квітня, 17:00–19:00, Ербенова 2355

FINANČNÍ SBÍRKA

Nabídky pomoci, práce, tlumočení, 

dotazy: proukrajinu@mudk.cz

Od  počátku válečného konfl iktu na Ukrajině se 

na  Městském úřadě Dvůr Králové nad Labem 

pravidelně konají jednání krizového štábu města, 

na nichž se řeší pomoc lidem přicházejím z válkou 

zasažené Ukrajiny. Kromě vedení města a  pra-

covníků úřadu se jednání pravidelně účastní také 

ředitelka Oblastní charity Dvůr Králové Kateřina 

Hojná. Řeší se záležitosti týkající se pomoci a pod-

pory v  sociální oblasti, zaměstnání, ubytování, 

lékařské péče, školství atd. Město se také věnuje 

pomoci uprchlíkům, kteří jsou ubytováni v  turis-

tické ubytovně SPOŠ a v Ozdravovně Království.

„Příchozí z  Ukrajiny, jedná se zejména o ženy 

a  děti, mají zajištěno ubytování, které poskytli 

jak občané města, tak fi rmy nebo organizace 

a  instituce, a  za  to jim patří velké poděkování. 

Zároveň máme připraveny další ubytovací kapa-

city na  přechodné nebo dlouhodobější ubyto-

vání,“ sdělil starosta Jan Jarolím. 

Větší skupina je ubytována v turistické ubytovně 

SPOŠ, kam pravidelně dochází pracovnice měst-

ského úřadu z odboru ŠKS. „Snaží se s nimi řešit 

jejich životní potřeby. Mají tak zajištěny dávky 

mimořádné okamžité pomoci od  úřadu práce, 

založeny účty v bance, aby jim mohla být vypla-

cena humanitární dávka, podařilo se zajistit 

recepty na  léky na předpis a  já jsem ve spojení 

s  místními zaměstnavateli, s  nimiž se snažíme 

najít příchozím práci,“ uvedla místostarostka 

Alexandra Jiřičková a pokračovala: „Pravidelně 

do  ubytovny dochází také paní Mariana, která 

zde žije už 7 let, tamním obyvatelům tlumočí, 

doprovází je do banky nebo na pracovní poho-

vory a je také velkou pomocnicí pro vedení školy 

a vedoucí domova mládeže Kateřinu Lukášovou, 

kteří se o chod ubytovny starají.“

Intenzivně se řeší také otázka vzdělávání dětí. 

„Jak jsme informovali, jedna třída ukrajinských 

dětí je v ZŠ Strž, další děti navštěvují ZŠ Schul-

zovy sady. Jsem moc ráda, že se podařilo do škol 

umístit i všechny děti z turistické ubytovny SPOŠ 

a děti z Ozdravovny Království. Řešíme i vzdělá-

vání pro žáka se speciálními vzdělávacími potře-

bami. Je třeba také vyřešit očkování dětí, které 

by měly na  podzim nastoupit do  mateřských 

škol,“ poznamenala Alexandra Jiřičková.

Na  konci března začaly na  ubytovně SPOŠ 

probíhat kurzy českého jazyka, ty vede lektorka, 

kterou zajistilo město. Další dva běhy kurzů bude 

pořádat Oblastní charita Dvůr Králové v prosto-

rách bývalé školky v Erbenově ulici. „Bude se jed-

nat o 12 lekcí po 90 minutách. První kurz začne

5. dubna a bude každé úterý, druhý kurz odstar-

tuje 6. dubna a  bude každou středu, začátky 

budou vždy v  18:30 hod.,“ uvedla Kateřina 

Hojná, ředitelka Oblastní charity Dvůr Králové.

Město také 25. března zahájilo veřejnou sbírku 

na  podporu ukrajinských uprchlíků přicháze-

jících na  území ORP Dvůr Králové nad Labem, 

peníze je možné posílat na  transparentní účet 

č. 35-9217880257/0100, pokladnička pro pří-

spěvky v  hotovosti je také na  pokladně úřadu. 

Pokračuje i materiální sbírka na městském úřadě, 

výdej pomoci je možný v úředních hodinách. 

„Děkujeme všem, kteří uprchlíkům z  Ukrajiny 

pomáhají, ať už materiálně nebo fi nančně, posky-

tují jim ubytování nebo se jim snaží jakkoliv 

usnadnit začlenění do  naší společnosti. Není to 

jednoduché, ale nepochybuji o tom, že to spo-

lečně zvládneme,“ dodala Alexandra Jiřičková.

Miroslava Kameníková 
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Našim partnerům z regionu 
představíme dotační 
příležitosti
V  úterý 19. dubna se od  16:00 hod. 

ve  velkém sále Hankova domu uskuteční 

setkání významných regionálních aktérů 

z  řad obcí, Místních akčních skupin, fi rem 

a odborné veřejnosti.

Bude se diskutovat o  podpoře, koordi-

naci a  zajišťování podmínek vedoucích 

ke  komplexnímu a  udržitelnému rozvoji 

správního obvodu ORP Dvůr Králové nad 

Labem. Ten je v  rámci Královéhradeckého 

kraje hodnocen ze strany státu jako jedno 

z  tzv. hospodářsky a  sociálně ohrožených 

území (HSOÚ).

Od pozvaných hostů budou na setkání pre-

zentovány potenciální dotační možnosti 

pro rozvoj regionu. Účast přislíbili napří-

klad zástupci Ministerstva pro místní roz-

voj České republiky, Centra pro regionální 

rozvoj ČR, Královéhradeckého kraje, Centra 

investic, rozvoje a  inovací, CzechInvestu 

a MAS Královédvorsko.

(mik)

Jan Metelka se stal novým 
předsedou OV Lipnice
Novým předsedou Osadního výboru Lip-

nice byl na  březnovém zasedání zastupi-

telstva zvolen dosavadní člen osadního 

výboru Jan Metelka. Ve funkci tak nahradil 

Terezu Slezákovou, která na post předsed-

kyně a  na  členství ve  výboru rezignovala 

během ledna. Zastupitelé zároveň zvo-

lili Jiřího Šimka novým členem osadního 

výboru.

(mik)

Na provoz dětské pohotovosti 
přispěje město 250 tisíci Kč
Město Dvůr Králové 

nad Labem také 

v  letošním roce 

fi nančně přispěje 

na zajištění provozu 

dětské lékařské 

služby první pomoci 

(dětské pohotovosti) v  Městské nemoc-

nici Dvůr Králové nad Labem. Zastupitelé 

na březnovém zasedání schválili jak částku 

250 tisíc Kč, tak příslušnou smlouvu. Dět-

ská pohotovost bude v městské nemocnici 

v  provozu o  sobotách, nedělích a  o  stát-

ních svátcích vždy od 8:00 do 20:00 hod.

(mik)

Na kastraci volně žijících koček 
uvolní peníze i město 
Město Dvůr Krá-

lové nad Labem 

poskytne spolku 

Další šance, z. s., 

fi nanční dar 30 tisíc 

Kč. Spolek použije 

prostředky přede-

vším na  kastraci 

a zaléčení 25 volně žijících koček na území 

města Dvůr Králové nad Labem, zejména 

v  lokalitách zahrádek Strž, ulic Jiráskova 

a Hradecká, za zbývající fi nance pak koupí 

krmivo pro kastrované kočky během jejich 

rekonvalescence po veterinárním zákroku. 

(mik)

Zastupitelé města projednali nabídku společnosti 

CZ Stavební Holding, a. s., která má zájem v loka-

litě Berlínek postavit nové byty. Zároveň souhla-

sili s  prodejem příslušné části pozemkové parcely 

za 10,15 mil. Kč bez DPH (3,5 tis. Kč/m2 bez DPH), 

a  to po  dokončení stavby prvního nadzemního 

podlaží bytových domů. Pro bylo všech 19 přítom-

ných zastupitelů.

Záměr využít část pozemkové parcely č. 1697/1 

přibližně o výměře 2 900 m2 v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem zveřejnilo město od  20. prosince 

2021 do 2. února 2022. Jedinou nabídku podala 

právě společnost CZ Stavební Holding, a. s., 

která zde chce postavit dva bytové domy s cel-

kem 49 bytovými jednotkami. Ke  své nabídce 

přiložila také urbanisticko-architektonickou stu-

dii s názvem Bytový soubor „Zelené terasy“ Dvůr 

Králové nad Labem, jejímž autorem je renomo-

vaný pardubický architekt Milan Košař, s  nímž 

společnost dlouhodobě úspěšně spolupracuje.

„Od  loňského roku, kdy jsme proti záměru 

výstavby na Berlínku obdrželi od občanů petici, 

jsme byli se zástupci petičního výboru v  kon-

taktu a projednávali jsme s nimi například i  to, 

jaká podoba výstavby je pro ně v  této lokalitě 

přijatelná,“ uvedl starosta Jan Jarolím. I  tak 

se na  zastupitelstvu o  záměru a  především 

o podobě navržených domů diskutovalo. 

„V  tuto chvíli se začne připravovat smlouva se 

společností o  prodeji pozemku, kterou bychom 

měli projednávat na červnovém zasedání zastu-

pitelstva, a společnost bude moci zahájit přípravu 

svého záměru,“ dodal místostarosta Jan Helbich.

CZ Stavební Holding, a. s., se zajištění výstavby 

bytových a  rodinných domů věnuje od  roku 

1999. Od  té doby společnost připravila, vypro-

jektovala, postavila, zkolaudovala nebo prodala 

více než 6  500 bytových jednotek ve  zhruba 

50 městech ČR, např. v Pardubicích, Hradci Krá-

lové, Litomyšli, v Jičíně atd.

Nedostatek bytů a  s  tím související bytovou 

výstavbu řeší město dlouhodobě. Jednou z mož-

ných lokalit, kde by bylo možné stavět, je právě 

Berlínek. Záměr bytové výstavby v  této lokalitě 

město zveřejnilo již v roce 2020. Tehdy se s nabíd-

kou přihlásily dvě společnosti: Bořek – byty, 

s. r. o., Dvůr Králové nad Labem a  společnost 

BRICKBAY SE Praha. Zatímco královédvorská spo-

lečnost nabídla v  lokalitě výstavbu parkoviště 

(tím nesplnila zadávací podmínky vyhlášeného 

záměru), pražská společnost představila projekt 

s názvem Pod zelenými střechami. Proti záměru 

společnosti však občané sepsali petici. Nesouhla-

sili s prezentovanou podobou výstavby a obávali 

se zhoršené kvality bydlení v lokalitě. Předmětem 

diskuze byla také důvěryhodnost společnosti. 

Zastupitelé na svém zasedání vloni v dubnu pak 

k  nabídkám nepřijali žádné usnesení a  město 

nakonec od záměru ustoupilo.

Miroslava Kameníková

Vizualizace: Ing. arch. Milan Košař

Zastupitelé souhlasili s bytovou výstavbou 
na Berlínku, mělo by zde být 49 nových bytů

Knihovna se přesune do městské spořitelny

Start projektu sdílených kol bude v květnu 

Prázdné prostory v  budově městské spořitelny 

na náměstí T. G. Masaryka budou mít nové využití. 

Po  rekonstrukci budovy se do  nich přestěhuje 

městská knihovna Slavoj. Rozhodli o  tom jedno-

hlasně zastupitelé na  svém zasedání. Zároveň 

rozhodli o zpracování projekčních prací, a to nejen 

pro budovu městské spořitelny, ale také pro rekon-

strukci vedlejší budovy čp. 2 a společného zahrad-

ního parteru. 

Městská knihovna sídlí od  roku 1936 v  Tylově 

ulici. Tamní prostory však již svou kapacitou 

nevyhovují a neumožňují její další rozvoj, problé-

mem je i chybějící bezbariérovost. Vedení města si 

navíc od přesunu knihovny slibuje nejen zajištění 

bezbariérovosti, ale především oživení náměstí 

T. G. Masaryka a jeho okolí, protože do knihovny 

ročně zavítá zhruba 40 tisíc návštěvníků. 

Po rekonstrukci čp. 2 by se do jeho prostor mohlo 

vrátit Mateřské centrum Žirafa. V případě propo-

jení obou budov by tak mohly obě organizace 

vzájemně spolupracovat. Občané by zase mohli 

využívat revitalizovanou zahradu ve vnitrobloku.

Miroslava Kameníková

Celkem 50 kol městského typu na 15 stanoviš-

tích budou mít od  1. května k  dispozici Králo-

védvoráci, a to díky projektu Sdílených kol, který 

bude ve  městě realizovat společnost nextbike 

Czech Republic, s. r. o. „Chceme lidem nabíd-

nout levný, pružný a  především ekologický 

způsob přepravy po Dvoře Králové nad Labem. 

Navíc prvních 15 minut z každé jízdy budou mít 

zdarma, půjčení za ně zaplatí město,“ uvedl sta-

rosta Jan Jarolím. Kola si lidé budou moci vypůj-

čit díky aplikaci v  chytrém telefonu, případně 

telefonátu na zákaznickou linku. 

Z  personálních důvodů fi rmy projekt ve  městě 

odstartuje až v květnu, nikoliv v dubnu, jak bylo 

avizováno. V květnu a v červnu proběhne pilotní 

fáze, po  vyhodnocení se město rozhodne, zda 

v  něm bude pokračovat. „Pokud se ukáže, že 

o  sdílená kola nebude ve  městě zájem, v  pro-

jektu pokračovat nebudeme,“ dodal starosta 

Jan Jarolím. Město za první dva měsíce projektu 

zaplatí 100 tisíc Kč bez DPH. 

Více o  projektu i  s  návodem na  půjčení kol 

a mapou najdete v příštím vydání NKR.

Miroslava Kameníková
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Zásahy strážníků 
za únor 2022

Druh zásahu únor 2022

BESIP přestupky  145

Ostatní přestupky na úseku dopravy  2

Nařízení města (přestupek) 1 

Veřejný pořádek (přestupek) 2

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

Obecně závazná vyhláška (přestupek) 1

Občanské soužití (přestupek) 4

Majetek (přestupek) 12

Ztráty a nálezy 4

Životní prostředí  1

Prevence (opatření a úkony) 1

Přestupek (nezletilý/mladistvý) 1

Pomoc v nouzi  1

Doručení písemnosti (šetření) 1

Odchyt zvířete (opatření) 3

Stížnosti 1

Převoz na PAZS 3

Celkem přestupků a trestných činů: 184 

Celkový počet událostí 457

Pokuty v blokovém řízení 37

Na místě nezaplacených bl. pokut 10

Domluva 85

Předáno na správní odbor MÚ  2

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Uzavření registru vozidel 
ve čtvrtek 21. dubna
Upozorňujeme občany, že ve  čtvrtek 

21. dubna 2022 bude z  provozních 

důvodů uzavřeno pracoviště registru 

vozidel v budově odloučeného pracoviště 

městského úřadu, Nedbalova 574. Pokud 

tedy potřebujete využít služeb tohoto pra-

coviště, naplánujte si prosím jeho návštěvu 

na jiný den. Děkujeme za pochopení.

odbor dopravní a správní

Od března se na náměstí 
T. G. Masaryka vrátily 
všeobecné a farmářské trhy 

Tradiční trhy se na náměstí T. G. Masaryka 

budou konat až do 21. prosince, a  to kaž-

dou středu kromě státních svátků, prodejní 

doba je od  8:00 do  15:00 hod. Trhy jsou 

jako tradičně rozděleny na  všeobecnou 

a  farmářskou část, v  níž jsou k  dostání 

např. pečivo, ovoce a  zelenina, uzeniny, 

sýry, koření, med, ovocné sirupy, bylinky, 

káva či sazenice, vše především českého 

původu. Kromě pravidelných středečních 

trhů chce jejich organizátor uspořádat také 

tematicky zaměřené akce jako velikonoční 

jarmark nebo jarmark při rozsvícení vánoč-

ního stromu. 

(mik), foto: Jan Skalický

Především kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu 

a  provozní bezpečnosti došlo v  ulicích 28. října 

a 5. května k pokácení celkem dvanácti stromů, jež 

byly součástí lipové aleje.

„Vždy, když se jedná o  kácení více stromů 

v  jedné lokalitě, tak to mezi občany vyvolává 

velké emoce. Nicméně k  tomuto kroku jsme 

museli přistoupit zejména kvůli špatnému zdra-

votnímu stavu stromů, které i přes vynaloženou 

péči delší dobu ohrožovaly nejen chodce a cyk-

listy, ale také projíždějící auta,“ uvedl starosta 

Jan Jarolím a  pokračoval: „Naším cílem je alej 

postupně obnovovat.“

Za pokácené stromy tak pracovníci technických 

služeb vysadí celkem 37 nových lip po obou stra-

nách aleje, a to v úseku od křižovatky s ulicí Dvo-

řákova po křižovatku s ulicí Josefa Suka. Celkový 

stav stromů určených ke kácení posoudil nejen 

správce zeleně, ale také pracovníci odboru život-

ního prostředí na Městském úřadě Dvůr Králové 

nad Labem a  následně i  znalec v  oboru, který 

vypracoval posudek. „Z posudku vyplývá, že by 

u  některých stromů situaci krátkodobě vyřešil 

zdravotní řez, nicméně tím by došlo k  dalšímu 

oslabení jejich vitality a jen by to urychlilo jejich 

další chřadnutí,“ vysvětlil Milan Šimek, vedoucí 

odboru životního prostředí.

Proti kácení stromů byla podána odvolání. 

Původní rozhodnutí místního orgánu ochrany 

přírody, které bylo vydáno již na  jaře 2021, 

potvrdil Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Máte rádi grilované maso, klobásy nebo zeleninu 

a  nemáte si je kde s  přáteli opéct? Nově budete 

mít tuto příležitost v  parku Schulzovy sady, kde 

bude nainstalován veřejný gril, chybět nebude ani 

posezení a  další nezbytný mobiliář. Ve  městě tak 

vznikne nové místo pro setkávání všech, kteří tráví 

rádi čas v přírodě. 

„O vybudování veřejného griloviště jsme uvažo-

vali delší dobu a  park Schulzovy sady měli 

za  tímto účelem vytipovaný jako jedno z  mož-

ných míst. Dalším bylo také sídliště v ulici Karo-

líny Světlé, nicméně u některých občanů pano-

vala obava ze zvýšeného hluku a  dalších vlivů, 

které se do obydlené oblasti příliš nehodí, proto 

jsme se pro tuto chvíli rozhodli umístit griloviště 

do spodní části městského parku,“ uvedl starosta 

Jan Jarolím a  dodal: „K  instalaci bychom chtěli 

přistoupit co nejdříve, aby vše bylo hotovo ještě 

do prázdnin a návštěvníci parku mohli začít gri-

loviště využívat co nejdříve. Podobná místa vzni-

kají v řadě českých města a obvykle se těší velké 

oblibě, tak doufám, že se tak stane i  ve  Dvoře 

Králové nad Labem.“ 

S vytvořením tzv. piknikového centra ve spodní 

části parku Schulzovy sady souhlasila rada města 

na  své schůzi 8. března. Sestava s  veřejným 

ohništěm je vyrobena z  vysokopevnostního 

HPC betonu a ošetřena jak antigraffi  ti nátěrem, 

tak hydrofobním nátěrem zaručujícím voděo-

dolnost a životnost jednotlivých dílců. Dřevěné 

komponenty jsou z  modřínového a  bukového 

dřeva a  ošetřeny vůči povětrnostním vlivům. 

Sestavu dodá společnost CITYZEN LIVING, 

s. r. o., z  Brandýsa nad Labem a  město za  ni 

zaplatí necelých 335 tisíc Kč včetně DPH. Záměr 

a umístění byly konzultovány s městským archi-

tektem Petrem Kocourkem. 

Miroslava Kameníková

Vizualizace: Cityzen Living, s. r. o.

V parku Schulzovy sady vznikne veřejné 
griloviště

Nové znění vyhlášky o nočním klidu
Královédvorští zastupitelé schválili v  březnu 

obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022 o nočním 

klidu, která stanoví výjimečné případy, při nichž 

je doba nočního klidu zkrácena nebo zrušena. 

Při přípravě nového znění město spolupra-

covalo s  organizátory veřejných sportovních, 

kulturních nebo společenských akcí. Vyhláška 

je dostupná na stránkách www.mudk.cz v sekci 

Město/Právní předpisy města/Vyhlášky.

Doba nočního klidu nemusí být dodržovaná 

v noci z 31. prosince na 1. ledna (oslava Nového 

roku). Zkrácená doba nočního klidu od

0:00 do 6:00 hod.: Kino na kolečkách – putovní 

letní kino, Hudební večery u  Hankova domu, 

Letní kino u  Hankova domu, Firemní den Sta-

vebnin DAROS profi , s. r. o., Svatováclavské 

posvícení na  náměstí T. G. Masaryka a  Štědro-

večerní zpívání koled na náměstí T. G. Masaryka. 

Zkrácená doba nočního klidu od  3:00 do

6:00 hod.: Královédvorský majáles, Králo-

védvorský den piva, Motosetkání 2022.

(mik)

Pokračuje obnova aleje v ulicích 5. května 
a 28. října, nebezpečné stromy nahradí nové
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Technické služby města informují
V  měsíci březnu přálo počasí, a  tak výrazně 

nenasněžilo. Zima se stále projevovala ranními 

mrazíky, ale poté následovaly povětšinu pěkné 

dny. Zaměstnanci technických služeb se tak 

místo zimní údržby mohli věnovat přípravným 

pracím na jaro a odstraňování škod na komuni-

kacích. V katastru města probíhalo dokončování 

úklidu listí, odstraňování náletových dřevin či 

příprava ploch na  jarní výsadbu. Zaměstnanci 

komunikací opravovali nejhorší výtluky a  díry 

asfaltovým recyklátem nebo studenou asfalto-

vou směsí. Po  celý březen také probíhalo chla-

zení a  příprava ledové plochy nejen pro veřej-

nost a školy, ale hlavně pro druholigové zápasy 

našeho HC.

Příprava trvalkových záhonů
Pracovníci technických služeb také připravili 

plochy pro plánovanou jarní výsadbu, jed-

nalo se o plochu na  kruhovém objezdu „u  lva“ 

na  Denisově náměstí, prostor broukoviště 

v  parku Schulzovy sady, kde bude umístěna 

i nová informační tabule, a prostor kolem sokol-

ského pomníku v  areálu letního stadionu pod 

Hankovým domem. Nejednalo se tak o  neše-

trný zásah do zeleně, ale o plánovanou činnost 

na  základě požadavku dodavatele trvalkových 

výsadeb. Během druhé poloviny března pak 

začala externí fi rma Zahrada Harta výsadbu rea-

lizovat. Pevně věřím, že se výsledek bude líbit 

všem – nám, občanům, i návštěvníkům města.

Nabízené pracovní 
pozice
Pro nadcházející letní 

sezonu nás trápí nedo-

statek pracovníků některých profesí. Jedná se 

zejména o pracovníka střediska zeleně, který by 

se chtěl podílet na údržbě a zlepšování vzhledu 

našeho města. Dále pak o  pracovníka provozu 

čištění města s vcelku širokým pracovním zábě-

rem. V  neposlední řadě pak potřebujeme pro 

zajištění letní sezony na  koupališti pokladní. 

Tato práce je vhodná pro všechny, kdo si chtějí 

přivydělat v průběhu léta. 

Podrobnější specifi kace nabízených profesí je 

k nahlédnutí na stránkách města a technických 

služeb.

Pokud by měl někdo zájem o nabízené pracovní 

profese nebo i  jinou práci v  technických služ-

bách, může poslat svůj životopis nebo zavo-

lat na  níže uvedené kontakty. Zejména s  řidiči 

skupin B+E nebo C, automechaniky, zámečníky 

a dalšími řemeslně zdatnými lidmi se rád sejdu 

osobně a pohovoříme si o možné spolupráci.

Kontakty – e-mail: personalistka@tsdvur.cz, tel.: 

739  008  667. Těším se na  spolupráci se všemi, 

kterým není vzhled města lhostejný a  jsou 

ochotni se podílet na jeho zlepšování.

Více informací o TSm na www.tsdvur.cz.

Ing. Vítězslav Šturma, ředitel

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

Nový altán u Podharťského 
rybníka

Pracovníci Lesů města Dvůr Králové nad 

Labem pokračují ve zvelebování okolí Pod-

harťského rybníka. Poté, co v loňském roce 

rybník částečně zrekultivovali, instalovali 

okolo něho hmyzí hotely a nechali vysadit 

záhony trvalek, přibyl dřevěný altán o veli-

kosti zhruba čtyřikrát čtyři metry.

„Výroba altánu trvala zhruba dva týdny, 

ještě máme v plánu nechat do něho vyro-

bit lavičky a stůl. Jsme rádi, že se altán líbí, 

a  věřím, že ho lidé budou využívat,“ řekl 

Petr Kupský, jednatel společnosti Lesy 

města Dvůr Králové nad Labem, která 

kromě lesního obhospodařuje i  městský 

rybniční majetek. Ještě letos dojde pod 

rybníkem k založení květnaté louky.

(mik), foto: Jan Skalický

Město Dvůr Králové nad Labem vypsalo architektonickou 
soutěž na revitalizaci autobusového nádraží
Rada města Dvůr Králové nad Labem schválila 

soutěžní podmínky otevřené anonymní architek-

tonicko-urbanisticko-dopravní projektové soutěže 

o návrh řešení revitalizace autobusového nádraží 

ve Dvoře Králové nad Labem. Architektonická sou-

těž je vypsána jako dvoufázová, odměny účastní-

kům jsou navrženy v souhrnné výši 900 tisíc Kč. 

Předmětem soutěže je zpracování architekto-

nicko-urbanisticko-dopravního návrhu na  revi-

talizaci autobusového nádraží ve  městě. „Areál 

stávajícího autobusové nádraží je v  nevyhovu-

jícím stavu a  my chceme nabídnout občanům 

města i  návštěvníkům, kteří k  nám zavítají, 

moderní a důstojné prostředí s patřičným záze-

mím pro jejich cestování,“ zdůvodnil chystanou 

revitalizaci starosta Jan Jarolím.

Město díky soutěži získá návrh nového auto-

busového nádraží a zároveň širší urbanistickou 

a  dopravní koncepci daného území. „Výsledný 

návrh by měl architektonicky, urbanistickými 

a  provozními vazbami začlenit areál do  centra 

města, vhodně navázat na  prostranství ulice 

17. listopadu a  řešit také parkovací a  odstavné 

plochy,“ podotkl místostarosta Jan Helbich.

Kromě umístění 19 stanovišť budou účast-

níci soutěže navrhovat prostor pro parkování 

s kapacitou přibližně 20 míst a prostor pro bez-

pečné stání pro kola. „Součástí návrhů bude také 

odbavovací hala pro cestující s  odpovídajícím 

infosystémem a  sociálním zázemím pro řidiče. 

Je na  zvážení soutěžících, zda k  tomu využijí 

stávající budovu čp. 1076, případně navrhnou 

její jiné využití nebo demolici. Dále budou pro 

veřejnost zajištěny toalety, infocentrum, skříňky 

na  uschování zavazadel a  občerstvení. Návrh 

má sice řešit koncepci celého řešeného území, 

podmínkou ale je, že autobusové nádraží bude 

možné realizovat samostatně v první fázi revita-

lizace areálu,“ upřesnil místostarosta.

Soutěž byla připravena v souladu se Soutěžním 

řádem České komory architektů, která potvrdila 

její regulérnost, a v souladu se zákonem o zadá-

vání veřejných zakázek. Zadání je podrobně spe-

cifi kováno v soutěžních podmínkách, které byly 

připraveny prostřednictvím odboru rozvoje, 

investic a správy majetku ve spolupráci s archi-

tektem Janem Veisserem, sekretářem soutěže je 

vedoucí odboru RISM Ctirad Pokorný. „Do  pra-

covní skupiny, která řešila konkretizaci soutěž-

ních podmínek, jsme přizvali nejen odborníky 

z oblasti architektury, urbanismu i dopravy, ale 

spolupracovali jsme také se členy poroty, v  níž 

jsou mimo jiné architekti Jakub Chuchlík, Mar-

tin Frei, Ivan Lejčar nebo Tomáš Cach. Městský 

architekt Petr Kocourek bude působit jako při-

zvaný odborník při hodnocení návrhů,“ pozna-

menal starosta Jan Jarolím.

Uzávěrka podávání návrhů pro první fázi 

soutěže je 25. dubna 2022, do druhé fáze pak 

porota vybere maximálně šest uchazečů, kteří 

budou vyzváni k  dopracování svých návrhů. 

Termín odevzdání návrhů ve  druhé fázi je 

27. června 2022. Vítězný návrh by měl být 

znám během letních prázdnin a  veřejnost si 

bude moci soutěžní návrhy prohlédnout opět 

na  výstavě, která se uskuteční do  tří měsíců 

od vyhlášení výsledků soutěže. 

Předpokládané náklady na  revitalizaci autobu-

sového nádraží, na  což chce město získat část 

fi nancí z  evropských dotací, jsou vyčísleny na 

70 mil. Kč bez DPH, projekční práce na 

7 mil. Kč bez DPH. „Tento projekt významně 

ovlivní podobu širšího centra města. Věřím, 

že získáme řadu kvalitních návrhů, stejně jako 

tomu bylo v  případě architektonické soutěže 

na revitalizaci areálu bývalé Mayerovy továrny,“ 

dodal starosta Jan Jarolím.

Město Dvůr Králové nad Labem vlastní areál 

autobusového nádraží od  konce roku 2019 

a  v  následujícím roce koupilo také zbývající 

nemovitosti, jež jsou jeho součástí, včetně 

budovy čp. 1076. Vybudování nového doprav-

ního terminálu je jednou z  priorit aktualizova-

ného Akčního plánu Programu rozvoje města 

Dvůr Králové nad Labem na období 2016–2022.

Miroslava Kameníková, foto: Jan Skalický

Podívejte se na  reportáž 

k vypsání architektonické 

soutěže na  revitalizaci 

autobusového nádraží. 

Stačí, když  do  chytrého 

telefonu naskenujete 

uvedený QR kód.
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Zápisy do  mateřských škol 

MŠ Drtinova a  MŠ Elišky 

Krásnohorské na  školní rok 

2022/2023 se v  letošním roce 

uskuteční v  úterý 3. května 

2022 od 10:00 do 14:00 hod. 

a  ve  středa 4. května 2022 

od 12:00 do 14:00 hod. a tentokrát se jich budou 

moci děti se svými rodiči zúčastnit osobně. Zřizo-

vatelem školek je město Dvůr Králové nad Labem.

Zápisy se uskuteční vždy v  budovách ředitel-

ství obou školek, a  to jak v  případě MŠ Drti-

nova (týká se i pracovišť Roháčova, Dvořákova, 

Lipnice a  Žireč), tak v  případě MŠ Elišky Krás-

nohorské (týká se i  pracovišť Slunečná a  Ver-

dek). Bližší informace najdou rodiče na  webo-

vých stránkách školek www.msdrtinova.cz 

a www.mskrasnohorske.cz.

K zápisu je třeba dostavit se společně s dítětem, 

přinést občanský průkaz zákonného zástupce 

a předložit rodný list dítěte. Děti budou do ško-

lek přijímány na základě kritérií, která jsou uve-

řejněna na  webových stránkách mateřských 

škol. Podle nich budou nejprve přijímány děti 

s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s mís-

tem pobytu) ve  školském obvodu mateřské 

školy, které do  31. srpna 2022 dosáhnou nej-

méně třetího roku věku. 

Spádové školské obvody pro mateřské školy 

ve  Dvoře Králové nad Labem jsou stanoveny 

obecně závaznou vyhláškou č. 5/2020.

Upozorňujeme rodiče, že předškolní vzdělávání 

je povinné pro děti, které do  31. srpna 2022 

dosáhnou nejméně pátého roku věku. Zákonní 

zástupci jsou povinni tyto děti zapsat do mateř-

ské školy.

Pro ukrajinské děti se zápis do mateřských 

škol uskuteční v úterý 7. června (10:00–12:00 

hod.) a ve středu 8. června (12:00–14:00 hod.).

Kamila Jonová

odbor školství, kultury a sociálních věcí

Pracoviště sociálně-právní 
ochrany dětí přestěhováno 
do budovy městské spořitelny

Upozorňujeme občany, že od  14. března 

je pracoviště sociálně-právní ochrany dětí 

(OSPOD) dočasně přesunuto do  1. patra 

budovy městské spořitelny na  náměstí 

T. G. Masaryka. Ke stěhování dochází kvůli 

připravované rekonstrukci budovy bývalé 

ZŠ Komenského, kde pracoviště dosud 

sídlilo. Kontakty na  jednotlivé pracovnice 

včetně telefonních čísel zůstávají. 

(mik), foto: Jan Skalický

Na městském úřadě opět 
zavlála tibetská vlajka

Město Dvůr Králové nad Labem se i  letos 

připojilo k  mezinárodní kampani „Vlajka 

pro Tibet“, která připomíná 63. výročí 

povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. 

Ve čtvrtek 10. března tak na žádost Spolku 

Lungta nechalo vedení města vyvěsit 

tibetskou vlajku na  hlavní budovu měst-

ského úřadu čp. 38 na náměstí T. G. Masa-

ryka. Celosvětová kampaň „Vlajka pro 

Tibet“ vznikla v polovině 90. let 20. století 

v západní Evropě s cílem poukázat na dlou-

hodobé porušování lidských práv v Tibetu 

a město se k ní připojuje pravidelně.

Text a foto: Jan Skalický

Do 30. dubna můžete 
nominovat na cenu města
Ještě do 30. dubna 2022 může veřejnost 

posílat své návrhy na udělení Ceny města 

Dvůr Králové nad Labem. Cena může být 

udělena za  mimořádné aktivity či akce 

uskutečněné v  roce 2021 (lze nomino-

vat fyzické nebo právnické osoby), nebo 

za  celoživotní dílo, např. u  příležitosti 

životního jubilea. Cena může být udělena 

také In memoriam. Písemné návrhy je 

nutné doručit na  předepsaném formuláři 

na  podatelnu městského úřadu, náměstí 

T. G. Masaryka 38. Vyplněný formulář 

můžete zasílat také elektronicky, a  to na 

e-mailovou adresu epodatelna@mudk.cz. 

Formulář najdete na  webu www.mudk.cz 

v sekci Město/O městě/Cena města. 

(mik)

ZÁPISY DO 1. ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

ve Dvoře Králové nad Labem

 občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte

ZŠ Schulzovy sady: www.zsdknl.cz, tel.: 499 320 901

ZŠ Podharť: www.zspodhart.cz, tel.: 499 620 190

ZŠ Strž: www.zsstrz.cz, tel.: 499 321 042

 ZŠ 5. května: www.zs5kvdk.cz, tel.: 499 318 360

Blíží se zápisy dětí do mateřských škol

Podpora domácího kompostování 
pokračuje, město půjčí další kompostéry
I  v  letošním roce město Dvůr Králové nad Labem 

nabízí svým občanům možnost domácího kom-

postování bioodpadu, a to pronájmem  dřevěného 

kompostéru. 

Vloni město díky dotaci přes 1 mil. Kč z  Ope-

račního programu životní prostředí nakoupilo 

právě na  podporu domácího kompostování 

dalších 300 kompostérů a  10 štěpkovačů. 

Pokud o  kompostéry máte zájem, je třeba 

vyplnit kupon, který najdete na  www.mudk.cz

v  sekci Radnice/Dokumenty, formuláře/Odbor 

životního prostředí a  odeslat ho na e-mail

sirkova.eva@mudk.cz, případně na  tuto adresu 

zašlete alespoň požadované údaje z  kuponu. 

Do  předmětu zprávy napište „Žádost o  kom-

postér“. Vyplněnou žádost můžete odevzdat 

také v  papírové podobě, a  to na  podatelnu 

městského úřadu (náměstí T. G. Masaryka 

38), na  odbor životního prostředí (náměstí 

T. G. Masaryka 59) nebo do městského informač-

ního centra (Švehlova 400).

Kompostéry budou poskytovány do  vyčer-

pání zásob. Přednostně budou kompostéry 

poskytnuty občanům, kteří ještě žádný kompos-

tér od  města pronajatý nemají. Ohledně pod-

pisu smlouvy vás budeme kontaktovat.

Pokud jste si dřevěný kompostér již objed-

návali, dostavte se v  pondělí 4. dubna nebo

11. dubna 2022 (8:00–11:00 a  13:00–

16:00 hod.) na  odbor životního prostředí 

(náměstí T. G. Masaryka 59, č. dveří 12) k  pod-

pisu nájemní smlouvy. S sebou přineste občan-

ský průkaz a parcelní číslo pozemku, na kterém 

bude kompostér umístěn. Nevyhovuje-li vám 

žádný z výše uvedených termínů, lze dohodnout 

jiný termín telefonicky na tel.: 499 318 289 nebo 

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

Nájemné bude činit 179 Kč za  dřevěný kom-

postér o  objemu 1 000 l a  199 Kč za  dřevěný 

kompostér o objemu 2 000 l. Jedná se o jedno-

rázové nájemné za celou dobu trvání nájemního 

vztahu. Nájemní smlouva se uzavírá na  dobu 

6 let. Po  ukončení této doby pronájmu přejde  

domovní kompostér z vlastnictví pronajímatele 

do vlastnictví nájemce za symbolickou 1 Kč. 

Ing. Eva Šírková

odbor životního prostředí
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Rekonstrukce silnice č. III/30011 
v úseku Zálesí – Doubravice
Upozorňujeme řidiče, že z  důvodu 

rekonstrukce povrchu vozovky bude od

28. března do  12. června 2022 pro 

veškerou dopravu uzavřen úsek silnice 

č. III/30011 v  úseku Zálesí – Doubravice. 

Objízdná trasa ze Dvora Králové nad 

Labem do Doubravice bude po dobu uza-

vírky vedena přes Lipnici po silnici č. II/300 

a  II/325. Více informací na  www.mudk.cz 

v sekci Dopravní uzavírky. 

(ska)

Přijímáme návrhy do 2. ročníku 
participativního rozpočtu města
Ještě do 15. dubna můžete podávat svoje 

návrhy do  2. ročníku participativního roz-

počtu města – projektu, během něhož 

občané navrhují a  vybírají, co by se mělo 

z městských peněz pořídit, upravit či reali-

zovat. Pokud vám tedy chybí dětské hřiště, 

cvičební prvky nebo lavička, chcete uspo-

řádat nějakou veřejnou akci, neváhejte. 

Své návrhy mohou podávat občané starší 

15 let, kteří mají ve  Dvoře Králové nad 

Labem trvalý pobyt. Navrhovat lze elek-

tronicky nebo prostřednictvím papírového 

formuláře, který je k  dispozici na  recepci 

úřadu a  v  městském informačním centru. 

Více informací včetně elektronického for-

muláře naleznete na www.par.mudk.cz.

Nemocnice ukončila očkování 
proti covidu-19
Městská nemocnice, 

a. s., Dvůr Králové 

nad Labem uzavřela 

své očkovací místo, 

které provozovala 

v  areálu nemocnice. 

Informaci zveřejnila 

na  svých webových stránkách. Zájemci 

o  očkování se tak musejí obrátit na  jiné 

zdravotnické zařízení, v  tomto případě 

na Oblastní nemocnici Trutnov. Bližší infor-

mace lze získat každý pracovní den na čísle 

722 963 435.

Zdroj: Městská nemocnice, a. s.,

Dvůr Králové nad Labem

Se zaměřením na pod-

poru marketingových 

aktivit pro místní pod-

nikatele vyhlašuje MAS 

Královédvorsko výzvu 

pod názvem „Podpoříme Vaši propagaci“.

Oprávněnými žadateli jsou podnikatelské sub-

jekty působící právě na území MAS Královédvor-

sko. Podpora směřuje na  tvorbu fi remních 

produktů (oděvy, propisky, katalogy, vizitky, 

plakáty…), tvorbu a úpravu webových stránek, 

reklamu v televizi či na internetu a další. V prů-

běhu dubna si tak mohou žadatelé podat svoji 

žádost o podporu vybrané propagace. 

Celkový objem vyčleněných fi nančních pro-

středků na  výzvu činí 150.000 Kč. Maximální 

částka podpory pro jednoho žadatele je pak 

stanovena na  25.000 Kč. Žádosti se podávají 

od 4. do 29. dubna, a to elektronicky či osobně 

na předepsaném formuláři. 

Pro zájemce připravila MAS také tematický 

seminář zaměřený právě na současné možnosti 

marketingu fi rem, který se uskuteční 8. dubna 

od 10:00 hod. Účast na semináři bude pro pří-

padné žadatele ve výše uvedené výzvě bodově 

zvýhodněna. 

Detailní informace, registraci na seminář 

a  potřebné formuláře k  žádosti naleznou 

zájemci o  podporu na  webových stránkách 

www.maskd.cz. 

Ing. Lenka Křížová, DiS.

ředitelka kanceláře MAS Královédvorsko 

Podpoříme vaši propagaci

Povodí Labe na  konci února zahájilo výstavbu 

suché nádrže Žireč v  blízkosti Dvora Králové 

nad Labem. Účelem stavby je protipovodňová 

ochrana obce Žireč do průtoku Q20.

Nádrž a hlavní hráz je situována v místě původ-

ního, již neexistujícího rybníka. Objem suché 

nádrže bude po  dokončení 166,6 tis. m3 při 

Q100, maximální výška zemní hráze nad teré-

nem 3,9 m, celková délka hrází 766 m, neškodný 

odtok 1,6 m3/s. Jako stavební materiál bude 

použita zemina vytěžená z  prostoru předhrází 

a  částečně z  tělesa stávající hráze. V  místě 

zemníku vzniknou v  rámci náhradní výsadby 

3 neprůtočné tůně a  obnoveny budou meli-

oračních drény. Průleh je situován cca 1 km 

před nádrží na  Žirečskopodstráňském potoce. 

Pro možnost měření úrovně hladiny bude 

jako součást nádrže instalována monitorovací 

stanice s  automatickým dálkovým přenosem 

dat na vodohospodářský dispečink Povodí Labe. 

Zemědělská půda, která bude dotčena stavbou, 

bude v jejím závěru rekultivována.

Zhotovitelem stavby je fi rma Vodohospodářské 

stavby, spol. s r. o., se sídlem v Teplicích. Termín 

dokončení díla je dle uzavřené smlouvy do  30 

měsíců. V  únoru 2022 proběhlo předání stave-

niště, vlastní práce začaly nezbytným kácením 

cca 100 stromů na přelomu února a března 2022.

Provedený biologický průzkum neprokázal 

v místě stavby přítomnost chráněných živočichů.

Celková cena stavby je 26,53 mil. Kč, dílo bude 

fi nancováno z dotačního programu Ministerstva

zemědělství 129  360 Podpora prevence před 

povodněmi IV.

Hana Bendová 

tisková mluvčí Povodí Labe, s. p.

Zahájení výstavby suché nádrže Žireč

Vydařená schůzka pro zájemce o vysokoškolské studium ve městě
V  aule královédvorského gymnázia, kde by 

v budoucnu mohla vzniknout i kamenná pobočka 

univerzity, se 10. března za  účasti několika desí-

tek občanů uskutečnila informativní schůzka 

pro zájemce o  studium na  univerzitě Collegium 

Humanum – VUM Praha, která má zájem ve městě 

otevřít svou pobočku. Schůzka byla připravena jak 

prezenčně, tak prostřednictvím online přenosu.

„V těchto nelehkých časech pandemie i různých 

konfl iktů je klíčovým faktorem pro udržitelný 

rozvoj našeho města a  zvýšení konkurence-

schopnosti celého regionu kvalita vzdělání 

všech věkových skupin obyvatelstva. V bohatém 

výčtu možností základního a středního vzdělání 

však dosud postrádáme možnost nabídnout 

našim občanům vysokoškolské vzdělání,“ uvedl 

při zahájení schůzky místostarosta Jan Helbich 

a  dodal: „Je nepochybné, že význam vysoko-

školského vzdělávání stále roste. Úspěšných 

absolventů vysokých škol bude potřeba jak 

ve  fi rmách, tak ve  školách a  veřejné správě. 

Dlouhodobě se snažíme zvrátit současný 

trend, kdy nám mladí lidé odcházejí na vysoké 

školy do  regionálních center či velkých měst, 

kde po  skončení studia často také zůstávají. 

Nabídka univerzity Collegium Humanum – VUM 

Praha je navíc určena i  těm, kteří si chtějí své 

vzdělání rozšířit nebo doplnit, protože studovat 

lze v každém věku.“ 

Sice ještě není naplněna povinná kapacita pro 

otevření pobočky ve  městě, to ale v  zahájení 

studia zájemcům ze Dvora Králové nad Labem 

nebo okolí nebrání. „Nabízíme formu distančního 

vzdělávání při individuálním osobním studiu stu-

denta, kdy se student zúčastňuje online studia 

a poté vykoná fyzicky zkoušky v sídle školy,“ uvedl 

již dříve prorektor školy Václav Šimek. 

Miroslava Kameníková

Foto: archiv Gymnázia Dvůr Králové nad Labem

Podívejte se na  reportáž 

z  informativní schůzky 

pro zájemce o  vyso-

koškolské studium 

ve  městě. Stačí, když 

do  chytrého telefonu na-

skenujete QR kód.
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Ať žijí technické služby 
města, Haleluja

Netroufám si dnešní dobu hodnotit jako celek, 

ale klidně si troufnu hodnotit „nalezený střípek 

z celkové mozaiky“.

V  časopise jsem se dočetl, že psychologové 

zkoumající jednotlivé evropské národy z  hle-

diska poctivosti jejich občanů nenápadně „ztra-

tili“ na různých místech vždy dvacet peněženek 

se středně velkým obsahem peněz a s adresou 

majitele peněženky a  čekali, jak velký počet 

peněženek a zda vůbec se vrátí k udanému maji-

teli. Zvítězily dvě země, Dánsko a Norsko, kde se 

vrátilo všech dvacet peněženek. O České repub-

lice se nezmiňovali.

Proč to píši? Při průzkumech našich psychologů 

se dochází k  závěrům, že i  když prokazatelně, 

v porovnání s jinými, se nemáme špatně, tak že 

jsme věční brblalové.

Stalo se mi, že jsem šel manželce vyzved-

nout léky do  Staré lékárny. Dala mi na  to svoji 

peněženku, která byla veliká, a moje kapsa malá. 

Než jsem dojel domů, už mi manželka hlásila 

nález peněženky ve Staré lékárně panem magis-

trem Šmídem.

Co z toho pro mne vyplývá? Že se stydím za svoji 

nezodpovědnost, a  naopak vysoce hodno-

tím morální kvality nálezce. Dánsko a  Norsko 

nemůžeme předehnat, ale díky lidem jako je 

pan magistr Šmíd se na ně můžeme směle dota-

hovat. Díky!

Pavel Vatuňa

Zhodnocení naší doby aneb 
o ztracené peněžence

Rekonstrukce bývalé Mayerovy továrny 
vs. výstavba krytého bazénu 
Před pěti lety město koupilo areál bývalé Maye-

rovy továrny od  společnosti Vánoční ozdoby 

za devět milionů korun. V současné době vedení 

města plánuje provést rozsáhlou přestavbu 

továrny na multifunkční centrum, které by mělo 

zahrnovat sál pro 500–700 diváků, naučné cent-

rum, dětský zábavní park s atrakcemi a loutkové 

divadlo. Rozumím tomu, že tento záměr dokáže 

nadchnout značnou část obyvatel našeho 

města, kteří by ho rádi uvítali. Uvědomuji si, 

že kulturní život a  zábava ve  Dvoře Králové 

od  roku 2015 skomírá, a  mrzí mě, že Dvoráci 

musí na  koncerty dojíždět třeba na  Štěrbovu 

vilu a že školy jezdí na plesy do okolních měst. 

Nicméně musím přiznat, že nejsem zastáncem 

tohoto záměru především proto, že jeho rea-

lizace počítá s  rekordní investicí 350 milionů 

korun, což si naše město, i kdyby získalo dotaci 

ve výši 70 procent, v nejbližších letech nemůže 

dovolit. Nutno podotknout, že jenom náklady 

na  projektovou dokumentaci se vyšplhají 

zhruba k 25 milionům korun, nemluvě o nepří-

znivých provozních nákladech. Ideální by bylo, 

kdyby se tu objevil soukromý investor, který by 

obnovil Zálabí nebo postavil obdobné kulturní 

zařízení na  vlastní náklady. Jakožto rozpočtově 

odpovědný zastupitel města nepodpořím žádný 

megalomanský projekt, který by ochromil jiné 

klíčové investice. 

Na závěr ještě doplním, že je zde silná poptávka 

po  krytém bazénu, jehož výstavba by mohla 

stát okolo 150 milionů korun. Pokud by město 

získalo dotaci na  výstavbu nízkoenergetického 

krytého bazénu a  fi nancování tohoto záměru 

z městského rozpočtu by bylo v souladu s vyrov-

naným rozpočtem města, tak takový záměr jed-

noznačně podporuji.

Mgr. Daniel Petřík

zastupitel (ODS)

Šest měsíců do  komunálních voleb je čas 

k  bilancování nad končícím působením vlády 

jedné strany nad naším městem. Řada zdě-

děných dlouho neřešených problémů došla 

rozuzlení. Jinak je ale rozvoj města soustavou 

nahodilých nápadů bez projednání s veřejností 

a  zastupiteli: výstavba na  Berlínku, otevření 

5. změny územního plánu, sdílená kola, ... Jenže 

lidé chtějí pracovní uplatnění, dostupné bydlení 

a uklizené město.

A tak se i kroky správným směrem dostávají pod 

palbu kritiky. Vedení města totiž schází to, co 

i  všem předcházejícím. Nedává občanům VIZI, 

jaký Dvůr Králové budujeme, na co můžeme být 

hrdí a v čem být následováníhodný vzor. Je čas 

to změnit: zodpovědně a  transparentně vytvo-

řit nový územní plán a  takovou strategii, která 

bude naplňovat potřeby Královédvoráků a spo-

kojeného živobytí. Teď je nejvyšší čas.

Ing. Veronika Tomková

zastupitelka (DKoalice – TOP 09)  

Město bez vize je 
jako Labe bez vody

Na co máme komise, když je 
téměř nevyužíváme
Chtělo by se mi napsat – na dvě věci, ale proč to 

píšu. Komisí máme deset, jako životní prostředí, 

sociální, sportovní, kulturní a dalších šest. Počet 

jejich členů je přes stovku. Členy komisí jmenuje 

rada města, jejich hlas je sice pouze poradní, ale 

i  tak mě zaráží, že je vedení města buď vůbec 

neosloví, nebo na jejich doporučení nedbá.

Tak třeba naše proslulé barevné KVĚTINÁČE 

v  historickém centru v  Revoluční ulici. Vedení 

města je vybralo, zaplatilo z  rozpočtu 200 tisíc, 

nechalo nainstalovat a památková ani stavebně 

architektonická komise o  ničem nevěděly. 

Po protestech občanů teď někde čekají na svoji 

druhou šanci. Respektive, až náš nový městský 

architekt pro ně najde místo (nic důležitějšího 

asi řešit nemusí).

Další přešlap byl projekt za 1 milion na změnu 

chlazení ledové plochy na  zimním stadionu 

technologií ICEGRID (voda se chladí v  plasto-

vých šablonách). Bez jakékoliv diskuse se spor-

tovním oddílem hokeje, krasobruslení a  spor-

tovní komisí se zcela vážně schylovalo k realizaci 

za  30 mil. Kč. Po  protestech hlavních uživatelů 

kvůli nevhodnosti zamýšlené technologie leží 

tento projekt u ledu.

A  do  třetice SDÍLENÁ KOLA. Nevím o  žádném 

seriózním průzkumu monitorujícím zájem veřej-

nosti, využitelnost, profi l terénu v našem městě, 

nebo i  podporu zaměstnavatelů, jako k  tomu 

přistoupili v jiných městech. Zápůjčka na devět 

měsíců za víc než 1 milion korun je dost drahý 

špás. Sportovní ani dopravní komise samo-

zřejmě přizvaná nebyla.

Nejsem proti novinkám, naopak, ale chybí mi 

odpovědný přístup, posouzení vhodnosti a dis-

kuse. Přijde mi, že jak naše vedení města nav-

štíví prodejce čehokoliv, když to dobře umí, má 

vyděláno.

My ale nemáme rozpočet bezedný, naopak. Čer-

páme 170milionový úvěr i kontokorent.

Vyletěly ceny energií i  paliv, takže i  provoz 

úřadu se prodraží, a  do  toho uprchlická krize. 

Nemůžeme zůstat chladní a  bude nutné 

pomáhat.

Proto se ptám. Je opravdu čas na  experimenty 

tohoto typu?

Libuše Vonková

zastupitelka ODS

Už 60 let jsem občanem našeho krásného 

města. A přesto jsem až do nedávna nevěděl, že 

na internetových stránkách města je v rychlých 

odkazech „dlaždice“ Hlášení závad. Po  zjištění 

této skutečnosti jsem tohoto vtipného nástroje 

využil a 11. 2. tam vložil následující příspěvek: 

Vážený a  milý čtenáři, lepší oslovení mě nena-

padá, protože nevím, komu tyto řádky padnou 

do  rukou. Věřím však, že padnou na  úrodnou 

půdu a  můj „podnět“ bude vyslyšen... Občas si 

chodím zaběhat na  Hrubá luka a  nejinak tomu 

bylo i  dnes. Bylo krásné uplakané ráno a  pan 

Kemr by trefně poznamenal, že chč... a  chč... 

Mně ale pochmurnou náladu vylepšili chlapíci 

v oranžových vestách z TS, kteří čistili pomocí křo-

vinořezů nálet na začátku topolové aleje. Na můj 

dotaz, který přijede ministr, anebo jestli to je 

nápad nového pana ředitele TS, se jen pousmáli 

a dál zběsile pokračovali ve své práci. Až sem to 

bylo dobrý. Říká jeden můj kamarád. Ale ouha. 

Běžel jsem dál podél topolové aleje a  na  cestě 

samá díra a  kaluž. A  tak mě napadlo, že trocha 

toho štěrku a šikovné ruce místních pracovníků 

TS by si s tím mohly hravě poradit. Ale že to třeba 

nikdo neví, v  jakém stavu tato cesta je, a  tak to 

ani neřeší. Na  konci této cesty se má budovat 

příjemné místo pro čápy. A kdyby se zmiňovaná 

cesta opravila, vzniklo by ve Dvoře zase jedno pří-

jemné místo pro jeho obyvatele. No a o to nám 

přeci rukou společnou a nerozdílnou jde všem... 

Sportu zdar a opraveným cestám zvlášť.

No a  světe div se!!! Za  3 týdny bylo vyřešeno. 

TS cestu srovnaly a díry zavezly štěrkem. Takže 

VELKÝ DÍK a jen tak dál.

Ing. Roman Jedlička, mladý perspektivní aktivista
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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.

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

ASTROLOGIE: Hledáte způsob jak zlepšit

svůj život? Nabízím astrologické poradenství.

Astrologická mandala života.

Telefon: 602 287 822. Mostek.

Město Dvůr Králové nad Labem v  letošním roce 

fi nančně podpoří sport a  tělovýchovu a  také 

poskytovatele sociálních služeb. 

Sport a tělovýchova
V rozpočtu města byla na podporu sportu a tělo-

výchovy vyčleněna částka 7 mil. Kč. Příslušný 

dotační program vyhlásila rada města a obsaho-

val tři oblasti podpory: na dlouhodobou činnost 

sportovních oddílů na  území města, na  pod-

poru sportovních akcí pořádaných ve  městě 

a na podporu sportovních aktivit jednotlivců. 

Odbor školství, kultury a sociálních věcí na Měst-

ském úřadě Dvůr Králové nad Labem obdržel 

celkem 56 žádostí o  dotace, které posoudila 

sportovní komise, a  na  základě předložených 

podkladů navrhla rozdělení fi nančních pro-

středků. O příjemcích dotací do výše 50 tisíc Kč 

rozhodla rada města, nad 50 tisíc Kč zastupitelé.

Poskytovatelé sociálních služeb
Také letos podpoří město Dvůr Králové nad 

Labem poskytovatele sociálních služeb, proto 

rada vyhlásila výzvu k  podání žádostí o  úče-

lové neinvestiční dotace. Finanční prostředky 

mají podpořit rozvoj a  zkvalitnění ucelené sítě 

registrovaných sociálních služeb, které jsou 

určeny především pro seniory, osoby se zdra-

votním postižením, děti a  mládež ohroženou 

společensky nežádoucími jevy a rodiny s dětmi 

ohrožené sociálním vyloučením či se zdravot-

ním postižením, osoby v  krizi nebo osoby bez 

přístřeší. Prioritou jsou služby lokálního charak-

teru, v terénní formě, které umožňují občanům 

zůstávat co nejdéle v  jejich domácím přiroze-

ném prostředí.

Žádost o dotaci podalo celkem 8 poskytovatelů 

na 21 různých služeb. 

Novou sociální službou je Perinatální hospic 

Dítě v srdci, z. s., Kostelec nad Orlicí, který posky-

tuje odborné sociální poradenství a perinatální 

paliativní péči v komplexním rozsahu rodinám, 

jež čelí očekávané či náhlé ztrátě dítěte během 

těhotenství, při porodu či krátce po něm. 

V rozpočtu města je pro letošní rok na podporu 

sociálních služeb vyčleněno 2 mil. Kč, o příjem-

cích dotací do  výše 50 tisíc Kč rozhodla rada 

města, nad 50 tisíc Kč zastupitelé.

Seznam příjemců dotací najdete na  webových 

stránkách města www.mudk.cz v sekci Rozvoj.

V  blízké době bude vyhodnoceno také 1. kolo 

žádostí o dotace na veřejně prospěšné aktivity, 

do  28. dubna je ještě možné podávat žádosti 

o  dotace na  obnovu vnějšího pláště objektů, 

které jsou nemovitou kulturní památkou nebo 

se nacházejí na území městské památkové zóny.

Miroslava Kameníková

Rozděleny dotace pro sport a tělovýchovu 
a pro poskytovatele sociálních služeb

Letos začne příprava nového 
programu rozvoje města
Zastupitelstvo schválilo závěrečnou zprávu 

o vyhodnocení výsledků Programu rozvoje 

města Dvůr Králové nad Labem na období 

2016–2022 (PRM). Dokument zpracovala 

společnost DRAG, s. r. o., Trutnov v  úzké 

součinnosti s  odbory královédvorského 

městského úřadu. Hodnoticí zprávu najdete 

na  www.mudk.cz v  sekci Rozvoj/Rozvoj 

města/Strategie rozvoje 2016–2022.

„PRM je strategický dokument nezbytný 

i pro čerpání evropských dotací na realizaci 

jednotlivých aktivit z akčního plánu. V něm 

jsou zahrnuty ty nejdůležitější projekty, 

na nichž se dohodlo zastupitelstvo a které 

město v rámci svého rozvoje realizuje nebo 

plánuje realizovat,“ říká místostarostka 

Alexandra Jiřičková. Stávající PRM platí 

od  roku 2016, od  té doby byl akční plán, 

který tvoří zásadní projekty pro rozvoj 

města, třikrát aktualizován. Během uplynu-

lých šesti let se totiž městu povedlo řadu 

projektů úspěšně realizovat a  do  akčního 

plánu tak byly zařazeny projekty nové. 

Během loňského roku začalo vyhodnocení 

PRM i  navazujícího akčního plánu. „Je to 

důležitý krok k  získání nezbytné zpětné 

vazby před zahájením prací na  programu 

rozvoje města na období 2023–2027, který 

ukáže, kam bude rozvoj města směřovat,“ 

dodává místostarostka Alexandra Jiřičková.

(mik)

INZERCE  

V NOVINÁCH 

KRÁLOVÉDVORSKÉ  

RADNICE
Řádková inzerce 

od 150 Kč; plošná 

inzerce od 700 Kč.

Více na:

www.mudk.cz/nkr

tel.: 499 318 258
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DK13237    cena: 6.699.000 Kč
Prodej zděného dvoupodlažního domu s obchodem

a kancelářskými prostory v centru DKnL.

DK13447    cena: 3.690.000 Kč
Prodej bytu 3+kk v os. vlast. ve 4. patře zděného bytového
domu, nedaleko centra DKnL. Po kompletní rekonstrukci.

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

www.tana.cz

Realitní kancelářeRealitní kanceláře

klíč k vaší
spokojenosti
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Noví občánci města
V únoru 2022 se narodilo 9 občánků našeho města – 5 chlapců a 4 děvčata.

Jana Náhlovská, evidence obyvatel

Úmrtí
V měsíci únoru zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 22 lidí, z  toho bylo 

10 královédvorských občanů, 8 mužů a 2 ženy.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili v únoru 29 občanů s gra-

tulací k životnímu jubileu. V tomto období oslavily 2 páry stříbrnou svatbu, 

3 páry zlatou svatbu a 2 páry diamantovou svatbu. 

Lenka Havlová, Komise pro občanské záležitosti

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

Zdeněk Pacák a Irena Poláková    – 19. 2. 2022

Údaje jsou zveřejněny na základě souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Poděkování pečovatelské službě
Prostřednictvím Novin královédvorské radnice bychom chtěli srdečně 

poděkovat všem pečovatelkám z týmu paní Ivety Seifertové z pečovatelské 

služby za účinnou a laskavou pomoc při péči o naši maminku, paní Hanu 

Grohovou, která zemřela 2. března 2022. Děkujeme.

D. Horníčková, J. Groh

Poděkování Farní charitě Dvůr Králové nad Labem
Posíláme touto cestou velké poděkování všem členkám osobní asistence 

Farní charity ve  Dvoře Králové nad Labem za  jejich obětavou a  namáha-

vou službu poskytovanou paní Lidmile Geislerové v  době její dlouho-

dobé nemoci. Zároveň děkujeme oddělení interny a  oddělení následné 

péče zdejší nemocnice za  věnovanou péči a  lidský přístup v  době její 

hospitalizace.

Vděčná rodina 

Společenská rubrika

To, že si každé dítě 

zaslouží vyrůstat v rodině, 

je snad bezpochyby 

všem jasné. Je však stále 

mnoho dětí, které tráví svůj život v dětských domovech a zápasí s odmít-

nutím, opuštěností bez pomoci nejbližších. Jsou nezvratné důkazy o tom, 

že pokud se v takovém zařízení ocitne dítě již od svého narození, má velmi 

malou šanci se vyrovnat s  deprivací, kterou taková skutečnost způsobí. 

Přesto, že je úroveň těchto zařízení stále na vyšší úrovni, rodičovskou náruč 

nahradit nemohou. V prvních měsících života dítěte je naprosto nutné, aby 

byla vytvořena bezpečná vazba k  neměnícím se osobám, kterými bývají 

nejčastěji rodiče. Ti se na dítě „napojí“ během prvních pár dnů po narození. 

Reagují na jeho potřeby, velmi záhy zjistí, proč dítě pláče a z čeho má radost, 

kdy potřebuje pochovat. A má-li dítě naplněny své potřeby včas a je bez-

pečně připoutáno k blízké osobě, může se zdravě vyvíjet a růst. Je vysoká 

pravděpodobnost, že totéž bude umět poskytnout jednou svým dětem.

Někteří z  vás možná zaznamenali v  médiích informaci, která se týkala 

novely zákona o sociálně právní ochraně dětí. Ta je platná od ledna 2022. 

Institut přechodného pěstounství, kdy přechodný pěstoun přijme na dobu 

nejdéle 1 roku opuštěné dítě ihned po jeho narození, nebo po jeho ode-

brání z péče rodičů ze závažných důvodů, je způsob, jak dítěti zajistit rodi-

čovskou náruč. Přechodný pěstoun je tak trochu zaměstnancem státu, má 

zákonnou povinnost spolupracovat s organizací, která je pověřena dopro-

vázením pěstounů. Ta mu zajišťuje pravidelné vzdělávání, podporu, pora-

denství a  odbornou pomoc. Novela zákona od  1/2022 navýšila odměnu 

přechodného pěstouna na 1,8 násobek minimální mzdy, další násobky se 

pak týkají svěření většího počtu dětí, nebo dětí s přiznaným stupněm závis-

losti na péči druhé osoby. Dále má přechodný pěstoun nárok na příspěvek 

při převzetí dítěte a na příspěvek na potřeby dítěte.

Přechodných pěstounů, stejně tak jako dlouhodobých, je velký nedostatek. 

Proto se stát snaží napomoci tomu, aby byly podmínky pro výkon takového 

povolání důstojné. Pokud vás tento článek zaujal natolik, že jste ochotni 

o pěstounství více než jen přemýšlet, neváhejte a kontaktujte nás. Rádi vám 

vše podrobně vysvětlíme a pomůžeme.

Bc. Alena Šimková, vedoucí služby, tel.:  605 292 798    

Oblastní charita Dvůr Králové, Centrum pro rodinu Klubko

Děti nemusejí vyrůstat v dětských 
domovech, můžeme to změnit

Dům sv. Faustyny 

na  Štefánikové ul. 1207 

s  osmi startovacími byty 

(dále jen DSF) se od  čer-

vence 2014 přechodně 

stává domovem lidem, 

kteří se ocitli v nepříznivé 

životní situaci. V průběhu 

jejich pobytu je jim zde 

nabízena šance začít 

znovu.

Startovací bydlení není podmíněno složením kauce, která představuje pro 

lidi s nízkými příjmy nebo dluhy nepřekonatelnou bariéru k vyřešení jejich 

bytového problému a k dosažení určité míry životní spokojenosti, osobní 

důstojnosti a sociální stability. Horní hranici nájmu stanovuje Ministerstvo 

pro místní rozvoj, z jehož fi nancí byl starý rodinný dům pro tento účel kom-

pletně zrekonstruován, a  v  porovnání s  běžným nájmem je značně nižší. 

Startovací bydlení v DSF mohou využít osoby v hmotné nouzi, které se sou-

časně nacházejí v sociální nebo bytové krizi. Jde zpravidla o lidi opouštějící 

domy na půl cesty, azylové domy, zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, 

o oběti domácího násilí apod.   

Byty o rozměru max. 20,77 m2 jsou určeny primárně pro jednotlivce, event. 

pro jednoho rodiče s  maximálně 2 dětmi předškolního věku. Mělo by se 

ale jednat o rodiče, kterému hrozí odebrání dítěte (dětí) do náhradní péče 

z  důvodů nevyhovujících bytových podmínek, nebo o  rodiče, kterému 

poskytnutí bydlení umožní návrat dítěte (dětí) z náhradní péče. 

Nájemcům je průběžně nabízena možnost bezplatného využití sociálních 

služeb v  našem městě. Sociální práce je zaměřena na  řešení nepříznivé 

sociální situace nájemců – tedy příčin, pro které se v  DSF ocitli. Mnohdy 

jde o  spleť různých úzce propojených problémů tvořících síť, ze které je 

obtížné se vymotat (např. nezaměstnanost, snížená práceschopnost, 

hmotná nouze, dluhy a  exekuce, závislosti, rozvod, nefungující rodinné 

zázemí, domácí násilí, psychické problémy). Málokdo dokáže a má sílu najít 

cestu ven bez pomoci kvalifi kovaného sociálního pracovníka.

Naším zájmem jako pronajímatele je, aby nájemce plnil své povinnosti 

vyplývající z  nájemní smlouvy (především řádné placení nájmu a  služeb 

spojených s bydlením, řádnou péči o byt a zahradu a dodržování domov-

ního řádu). Ze zkušenosti osmileté praxe však vnímáme jako nedostatečné 

pouhé jakkoli vzorné plnění si svých povinností. Jako prevence před větším 

sociálním propadem v momentě opuštění DSF se jeví fi nanční zajištěnost 

pro složení kauce v budoucím bydlení. Proto se stává nutností odkládat si 

peníze za  tímto účelem po  celou dobu bydlení zde. K  tomu jsou obyva-

telé DSF vedeni a podporováni. Nájemní smlouvu při nástupu sjednáváme 

na  jeden měsíc. Prodlužování smlouvy je závislé na  následném přístupu 

nájemce ke své situaci. Na delší období, až na max. dva roky, je smlouva 

prodloužena těm, kteří přistupují aktivně k řešení své situace (např. šetří si 

na kauci, platí nájem, dodržují domovní řád, využívají nabídky sociálních 

služeb, spolupracují se sociálním pracovníkem).

V roce 2021 jsme bydlení v Domě sv. Faustyny poskytli 14 lidem a 6 dětem. 

Od počátku až po současnost DSF prošlo celkem 57 lidí a 22 dětí. 

Přejeme si, aby se náš dům stával nejen dočasným zázemím pro potřebné, 

ale aby zde strávená životní etapa byla pro ně startem k stabilnějšímu byd-

lení a nalezení vlastního ztraceného domova. 

Více se o DSF dozvíte na stránkách www.kmbm.cz/byty.

sestra Blanka Krajčíková, vedoucí Domu svaté Faustyny

Dům svaté Faustyny – přechodné 
zázemí potřebným lidem

Obnovujeme vítání občánků
Rodiče, kteří mají zájem se s dětmi zúčastnit slavnostního cere-

moniálu vítání občánků se pro bližší informace mohou obracet 

na Lenku Havlovou z Komise pro občanské záležitosti:

• osobně (MěÚ, nám. T. G. Masaryka 38, kancelář č. 119);
• na tel.: 499 318 255;
• e-mailem: havlova.lenka@mudk.cz.
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Zajímavosti ze SPOŠ Dvůr Králové nad Labem

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem

Zdravá výživa ve vzdělávání 
masérů i kosmetiček
Žáci studijního oboru Masér sportovní a rekon-

diční se během výuky neseznamují pouze 

s  masážními technikami: součástí studia je 

i  správná výživa a životospráva. Ve svém učeb-

ním plánu mají předmět s názvem Výživa i žáci 

oboru Kosmetické služby, neboť i  tento obor 

úzce souvisí se zdravou výživou.

Cílem je předat žákům informace o  správném 

a  zdravém stravování jednotlivých skupin oby-

vatelstva, seznámit se s  různými druhy stravy, 

pochopit důsledky nesprávné výživy a naučit se 

se sestavit základní menu dle požadavků zásad 

zdravého stravování.

Škola disponuje moderní cvičnou kuchyní, 

kde žáci 1. ročníku v  rámci projektového dne 

s  názvem „Diferencované stravování“ zkou-

šeli připravit lehce stravitelné a  přitom zdravé 

občerstvení. Základními surovinami byla zele-

nina, celozrnné pečivo i sýr. Recepty dodali žáci 

sami. Tentokrát nachystali výrobky studené 

kuchyně, příště zkusí pokrmy teplé.

Mgr. Jana Řezaninová

Genetika a estery ve forenzní 
analýze
Žáci a  pedagogové třídy 4. B oboru Apliko-

vaná chemie navštívili v  únoru Univerzitu 

Pardubice, konkrétně laboratoře Fakulty 

chemicko-technologické. Návštěvu účastníci 

zahájili přednáškou ke genetice a k  laboratorní 

přípravě esterů. Následně si žáci i učitelé mohli 

teoretické znalosti ověřit přímo v laboratorních 

cvičeních. Žáci se naučili poznávat chromozomy 

pod mikroskopem a  identifi kovat dle vůně 

estery, které mohou být součástí parfému a dal-

ších ingrediencí. Po laboratorních cvičeních žáky 

čekala také návštěva poloprovozu na  výrobu 

papíru a laboratoře polygrafi e.

Ing. Monika Štodtová

Barvy života, 
radosti i strachu
Žákyně 3. ročníku 

oboru Kosmetické služby strávily jedno únorové 

dopoledne v Galerii moderního umění v Hradci 

Králové, kde pro ně byl připraven program 

„Barva a co se za ní skrývá“. Workshop všechny 

zúčastněné vtáhl do  světa barev, nejen těch 

na  obrazech, ale i  barev, které jsou nedílnou 

součástí našeho života. Všechny aktivity, kterými 

nás zkušená edukátorka provedla, směřovaly 

k pochopení toho, jak nás barvy ovlivňují a  jak 

my můžeme barvami ovlivnit své okolí. Z galerie 

jsme odcházely s příslibem, že se sem v nejbližší 

době opět vypravíme.

Mgr. Jana Hojná

Jak v březnu u nás?
Březen byl ve  znamení plynulého přechodu 

z  dlouhodobého covidového bezčasí a  s  ním 

spojeného dodržování režimových opatření 

do  období prezenčních i  distančních předmě-

tových soutěží, olympiád, plánování akcí, besed, 

výletů a začleňování ukrajinských žáků na dvor-

ské gymnázium (k 15. 3. řešíme dva „přestupy“).

Uzavřeli jsme přihlášky ke  studiu, do  čtyřleté 

formy evidujeme 65 přihlášek (obor otevřen 

pro 28 žáků) a  do  šestileté 49 přihlášek (přij-

meme maximálně 30 žáků). Podání přihlášek je 

otevřeno ještě do 5. dubna 2022 pro zájemce 

z  řad ukrajinských žáků. Po  dobu čtyř týdnů 

byl ve škole každou středu hojně využíván pří-

pravný kurz na  přijímací zkoušky pro žáky ze 

7. a 9. tříd.

Gymnázium ve  spolupráci s  Městským úřadem 

Dvůr Králové nad Labem nabídlo na informační 

schůzce v  aule (nebo též vzdáleně připojením 

přes MS Teams) možnost studia na vysoké škole 

Collegium Humanum. Prezenční studium by 

probíhalo o  víkendech, gymnázium k  tomuto 

účelu poskytne prostory a potřebnou techniku.

Maturitní plesy letos neproběhly vzhle-

dem k  tehdy stále ještě platným opatřením, 

náhradou bylo pro každou třídu zvlášť formální 

ošerpování žáků za  přítomnosti rodičů v  aule 

školy. Maturanti si v  obou případech připravili 

velmi důstojný program. 

Poslední březnový víkend jsme zasvětili knihám, 

v  prostorách školy a  na  zahradě proběhla již 

čtvrtá burza knih s  doprovodným programem 

v režii našich žáků a učitelů.

Pokračujeme v  modernizaci školy jak po  výu-

kové, tak po  stránce zázemí: pořídili jsme další 

sadu brýlí na virtuální realitu, 3D tiskárnu, něko-

lik iPadů do  hodin přírodovědných předmětů 

a  chemických cvičení; od  dubna k  nám bude 

dojíždět psycholog, jemuž v  této chvíli zařizu-

jeme na  škole prostory, od  září bude působit 

ve škole nastálo. Během jarních prázdnin došlo 

v  kabinetu biologie k  novým rozvodům elek-

troinstalace, drobným stavebním úpravám, 

výmalbě a  renovaci parket. Na  letní prázdniny 

k  plánovaným rekonstrukcím hlavního vchodu 

do  budovy a  bytu pro školníka přibude řešení 

problémů s odvodem kanalizace u tělocvičny. 

Klidné jarní týdny všem!

Mgr. Martina Kubíková

ředitelka školy

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem se zapo-

jilo do projektu Královéhradeckého kraje Talent 

centra s kurzem Příroda kolem nás. Kurz probíhá 

od ledna do května, má pět bloků: 

1) Ptáci v zimě

2) Zoobentos (obyvatelé dna vodních toků či 

nádrží)

3) Fytobentos (řasy rostoucí na  dně vodních 

toků či nádrží)

4) Edafon (obyvatelé hrabanky)

5) Závěrečná shrnující exkurze

Každý blok je zahájen prezentací pro seznámení 

s daným společenstvem a metodami výzkumu. 

Následuje samostatná práce studentů, kdy si 

mimo jiné osvojí potřebné dovednosti při práci 

se základní biologickou technikou, jako je dale-

kohled, binokulární lupa, mikroskop a  samo-

zřejmě fotoaparát pro pořízení podrobné doku-

mentace. Závěrečnou částí každého bloku je 

seminář moderovaný odborným lektorem, kde 

účastníci prezentují a diskutují své výsledky.

Vzhledem k  situaci proběhly úvodní prezen-

tace a  závěrečné shrnutí v  bloku Ptáci v  zimě 

a  úvodní prezentace k  bloku Zoobentos 

distančně – online formou. V neděli 6. března se 

ale již účastníci kurzu mohli sejít na závěrečném 

shrnutí bloku Zoobentos prezenčně na gymná-

ziu a doufáme, že i další úvodní a shrnující části 

zbylých bloků budou probíhat „z očí do očí“.

RNDr. Jana Dobroruková

Talent centrum na gymnáziu

Aula ožila tancem
Ceníme si, že se poda-

řilo plánovanou soutěž ve  skupinovém tanci 

uskutečnit, studenty motivovat a  rozhýbat. 

Aula nabízí reprezentativní prostředí pro 

taneční vystoupení a  bylo se na  co dívat. Sku-

pina maturantů předvedla mix společenských 

tanců, kvarta, sekunda a třetí ročník se ponořily 

do výrazového tance. O pořadí vesměs rozhodla 

doba věnovaná tréninku, choreografi e, synchro-

nizace, obtížnost. Nádherné kulturní odpoledne 

na gymnáziu.

Mgr. Blanka Hofmanová
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Náš „Dvojkový“ den
V  úterý 22. 2. 2022 se 

nám naskytlo neobvyklé 

datum. Množství dvojek 

přímo vybízelo ke  krea-

tivní práci dětí. Žáci tře-

tího ročníku měli za úkol 

přijít ustrojeni tak, aby 

jejich oblečení vykazo-

valo známky číslice 2. Některé dívky si spletly 

dva culíky, kluci zase přišli v párových tričkách. 

Nejmenší sudá číslice nás potkala i během vyu-

čování. V českém jazyce jsme nacházeli dvojsla-

bičná slova, v matematice jsme dělili dvěma se 

zbytkem. 

V  závěru dne jsme si v  tělocvičně vyzkoušeli 

práci ve dvojicích. Utíkali jsme rychle ve slalomu, 

naučili se kooperaci, když byla naše noha svá-

zaná s kamarádovou, a se šátkem přes oči jsme 

zjistili, jak je důležité mít správného průvodce.

Mgr. Ivana Rainová

Stavebnice Merkur
Zimní hodiny pracovní výchovy jsme si moc 

užili. Naše třída 5. A  pracovala v  hodinách 

se stavebnicí Merkur. Práce se stavebnicí je 

snadná. Vyrobili jsme 6 výrobků. Jeden sto-

jánek na  odkládání šroubováků a  klíčů. Dále 

jsme sestavili monster truck. Ten slouží k  rych-

lému ježdění a závodění. Někteří kluci společně 

vytvořili vůz k  odtahu závodních aut, další 

postavili čtyřkřídlé letadlo. Letadlo zachraňuje 

lidi, když jsou ve  velkém nebezpečí. My, holky, 

jsme smontovaly autíčko pro malé děti. Ze sta-

vebnice Merkur se dají sestavit jednoduché 

modely podle vlastního návrhu a fantazie.

Dorota Koubková a Viktorie Kosová

 žákyně 5. A

Aktuality ze ZŠ 5. května

Zprávy ze ZŠ Schulzovy sady MŠ E. Krásnohorské
Na Slunečné s dětmi bádáme 
a objevujeme

„Nevěřte všemu, co se vám k  věření předkládá. 

Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami.“                       

Jan Amos Komenský

Nejen tímto citátem, ale hlavně pěti základními 

principy (názornosti, soustavnosti, uvědomě-

losti, přiměřenosti a  všestrannosti) „Komen-

ského pedagogiky“ se v  naší škole řídíme při 

plánování vzdělávacích činností. 

Snažíme se aktivity k  jednotlivým tématům 

stavět především na  přímých vlastních zkuše-

nostech dětí. Snažíme se nepředávat dětem 

hotové poznatky, ale ukazovat cestu, jak nové 

poznatky získat vlastním zkoumáním. Proto 

v  mateřské škole hodně bádáme a  experimen-

tujeme, zařazujeme činnosti, při kterých děti 

získávají praktické dovednosti v  kuchyni nebo 

na zahradě, podnikáme objevné výpravy do lesa 

a k blízkým rybníkům. Školní výlety směřujeme 

do přírody nebo za poznáním. Na plánování akti-

vit k  daným tématům se děti podílí brainstor-

mingem spontánních dětských nápadů, ze kte-

rých potom společně vybereme, co by nás nejvíc 

bavilo. Pozorujeme, že mají všechny děti obecně 

nejraději různé pokusy s  vodou, vzduchem 

nebo zkoumání přírodnin pod mikroskopem. 

Rády vyhledávají informace o  hmyzu a  rostli-

nách v  encyklopediích. Mají v  oblibě činnosti 

na zahradě a po svačince, kterou si samy připraví 

z vypěstovaných plodin, se vždycky jen zapráší.

Věříme, že z  mateřské školy odchází předško-

láci, u  kterých jsme podporovali přirozenou 

touhu po objevování a chápání okolního světa, 

do  základních škol s  nadšením a  zajímavými 

poznatky.

Pavla Vránová, DiS.

MŠ Elišky Krásnohorské, pracoviště MŠ Slunečná

Jazykové soutěže 
se vydařily
Po  dvouleté nucené 

odmlce se žáci naší školy 

mohli opět zúčastnit 

soutěží v  cizích jazycích. 

Vítězové školních kol 

následně reprezentovali 

školu v  kolech okresních. Výsledky našich žáků 

jsou vynikající, v konkurenci se neztratili, ba nao-

pak. V kategorii anglický jazyk si žák 7. E Tomáš 

Ševčík vybojoval 5. místo a Josef Rejl z 8. B místo 

šesté. Děvčata z 9. B si v kategorii německý jazyk 

vydobyla umístění na  prvních příčkách pomysl-

ného stupínku vítězů. Martina Hamerská obsa-

dila 3. místo a Adéla Sedláčková získala vítězství 

a  postupuje do  kola krajského. Všem blahopře-

jeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

vyučující cizích jazyků 

Pasování prvňáčků na čtenáře

V únoru žáci 1. tříd navštívili městskou knihovnu 

Slavoj, aby se zde zúčastnili dlouho očekávané 

akce – Pasování prvňáčků na čtenáře. Ještě před 

samotným pasováním pomáhali přemoci zlého 

Písmenkožrouta tím, že zdárně doplnili chybějící 

písmenka v textu. Dokázali tak, že jsou opravdu 

zdatnými čtenáři a  pasování absolvují právem. 

Obdrželi také průkazku do knihovny a v oddě-

lení pro děti si vypůjčili svoji první knížku. 

Mgr. Milena Nosková a Mgr. Lenka Chaloupková

Prvňáčci na bruslích
Žáci 1. tříd začali letos v  rámci tělesné výchovy 

chodit bruslit. Některé děti již bruslit uměly, 

ale některé vstupovaly na  led poprvé. Po  počá-

tečních obavách si postupně začaly osvojovat 

základní bruslařské dovednosti. Hodně jim v tom 

pomáhaly hrazdičky, které jsme si půjčovali od TJ. 

Neocenitelná byla také pomoc rodičů s obouvá-

ním a dopravou na stadion. Bylo pěkné sledovat, 

jak se během dvou měsíců začátečníci postupně 

měnili v šikovné bruslaře. 

Mgr. Milena Nosková a Mgr. Lenka Chaloupková

Karneval na ledě

Bruslařskou sezonu uzavřeli žáci karnevalem 

na bruslích.

Vesmír je dětem zase o něco blíž
Žáci 5. A a 5. B ZŠ Schulzovy sady si výuku pří-

rodovědy zpestřili exkurzí do hvězdárny v Hradci 

Králové. Zde si ověřili své znalosti, které se naučili 

o  vesmíru, a  dozvěděli se také spoustu dalších 

zajímavostí. Nejvíce děti zaujalo promítání v digi-

tálním planetáriu a sledování Slunce obřím dale-

kohledem v kupoli hvězdárny. Mnozí si zakoupili 

pěkné suvenýry včetně speciálních brýlí, kterými 

je možné bezpečně pozorovat Slunce.

Mgr. Jaroslav Samek, Mgr. Olga Černá

Teorie? Praxe!
Kapitola v Prvouce – Horniny a nerosty – přímo 

vybízela k návštěvě muzea v Sylvárově. V pátek 

11. března vyrazila „zmrzlá“ 3. A a B do Galerie 

minerálů, ale pohled na neživou krásu všechny 

rozehřál. Děti i  paní učitelky žasly nad velkým 

množstvím exponátů z  ciziny i  z  Čech. Majitel 

pan Blaha tak žákům propojil znalosti ze školy 

s nádhernými minerály ze své sbírky.

Mgr. Kateřina Novotná a Mgr. Eva Malichová 

Zápis 2022
Zápis do 1. tříd se uskuteční prezenčně 6. dubna 

(12:00–18:00 hod.) a 7. dubna (12:00–16:00 

hod.). Rezervační systém na www.zsdknl.cz. Zapí-

šeme i zájemce bez rezervace. Ve stejném ter-

mínu se řeší i odklad školní docházky. 
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Volitelný předmět 
na ZŠ Podharť
V letošním školním roce 

se na naší škole učí čtyři 

povinně volitelné před-

měty a  mezi ně patří 

i biologická praktika.

V tomto předmětu žáci mikroskopují organismy, 

poznávají rostliny a  živočichy, provádí rozbor 

obilnin. Nyní jsme si také zkusili zahrát na odbor-

níky z hlediska kvality jablek. Žáci v roli degustá-

torů hodnotili barvu, chuť, vůni, šťavnatost šesti 

zimních odrůd, tak jak to dělají ve Výzkumném 

ústavu ovocnářském v  Holovousích. Vše bylo 

zaznamenáno do tabulky.

Po  sečtení všech hlasů vyhrála odrůda Gala. 

Jedná se o  odrůdu vzniklou křížením dvou 

jiných odrůd, poprvé vysazenou na  Novém 

Zélandu ve  30. letech 20. století. Vyznačuje 

se sladkou chutí a  nejednotnou barvou. Tato 

hodina byla zpestřením výuky a přiblížila žákům 

problematiku pomologie.

Mgr. Ivana Codrová

Masopust se vrátil do Podhartě
Po dvouletém covidovém odmlčení se do pod-

harťské čtvrti opět vrátilo masopustní veselí, 

které má na naší škole tradici již od roku 2007. 

Vynucená přestávka zapříčinila, že jsme byli o to 

více natěšeni a výroba masek či opakování písní 

vyplnily výchovy napříč ročníky. Jen koláče jsme 

letos vzhledem k situaci raději nepekli.

Hned od  rána připravoval pan učitel Novotný 

před školou aparaturu, a  přestože ho déšť 

na chvíli vyhnal, nakonec veselé písničky, které 

se z ní linuly, přivolaly také sluníčko. Promenáda 

jednotlivých tříd v maskách mohla začít. Každý 

měl možnost pochlubit se krásnými a  nápadi-

tými výtvory, děti z  1. stupně si vyrobily navíc 

barevné maskoty.

Mezi diváky tradičně nechyběla ani školka ze 

Slunečné a místní obyvatelé, kteří nás přišli pod-

pořit a  potěšit se rozmanitými tanečky, písnič-

kami a vtipným komentářem pana učitele.

Pak už jsme podle naplánované trasy mohli 

pod velením pana vychovatele Friedy vyrazit 

do ulic. Zpívalo se, veselilo, bubnovalo i tančilo 

a příjemných 5° C i slunečné počasí nám přálo. 

Po  příchodu do  školy už voněla na  přivítanou 

ze školní jídelny česnekačka, kterou nám spolu 

s řízky na naše přáni ochotně připravili v Schul-

zových sadech. 

Těšíme se na další rok a věříme, že do naší tra-

dice už žádná vyšší moc nezasáhne.

Mgr. Stanislava Vojtíšková 

zástupkyně ředitelky školy

Pasování prvňáčků na čtenáře
Na  konci února připravila městská knihovna 

tradiční slavnost pro prvňáčky. Děti v knihovně 

uvítala paní královna Abecedka I. a  její pomoc-

ník, skřítek Slavoj. Zjistilo se, že z  knížek mizí 

písmenka i obrázky. Kdo za tím vším stál? Byl to 

skřítek Písmenkožrout, pomocník zlého kouzel-

níka Nečteráda. Děti pomohly království zachrá-

nit tím, že vyluštily hádanky, doplnily chybějící 

písmenka a  přečetly zaklínadlo. Za  odměnu 

pasovala královna Abecedka I. všechny prv-

ňáčky na  čtenáře a  obdarovala je diplomem 

a deníčkem Škola naruby, kde budou děti dávat 

známky svým rodičům, prarodičům nebo paním 

učitelkám za jejich čtení.

Celá akce byla pěkně připravena a  zaměstnan-

cům městské knihovny patří náš dík.

Mgr. Hana Havlíčková

za 1. třídy ZŠ Podharť

Dění na ZŠ Strž

Informace ze ZŠ Podharť

Zápis do 1. třídy
Vážení rodiče a  budoucí 

prvňáčci, určitě se již 

dnes těšíte k  zápisu do 

1. třídy. I my ve škole se již 

pečlivě připravujeme.

Než přijdete k  nám 

do  školy, doporučuji, 

abyste si přečetli informace na našich webových 

stránkách www.zsstrz.cz. Na  závěr připomínám, 

že zápis na naši školu bude probíhat 6. dubna 

2022 od 12:00 do 18:00 hod. a 7. dubna 2022 

od 12:00 do 16:00 hod.

Mgr. Šárka Šantrochová, ředitelka školy 

Od března do března v ZŠ Strž 
Rok je pryč, rok, který byl poznamenaný rozdíl-

nou výukou, karanténami a zavřenou školou.  

I tak se díky úsilí učitelů a žáků podařilo dosáh-

nout výrazných úspěchů. V  únoru to bylo

3. místo v anglické soutěži Agyslingua v katego-

rii 8. tříd. Pokračujeme úspěchy v literární oblasti 

– druhá místa ve  Zlaté tužce (nejlepší báseň 

na téma touhy a přání), v Sigy Menza a v DDM 

Astra Zlín. V  soutěži „Kde končí svět“ získali 

třeťáci v  kolektivní práci druhé místo. V  sou-

těži IT Slot se podařilo jednomu žákovi dostat 

do celostátního fi nále. 

Ve škole napsali nejlepší literární tvůrci pro své 

mladší spolužáky knihu a  podařilo se nám ji 

i vydat. 

Pokračujeme v  podpoře výuky matematiky, 

anglického jazyka a  od  letošního školního 

roku máme volitelný předmět STEM zamě-

řený na  přírodopis a  matematiku. V  zájmovém 

vzdělávání má své místo i  badatelský kroužek, 

kde žáci objevují práci v programování malých 

robotů. Dále mají možnost se přenést do minu-

losti a  zjišťují pravdu o  mýtech kolem potra-

vin. Používají i  staré způsoby měření, kdy ještě 

nebyla možnost používat dnešní měřící zařízení.

Věříme, že se nám daří vytvářet podmínky pro 

kvalitní a  zajímavé vzdělávání všech žáků. A  to 

i díky učitelům, kteří za všech okolností hledají 

nové možnosti, jak výuku zpestřit a oživit.

vedení školy   

Olympijská soutěž s angličtinou

Nedávno jsme mohli všichni s  napětím sledo-

vat olympijské hry a  fandit našim sportovcům. 

U příležitosti této velké sportovní události jsme 

si také na  našich hodinách anglického jazyka 

povídali o  historii olympiády od  starověkého 

Řecka až po moderní hry a naučili jsme se názvy 

zimních olympijských sportů. Procvičovali jsme 

je pomocí nejrůznějších pracovních listů, videí, 

prezentací a  tajenek. Tak vznikl nápad, že naši 

nejpokročilejší angličtináři z  deváté třídy při-

praví soutěžní tajenky o  zimní olympiádě pro 

své mladší spolužáky. Vzniklo tak deset zajíma-

vých tajenek, které byly přístupné na  školním 

webu. Děti mohly luštit až do konce olympiády, 

kdy byla soutěž uzavřena. Nejúspěšnějšími lušti-

teli byli Daisy Štajnerová a Tomáš Schwarzer ze 

6. B. 

Vítězům blahopřejeme a  věříme, že se nám 

do budoucna podaří nadchnout pro angličtinu 

ještě více žáků.

Mgr. Gabriela Geislerová

Letem světem ve školní družině
Letošním školním rokem nás ve  školní družině 

opět provází celoroční hra. Její název zní:

„Letem světem – poznáváme státy světa.“ 

Během putování světem hrajeme různé hry, 

luštíme kvízy, malujeme a vyrábíme. Cílem celo-

roční hry je rozvíjet komunikaci a  spolupráci 

mezi dětmi a podporovat zeměpisné znalosti.

A  které státy nás ještě čekají? V  únoru to byla 

Afrika, ale i  aktuální povídání o  olympijských 

hrách, symbolech, významu a rozdílu mezi zimní 

a letní olympiádou. V březnu pak Itálie, v květnu 

Kuba a Karibské ostrovy a v červnu zhodnocení 

hry a  náměty na  hru novou v  příštím školním 

roce.

Celá hra je přizpůsobena věku dětí a zábavnou 

formou jistě všechny zaujme. A  i  když nedo-

kážeme „navštívit“ všechny státy světa, „letem 

světem“ aspoň trošku rozšíříme znalosti dětí.

vychovatelky školní družiny
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Po půl roce putování Kra-

jinou slov a hlásek si žáci 

královédvorské základní 

školy a  praktické školy 

osvojili fonematické uvě-

domování, naučili se pra-

covat s tím, co slyší, a ori-

entovat se ve  struktuře slov. Bezpečně zvládají 

rozdělovat slova na slabiky, rozpoznat jednotlivé 

hlásky ve slově, rozlišit samohlásky a souhlásky 

a znázornit je danými symboly, vědí, která samo-

hláska je krátká a která dlouhá, dokonce poznají, 

která souhláska je tvrdá a která měkká. Přičemž 

vše začíná slovem samým (jeho významem) a až 

poté jeho hláskovou analýzou.

Hravou formou, při níž jsou používány speciální 

loutky, schémata, žetony, obrázky a  Hláskář, 

je realizován trénink jazykových schopností 

orientovaný na  fonematické uvědomování 

podle D. B. Elkonina. Výuku vedou certifi kované 

lektorky. Přestože má naše škola dlouholeté 

zkušenosti se vzděláváním žáků se specifi ckými 

poruchami učení a žáků vyžadujících logopedic-

kou péči, byla pro nás tato metoda tak trochu 

„krokem do  neznáma“. Ale opravdu již po  půl 

roce práce můžeme konstatovat, že to byl krok 

správným směrem. Žákům v  1. ročníku tato 

metoda významně pomohla „nastartovat“ čtení 

a  psaní a  těm starším dává základ pro čtení 

s porozuměním, současně výrazně snižuje riziko 

dyslexie a dysortografi e, nebo alespoň pomůže 

se s těmito poruchami lépe vyrovnat.

Jsme pyšní na  to, že naše škola je „škola hrou“. 

Pokud se o tom chcete sami přesvědčit, přijďte 

nás navštívit buď virtuálně na  www.zs-dk.cz, 

nebo si sjednejte schůzku přímo u nás ve škole. 

Zápis pro žáky základní školy a  základní školy 

speciální se uskuteční v úterý 12. dubna 2022 

v hlavní budově Základní školy a Praktické školy 

ve Dvoře Králové nad Labem, Přemyslova 479.

Mgr. Lucie Marková, učitelka

ZŠ a PrŠ Dvůr Králové nad Labem

„Masopust“ v MŠ Žireč

Masopustní oslavy v  MŠ Žireč vyvrcholily 

karnevalem. V  maskách přišly i  paní uči-

telky. Po  „módní přehlídce“ následovalo 

dopoledne plné zábavy a  soutěží, do  kte-

rých se všichni pustili s nadšením. Na závěr 

masopustního veselí byly děti odměněny 

drobnými dárky. Děkujeme rodičům 

za spolupráci!

Martina Kvochová, 

vedoucí pracoviště MŠ Žireč

Na první den jarních prázd-

nin jsme si pro děti připra-

vili výlet do  Aquaparku 

a  Muzea kouzel. V  pondělí 

ráno se tak 17 dětí sešlo 

na vlakovém nádraží a spo-

lečně jsme se vydali do Par-

dubic. První zastávka byla v Aquaparku. Děti se 

vydováděly v divoké řece, vyzkoušely si člunový 

tobogán či troj skluzavku, mohly si také zkusit 

horolezeckou stěnu s  pádem přímo do  vody. 

Po obědě jsme se vydali do Muzea kouzel, kde 

na nás čekalo kouzelnické vystoupení, a některé 

děti si dokonce mohly vysoutěžit drobné sladké 

odměny. Po nákupu drobných kouzel jsme měli 

před sebou už jen cestu zpátky do  Dvora Krá-

lové, kde si děti plné zážitků vyzvedli rodiče. 

V  úterý jsme měli nachystanou akci s  názvem 

Pojď si s  námi hrát, na  kterou dorazilo cel-

kem 17 dětí. Po  seznamovacích a  pohybových 

hrách si děti průběhu dopoledne zahrály velké 

množství deskových her, ale hrály si i  s  jinými 

hračkami, případně si kreslily. Dopoledne jsme 

rovněž zařadili pohybovou hru na  týmy. Jeli-

kož bylo hezké počasí, na  oběd jsme se vydali 

dříve a šli jsme ještě na procházku. Po poledním 

klidu jsme pokračovali v hraní deskových her až 

do doby, než si pro děti začali chodit rodiče.

Ve středu 2. března jsme se s partičkou 10 dětí 

vydali vlakem na Filmařskou expedici do Prahy. 

Po krátkém odpočinku jsme se vydali na Výstavu 

světové animace. Druhý den jsme se vydali 

do  OC Štěrboholy, kde byla výstava interak-

tivních IQ prvků. Zapojit hlavy a  nakoupit vše 

potřebné bylo hlavním cílem této návštěvy. 

Dalším stanovištěm byla ČT Déčko svět a  pak 

jsme se vydali až ke  Karlovu mostu do  Muzea 

Karla Zemana. Večer děti čekala beseda s Jose-

fem Mádlem ze CNN Prima News. Všichni měli 

zajímavé otázky a Pepa dokázal velice zajímavě 

mluvit o svých zážitcích a zkušenostech z natá-

čení a  reportérské práce. Třetí den jsme se 

probudili do  zasněžené Prahy, nesměly chybět 

sněhové radovánky a natáčení. Plní zážitků jsme 

nasedli do vlaku a mířili domů do Dvora Králové 

nad Labem.

Středa patřila také všem nadšencům vyrábění 

a tvoření. Na Tvořivou dílničku dorazilo 19 dětí, 

které si během dne vyzkoušely různé výtvarné 

techniky. Hned ráno jsme společně provoněli 

Jedničku vonnými olejíčky, když jsme vyráběli 

glycerinová mýdla. Zároveň jsme vyzkoušeli 

i výrobu pískových obrázků, které jsou tvořeny 

ze sypaných barevných písků. Po obědě jsme se 

pak vrhli na tvorbu z papíru a přírodnin a vyrobili 

si barevné jarní ptáčky. Přestávky mezi tvořením 

jsme vyplnili souboji v  deskové hře. Hry Cink!, 

Tik Tak Bum! nebo Kočka Karla byly velmi oblí-

bené. Na závěr dne nám už nezbylo nic jiného 

než poklidit po našem tvoření, sbalit si všechny 

své výrobky do  baťůžku a  plni nových znalostí 

a zážitků se rozejít do svých domovů.

kolektiv DDM Jednička

Jarní prázdniny v Jedničce

Putování „Krajinou slov a hlásek“ ke snadnému čtení a psaní

ZŠ speciální Diakonie 

ČCE – pracoviště Dvůr 

Králové nad Labem se 

zapojila do  fi lantropic-

kého programu MON 

HELP. Tento program má 

za  cíl zlepšit životní pod-

mínky rodinám, které 

to nejvíce potřebují, 

a daruje počítače, auta či 

nábytek. Moneta Money 

Bank, která tento pro-

gram vytvořila, nabídla 

možnost zapojení se 

neziskovým organizacím 

SOS dětské vesničky, Fóru 

mobilních hospiců a české Diakonii. 

Naše škola sepsala příběh a  podpořila otce 

samoživitele, který sám vychovává syna – žáka 

naší školy. Tento příběh napříč ostatními organi-

zacemi získal první místo, a tím se pomohlo otci 

samoživiteli, který 28. února 2022 odjel z Prahy 

už vlastním automobilem. Moc děkujeme 

MONETĚ a  vážíme si této ochoty pomoci tam, 

kde je to opravdu potřeba. Zářivé oči nejenom 

otce, ale i syna jsou toho důkazem! Ještě jednou 

moc děkujeme za vzácnou myšlenku!

Tým ZŠ speciální Diakonie Dvůr Králové nad Labem

„Pomoci tam, kde je potřeba“
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Skautské středisko hlásí Stomatologická pohotovost
duben 2022
2. a  3. 4.: MUDr.  Věra Hrabyová, Fügne-

rova 519, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 320 795;

9. a 10. 4.: MUDr. Rudolf Dušánek (Nataliia 

Semenikhina), Roháčova 2968, Dvůr Krá-

lové nad Labem, tel.: 733 734 089;

15. a  16. 4.: DentMode, s. r. o., Poděbra-

dova 1959, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

491 616 464;

17. a  18. 4.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 

1105, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 321 028;

23. a  24. 4.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 

1105, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 321 028; 

30. 4. a  1. 5.: MDDr.  Petra Andrlová, 

Zubní ordinace č. p. 31, Bílá Třemešná, tel.: 

732 580 139.

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

Upozorňujeme, že může dojít ke  změ-

nám v rozpisu, aktuální informace najdete 

na  webu kraje a  aktualizovaný rozpis je 

vyvěšen také na dveřích nové polikliniky.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Kynologové zvou 
na Podzvičinský pohár
Základní kynologická organizace Dvůr 

Králové nad Labem 138 bude v  sobotu 

7. května pořádat závody ve  sportovní 

kynologii. Závod bude podle národního 

zkušebního řádu. Bližší informace a propo-

zice k  závodu naleznete na  našich webo-

vých stránkách.

Veronika Nosková, předsedkyně

ZKO Dvůr Králové nad Labem 138

www.zko138.webnode.cz

Zkrácená uzávěrka NKR
Upozorňujeme přispěvatele, že uzávěrka 

Novin královédvorské radnice č. 4/2022 

bude s  ohledem na  velikonoční svátky již 

ve  čtvrtek 14. dubna 2022. Příspěvky 

došlé po  tomto datu již nebude možné 

zařadit do připravovaného vydání. 

Děkujeme za pochopení.

Uzávěrky pro příjem příspěvků (termíny 

platí i  pro zasílání objednávek inzerce) 

v roce 2022: pátek 13. května (č. 5), středa 

15. června (č. 6, 7), pondělí 15. srpna (č. 8), 

čtvrtek 15. září (č. 9), pátek 14. října (č. 10), 

úterý 8. listopadu (č. 11 – platí v  případě, 

že bude v rámci distribuce k číslu přibalen 

odpadový kalendář a brožura pečovatelské 

služby) a úterý 13. prosince (č. 12). 

O  případných změnách budeme infor-

movat. Více informací o  NKR včetně 

pravidel na  www.mudk.cz/cs/radnice/

noviny-radnice.

redakce

V sobotu 12. března pořádalo skautské středisko 

Zvičina pro skauty, skautky, vlčata i  světlušky 

závody v šifrování. Tentokrát byly závody pojaty 

trochu netradičně a  závody probíhaly v  centru 

města. Pro nejmenší bylo letošní šifrování spo-

jeno s  pověstí o  Panně Marii, která zachránila 

naše město od  nájezdu Švédů při třicetileté 

válce. Děti dostaly neúplnou pověst o této udá-

losti společně s  10 místy stanovišť. Na  každém 

stanovišti získaly pomocí šifer chybějící slova 

pověsti. S  doplněnou pověstí se dostavily 

ke kostelu, kde viděly Panenku Marii, a vystou-

paly na věž kostela, kde proběhlo vyhodnocení 

šifrování. Na prvním místě se umístila vlčata Juky 

a Torpédo z Mostku, na druhém místě byly Jája 

a  Slunko také z  Mostku 

a  na  třetím byly Lucka, 

Terka, Elenka a  Kája 

z 1. roje světlušek.

Pro starší, skautky 

a  skauty, byl motivem 

šifrování ukradený Krá-

lovédvorský rukopis. Byli 

požádání o  pomoc při 

jeho vypátrání. Sedm 

soutěžících skupin získalo 

postupně na  každém 

stanovišti, také v  centru 

města, pomocí rozluštění 

šifer části indicie. Tato 

indicie je dovedla na  sta-

noviště, kde byly opět 

šifry. Rozluštěním se každá 

skupina dostala k  jedné 

části ukradeného rukopisu, se  kterou se dosta-

vila do věže kostela. Zde účastníci celé šifrování 

vyhodnotili a rukopis z jednotlivých dílů sestavili. 

Skautské středisko Zvičina děkuje Městské 

knihovně Slavoj za dary knih, které poslouží jako 

odměny pro naše členy. 

 Ing. Martin Stránský

Na  konci února se konala sokolská valná hro-

mada. Letos byla pojata velmi slavnostně. Motto 

akce znělo 160 LET SPORTUJEME SPOLU, pro-

tože jsme si právě v  únoru připomněli 160 let 

od vzniku Sokola. 

V  úvodu zazněly fanfáry Sukova pochodu 

„V nový život“ a do sálu napochodovali naši hoši 

v  sokolských krojích s  prapory. Schůze pokra-

čovala tradičním programem, zhodnocením 

uplynulého roku, který obecně nepřál žádné 

činnosti. Přesto naši závodníci stihli absolvovat 

celou řadu závodů, na kterých se neztratili. Proto 

jsme kromě zpráv o  činnosti a  hospodaření 

mohli také ocenit sokolské reprezentanty.

V  krátkém programu vystoupily ženy, které 

nacvičují pod vedením J. Karešové na  letošní 

Sokolgym skladbu Optimistky, dále se předsta-

vily ženy a  dorostenky z  oddílu gymnastiky se 

svou Team – Gymovou skladbou a členky oddílu 

trampolín.

Rádi jsme ve  svém kruhu uvítali naše nejstarší 

členky A. Doležalovou a J. Picovou, které v letoš-

ním roce slaví devadesátku, a další věrné sestry.

V  únoru se dvě závodnice zúčastnily gym-

nastického Valentýnského závodu v  Jaroměři. 

K. Schreiberová získala bronzovou medaili 

a  K. Lukášová skončila na  9. místě. Žáci odjeli 

bojovat do Trutnova na  okresní přebor v  gym-

nastice, kde odvedli velmi dobrý výkon. 

O. Schreiber ve dvojici s F. Wernerem ze Sokola 

Police nad Metují vybojovali v  soutěži dvojic 

stříbrné medaile, O. Seifrt svůj úplně první gym-

nastický závod vyhrál. J. Janků obsadil v kategorii 

I. 6. místo. Nejpočetnější zastoupení jsme měli 

v  kategorii III. Naši kluci obsadili první čtyři 

místa. M. Holan se stal přeborníkem okresu, 

A. David bral stříbrnou a  F. Šturm bronzovou 

medaili. Na J. Duška zbyla bramborová medaile. 

V  kategorii IV. Závodil T. Erban, který obsadil 

2. místo.

Všem závodníkům blahopřejeme! Těšíme se 

společně s  nimi na  další závody, které budou 

následovat.

Mgr. Pavlína Špatenková

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Sto šedesát let sportujeme spolu


