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Představení dotačních 
možností pro rozvoj regionu 
Královédvorska

Sál Hankova domu se v  úterý 19. dubna 

2022 stal místem setkání na téma dotační 

možnosti pro rozvoj regionu Královédvor-

ska. Jednání se účastnili nejen zástupci 

obcí z  našeho regionu, ale také předsta-

vitelé místních fi rem a  veřejnoprávních 

organizací, kteří si vyslechli prezentace 

a účastnili se diskuze s odborníky z oblasti 

podpory rozvoje, grantů a dotací. 

Svoji činnost představili zástupci Minister-

stva pro místní rozvoj, Centra investic, roz-

voje a  inovací (CIRI), pracovníci Krajského 

úřadu Královéhradeckého kraje, zástupci 

Centra pro regionální rozvoj ČR, pracovníci 

regionální kanceláře Agentury CzechInvest 

nebo zástupkyně MAS Královédvorsko.

Hlavním tématem setkání byl rozvoj regionu 

ORP Dvůr Králové nad Labem, který, přes-

tože je ve většině charakteristik v rámci Krá-

lovéhradeckého kraje spíše průměrný, tak 

kvůli některým nepříznivým vlivům – jako je 

např. věkové složení obyvatelstva a dostup-

nost bydlení – je ze strany státu hodnocen 

jako tzv. hospodářsky a  sociálně ohrožené 

území. Pro taková území se zpracovávají stu-

die, které mapují konkrétní potřeby daného 

regionu. Následně bude rozvoj těchto 

území podporován mj. formou rozšířených 

možností dotační podpory.

„Setkání se vydařilo, jsme rádi, že naše 

pozvání přijali odborníci z oblasti dotací, 

kteří poskytli účastníkům nejnovější infor-

mace. Zároveň byly prezentovány závěry 

implementační studie CIRI, která identi-

fi kuje základní problémy našeho území,“ 

uvedla Alexandra Jiřičková, místostarostka 

města Dvůr Králové nad Labem. 

Text a foto: Jan Skalický

1www.mudk.cz

4
 2022

Vydává město Dvůr Králové nad Labem  |  Vychází 3. května 2022 ZDARMA

facebook.com/
mestodknl

Historický úspěch dvorských hokejistů

Královédvorští hokejisté za sebou mají historicky největší úspěch. V sezoně, kdy si připomínají výročí 100 let od založení 

hokeje ve městě, dokráčeli k vítězství v druholigové skupině Sever. Tým majitele Vasila Teodoridise vedený trenérem Jiřím 

Zörklerem nejprve skončil druhý v  základní skupině, aby následně ovládl dramatické play off . V  něm postupně přehrál 

výborné celky z Mostu a pražských Letňan, pokaždé v sérii hrané na sedm utkání (4:3). Poté se Dvoráci zúčastnili i kvali-

fi kační skupiny o místo v baráži do Chance ligy. V konkurenci mužstev Tábora a Nového Jičína skončil Rodos druhý. Dvě 

domácí utkání sledovaly dohromady více než dvě tisícovky diváků, v  Táboře hrál náš tým dokonce před čtyřtisícovou 

návštěvou. Žádný jiný východočeský tým napříč všemi soutěžemi nevydržel v sezoně 2021/2022 déle než HC Rodos. Více 

o úspěchu dvorského hokeje najdete na klubovém webu www.hcrodos.cz.                    Tomáš Otradovský, foto: Miloslav Knap

Začínají práce na projektové dokumentaci 
revitalizace areálu bývalé Mayerovy továrny
Město Dvůr Králové nad Labem udělalo další 

významný krok k  tomu, aby se z  bývalého are-

álu Mayerovy továrny mohlo stát nové kulturní 

a  zábavní centrum. Starosta města Jan Jarolím 

a  architekt Rudolf Grimm podepsali smlouvu 

na  zpracování projektové dokumentace na  revi-

talizaci a  výkon autorského dozoru. Uzavření 

smlouvy vyplynulo z výsledků architektonické sou-

těže, kterou město Dvůr Králové nad Labem uspo-

řádalo vloni a  kterou vyhrála společnost GRIMM 

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

Tým architektů a odborníků z vítězného ateliéru 

v  následujících třech letech provede revizi sou-

těžního návrhu, který dopracuje, následně při-

praví dokumentaci v  rozsahu pro vydání územ-

ního rozhodnutí, k  odstranění stavby, k  podání 

žádosti o vydání stavebního povolení, dále pro-

jektovou dokumentaci pro provádění stavby 

a  zpracuje také projekt interiéru stavby, ovšem 

bez výstavních a interaktivních expozic zábavně 

naučného centra a  zábavního parku. Předmě-

tem uzavřené smlouvy je také výkon autor-

ského dozoru, a to jak na provádění stavebních 

prací, tak i  na  realizaci interiéru a  také veškeré 

nezbytné průzkumy, odborné posudky a měření.

„Do  našeho návrhu zapracujeme případné 

úpravy týkající se provozních vazeb, protože už 

nyní víme, že knihovna bude umístěna jinde. 

Máme připravený tým, který začne pracovat 

na  projektové dokumentaci, zároveň zahájíme 

všechny nezbytné průzkumy, které potřebu-

jeme jako podklad pro tvorbu projektu, např. 

stavebně-technický průzkum budov, které 

jsou v  návrhu zachovány, dále průzkum kon-

taminace, protože v  budově probíhala výroba, 

inženýrsko-geologický a  hydrogeologický prů-

zkum, odpady a jejich likvidace, hlukové studie 

a  další. Může se stát, že další průzkumy ještě 

přibydou. Ve velmi blízké době navštívíme také 

Národní památkový ústav, který bude k  pro-

jektu vydávat doporučující stanovisko, abychom 

s tamními pracovníky konzultovali náš postup,“ 

uvedl architekt Rudolf Grimm.

Dokončení na str. 4
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Už jste kvůli svozu odpadu 
splnili ohlašovací povinnost?
Jste zástupce SVJ nebo vlast-

ník nemovitosti a  už jste 

nahlásil na  pokladnu měst-

ského úřadu velikost sběrné 

nádoby pro komunální 

odpad a  frekvenci svozu? 

Pokud ne, udělejte tak pro-

sím co nejdříve. Blíží se doba vyúčtování 

za  svoz komunálního odpadu v  prvním 

pololetí, tak ať vám můžeme poslat vyúčto-

vání ve správné výši. Tzv. ohlašovací povin-

nost není nic těžkého, stačí vyplnit jeden 

jednoduchý formulář, v  němž si vlast-

ník nemovitosti vybere frekvenci svozu 

odpadu a velikost odpadové nádoby.

!POZOR! Formulář musí vyplnit pouze 

plátce poplatku, kterým je buď zástupce 

SVJ, v  ostatních případech vlastník dané 

nemovitosti (rodinného domu, bytu nebo 

stavby pro rodinnou rekreaci). Ohlašovací 

povinnost nemůže udělat např. nájem-

ník nebo vlastník bytu v  domě, který má 

založeno SVJ. Formulář je dostupný na 

www.mudk.cz v sekci Dokumenty, formuláře 

– Odbor rozpočtu a fi nancí, kde je ke stažení 

a  také v  interaktivní podobě. Je možné si 

ho také vyzvednout v  papírové podobě 

na recepci nebo na pokladně úřadu.      (mik)

Do  Dvora Králové nad Labem zavítala v  první 

polovině dubna návštěva ze Zakarpatské Ukra-

jiny, konkrétně z  partnerské Buštynské hromady. 

Během setkání se starostou Janem Jarolímem se 

hovořilo především o situaci na Ukrajině, probíha-

jící humanitární pomoci a o pomoci uprchlíkům. 

Paní Inna Nosa, jež zastupuje i  Asociaci pro 

evropský rozvoj Karpatského regionu, spolu 

s  Larysou Prodanets a  Vasilem Prodanets pře-

dala pozdravy od  zástupců Buštynské hro-

mady a poděkování za pomoc a podporu, kte-

rou se město Dvůr Králové nad Labem snaží 

od začátku válečného konfl iktu občanům Ukra-

jiny poskytnout. 

Do  Buštyna paní Inna Nosa odvezla smlouvu 

o  vzájemné spolupráci mezi samosprávami, 

kterou schválilo březnové zastupitelstvo. Doku-

ment již podepsal jak královédvorský starosta 

Jan Jarolím, tak také starosta Buštynské hro-

mady Ruslan Jančij. 

Město Dvůr Králové nad Labem se i  nadále 

věnuje pomoci uprchlíkům, kteří do  města 

a  regionu přišli z  válkou zasažené Ukrajiny. 

Právě s  paní Larysou Prodanets jsou zástupci 

vedení města od konce února v kontaktu kvůli 

materiální sbírce, kterou město organizuje. Tato 

sbírka skončí v pátek 6. května, ale pokud byste 

i  nadále chtěli obyvatelům Ukrajiny pomoci, 

využít můžete humanitární sbírku, kterou 

pořádá Oblastní charita Dvůr Králové v prosto-

rách kostela Husova sboru v  Legionářské ulici. 

„Všem, kteří se do materiální sbírky zapojili, patří 

veliké poděkování. Situace na Ukrajině vyvolala 

mezi lidmi velkou vlnu solidarity, a díky štědrosti 

občanů jsme mohli na  Ukrajinu poslat několik 

plně naložených dodávek s  lůžkovinami, při-

krývkami, oblečením a  textilem, hygienickými 

potřebami, trvanlivými potraviny nebo zdra-

votnickým materiálem. Zároveň děkujeme také 

všem, kteří již přispěli na  transparentní účet. 

Peníze jsme zatím využili na  platbu za  obědy,“ 

uvedl královédvorský starosta Jan Jarolím.

I  nadále pokračuje veřejná fi nanční sbírka 

města, přispívat je možné na transparentní účet 

č.  35-9217880257/0100.

Miroslava Kameníková

Návštěva 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.: 734 763 090, M. Šafaříková, tel.: 731 630 416 

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
výdejní místo: Erbenova 2355 
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,
Kurzy češtiny: M. Radetska, tel.: 773 201 590

 (Консультування, допомога, 
посередництво в матеріальній допомозі): місто Двур-Кралове 
I. Яролімкова, тел.: 734 763 090, M. Шафарікова 731 630 416

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
пункт видачі: Ербенова 2355 
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, 
Курси чеської мови: М. Радецька, тел.: 773 201 590

FINANČNÍ SBÍRKA

Nabídky pomoci, práce, tlumočení, 

dotazy: proukrajinu@mudk.cz
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Veřejná prezentace studie 
protipovodňových opatření
Město Dvůr Králové nad Labem se dlou-

hodobě zabývá problematikou ochrany 

svého území proti povodním ve formě tak-

zvaného „ohrázkování“. Přestože povodně 

nejsou v posledních letech tak ničivé, stále 

patří k  největším potencionálním rizikům 

a  v  případě mimořádné události mohou 

mít zásadní dopad na život obyvatel a roz-

voj města.

I  proto město nechalo zpracovat „Studii 

proveditelnosti protipovodňových opat-

ření (PPO)/revitalizace Labe a navazujícího 

území v  intravilánu města Dvůr Králové 

nad Labem“, která mapuje možná rizika 

a  navrhuje protipovodňová opatření jež 

mohou zásadně omezit vylití řeky Labe 

z  jejího koryta, a to nejen v centru města. 

Součástí navrhovaných protipovodňových 

opatření je i  možný vznik tzv. náplavek, 

tedy otevřených přístupů k  Labi řešených 

přírodě blízkou formou. 

Veřejnost bude mít možnost se seznámit 

se studií na  veřejné prezentaci, která se 

uskuteční 16. května od 17:00 hod. v sále 

Špýcharu městského muzea. Analytickou 

část studie mapující navrhovanou proti-

povodňovou ochranu města Dvůr Králové 

nad Labem představí zástupci společnosti 

Sweco Hydroprojekt, a. s., kteří jsou zpra-

covateli studie. 

(mik)

Do 2. ročníku participativního 
rozpočtu města je přihlášeno 
devět projektů
V  pátek 15. dubna byl ukončen příjem 

návrhů projektů do  2. ročníku participa-

tivního rozpočtu města Dvůr Králové nad 

Labem s podtitulem Měníme spolu Dvůr. 

Od občanů jsme obdrželi celkem 9 návrhů 

na  zlepšení života ve  městě. Proveditel-

nost jednotlivých projektů nyní posoudí 

pracovní skupina složená ze zaměstnanců 

městského úřadu. U  každého podaného 

návrhu se prověří zejména přiměřenost 

předpokládaných nákladů na  realizaci 

(maximální hodnota navrženého projektu 

mohla být 500 tisíc Kč), časová náročnost 

realizace, dále zda projekt není v  rozporu 

s  plánovanými investičními či neinvestič-

ními akcemi města, majetkové náležitosti 

atd. Navrhovatelé projektů budou v  pří-

padě potřeby vyzváni k  doplnění údajů 

nebo k vysvětlení projektu.

Projekty, které budou vyhodnoceny 

jako realizovatelné, veřejnosti předsta-

víme během letních prázdnin, a  to jak 

v  Novinách královédvorské radnice, tak 

na  webových stránkách www mudk.cz 

a  www.par.mudk.cz a  na  sociálních sítích. 

Zároveň plánujeme veřejné projednávání, 

na kterém by navrhovatelé svoje projekty 

sami představili, a  také výrobu krátkých 

videospotů k propagaci návrhů. 

Hlasování veřejnosti, do  něhož postoupí 

pouze proveditelné projekty, bude probí-

hat opět prostřednictvím elektronického 

formuláře na  stránkách www.par.mudk.cz, 

a to od 16. září do 2. října. 

Na realizaci vítězných projektů město Dvůr 

Králové nad Labem vyčlení v  rozpočtu 

na rok 2023 částku 1 milion Kč.               (mik)

Dopravu po městě usnadní sdílená kola

Město řeší problematiku bydlení, stavět 
chce například v lokalitě Seifertovy ulice
Vedení města Dvůr Králové nad Labem se dlouho-

době zabývá možností bytové výstavby. Na konci 

března se tak v  sále Hankova domu uskutečnilo 

veřejné projednávání rozvoje lokality Sylvárov, 

konkrétně v Seifertově ulici pod technickými služ-

bami, kde město Dvůr Králové nad Labem plánuje 

výstavbu rodinných a bytových domů. 

V úvodu setkání starosta Jan Jarolím v krátkosti 

představil záměr města vycházející ze zástavbové 

studie, která kromě výstavby domů ve  tvaru L, 

v  němž by mohlo být 24 bytů o  velikosti 2+KK 

a 4+KK, řeší také parkování a výstavbu dětského 

hřiště. Mimo jiné uvedl, že zmíněná lokalita 

je v  územním plánu města specifi kována pro 

bytovou výstavbu. Dále popsal dosavadní kroky 

týkající se zasíťování lokality – v roce 2020 došlo 

k  výstavbě plynovodu a  přípojek, která ply-

nule navázala na výstavbu vodovodu a dešťové 

a  splaškové kanalizace včetně přípojek uličních 

vpustí v plánované nové ulici, připravuje se také 

výstavba komunikace, veřejného osvětlení a při-

pojení lokality na  elektrickou síť. Starosta Jan 

Jarolím připomněl také negativní reakce místních 

obyvatel, kteří sepsali proti výstavbě vícevchodo-

vého bytového domu a sportovního hřiště petici. 

Na  základě jednání s  petičním výborem poté 

došlo k úpravě investičního záměru. 

Následně architekt Marek Wajsar představil 

architektonickou studii na bytové domy, jež by 

mohly v lokalitě vyrůst. Poté občané pod vede-

ním facilitárorů diskutovali u tzv. kulatých stolů, 

kde měli možnost se vyjádřit jak k představené 

navržené studii, tak navrhovali, co by mohlo 

v  lokalitě vzniknout, např. bydlení, sportoviště, 

klidová zóna, a  hovořilo se také o  tom, jak by 

chtěli, aby lokalita vypadala v horizontu 10 let. 

Po závěrečném shrnutí všech názorů a nápadů 

proběhla ještě krátká diskuze. Během ní se mís-

tostarosta Jan Helbich vyjádřil k  prodeji parcel 

vyčleněných pro individuální výstavbu rodin-

ných domů a  místostarostka Alexandra Jiřič-

ková zdůraznila, že právě nedostatečná bytová 

výstavba je jedním z  důvodů, proč je správní 

obvod ORP Dvůr Králové nad Labem ze strany 

státu hodnocen jako jedno z  tzv. hospodářsky 

a  sociálně ohrožených území. „Děkuji všem 

občanům, kteří si našli cestu do Hankova domu. 

Setkání ve formě, v jaké proběhlo, jsme pořádali 

poprvé a věřím, že bylo pro všechny přínosem,“ 

uvedla místostarostka Alexandra Jiřičková. 

Ze závěrů setkání nyní město získá zpětnou 

vazbu, která pomůže při dopracování zástav-

bové studie celé lokality. Závěry by měly být 

k dispozici na přelomu dubna a května, poté si je 

bude moci veřejnost prostudovat na webových 

stránkách města a  informace bude také na  Fb 

profi lu města.

Miroslava Kameníková, foto: Jan Skalický

Chcete se rychle dostat z jedné strany Dvora Krá-

lové nad Labem na druhou a nemáte možnost 

nebo nechcete jet autem či autobusem a prefe-

rujete ekologickou dopravu? Tak právě pro vás je 

určen veřejný systém půjčování kol, který zavádí 

stále více českých měst. Projekt tzv. bikesharingu, 

tedy sdílených kol, mohou nyní využívat i občané 

a návštěvníci Dvora Králové nad Labem. K dispo-

zici budou mít 50 kol městského typu, které bude 

možné si vypůjčit a vrátit na celkem 15, resp. 

16 stanovištích. Navíc prvních 15 minut z každé 

jízdy budou mít cyklisté zdarma, půjčení za ně totiž 

zaplatí město, které projekt připravuje ve spolu-

práci se společností nextbike Czech Republic, s. r. o. 

V čem projekt spočívá? Prostřednictvím aplikace 

v chytrém telefonu si na jednom místě půjčíte 

kolo, dojedete, kam potřebujete, a tam kolo do 

označeného stojanu vrátíte. Nejčastěji se počítá 

právě s půjčováním kol pro dopravu na krátkou 

vzdálenost nebo na krátký čas.

„Sdílená kola by měla doplnit systém veřejné 

dopravy a fungovat jako jednoduchý nástroj, 

jak se rychle, zdravě a ekologicky dopravovat 

po městě. Prvních 15 minut každé jízdy navíc 

budou mít uživatelé zdarma, výpůjčku za ně 

zaplatí město,“ říká starosta Jan Jarolím s tím, že 

město tím chce postupně vytvářet prostor pro 

bezpečnou a udržitelnou městskou mobilitu. 

Za dalších 45 minut cyklisté zaplatí 18 Kč a poté

18 Kč za každou další půlhodinu vypůjčení. 

Pokud byste chtěli sdílené kolo využívat celý 

den, zaplatíte maximálně 150 Kč.

Sdílená kola budou k dispozici na 15, resp. 

16 stanovištích. „Tím šestnáctým je Tyršovo kou-

paliště jako sezonní stanoviště. Jejich rozmístění 

jsme řešili s ohledem na spádovost a na místa, 

kam by se na kolách mohli občané a návštěvníci 

dopravovat,“ uvádí starosta Jan Jarolím a pokra-

čuje: „Momentálně chybí stanoviště v Žirči, kde by 

v budoucnu nemělo chybět. Aktuálně však v Žirči 

probíhá výstavba ČOV a kanalizace a místo silnice 

je stavba. Naopak jsme nakonec vyslyšeli přání 

občanů z Lipnice, kteří se na sdílená kola dotazo-

vali, a stanoviště je vedle autobusové zastávky.“

V květnu a v červnu proběhne pilotní fáze pro-

jektu, po vyhodnocení se město rozhodne, zda 

v něm bude pokračovat. „Určitě se objeví řada 

hlasů, že některá stanoviště mohla být umístěna 

jinde. Počkáme si tedy na vyhodnocení pilotní 

fáze a pokud se to ukáže, určitě nebude problém 

stanoviště přemístit tam, kde o ně bude zájem, 

případně přidat další. Věřím, že sdílená kola 

budou nakonec ve městě využívána, pokud ne, 

projekt ukončíme,“ dodává starosta Jan Jarolím. 

Město za první dva měsíce fungování projektu 

zaplatí 100 tisíc Kč bez DPH.

V NKR najdete leták s mapou stanovišť ve městě. 

Více informací o registraci, o ověření dostup-

nosti kol, ceně a odpovědi na nejčastější dotazy:

www.nextbikeczech.com/mesto/dvur-kralove.

Miroslava Kameníková
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Zásahy strážníků 
za březen 2022

Druh zásahu březen 2022

BESIP přestupky  174

Ostatní přestupky na úseku dopravy  4

Překročení nejvyšší povolené rychlosti  34

Nařízení města o parkování 1

Dopravní nehoda 1

Veřejný pořádek (přestupek) 1

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

Obecně závazná vyhláška (přestupek) 1

OZV o volném pohybu psů 1

Občanské soužití (přestupek) 1

Majetek (přestupek) 17

Ztráty a nálezy 4

Prevence (opatření a úkony) 1

Doručení písemnosti (šetření) 5

Odchyt zvířete (opatření) 4

Převoz na PAZS 3

Trestný čin 3

Celkem přestupků a trestných činů: 256 

Celkový počet událostí 534

Pokuty v blokovém řízení 85

Na místě nezaplacených bl. pokut 15

Domluva 100

Předáno policii ČR:  2

Předáno na správní odbor MÚ  7

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Fam trip představil turistické 
atraktivity ve Dvoře Králové 
nad Labem a okolí

Před nadcházející turistickou sezonou při-

pravilo město Dvůr Králové nad Labem 

Fam Trip pro ubytovatele. Ti se tak mohli 

blíže seznámit s turistickými cíli a atraktivi-

tami ve městě a nejbližším okolí a na vlastní 

kůži zažít to, co budou v létě doporučovat 

přijíždějícím turistům. Účastníci navštívili 

stálou Expozici textilního tisku, kterou pro-

vozuje královédvorské městské muzeum, 

kde si potiskli na  připravené látky vlastní 

vzor, dále vystoupali na věž kostela sv. Jana 

Křtitele a  podívali se do  rukopisné kobky, 

prohlédli si Cyklomuzeum v  Žirči, bylin-

kovou zahradu v Areálu Žireč a nechyběla 

ani zastávka v  tamním kostele sv. Anny 

s barokní zvonkohrou. Součástí Fam Tripu 

byla i  návštěva Galerie minerálů, exkurze 

v  Pivovaru Tambor nebo ve  Vánočních 

ozdobách, DUV – družstvo, kde si každý 

namaloval originální ozdobu na  vánoční 

stromek. Skvělé zážitky připravil Safari Park 

Dvůr Králové s krmením žiraf a nosorožců.

Děkujeme všem zapojeným subjektům, 

věříme, že Fam Trip brzy opět zopakujeme.

Šárka Šádková

oddělení KSCR – cestovní ruch a propagace

Chtěli bychom poděkovat všem občanům našeho 

města, kteří odpady správně třídí do  barevných 

kontejnerů na  papír, plasty, sklo a  kovy. Bohužel 

se v  poslední době často stává, že kontejnery 

na  plasty a  papír bývají přeplněny a  odpady se 

povalují i  mimo nádoby. Děje se tak i  přes to, že 

město neustále posiluje frekvenci svozů těchto 

odpadů. 

Plasty jsou sváženy na  většině stanovišť třikrát 

týdně – v  pondělí, ve  čtvrtek a  v  sobotu. Papír 

je svážen v pondělí a na vybraných stanovištích 

i ve čtvrtek.

Lidé v současné době produkují velké množství 

obalů od  zboží objednaného přes internet 

a  obalů od  potravin – od  nápojů, surovin pro 

vaření či hotových jídel. Zdá se, že se již občané 

naučili správně třídit, ale bohužel většinou 

málo minimalizují objem odpadů odkládaných 

do  barevných kontejnerů. I  proto se stává, že 

kontejnery často „přetékají“ a lidé odpad odklá-

dají vedle odpadové nádoby. Přitom správnou 

minimalizací objemu tříděných odpadů lze ušet-

řit až 75 % objemu nádob. 

Jak správně zmenšit objem 
separovaných odpadů?
PET láhve je potřeba buď stočit do  ruličky, 

nebo alespoň sešlápnout, hliníkové plechovky 

a nápojové kartony smáčknout a papírové kra-

bice rozdělit na menší části (podrobnější postup 

viz www.youtube.com/watch?v=-KANrnxo0Lc). 

Pokud budeme správně minimalizovat objem 

tříděných odpadů, přispějeme tím společně 

ke zlepšení pořádku v našem městě. 

Ing. Eva Šírková

odbor životního prostředí

Správnou minimalizací objemu tříděných 
odpadů lze ušetřit až 75 % objemu nádob

Přípravy revitalizace areálu bývalé 
Mayerovy továrny pokračují, začínají 
práce na projektové dokumentaci
Pokračování ze str. 1:

Město Dvůr Králové 

nad Labem za  výše 

zmíněné služby zaplatí 

v  součtu 31,4 mil. Kč 

včetně DPH, letos má 

v  rozpočtu vyčleněno

5 mil. Kč. „Podle soutěž-

ních podmínek měla 

být cena navazujících 

prací určena podle 

metodiky České komory 

architektů, v  tom pří-

padě by to dělalo téměř

36 mil. Kč. Nakonec jsme 

se dohodli na  snížení 

částky na 31,4 mil. Kč. Tato cena navíc zahrnuje 

projekt interiéru a  provedení potřebných prů-

zkumů, což v té původní ceně nebylo,“ vysvětlil 

starosta Jan Jarolím. Investiční náklady na revi-

talizaci areálu se předpokládají ve  výši okolo 

350 mil. Kč. „Přestože jsme nyní na začátku pří-

prav, intenzivně se již nyní zajímáme o možnosti 

fi nancování stavby z  cizích zdrojů, respektive 

z dotací, protože takto náročný projekt bychom 

sami nezvládli,“ sdělil starosta Jan Jarolím. „Zají-

máme se zejména o komponentu z Národního 

plánu obnovy, která se týká regenerace brown-

fi eldů. Projekt postupně konzultujeme a o mož-

ném fi nancování jednáme jak s CzechInvestem, 

tak s Ministerstvem pro místní rozvoj,“ doplnila 

místostarostka Alexandra Jiřičková.

Bývalý areál Mayerovy továrny by se měl v nad-

cházejících letech proměnit v  nové kulturní 

a  zábavní centrum Dvora Králové nad Labem. 

„Čeká nás ještě dlouhá cesta, ale věřím, že se 

nám tento jedinečný projekt podaří dotáhnout 

do zdárného konce a Mayerka se stane místem, 

které budou navštěvovat nejen Královédvoráci, 

ale i  lidé z  širokého okolí,“ dodal starosta Jan 

Jarolím.

Vítězný návrh ateliéru GRIMM architekti, s. r. o., 

Žďár nad Sázavou obsahuje víceúčelový sál pro 

kulturu a  vzdělávání s  kapacitou 500 sedících 

diváků při umístění pódia v  sále a  s  kapacitou

700 diváků s  podiem v  prostoru backstage 

a možností jeho variabilního uspořádání. Dále je 

zde prostor pro zábavně naučné centrum o ploše 

730 m2 a  prostor dětského zábavního parku 

o ploše 730 m2. Loutkové divadlo má navrženou 

kapacitu 80 sedících diváků. Počet parkovacích 

míst navržených do podzemí je 88 a v parteru je 

navrhováno 20 parkovacích míst. Návrh zacho-

vává třípodlažní železobetonovou halu bývalé 

textilní továrny a  k  ní přiléhající dvoupodlažní 

vstupní objekt. Zachovává také stávající vjezd 

a výjezd do areálu z náměstí Republiky a Tylovy 

ulice, vytváří jejich pěší propojení, a tím i umož-

ňuje  dopravní obslužnost sousedících objektů, 

které nejsou ve vlastnictví města. 

Miroslava Kameníková

Vizualizace: GRIMM Architekti, s. r. o.
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Technické služby města informují
Oproti původnímu předpokladu zajišťovali pra-

covníci Technických služeb města Dvora Krá-

lové nad Labem v měsíci dubnu chod zimního 

stadionu pro potřebu utkání hokejistů týmu

HC Rodos, který se probojoval do  skupiny 

o  postup. Poslední utkání s  rekordní návštěv-

ností se konalo 8. dubna 2022. Následující neděli 

pak byl provoz zimního stadionu ukončen.

Údržba zeleně i komunikací
Pracovníci střediska zeleně pokračovali v úklidu, 

přípravě ploch pro výsev letniček a spolupraco-

vali při zakládání trvalkových záhonů. Prováděli 

výchovné řezy stromů a keřů a chystali si tech-

niku pro zahájení sečení trávy. Deštivé počasí 

v začátku měsíce přispělo k  růstu trávy a první 

seče tak proběhly již v posledním týdnu měsíce 

dubna.

Pracovníci komunikací kromě akutních 

i  plánovaných drobných oprav povrchů 

realizovali výstavbu oplocení kolem koupaliště 

a po dohodě s odborem RISM spolupracovali při 

úpravě komunikace v  Žirči. Tuto úpravu povr-

chu prováděla fi rma realizující stavbu čistírny 

odpadních vod a TSm připravovaly obruby pro 

fi nální zaasfaltování.

Pravidla pronájmu reklamních ploch 
před komunálními volbami
V  průběhu měsíce byl vyhlášen termín konání 

voleb do  obecních zastupitelstev. V  souvislosti 

s  těmito volbami bych rád upozornil na  pravi-

dla pronájmu reklamních ploch kandidujícími 

subjekty:

• velikost plakátu pro výlepové plochy je ome-

zena na formát A3;

• každá politická strana, hnutí či volební usku-

pení je limitováno počtem výlepových ploch 

(v současnosti to znamená max. 24 plakátů);

• reklama umisťovaná na  sloupy veřejného 

osvětlení je limitována 

počtem 40 ks pro poli-

tickou stranu, hnutí 

či volební uskupení; 

umístění si zajistí nájemce vlastními silami 

po dohodě a souhlasu TSm s  respektováním 

pravidel a  požadavků odboru dopravního 

a správního městského úřadu;

• objednávky přijímáme do  naplnění kapa-

city reklamních systémů; závazné rezervace 

budou provedeny až po zaplacení objednané 

služby;

• nepovolené reklamy a  výlepy budou odstra-

něny a bude za ně vystavena sankční pokuta 

2.000 Kč na úhradu nákladů s tím spojených.

Více informací o TSm na www.tsdvur.cz.

Ing. Vítězslav Šturma, ředitel

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

Město Dvůr Králové nad Labem pokračuje v opra-

vách vodohospodářské infrastruktury, letos 

na jaře tak investuje do obnovy vodovodu ve Van-

čurově ulici. Stavební práce, které potrvají zhruba 

do  poloviny května, provedou pracovníci Měst-

ských vodovodů a  kanalizací Dvůr Králové nad 

Labem a  město za  ně ze svého rozpočtu zaplatí

4 mil. Kč.

„Obnovu vodohospodářské infrastruktury v ulici 

Nová Tyršova, která byla zahrnuta v Plánu fi nan-

cování obnovy vodovodů a  kanalizací, jsme 

byli nuceni odložit, protože Královéhradecký 

kraj letos nepřistoupí k rekonstrukci krajské sil-

nice směrem na Vítěznou. I proto naši část akce 

částečně nahradíme právě obnovou vodovodu 

ve Vančurově ulici, abychom postupovali v sou-

ladu se zákonem o  vodovodech a  kanalizacích 

pro veřejnou potřebu,“ vysvětlil místostarosta 

Jan Helbich a pokračoval: „Co se týká Vančurovy 

ulice, v roce 2021 jsme zde obnovou řešili hava-

rijní stav vodovodu v horní části ulice, letos tak 

na  tyto práce navážeme a  obnovíme vodovod 

ve zbývající části ulice, a to od křižovatky s Rai-

sovou ulicí až po odbočnou ulici Josefa Židka.“ 

Řidiči tak musejí v opravované části ulice počítat 

s uzavírkou komunikace.

Obnova vodovodu bude realizována včetně pří-

pojek v úseku minimálně pod zpevněným povr-

chem komunikace. Po  dokončení těchto prací 

stavbaři zadláždí chodník a silniční obruby.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Ve Vančurově ulici obnovují starý vodovod 

Město Dvůr Králové nad Labem připravuje rekon-

strukci komunikace u  mateřské školy v  Lipnici, 

která byla zahájena výstavbou dešťové kanali-

zace potřebné k odvodnění komunikace. Stavební 

práce, které jsou rozděleny do dvou etap, provádějí 

Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad 

Labem a  město za  ně ze svého rozpočtu zaplatí 

8,6 mil. Kč včetně DPH.

„Stavbaři v současné době budují zhruba 

70 metrů dlouhý otevřený příkop dlážděný 

z lomového kamene a dále uloží několik stovek 

metrů kanalizačního potrubí,“ popisuje práce 

místostarosta Jan Helbich a pokračuje: „Poně-

kud složitější je během stavby návoz a  odvoz 

materiálu na  otevřený příkop, který je možný 

pouze po kolejové vlečce teplárny.“

Součástí stavby bude protlak pod silnicí číslo 

II/300 v prostoru křižovatky s místní komunikací 

u restaurace U Antonína, který začnou stavbaři 

budovat od pondělí 16. května. Kvůli tomu 

nebude možné projet k mateřské škole od kři-

žovatky u restaurace, příjezd ke školce bude 

možný po místní komunikaci na další odbočce 

ve směru od města.

Výstavbě otevřeného příkopu předcházelo 

kácení stromů na  pozemku, kde vznikne ote-

vřený dlážděný příkop a  který je ve  vlastnictví 

společnosti ČEZ. Kácení zajistila společnost Lesy 

města Dvůr Králové nad Labem. 

Druhá etapa stavebních prací na stavbě dešťové 

kanalizace je pak naplánována tak, aby bylo 

hotovo do konce letošního roku. 

První etapa samotné rekonstrukce komunikace 

by mohla být realizována ještě během letošního 

roku.

Miroslava Kameníková

Foto: Ctirad Pokorný

Rekonstrukce komunikace u lipnické školky začala 

Komunální volby se uskuteční 
23. a 24. září 2022
Prezident Miloš Zeman vyhlásil termín 

letošních komunálních voleb. Do  zastu-

pitelstev obcí se tak bude volit v  pátek 

23. září 2022 od  14:00 do  22:00 hod. 

a  v  sobotu 24. září 2022 od  8:00 do

14:00 hod. 

Město Dvůr Králové nad Labem bude mít 

po  podzimních komunálních volbách 

opět 21 zastupitelů. Tento počet stanovilo 

na  svém březnovém zasedání dosavadní 

zastupitelstvo. Rozhodování o konkrétním 

počtu zastupitelů je omezeno rozpětím 

stanoveným v  zákoně podle počtu oby-

vatel ve městě a přihlíží se také k velikosti 

územního obvodu. Počet zastupitelů pro 

volební období 2022–2026 mohl být sta-

noven v rozpětí od 15-35 členů. 

(mik)

Zkrácená uzávěrka NKR
Upozorňujeme přispěvatele i  inzerenty, 

že uzávěrka Novin královédvorské radnice 

č. 5/2022 bude ve  pátek 13. května 

2022. Děkujeme za  pochopení. Více 

informací o  NKR včetně pravidel na

www.mudk.cz/nkr.             redakce
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Program Plaveš ve škole? 
pomůže školákům
Program nabízí 

první pomoc s uče-

ním pro všechny 

žáky základních 

škol. Každé pondělí 

od  15:00 do  17:00 

hod. čekají v  dětském oddělení knihovny 

studenti královédvorského gymnázia, kteří 

mohou pomoci s  domácími úkoly, dokáží 

vysvětlit novou látku nebo procvičit starou. 

Dá se říci, že umí pomoci (téměř) se vším.

Míša s  Rózou vzkazují: „Prosíme, abyste si 

s sebou přinesli učebnice nebo jiné studijní 

materiály k látce, kterou potřebujete procvi-

čit. Moc nám to pomůže. Těšíme se na vás 

a nebojte se přijít. Nás to baví, protože i my 

si procvičíme to, co jsme se už kdysi učili, 

a navíc potrénujeme komunikaci.“

Společný projekt Nové školy, MAS Králo-

védvorsko, Městské knihovny Slavoj a dob-

rovolníků z řad studentů gymnázia je zcela 

zdarma.

Mgr. Marta Pešková Staníková, ředitelka

MěK Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem

Zveme na informační seminář 
ke Kotlíkovým dotacím 2022
Zájemce o  tzv. „Kotlíkové dotace“ zveme 

na  seminář, který Královéhradecký kraj 

pořádá v  pondělí 9. května 2022  10:00–

17:00 hod. v prostorách Městského muzea 

ve  Dvoře Králové nad Labem. Akce je pro 

vlastníky nebo spoluvlastníky rodinného 

domu, bytové jednotky nebo rekreačního 

objektu. Dozvědí se o  čerpání dotace, 

hlavně o  změnách, ke  kterým dochází 

oproti předchozím výzvám, a  vysvětlen 

bude celý proces od  podání žádosti až 

po  ukončení projektu, včetně způsobu 

úhrady dotace. Dále pracovníci krajského 

úřadu nabídnou občanům metodickou 

pomoc s podáním žádosti o dotaci a reali-

zací projektu. Účast na semináři je zdarma.

(red)

Město Dvůr Králové nad Labem plánovalo letos 

postavit v místní části Verdek nový chodník o délce 

zhruba 430 metrů, s  novou dešťovou kanalizací 

a  včetně opěrných stěn. Na  akci získalo stavební 

povolení a  vloni na  podzim vysoutěžilo zhoto-

vitele stavby. V  rámci předání staveniště se však 

vyskytly problémy v  oblasti majetkoprávních 

vztahů, a to s využitím stěžejního pozemku ve spo-

jitosti s přístupem na staveniště. Stavba je tak nyní 

blokována.

Stavební povolení nabylo právní moci v červnu 

2020, poté bylo možné soutěžit zhotovitele 

stavby, což se podařilo až napodruhé, protože 

do prvního výběrového řízení se žádná společ-

nost nepřihlásila. Teprve po uzavření smlouvy se 

zhotovitelem bylo možné řešit konkrétní způsob 

provedení stavby a harmonogram. Během pře-

dání staveniště však jeden z vlastníků dotčených 

pozemků svůj původně udělený souhlas, který 

nezahrnoval žádné další podmínky, vzal zpět. 

„Z tohoto důvodu jsme již absolvovali řadu jed-

nání, a to jak se zástupci vysoutěžené stavební 

fi rmy, tak s  projektantem, zástupci Osadního 

výboru Verdek a  také s  vlastníkem dotčeného 

pozemku, jehož souhlas, stejně jako souhlasy 

ostatních vlastníků dotčených pozemků, vedl 

v  minulosti k  vydání pravomocného staveb-

ního povolení,“ říká místostarosta Jan Helbich 

a pokračuje: „I přes veškeré snahy města nebyla 

zatím nalezena shoda na  tom, za  jakých pod-

mínek bude možné realizovat chodník v povo-

leném rozsahu.“ Nyní je tak stavba blokována 

a  město Dvůr Králové nad Labem bude muset 

odstoupit od smlouvy s vybraným zhotovitelem. 

Město nemá povinnost uzavřít smlouvu o právu 

provést stavbu (smlouvu o  smlouvě budoucí 

kupní nebo o zřízení věcného břemene) ve chvíli, 

kdy je na ni již udělen souhlas. Běžnou praxí je, 

že až po  realizaci stavby se oddělí části dotče-

ných pozemků, které se zaměří a dojde k jejich 

majetkovému vypořádání. „V tuto chvíli děláme 

vše pro to, aby mohla být stavba chodníku, byť 

v omezeném rozsahu, realizována. I proto jsme 

jednali se všemi zainteresovanými stranami 

a další jednání zřejmě ještě proběhnou. Stavbu 

chodníku vnímáme totiž jako nezbytnou pro 

zajištění bezpečnosti chodců, zejména dětí,“ 

dodává místostarosta Jan Helbich. 

Nový chodník měl vést podél frekventované 

silnice II. třídy, kde nyní chybí komunikace pro 

pěší, a  to v  úseku od  křižovatky s  ulicí Nový 

Vorlech až k  plakátovací ploše u  autobusové 

zastávky ve Verdeku, kde mělo být nové místo 

pro přecházení. Město má letos na  tuto inves-

tiční akci v rozpočtu 15 mil. Kč.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Stavba chodníku ve Verdeku nezačne v plánovaném termínu

Zápisy do  1. tříd základních 

škol, které zřizuje město 

Dvůr Králové nad Labem, 

se po  dvou letech konaly 

prezenčním způsobem, 

budoucí prvňáčci si tak mohli 

v  doprovodů svých rodičů 

vybranou školu osobně prohlédnout. Během

6. a 7. dubna bylo do čtyř základních škol na školní 

rok 2022/2023 zapsáno celkem 173 dětí, u 30 z nich 

je požádáno o odklad povinné školní docházky.  

Výsledky zápisů:
• ZŠ Podharť: 37 dětí u  zápisu, 7 žádostí 

o odklad;

• ZŠ Schulzovy sady: 60 dětí u zápisu, 9 žádostí 

o odklad;

• ZŠ Strž: 29 dětí u zápisu, 5 žádostí o odklad, 

odloučené pracoviště ZŠ Žireč: 5 dětí u zápisu, 

4 žádosti o odklad;

• ZŠ 5. května: 42 dětí u  zápisu, 5 žádostí 

o odklad povinné školní docházky.

Jen pro srovnání: v  roce 2021 základní školy 

ve  Dvoře Králové nad Labem, které zřizuje 

město, obdržely celkem 184 přihlášek (33 žádostí 

o odklad), v roce 2020 se jednalo o 169 přihlášek 

(32 žádostí o odklad) a v roce 2019 se k zápisům 

dostavilo 193 dětí (z toho 24 žádostí o odklad).

Vzhledem k tomu, že se ještě 8. června ve Dvoře 

Králové nad Labem uskuteční zápisy ukrajin-

ských dětí do 1. tříd základních škol na nad-

cházející školní rok, defi nitivní počty prvňáčků 

a  počty otevřených 1. tříd na  jednotlivých 

školách budou známy až na  začátku letních 

prázdnin.

Miroslava Kameníková

K zápisům do prvních tříd přišlo v dubnu 
ve Dvoře Králové nad Labem 173 dětí

Letos opraví západní stranu Hankova domu 
Město Dvůr Králové nad Labem bude letos 

pokračovat v  postupné rekonstrukci histo-

rické budovy Hankova domu. Po  opravách jižní 

a  východní fasády budou stavební práce pokra-

čovat na západní straně, tedy směrem k zimnímu 

stadionu.

Na  západním průčelí budovy budou s  výjim-

kou dvou již osazených replik původních oken 

všechny výplně otvorů nahrazeny novými truh-

lářskými prvky. Současně řemeslníci vymění 

ve  2. nadzemním podlaží budovy kina čtyři 

dožilá okna, která jsou v havarijním stavu.

„Stavební práce za  necelých 6 mil. Kč provede 

společnost Řemeslné stavby, s. r. o., z  Miletína, 

která vyhrála veřejnou zakázku. Město Dvůr 

Králové nad Labem zároveň požádalo o  dotaci 

z  Programu regenerace městských památko-

vých rezervací a  městských památkových zón, 

kde může získat téměř 700 tisíc Kč,“ uvedl mís-

tostarosta Jan Helbich.

Hankův dům je na seznamu kulturních památek 

a město Dvůr Králové nad Labem jeho postup-

nou rekonstrukci realizuje po etapách. V uplynu-

lých letech tak došlo k obnově jižní a východní 

části fasády včetně výměny oken a  dveří. Sou-

časně byla také dokončena rekonstrukce vstup-

ního portiku, včetně štukové výzdoby a  také 

replik historických lamp.

Miroslava Kameníková, foto: Jan Skalický
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Setkávání napříč generacemi, 
děti ze školky navštěvují 
seniory
MŠ Drtinova 

navázala spo-

lupráci s  kli-

enty domovů 

důchodců a domovů s pečovatelskou služ-

bou ve Dvoře Králové nad Labem.

Děti z  některých pracovišť v  dubnu vyra-

zily obveselit seniory s kulturním pásmem 

básniček, písniček a  dramatizací pohádky. 

Společně pak vytvořili jarní dekorace. 

Další pracoviště plánuje návštěvu klientů 

v Diakonii s jarním pásmem tanečků a vydá 

se společně se seniory do  královedvorské 

zoo nakrmit žirafy a  užít si příjemné spo-

lečné chvíle při procházce safari parkem.

Z pracoviště MŠ Žireč při vynášení Morany 

navštívily děti klienty Domova sv. Josefa. 

Při této příležitosti je potěšily krátkým pás-

mem básniček a písniček s jarní tematikou.

Děti nakonec předaly seniorům veliko-

noční přání pro potěšení a  popřály všem 

radostné svátky jara.

Akce jsou součástí projektu, který MŠ Drti-

nova v  letošním roce realizuje a  který je 

podpořen dotací Královéhradeckého kraje.

Tereza Kašparová

MŠ Drtinova

Nejen pro vlastníky 

rodinných a  bytových 

domů, podnikatelské 

subjekty, veřejný sektor, 

ale i  pro všechny spotře-

bitele, kteří chtějí co nejvíce minimalizovat své 

spotřeby a  mít co nejnižší náklady energií, se 

v průběhu května budou konat 3 odborné semi-

náře. MAS Královédvorsko jako organizátor série 

seminářů, vám tak nabízí jedinečnou možnost 

konzultace s energetickým specialistou. 

První seminář se uskuteční ve čtvrtek 5. května 

od  17:30 hod. a  bude zaměřen na  vlastníky 

rodinných domů. Účastníci budou mít možnost 

přinést si vlastní vyúčtování elektřiny i  plynu 

k individuální konzultaci, dozví se rady a tipy sou-

visející se základní optimalizací nákladů domác-

nosti z hlediska energeticky úsporných opatření 

a  chybět nebude i  přehled dotačních možností 

(např. kotlíkovka, Nová zelená úsporám). Každý 

účastník bude mít po  absolvování semináře 

nárok na vytvoření bezplatné energetické studie 

na míru (obvyklá cena je 5.000 Kč) k vyhodnocení 

současného stavu objektu a optimálního návrhu, 

co se ne/vyplatí realizovat.

Druhý ze seminářů, zaměřený na podnikatelské 

subjekty, se uskuteční ve čtvrtek 12. května od 

17:30 hod. Hovořit se bude o potenciálu hospo-

dářství celého podniku nebo podnikatelského 

areálu, konvenčních a obnovitelných zdrojích 

elektrické energie, úsporných opatřeních či 

dotačních příležitostech a fi nancování.

Poslední seminář je pak určen pro všechny spo-

třebitele, kteří chtějí co nejvíce minimalizovat 

své spotřeby a mít co nejnižší náklady energií, 

především pro veřejný sektor a bytové domy.  

Na programu budou témata jako energetická 

chudoba, transformace energetiky a podpora 

obnovitelných zdrojů. Tento seminář se usku-

teční 26. května od 17:30 hod. 

Všechny semináře se uskuteční v salonku Han-

kova domu ve Dvoře Králové nad Labem. Na 

každý je omezený počet účastníků, nutná je 

tedy registrace. Účastnický poplatek na každý ze 

seminářů činí 500 Kč/osoba. Členové MAS Králo-

védvorsko mají slevu 20 %. Podrobnosti k platbě 

poplatku a registraci na www.maskd.cz.

Ing. Lenka Křížová, DiS., MAS Královédvorsko

Pozvánka na sérii seminářů na téma 
Energetika a úspory energií

Patnáct let se vždy začát-

kem dubna sjížděly taneční 

týmy ze všech koutů České 

republiky do Dvora Králové 

nad Labem, aby zde před 

přísným zrakem poroty 

představily svá vystoupení. 

Pak ale přišla nečekaná vlna pandemie covid-19 

a  na  dva roky zastavila téměř vše, včetně tra-

diční taneční soutěže, kterou pořádá Dům dětí 

a mládeže Jednička a která již od roku 2005 nese 

název Dvorská Jednička. Letos konečně opět roz-

vířily prach parketu Hankova domu tisíce nohou 

malých tanečnic a tanečníků a soutěž se po vynu-

cené dvouleté pauze opět rozjela naplno.

Zpočátku u organizačního týmu soutěže pano-

vala velká obava, neboť koncem ledna, kdy se 

soutěž začíná připravovat, stále platila ome-

zení počtu účastníků pro konání veřejných akcí 

a  cokoliv plánovat v  té době na  duben se rov-

nalo věštění z  křišťálové koule. Ale předběžný 

průzkum mezi tanečníky, které jsme oslovili, 

ukázal, že dost týmů je ochotno se soutěže 

zúčastnit i  za  předpokladu platnosti některých 

omezení. A tak jsme soutěž spustili!

Vyplatilo se! Nejenže jsme tím spustili lavinu 

dalších tanečních soutěží, které rovněž začaly 

ohlašovat své termíny konání, ale také jsme se 

v  počtu přihlášených účastníků dostali téměř 

k tisícovce, což předčilo naše očekávání. 

Nakonec jsme soutěž proti původnímu plánu 

museli i  dodatečně rozdělit, a  tak vystoupení 

mažoretek, cheerleaders a  moderních tanců 

probíhala v  Hankově domě a  paralelně s  tím 

v místním gymnáziu probíhala soutěž orientál-

ních tanců – Belly dance.

O  poháry, medaile a  diplomy v  letošním roce 

přijela nakonec bojovat více než tisícovka dětí 

ze všech koutů naší země a  nechyběli zde ani 

zástupci místních tanečních skupin. Na prvních 

příčkách se umístily děti z TS Attitude a  Ange-

les Dance Group, a první místo vybojovaly také 

mažoretky Tweety z kroužku DDM Jednička.

A radovali se nejen ti, kteří obsadili první příčky. 

Spokojenost byla znát na  všech účastnících. 

Spokojenost, že se po dvou letech opět mohou 

setkat, tančit, soutěžit a být u toho. Přejme si tedy 

navzájem, ať další ročníky Dvorské Jedničky už 

nikdy nic a nikdo nepřeruší a ať se každoročně 

vždy začátkem dubna sál Hankova domu otřásá 

pod nohama tisíců malých tanečníků.

Sylvie Černotová, DDM Jednička

Dvorská Jednička opět roztančila Hankův dům 

Taneční obor místní ZUŠ 

R. A. Dvorského dostal 

po  covidové pauze pří-

ležitost vystoupit před 

diváky v prostorách Han-

kova domu. V  sobotu 

2. dubna předvedly žákyně tanečního oboru 

na  IV. plese města Dvůr Králové nad Labem 

tři choreografi e z  baletu Love in the Sky, který 

vytvořil jejich učitel Lubomír Kábrt. Děvčata 

byla opravdu pilná a musíme je za jejich výkon 

pochválit. Bylo krásné sledovat je po tak dlouhé 

pauze, jakou radost měla ze svých vystou-

pení. Chtěla bych poděkovat paní Kameníkové 

za  vstřícnost, poskytnutí zázemí a  hladký prů-

běh generálních zkoušek.  Jaroslava Beková, ZUŠ R. A. Dvorského

Předtančení na plese města
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Dvůr Králové se vylidňuje, stárne, stagnuje. Jak 

to můžeme zvrátit? Aby zdejší fi rmy prospero-

valy, potřebují kvalifi kované pracovníky. Ti ale 

chtějí vedle dobré práce budovat nový domov 

ve městě, které myslí dopředu: na bezpečí, čis-

totu, zeleň, na děti i seniory, na kvalitní nabídku 

kultury a  sportu. Pak se rozhodnou v  našem 

městě usadit a pracovat. 

Díky lidem budou zaměstnavatelé prosperovat 

a  dál rozšiřovat nabídku pracovních míst. Spi-

rála rozvoje se roztočí tím správným směrem. 

Odkoupení velké části areálu TIBY Zálabí je pro 

město klíčovým krokem. Bez vlastních pozemků 

bychom totiž o novém zimním stadionu, bazénu 

nebo bytech mohli dál jen snít. Takto je konečně 

máme kde postavit.

Ing. Veronika Tomková

zastupitelka (DKoalice – TOP 09)  

Zálabí – na bývalou 
pýchu Dvoráků 
budeme opět hrdí

Horší, než nesplnit cíl, je nemít žádný
Praxí vedení našeho města se stalo nakupování 

budov i pozemků – vše je strategické a musíme 

to tedy koupit. Péči o všechny naše nemovitosti 

ale dost zanedbáváme. 

Prostor bývalé Tiby Zálabí, za  který se utra-

tilo 40 milionů, se stal naším majetkem teprve 

nedávno. Může zde být krytý bazén a také zimní 

stadion... Co na tom, že před časem se pan sta-

rosta vyjádřil, že bazén město stavět nebude, ať 

se najde soukromý investor a postaví jej. 

Do stávajícího zimního stadionu jsme zase inves-

tovali nemalé prostředky na  projekt nového 

chlazení nebo na  projekt protipožárních opat-

ření – nic z  toho se realizovat nebude, zřejmě 

bude lepší postavit stadion nový. Podobně 

v  šuplíku skončí i  hotový projekt rekonstrukce 

rekreačního bazénu na  koupališti, nyní bude 

představena koncepce revitalizace celého are-

álu koupaliště, kterou připravil pan městský 

architekt Kocourek. Na  křižovatce pod nemoc-

nicí u  Laušmanů zase měla vzniknout lezecká 

stěna, projekt je také někde uložen, podobně 

jako projekt loutkového divadla, které mělo 

vzniknout v  budově na  náměstí vedle bývalé 

spořitelny nebo studie na  komunitní centrum 

za 600 tisíc v městském muzeu. 

Jen mrháme našimi penězi, energií a  časem 

úředníků, kteří se tomu věnují!!! Město by 

ve  správě svého majetku mělo jít příkladem 

a  pečovat o  něj. Proto jsem na  posledním jed-

nání zastupitelstva navrhovala, abychom se 

konečně chovali jako řádní hospodáři a  začali 

s rekonstrukcí restaurace Staré radnice, která je 

v  současné době prázdná a  je tedy skvělá pří-

ležitost ji opravit. Nebylo to odsouhlaseno!

Přitom je prostor v  žalostném stavu a  více než

30 let se do něho neinvestovalo. Mohli bychom 

jej poté nabídnout k  pronájmu a  žádat také 

odpovídající nájemné do  naší kasy. Mohla by 

zde být krásná restaurace a třeba by do ní kromě 

Dvoráků zavítali i mnozí turisté ze ZOO. A naše 

tolik kritizované vylidněné náměstí by zase tro-

chu ožilo.

Možná je už načase si stanovit cíle a ty také plnit!

Dana Bohutínská

zastupitelka (ODS)

Přikládám foto ze hřbitova ve  Verdeku. Věřte 

nebo ne, toto tam je od dušiček. V listopadu tam 

byl ještě složený starý dřevěný plot, který byl 

po mém telefonátu bývalému řediteli, uklizen.

Informovala jsem začátkem dubna pana ředi-

tele Tsm a pana starostu e-mailem. Ani jeden mi 

neodpověděl. Stačilo napsat, díky za  informaci, 

dám to do pořádku. Ale nic.

Tak jsem e-mail přeposlala zastupitelům. A hle, 

ozval se jediný, básník: „Přilož děvče ruku k dílu, 

prospěje ti pohyb, o tom není pochyb...“ atd. 

Docela by mě pobavil, kdyby nás technické 

služby nestály ročně 70 milionů. Tak jsem si taky 

zarýmovala, něco v  tom smyslu: „Nový ředitel 

sliboval nápravu přeci, místo toho jenom ruku 

na fi nance trčí...“ a něco ve smyslu, že jako zastu-

pitel by měl mít i  náš bývalý triatlonista zájem 

na pořádku ve městě. Máme zkrátka každý jinou 

představu o  hospodaření a  fungování města. 

Někomu přijde v  pořádku, že hospodaříme se 

sekyrou kolem 200 mil. Kč, aniž by to bylo někde 

vidět. 

Mně to normální nepřijde. Jsme tu přece pro 

občany. Pak čteme, jak a co se uklízelo, opravo-

valo, městská policie, jak řeší a pracuje. 

Ale pokud všechno funguje, jak má, není třeba 

o  tom psát. To přeci vidíme na  každém kroku. 

Možná není dobře, když vedoucí městských 

organizací jsou zároveň zastupiteli, nebo 

dokonce radními. Pro někoho to je báseň, pro 

jiného konfl ikt zájmů.

Libuše Vonková

zastupitelka (ODS)

Poezie v našem městě

Dejme sdíleným kolům ve městě šanci

Na podzim jsme s dobrovolníky v rámci projektu 

Rozkvetlé Královédvorsko zasadili na  dvanácti 

místech ve  Dvoře asi 5  000 kusů jarních cibu-

lovin. Ty nyní postupně rozkvétají a  po  jejich 

odkvětu na  ně navážou oblíbené letničkové 

„louky“ tak, aby letošní kvetoucí sezona byla co 

nejdelší.

Projekt byl podpořen z královédvorské městské 

dotace na veřejně prospěšné aktivity a z Nadace 

rozvoje občanské společnosti (program Vy roz-

hodujete, my pomáháme).

Pokud i Vy chcete mít u  svého bydliště, praco-

viště nebo jinde ve  Dvoře zákoutí s  květinami, 

obraťte se na  mě a  poradím Vám s  jeho rea-

lizací. V  rámci městského programu Adopce 

zeleně (mudk.cz: adopce zeleně) již vzniklo více 

takových ploch a  další se chystají, není to nic 

složitého.

Rovněž se můžete zapojit do výsadeb jako dob-

rovolník nebo podporovatel, i  pokud vlastní 

místo k  výsadbě nemáte. Připojte se k  nám 

na  Facebooku do  skupiny „Rozkvetlé Králo-

védvorsko“ nebo napište na linda21@centrum.cz 

a proměňte s námi Dvůr v moderní město, kde 

se nám bude dobře žít.

Linda Harwot

Chceme kvetoucí 
Dvůr Králové

Sdílení kol ve  Dvoře Králové nad Labem se 

v  posledních několika měsících stalo tématem 

diskuzí hlavně na sociálních sítích – a to diskuzí 

převážně negativních. Není až takovým překva-

pením, že projekt, který se měl pouze zkopíro-

vat tak, jak funguje ve více než dvaceti městech 

České republiky a  přibližně dvou desítkách 

evropských zemí, na  největší odpůrce narazil 

právě ve Dvoře Králové nad Labem. 

Ano, vzdálenosti mezi vlakovým nádražím, zoo-

logickou zahradou, centrem města, koupališ-

těm nebo městskými částmi nejsou malé, ale 

možná právě cesta sdílených kol je zde jedním 

z  možných řešení, a  navíc řešením ekologic-

kým. Pokud navíc je první čtvrthodina každé 

jízdy dotována městem a  uživatele nic nestojí 

a  pokud v  budoucnu bude pokračovat nejen 

výstavba Labské cyklostezky, ale i sítě cykloste-

zek po našem městě, připadá mi tento způsob 

řešení ve složitém území jako velmi vhodný. Jsme 

samozřejmě připraveni diskutovat o  množství 

i umístění stojanů na sdílená kola, stejně tak jako 

o jejich počtu, nicméně nechme tuto diskuzi až 

po vyhodnocení pilotní fáze projektu.

V  našem městě je to ale se sdílenými koly jako 

skoro se vším – ti, kteří dnes nejvíce volají 

po transparentnosti a co nejširším a nejčastějším 

veřejném projednávání takřka všeho, by si měli 

hlavně zamést před vlastním prahem a  zkusit 

se rozvzpomenout na  to, jakým způsobem se 

v  minulosti komunikovalo a  vše projednávalo. 

Nejde o  to dělat něco potají, ale hlavně s  rozu-

mem – oddělit čistý populismus od zdravé debaty 

s občany v případech, kdy je to skutečně třeba.

Aby se nakonec nestalo s  projektem sdíle-

ných kol to, co např. s  přípravou rekonstrukce 

rekreačního bazénu na  Tyršově koupališti, 

tedy pod záminkou nekonečné diskuze se pro-

jekt místo potřebné realizace stále odsouvá 

do budoucnosti.

Stále věřím, že sdílená kola si i  přes složitý 

začátek ve  Dvoře Králové nad Labem najdou 

své příznivce, a nakonec se opět ukáže, že celá 

negativní a  uměle vyvolaná kampaň byla jen 

bouří ve  sklenici vody. Ten, kdo má opravdový 

zájem na skutečném rozvoji města – třeba jako 

zastupitel – by přeci měl sám hledat možnosti 

a  způsoby ke  zlepšení společného života a  ne 

jen neustále všechno kritizovat. 

Ing. Jan Jarolím, starosta města
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AREÁL SLOVANY

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

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

PRONÁJEM SKLADOVÉ HALY 3. patro s výtahem

 265 m2 za 5.520 Kč měsíčně
Informace k pronájmu – tel.: 603 703 001

KOVOŠROT SLOVANY
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

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

PŮJČOVNA NÁŘADÍ – STROJŮ, TECHNIKY –

 občanům i fi rmám

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

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

www.slovany.cz

Koupím menší BYT 1+KK, 1+1, 2+1 nebo 

2+KK ve  Dvoře Králové nad Labem, 

jsem přímý zájemce, platba připravena,

Katka 733 384 561.

INZERCE  V NOVINÁCH 

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

Více na:

www.mudk.cz/nkr

tel.: 499 318 258

VŠEOBECNÉ NEBO
PRAKTICKÉ SESTRY

DO BUDOUCÍHO
SPECIALIZOVANÉHO

SE ZVÝŠENOU
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roků

TU13461    cena: 3.150.000 Kč
Rekonstruovaný byt 3+kk o obytné ploše 54,7 m2

v přízemí zděného domu v centru DKnL.

DK13452    cena: 3.499.000 Kč
Prodej bytu 3+KK (77 m2), 2. patře zděného bytového

domu v blízkosti centra DKnL.

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.

TU13459    cena: 2.250.000 Kč
Prodej pozemku vhodných pro výstavbu domu 

v obci Doubravice. Celková výměra pozemku: 2256 m2.

www.tana.cz

Realitní kancelářeRealitní kanceláře

klíč k vaší
spokojenosti

PRODÁVÁTE S NÁMI
rozumíme nemovitostem už od roku 1992
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Noví občánci města
V březnu 2022 se narodilo 8 občánků našeho města – 6 chlapců a 2 děvčata.

Jana Náhlovská, evidence obyvatel

Úmrtí
V měsíci březnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 36 lidí, z toho bylo 

17 královédvorských občanů, 5 mužů a 12 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

Sňatky
V měsíci březnu uzavřeli v Kuksu manželství tito snoubenci:

Jan Klouza a Monika Přibylová    – 19. 3. 2022

Údaje jsou zveřejněny na základě souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Společenská rubrika Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili v  březnu 36 občanů 

s  gratulací k  životnímu jubileu. V  tomto období oslavily 4 páry stříbrnou 

svatbu, 5 párů zlatou svatbu a 2 páry diamantovou svatbu. 

Lenka Havlová, Komise pro občanské záležitosti

Gratulace k životnímu jubileu
V březnu letošního roku oslavila se svými blízkými v rodinném kruhu paní 

Marie Trösterová 102. narozeniny. Za město Dvůr Králové nad Labem pře-

jeme především hodně zdraví a spokojenosti.

redakce

Vzpomínka
Dne 27. května 2022 vzpomeneme nedožitých 80. narozenin naší dlou-

holeté spolupracovnice paní Evy Duškové. „Sestřička Evička“ milovala 

práci mezi dětmi. Svojí příkladnou trpělivostí, láskou a  porozuměním 

dětem pomáhala zpříjemňovat pobyt v  oční léčebně. Za  vše děkují 

a nezapomenou 

zaměstnanci LZV „Oční školy“

Zleva: Anetta Šévlová, Tadeáš Vágner, Stella Vlášková, Barbora Bínová,

Josef Janeček a Vít Kubizňák.

Zleva: Matyáš Bek, Rozálie Pospíšilová a Lukáš Lachnitt.

Zleva: Matyáš Novák, Eliška Janečková, Kenza Farhani a Eliška Nohejlová.

Vítání občánků
Po dlouhé pauze zaviněné koronavirovou pandemií bylo obnoveno vítání 

občánků města Dvůr Králové nad Labem. V  první polovině dubna bylo 

slavnostně přivítáno celkem 13 dětí. Fotografi e dětí, které se s rodiči vítání 

zúčastnily ve druhé polovině měsíce, najdete v dalším vydání Novin králo-

védvorské radnice. 

Naše organizace spravuje 

dva domy s  pečovatel-

skou službou (v  Sadové 

a  ve  Strži) s  85 byty, 

ve  kterých žije 90 osob, 

převážně seniorů. Vloni 

jsme uzavírali 21 nových 

nájemních smluv. Bydlení 

v DPS propojuje moderní 

bydlení laskavé k  potře-

bám seniorů a  dostup-

nost pečovatelské služby 

v  případě, že obyva-

telé potřebují pomoct 

v  některých činnostech. 

Pečovatelská služba je 

poskytována denně od

6:00 do 22:00 hod. 

Zřizovatel, město Dvůr 

Králové nad Labem, pravidelně investuje do  revitalizace DPS, zejména 

v Sadové, který je v provozu již téměř 50 let. Má krásné umístění u parku 

a  sám má prostornou zahradu. Vnější vzhled prošel v  minulých letech 

nezbytnou kompletní přeměnou – má nová okna, střechu, je zateplený 

a postupně probíhají rekonstrukce vnitřních prostor. Díky tomu obyvatelé 

získali moderní multifunkční společenskou místnost, zaměstnanci kvalitní 

prostory pro svou práci a  postupně se předávají k  užívání nové zmoder-

nizované byty, které splňují podmínky pro život dnešních seniorů. Letos 

plánujeme připojení všech bytů v obou DPS k internetu. 

Kromě samotného bydlení mají obyvatelé možnost využívat širokou 

nabídku volnočasových aktivit, které jsou velmi žádané – cvičení a  jiné 

pohybové aktivity, trénování paměti, tréninkové kavárničky, drobné výlety, 

hudební odpoledne, společné aktivity s  dětmi. V  letošním roce vznikl

v  DPS Strž Gentleman Club, který reaguje na  potřeby mužů. Muži tvoří 

čtvrtinu všech nájemců v DPS Strž. Navíc v obou domech probíhají jednou 

týdně Kluby důchodců. Senioři mají více potřeb, než jim často přiznávají 

ostatní. Nestačí mít pouze ekonomické a  materiální zajištění, byť je toto 

určitě důležitým předpokladem pro spokojené stárnutí a stáří, ale nezbytně 

potřebují být milováni, nebo alespoň kladně přijímáni, mít kolem sebe 

dobré a chápající lidi, být i nadále užiteční a mít možnost prožívat smys-

luplný život. O  potřebě být užiteční vypovídá i  jejich spontánní zapojení 

do  pomoci ukrajinským uprchlíkům. Mezi sebou vybrali neuvěřitelných 

15 tisíc Kč, za které nakoupili potřebné věci pro ty, kteří utíkají před válkou 

na Ukrajině (viz foto).

Bližší informace o  aktivitách naší organizace najdete na  stránkách 

www.psdvurkralove.cz a facebookovém profi lu https://www.facebook.com/

pecovatelska.sluzba.dknl.

Mgr. Marcela Hauke, ředitelka 

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem

Bydlení v domech 
s pečovatelskou službou je 
stále žádanější a atraktivnější
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Zajímavosti ze SPOŠ Dvůr Králové nad Labem

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem
Duben na gymnáziu
Dubnový měsíc svými aktivitami konečně navázal 

na  dobu předcovidovou, mohli jsme uskutečnit 

akce bez režimových opatření. V aule se uskuteč-

nily besedy pro všechny třídy školy, pokračoval 

tradiční sportovní turnaj tříd, v  úterý 12. 4. pro-

běhly od  16:00 hod. konzultace o  prospěchu 

a  chování, konalo se další víkendové setkání 

Talent centra, na  konci měsíce výstava Klubu 

železničních modelářů v tělocvičně školy. V úterý 

26. 4. se uskutečnila v aule školy závěrečná pre-

zentace projektu Příběhy našich sousedů.

V prvním dubnovém týdnu se dvě vyučující fran-

couzského jazyka vydaly na zahraniční pedago-

gickou stáž na Lycée français do Madridu. 

Prvotní záměr navštívit francouzskou školu 

ve Francii nevyšel, přes různé kontakty se nám 

podařilo dostat na prestižní školu se 4 500 žáky 

a  300 pedagogy. Týdenní program byl nabitý 

různými vhledy do  hodin, konzultacemi s  uči-

teli, jednáními se zástupci komplexu i  ředite-

lem školy, prohlídkami jednotlivých částí školy. 

Důležité bylo navázání kontaktu a ladění možné 

spolupráce od  září 2022. Obdobné výměnné 

pobyty pedagogických pracovníků čekají ještě 

vyučující dalších cizích jazyků (v  případě rus-

kého jazyka řešíme jiné možné alternativy). Celý 

projekt je pod grantem I-KAP KHK II a  potrvá 

ještě necelé dva roky.

Po  Velikonocích jsme 

přivítali na gymnáziu i ve městě skupinku žáků 

a  učitelů z  Cloppenburgu, tradiční výměnný 

pobyt jsme zrealizovali po dvouletém odkladu.

V  době psaní článku máme rozeběhnuté přijí-

mací řízení, prozatím proběhly zkoušky pro čtyř-

leté gymnázium. Výsledky řízení pro oba obory 

byly zveřejněny 28. 4.

Duben byl posledním měsícem studia žáků 

4. ročníků, přeji jim do  následujícího zkouš-

kového období pevné nervy, klidnou hlavu 

a kapku štěstí.

Mgr. Martina Kubíková

ředitelka školy

Jarní bazar knih
Díky polevujícím covidovým opatřením mohl 

konečně proběhnout v  budově královédvor-

ského gymnázia řádný bazar knih, pořádaný 

hostitelskou školou a  Spolkem pro Dvorek. 

Oproti podzimní venkovní verzi doprovázel 

celou akci bohatý program.

Od  devíti hodin mohli návštěvnici začít nosit 

staré knihy a  přijít si pro nový poklad. Kolem 

jedenácté hodiny se v přízemní tělocvičně začala 

shlukovat skupinka deseti regionálních autorů 

knih, aby povyprávěla o  své cestě a  zkušenos-

tech s vydáním knih. Moderování debaty se ujal 

pan profesor Ivo Rejchrt a položil kolegům čtyři 

jednoduché dotazy, z  čehož se však vyvinula 

velmi zajímavá debata na hodinu a půl. Přede-

vším díky odlišným žánrům a rozdílnému věko-

vému složení skupiny byla debata obohacující

nejen pro diváky, ale pro autory navzájem.

Po pauze na guláš a kávu byl prostor pro zakou-

pení knih a jiných prodávaných předmětů. O půl 

jedné začala beseda s  autorem dětských knih, 

panem Václavem Dvořákem. Povyprávěl o svých 

zkušenostech i  o  jeho pohledu na  dnešní mlá-

dež a čtení.

Během celého dne bylo možné vyzkoušet si 

v prvním patře kvíz o našem městě pod vedením 

Matouše Hojného, který si připravil přes dvacet 

otázek z různých oblastí, nebo si vybrat ze široké 

nabídky deskových her a zahrát si s přáteli. Paní 

profesorka Yveta Šecová připomněla návštěvní-

kům výročí 100 let od  narození básníka J. Ská-

cela, k němuž nechyběl ani výtvarný doprovod 

z  rukou našich žáků. V  knihovně byl prostor 

pro projevení talentu u  velikonočních dílniček 

s výrobou záložek, květin z papíru a zdobením 

perníčků.

Budeme se těšit příští rok a loučíme se tematic-

kým nazdar bazar!

Dan Jarolímek, Lenka Malichová a Matěj Vaněk (5. C)

Zázemí pro 42 uprchlíků v naší 
ubytovně
Ve  čtvrtek 17. března přijelo pozdě večer 

do  budovy bývalé ubytovny v  našem areálu 

42 uprchlíků z  Ukrajiny, většinou ženy s  dětmi. 

Děkuji všem, kdo nám zejména v prvních dnech 

pomáhali s  vytvořením zázemí a  bezpečného 

prostředí pro tyto naše hosty, poskytli jim oble-

čení, léky, drogerii, seznámili je s  městem, ale 

také v dalších dnech i týdnech reagovali bezpro-

středně na další potřeby. Po měsíci je situace již 

stabilizována, děti chodí do školy, dospělí si našli 

či hledají práci. 

Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch, ředitel školy

Zájem o bezpečařinu převyšuje 
4krát kapacitu oboru 
V  úterý 22. března proběhlo první tradiční 

setkání se zájemci o  studium na  naší škole. 

Seznámili jsme se osobně s  uchazeči oboru 

Bezpečnostně právní činnost. Tento obor patří 

na  naší škole mezi nejpopulárnější, letos se do

1. ročníku hlásí 115 zájemců, kapacita je 28 žáků. 

Z  důvodu velkého zájmu jsme tedy zorganizo-

vali dvě setkání pro tento obor. Společně jsme 

si prošli státní přijímačky z češtiny a matematiky, 

a dokonce jsme cvičně vyzkoušeli i fyzické testy 

(běh na 1 km a motorický test). 

Setkání s  dalšími obory – Aplikovaná chemie, 

Cestovní ruch, IT – kybernetická bezpečnost, 

Kosmetické služby, Masér sportovní a  rekon-

diční – proběhlo 2. dubna 2022. 

Nezapomněli jsme ani na  rodiče těchto dětí, 

kterým jsme představili ukázky toho, co se u nás 

žáci během studia naučí.  

Zároveň proběhly před dubnovými přijímacími 

zkouškami již tradiční online přípravné kurzy 

přes Teams. Celkem se v  prvním kole na  naši 

školu přihlásilo 412 zájemců, naše škola má 

v prvních ročnících kapacitu 174 žáků.

Apríl v podání 2. ročníku oboru IT
Prvního dubna si můžeme dělat srandu pomalu 

ze všeho. Druháci oboru IT dostali za úkol vymys-

let a nasázet pomocí programu Microsoft Publis-

her titulní stranu novin – a  to zcela dle své fan-

tazie. Cílem bylo naučit se pracovat s programem 

Publisher, kreativně použít vlastní grafi ku a nasá-

zet smyšlené texty. Takto vytvořené aprílové 

titulní stránky novin můžete zhlédnout na našem 

webu www.sposdk.cz v rubrice Náš blog.

SPOŠCAST
Již dříve jsme vás informovali o  tom, že kaž-

dou druhou neděli se ve  14:00 hod. můžete 

těšit na nový díl našeho SPOŠCASTu. Přinášíme 

takto neformální rozhovory s lidmi z naší školy, 

ale i s bývalými studenty. Mezi nejnovější hosty 

patří dokonce i  současný žák naší školy Patrik 

Bracinik, který již v  druhém ročníku začal pra-

covat jako programátor 

pro mezinárodní spo-

lečnost. Všechny díly 

najdete na  našem You-

Tube kanále, na  který se 

dostanete přes přiložený 

QR kód.

Ladislav Válek

Účast žáků SPOŠ na YPEF 2022 

V  úterý 15. března 2022 se konalo místní kolo 

soutěže YPEF (Mladí lidé v  evropských lesích) 

ve Dvoře Králové nad Labem. Naši školu repre-

zentoval tým ve  složení: Daniel Rozehnal, Mar-

tin Dobrovič, Jiří Přibyl. Po  vědomostním testu 

a později přírodovědné poznávačce jsme obsa-

dili celkové 2. místo. V soutěži sice dále nepokra-

čujeme, ale díky této zkušenosti a zejména díky 

panu Lokvencovi jsme se dozvěděli spoustu 

nových informací o lese. 

Daniel Rozehnal, 3. B 



4/2022 NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE

13www.mudk.cz

Ukliďme Česko na 5. květnu
Letos se naši mladí 

přírodovědci zapojili 

do celorepublikové akce 

s  „Ukliďme Česko“, kte-

rou jsme uskutečnili 

v  pondělí 4. dubna.  

Našemu rozhodnutí 

předcházely procházky 

v  rámci Badatelského klubu a  s  tím spojená 

nespokojenost dětí s  chováním některých jed-

notlivců, kteří odpadky do  přírody odhazují. 

Proto jsme si nejdříve zmapovali okolí naší školy 

a  následně vybrali nejpostiženější místa. S  ver-

vou jsme se pustili do úklidu. Největší odměnou 

nám pak byla radost z  dobře odvedené práce 

a pohled na čistší kus země.

Mgr. Jan Flídr

Krabice od srdce
V březnu se 6. a 8. třída zúčastnily sbírky Krabice 

od  srdce pro děti z  Ukrajiny. Tuto sbírku pořá-

dala Diakonie společně s TV Nova. 

Během jednoho týdne jsme vybírali školní 

potřeby, hry a  sportovní vybavení. Poté jsme 

společně ozdobili a nabarvili krabice, do kterých 

se následně věci vložily, a v pátek 18. března se 

naše třídní paní učitelka postarala o  to, aby se 

naše krabice dostaly na výběrové místo. 

Všichni byli rádi, že mohli nějak pomoct a zapo-

jit se do tohoto projektu. Doufáme, že jsme ukra-

jinské děti potěšili.  

žáci 8. třídy

Aktuality ze ZŠ 5. května

Zprávy ze ZŠ Schulzovy sady MŠ Drtinova
Děti se těší do základní školy

Přestup dítěte z  povinného předškolního 

vzdělávání v  posledním roce mateřské školy 

do základní školy znamená nejen pro samotné 

dítě, ale i jeho rodinu velkou životní změnu. Aby 

vše proběhlo snadně a u dětí se podařilo napl-

nit radostné představy z plnění školních povin-

ností a  z  nové role „žáka“, je nutné, aby bylo 

v MŠ na úspěšný vstup do ZŠ intenzivně a cíleně 

připravováno. 

Velkou roli v  tomto případě hraje i  podpora 

a rozvoj vzájemné spolupráce s rodinou dítěte. 

Všechna pracoviště naší školy kladou na  toto 

významné období velký důraz.  

Každoročně, vždy od  2. pololetí školního roku, 

probíhají na  již zmiňované téma po  našich 

budovách různé akce, jako například tento rok: 

ukázkové hodiny pro rodiče předškoláků týka-

jící se připravenosti k zápisu do samotných ZŠ; 

možnost individuálních konzultací s  třídními 

učitelkami o  průběhu a  výsledcích ve  vzdělá-

vání dětí; besedy pro rodiče s paními učitelkami 

budoucích prvňáčků ze ZŠ 5. května a  ZŠ Strž 

na  téma „Školní připravenost“ nebo návštěvy 

předškoláků 1. tříd spádových základních škol 

města Dvora Králové nad Labem. 

První zkušenosti a představy o ZŠ tedy již všichni 

naši předškoláci i  jejich rodiče jistě mají, a  tak 

nám nezbývá nic jiného, než všem popřát hodně 

štěstí a úspěchů v další etapě jejich života. Záro-

veň mi dovolte touto cestou poděkovat všem 

ředitelům dvorských základních škol za  výbor-

nou spolupráci s naší mateřskou školou a paním 

učitelkám 1. tříd za  možnost přijít se s  budou-

cími prvňáčky podívat za  svými kamarády 

na „opravdovou hodinu“. 

Bc. Klára Kulhánková

MŠ Drtinova

Ukrajinci v naší 
škole
V  průběhu března začali 

přicházet do  naší školy 

ukrajinští žáci. Jejich 

počet se ustálil na  23. 

Jedná se o  žáky různých 

ročníků, kteří jsou inte-

grování do  běžných tříd. Spolupracujeme se 

ZŠ Strž na  realizaci dvou kurzů českého jazyka 

přímo v  naší škole. Mladší žáci využívají školní 

družinu, většina dětí se stravuje ve  školní 

jídelně. Nic nejde úplně samo, ale zazname-

náváme pokrok. Žáci se zapojují do  činností, 

komunikují se spolužáky. Učitelé i žáci využívají 

k  dorozumívání cizí jazyky, slovníky, obrázkové 

karty, mobilní aplikace, on-line učebnice apod. 

Snažíme se, aby se zde ukrajinské děti cítily 

dobře a  pobyt ve  škole byl pro ně přínosem. 

Pro ukrajinské předškoláky připravujeme zápis 

do 1. třídy. Ten se uskuteční ve středu 8. června 

od 14:00 do 17:00 hod. 

Mgr. Ivan Jugl, ředitel školy

Úspěchy z olympiád
Do  krajského kola matematické olympiády, 

které se konalo koncem března v Hradci králové 

na  Biskupském gymnáziu, postoupila Adéla 

Sedláčková a  Petr Holubec (žáci 9. B). Během 

čtyř hodin se snažili vyřešit čtyři složité úlohy. 

To se jim podařilo na výbornou. Nejenže se stali 

úspěšnými řešiteli, ale Petr Holubec obsadil 

2. a Adéla Sedláčková krásné 4. místo. 

Adéla Sedláčková se navíc zúčastnila začátkem 

dubna krajského kola olympiády v  německém 

jazyce. I  zde porazila své soupeře a  díky tomu 

se, zcela po zásluze, nominovala do kola ústřed-

ního. To se bude konat v květnu v Praze. 

V  tomto školním roce se do  letošního, 63. roč-

níku Fyzikální olympiády, zapojili žáci 8. tříd naší 

školy. Domácí kolo nejlépe zvládla Valérie Flo-

sová (8. C) ziskem 66 bodů ze 70. Okresní kolo 

ovládl Antonín Darvaš (8. B), druhý skončil Jakub 

Siřiště (8. B). Valérie nakonec obsadila 3. místo.

V  pondělí 11. dubna se v  ZŠ Schulzovy sady 

uskutečnilo okresní kolo biologické olympiády 

kategorie C, kterého se účastní žáci 8.–9. ročníků 

a  odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. 

Celkem se akce zúčastnilo 29 žáků z  11 škol. 

Letos se žáci mohli opět vrátit k prezenční formě 

soutěže a vyzkoušet si laboratorní práci, při které 

pozorovali srst savců, poznávali živé rostliny 

a houby a vypreparované živočichy. Nezbytnou 

součástí soutěže byl i  vědomostní test. Ti nej-

úspěšnější postupují do krajského kola, které se 

uskuteční 12. května v Hradci Králové. 

Mgr. Lada Marksová a Ing. Iva Tlamichová

Mgr. Petr Pavelka a Mgr. Pavlína Fléglová

Projektová výuka
V  rámci mezipředmětových vztahů se žáci 

3. C seznamují s  projektovou výukou. Prvním 

námětem se stalo lidské tělo. Pro dlouhodobější 

projekt si žáci zvolili téma z  prvouky, projekt 

byl tentokrát zaměřen na  vodu a  vodní zdroje. 

Jejich práce se soustředila na  život v  mořích 

a  oceánech, koloběh vody v  přírodě a  ekologii 

vodních ploch. Při této formě výuky žáci vyhle-

dávají informace z  různých zdrojů, učí se je 

zpracovávat, obhajovat svůj názor, přitom spo-

lupracují ve  skupině a  výslednou práci prezen-

tují před celou třídou. Tento styl výuky žáky vždy 

zaujme, protože si sami mohou řídit své učení. 

Další výzvou se pro třeťáky stane téma vesmír 

a planety Sluneční soustavy. 

Mgr. Martina Kuchařová, třídní učitelka 

Vítání jara ve družině

Po dvou letech bez tradičního vynášení Moreny 

se na  nás 1. dubna konečně usmálo štěstí. 

S  dětmi jsme na  zahradě vyrobili Morenu 

a v průvodu za zpěvu: „Smrt nesem ze vsi, nové 

jaro do vsi“ jsme ji poslali po Labi pryč.

Přestože tento den byl velmi zimní, vyrazili jsme 

ještě na  Hrubá luka, kde si děvčata za  pomoci 

chlapců ozdobila líta, která jsme si donesli 

do školy, a ještě dnes nám zdobí družinu. 

Pro některé děti byla tato tradice nová a moc se 

těšily na to, co je čeká. Nakonec, i přes nepřízeň 

počasí, jsme si odpoledne moc užili. 

Martina Šturmová a Anna Neumannová, vychovatelky
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Začít spolu, být 
spolu
Naše škola je místem, kde 

se žije. Neopomenutel-

ným základem pro zdravý 

školní život považuji 

zdravé klima ve  třídě, 

respektující vztahy, bez-

pečný prostor. S tím úzce souvisejí další doved-

nosti, které tu děti učíme, a to jsou spolupráce, 

samostatnost, tolerance, respekt, konstruktivní 

řešení problému apod. Připravit děti do  samo-

statného života, mít zdravé a  pevné sebevě-

domí, mít rád sebe i druhé. To považuji za hlavní 

cíl svého působení na naší základní škole.

Ráno začínáme setkáním v kruhu. Mapujeme si 

naše nálady, prožité události a také se postupně 

noříme do  tématu dne. V  hodinách pracujeme 

samostatně, ve  dvojicích či malých skupinách. 

Vlastní práci refl ektujeme, hledáme řešení 

a možné další postupy. Spousta cílů naší práce 

vychází ze samotných nápadů dětí. Ty si svoji 

práci organizují, hlídají čas, možnosti, průběh, 

hladinu mluveného slova apod. Já, učitel, vět-

šinou zůstávám v roli pozorovatele či průvodce.

Realizujeme několik třídních projektů. Ve  velké 

oblibě jsou opakovací hodiny (projekt Žák-uči-

tel). Děti tvoří pro své spolužáky spoustu pra-

covních listů, vymýšlejí různé hry na procvičení 

probraného učiva, vytvářejí pomůcky apod.

Minulý měsíc vznikla i  výstava pod názvem 

„Když děti fotí“. Na jeden den dostane žák foto-

aparát a fotí vše, co se ve třídě děje a co mu při-

padá zajímavé. Potom vybere několik fotografi í, 

za kterými si stojí. Součástí výstavy jsou i texty, 

kdy každý fotograf napíše pár vět, proč fotí a co 

mu samotné fotografování přináší.

A tak bych mohla pokračovat dál, nápady a nad-

šení dětí jsou nekonečné a  nevyčerpatelné, 

stejně tak jako divadelní představení Koloběh 

vody, které nacvičujeme. Díky dětem třetí třídy 

je pro mě velkým životním zážitkem být právě 

jejich učitelkou na této škole.

Mgr. Veronika Čiháková

Finále IT-SLOT
Po  několika letech měla naše škola zastoupení 

ve  fi nálovém kole soutěže IT-SLOT. Z  podzim-

ního školního kola se do  něj probojoval Jakub 

Závodný, který se zde utkal s  dalšími 45 účast-

níky. Mezi patnáct nejlepších se sice Kuba 

nevešel, ale pro něj je především úspěchem, že 

se do  tohoto kola probojoval. Velkým ziskem 

pro něj je samotná zkušenost z  této soutěže. 

Jakubovi přeji hodně úspěchů v  dalším studiu 

i jiných soutěží. 

Mgr. Zdeněk Balek

Velikonoční stezka ve školní 
družině
Jako na  podzim, tak i  na  jaře se v  naší školní 

družině uskutečnila tentokrát velikonoční 

stezka spojená s angličtinou. Žáci z anglického 

klubu ve  spolupráci s  paní učitelkou Gabrielou 

Geislerovou a Lucií Kučerovou připravili 8 stano-

višť. Na každém stanovišti plnily děti úkoly, které 

zahrnovaly procvičování anglických slovíček, 

zručnost, důvtip a znalost velikonočních zvyků. 

Odměnou pro ně byly za splněné úkoly drobné 

dárky a  sladkosti. Celá akce se vydařila a  všem 

se moc líbila. Velké díky patří paní učitelkám 

i  žákům za  přípravu zábavného odpoledne 

s angličtinou.

 vychovatelky školní družiny

McDonald´s Cup
Po  dlouhé koronavirové pauze mohli letos 

organizátoři Asociace školních sportovních 

aktivit konečně uspořádat fotbalový turnaj 

McDonald´s Cup. V Trutnově se 12. dubna 2022 

konalo okrskové kolo tohoto vyhlášeného tur-

naje kategorie 4.–5. tříd. 

Všichni byli dlouho natěšení a  nemohli se 

dočkat, až budou moci poměřit síly se svými 

vrstevníky z  ostatních škol. Počasí nám přálo 

a  zápal pro hru byl obrovský. Z  naší okrskové 

skupiny šesti škol jsme se umístili na  3. místě. 

Do okresního kola jsme se bohužel neprobojo-

vali, ale hráči měli radost z  bronzové medaile, 

kterou si hrdě odvezli domů. Gratulujeme a pře-

jeme hodně sportovních úspěchů postupujícím 

týmům. Současně držíme palce našim hráčům 

z  mladší kategorie 1.–3. tříd, kteří se na  stejný 

turnaj teprve chystají. Děkujeme organizáto-

rům za  jejich čas a  hlavně chuť rozvíjet mladé 

sportovce. 

Mgr. Jan Zorád

Deváťáci pečují 
o životní prostředí 
v okolí školy
Žáci obou devátých 

ročníků naší školy 

se zapojili do  dob-

rovolnické úklidové akce „Ukliďme svět, 

ukliďme Česko“. Uvědomují si, že každý 

z  nás může přispět k  zastavení emisí skleníko-

vých plynů a snižování své uhlíkové stopy.

Praktickou zkušeností – sběrem odpadků z ulic, 

hřišť, parků i  přírody – se učí zmírnit globální 

oteplování, kvůli kterému se mění celosvětové 

klima. 

Vydali se posbírat odpadky v  těsném okolí 

školy, dětského hřiště ve  Slunečné ulici a  Pod-

harťského rybníka. Naplnili 2 pytle plastovým 

a  3 pytle směsným odpadem. V  pohozených 

věcech dominovaly jako každoročně umělo-

hmotné lahve. Nejkurióznějším nálezem byl 

pohozený velký kovový okap, který už patrně 

někomu dosloužil. 

Mgr. Edita Vaňková, ředitelka školy  

Naše exkurze do Poniklé
Ve čtvrtek 16. března jsme se vypravili na dlouho 

naplánovanou exkurzi do Rautisu v Poniklé.

Poniklá je jediným místem na  světě, kde se 

dodnes zachovalo perlařské řemeslo. První 

dílny na foukané perličky zde vznikaly na konci 

19. století a  „perlařinou“ se často živily celé 

rodiny. Vánoční ozdoby z  perliček se začaly 

vyrábět jako módní trend zdobení vánočních 

stromečků začátkem 20. století.

My jsme se podívali nejdříve do  fi remní pro-

dejny, potom do výrobny, kde jsme si prohlédli 

celý výrobní proces – foukání ze skleněných 

trubic, stříbření, barvení a  řezání perlí. Každá 

perlička projde minimálně šesti rukama, než se 

dostane na  ozdobu. To vše jsme si se zájmem 

prohlédli. Po  skončení prohlídky výrobny jsme 

se vrátili do fi remní prodejny, kde pro nás byla 

připravená kreativní dílna. Každý z nás si vyrobil 

hvězdičku a nakoupil dárečky domů. 

Exkurze se nám moc líbila, mysleli jsme na dva 

naše spolužáky, kteří nemohli pro nemoc s námi 

jet. Máme pro ně připravenou drobnost pro 

radost.

Moc se těšíme na  další společné akce, kde se 

dozvíme spoustu nových zajímavostí.

žáci 3. třídy, paní učitelka Mgr. Ivana Pešťáková 

a paní asistentka Hana Chaloupková

Ekologická soutěž
Naši žáci se zúčastnili ekologické soutěže, kterou 

pořádaly Lesy ČR. Soutěžilo se ve dvou katego-

riích – první kategorie 6.–9. ročník ZŠ a  druhá 

kategorie 1.–3. ročník středních škol.

Místní kolo probíhalo v  našem městě. Slav-

nostně nás přivítal ve  středisku Lesů ČR pan 

Lokvenc, vysvětlil pravidla a soutěž mohla začít.

Nejdříve měli žáci „poznávačku“. Museli projít 

několik stanovišť, na  kterých byly přírodniny. 

Ty museli správně určit, napsat název a přiřadit 

lokalitu, kde se vyskytují. Postupně se vystřídala 

všechna družstva. Po malé přestávce následoval 

test, kde byly vždy možnosti a, b, c. Výhodou 

bylo, že pracovalo celé družstvo společně. 

Naši žáci se zúčastnili poprvé a  opravdu se 

snažili. V  mladší kategorii bylo přihlášeno 

8 družstev. Nám se podařilo obsadit s družstvem 

ve  složení Sabina Stejskalová, Tomáš Křenek 

a  Oliver Paťava pěkné 4. místo, pouze o  jeden 

bod nám „uteklo“ 3. místo.

Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí 

a  těšíme se na  další ročník. Ještě jednou všem 

dětem patří velká pochvala za  vzornou repre-

zentaci naší školy.

Mgr. Ivana Pešťáková, koordinátor EVVO 

a Mgr. Ivana Codrová

Dění na ZŠ Strž

Informace ze ZŠ Podharť
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Terénní pracovníky Klubu Střelka nyní nově roz-

poznáte v  ulicích města díky novým červeným 

batůžkům s  logem Střelky. Dvojice sociálních 

pracovníků přímo na  ulici oslovuje děti a  mlá-

dež a nabízí jim pomoc v situacích, ve kterých se 

mohou ocitnout. 

Řeší s nimi např. konfl ikty s dospělými, rizikové 

vztahy s vrstevníky, experimentování s návyko-

vými látkami, záškoláctví apod. Následně je pak 

doprovází při těchto jejich obtížných životních 

situacích a pomáhají jim je vyřešit. Trasy terén-

ních pracovníků vedou každý den v  odpoled-

ních hodinách na  typická místa setkávání mlá-

deže, jako je např. prostor u  Kaufl andu, Tesca, 

skatepark, park Schulzovy sady, autobusové 

nádraží, hřiště Berlínek a další. 

Kromě terénu Střelka nabízí i  klubové hodiny 

v prostorách fary v ulici Palackého 99, a to každý 

den kromě středy. Zde pracuje další dvojice soci-

álních pracovníků vyškolených v  práci s  dětmi 

a mládeží. Prostřednictvím her, nácviku běžných 

činností, pomoci se školou, rozhovorů a preven-

tivních programů pomáhají řešit situace, se kte-

rými si děti samy neumí poradit.

Do  třetice Střelka nabízí online poradenské 

hodiny pro teenagery trávící svůj obvyklý volný 

čas především na sociálních sítích.

Více informací o  činnosti najdete na  www.cha-

ritadk.cz. 

Mgr. Kateřina Litošová, vedoucí Klubu Střelka

Oblastní charita Dvůr Králové 

Představte si, že by 

na  zeměkouli nebyla 

voda, ani slaná, ani 

sladká. Co by se asi stalo? 

To si vůbec nikdo ne-

umíme představit. Této 

důležité podmínce života 

na  Zemi je celosvětově věnován 22. březen. 

Vodu nejde ničím jiným nahradit. Hasí naši ží-

zeň, smývá nečistoty, uzdravuje tělo, přináší 

potěšení léta v mořích, podmiňuje růst živočiš-

ných i  rostlinných druhů a  je také významným 

zdrojem energie.

Abychom si sílu vody v  pramenech, řekách, 

mořích a  oceánech uvědomili, prožili jsme 

virtuální exkurzi do světa energetických zdrojů, 

mezi kterými nemohla chybět voda. Video-

exkurze přinesla dětem velký přehled zdrojů 

energií, včetně vody. Propojení online vysílání 

pro několik škol z různých koutů Česka zpestřila 

žákům vědomostní soutěž. I naše škola vyhrála 

originální ceny, ze kterých měli vítězové velikou 

radost.

Propojením obou světových dnů VODY i  ZEMĚ 

jsme si uvědomili, co jsou tak velmi důležité 

podmínky života a  jak je nutné je chránit. Eko-

logickým životem, čištěním planety a  snahou 

nevytvářet zničující a  spotřební odpad našeho 

rozmarného života vytváříme zdravou budouc-

nost pro své blízké, pro naši vzácnou planetu 

a uchování originality vesmíru.

Zdena Voženílková, vychovatelka

ZŠ a PrŠ, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479

Charita pomáhá všem, kteří to 
potřebují

Od počátku rozpoutání konfl iktu na Ukra-

jině nabízíme pomoc příchozím lidem. 

Díky mimořádné sbírce ošacení, potravin, 

přikrývek a  dalších potřebných věcí jsme 

mohli rozšířit nabídku humanitární pomoci. 

Naše koordinátorky pomáhají se zajištěním 

ubytování, s umístěním dětí do škol včetně 

zajištění školních pomůcek, doprovodem 

na úřady nebo k lékaři. Od dubna se poda-

řilo zajistit služby ukrajinské psychoterape-

utky a začaly dva kurzy výuky češtiny, kam 

se přihlásilo 40 účastníků. 

Šatník a potravinová banka nabízí potřebné 

věci a  potraviny i  nadále všem lidem, 

kteří to potřebují. Služby nejsou ome-

zeny pouze na  příchozí z  Ukrajiny. V  roce 

2021 bylo věnováno 30 rodinám oblečení

a 36 lidem potravinová pomoc.

Děkujeme všem, kteří přispěli do  mimo-

řádné sbírky a  všem našim dobrovolní-

kům, kteří věnují lidem v této mimořádně 

náročné situaci svůj volný čas.

Oblastní charita Dvůr Králové

Spolupráce MŠ Elišky 
Krásnohorské s MěK Slavoj
Březen je měsícem knihy a  kde jich je 

v našem městě opravdu hodně? To poznaly 

děti z Kočiček a Medvídků, když navštívily 

místní knihovnu Slavoj. Tam na  ně s  ote-

vřenou náručí čekala místní knihovnice 

se svým kamarádem knižním skřítkem. 

Společně je knihovnou provedli, poodha-

lili jim pár tajů a zároveň pro děti měli při-

pravené různé aktivity, do kterých se holky 

i  kluci s  nadšením zapojili. Tato návštěva 

pro ně byla natolik zajímavá, že společně 

přinesli do Slavoje na oplátku své výtvarné 

práce na téma: Má oblíbená knížka. Během 

tvoření děti poznaly, jak těžká a  dlouhá 

je cesta, než kniha vznikne. Práce jsou 

opravdu vydařené, paní knihovnice byla 

velmi mile překvapená. Obrázky budou 

v knihovně vystaveny a určitě se na ně při-

jdeme znovu podívat nejen s  mateřskou 

školou, ale i  s  rodiči. Budeme rádi, pokud 

pohladí na  srdci a  na  očích i  ostatní náv-

štěvníky knihovny.

MŠ Elišky Krásnohorské

Exkurze ukázala žákům v Přemyslově ulici sílu vody

Není den, aby se k nám 

nedonesly stesky 

na situaci ve městě. Kri-

tizovat a  stěžovat si je 

tak snadné! Máme na to 

lék: pojďte nám pomoc 

dělat život ve  městě 

lepší.

Nemusíte být hned 

politikem a  nechat se zvolit do  vedení města. 

Věříme, že zdravé město roste na  potřebách 

komunit. Sami máme spoustu nápadů, jak 

zlepšit život ve  městě, jen sami na  realizaci již 

nestačíme. Věříme, že jsou mezi vámi skupiny 

i  jednotlivci, kteří by se rádi zapojili do  komu-

nit, ale nevědí o nich, nebo sami si netroufnou 

s novými aktivitami v regionu začít. Všechny vás 

rádi poznáme a poradíme, pomůžeme nebo vás 

zapojíme do našich aktivit. Přijďte se s námi sejít 

na některé z nejbližších akcí nebo nám zavolejte 

či napište.

Nejdříve nás můžete potkat na  Férové sní-

dani, která se pořádá na  místním gymnáziu 

dopoledne v sobotu 14. května. Poté nás můžete 

osobně potkat na některém z pondělních Čtení 

u  knihobudky (bývalá pokladna letního stadi-

onu) – přesné datumy zveřejníme na našem fa-

cebookovém profi lu Spolek pro Dvorek.

Mezi naše dosavadní aktivity patří pořádání pří-

městských letních táborů, organizace bazarů 

knih, realizace projektu Rozkvetlé Královédvor-

sko, koordinace úpravy běžkařských stop 

v  regionu, správa první dvorské knihobudky, 

koordinace pomoci v  krizových situacích (šití 

a distribuce roušek, pomoc uprchlíkům na uby-

tovně), podpora neformálního vzdělávání, ale 

i spolupráce se školami. Dlouhodobě se vzdělá-

váme u Nadace Via a Czechitas.

Neváhejte nás kontaktovat na tel.: 602 308 878 

nebo e-mailem spolekprodvorek@gmail.com. 

Sledovat naše aktivity můžete na zmíněné face-

bookové stránce nebo na kralovedvorsko.cz.

Ing. Kateřina Sekyrková

zakládající člen Spolku pro Dvorek – inkubátoru komunit

Význam a podpora komunitního 
života v regionu

S teenagery v terénu
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Skautské středisko hlásí Stomatologická pohotovost
květen 2022
7. a  8. 5.: MUDr.  Jiřina Klustová, Pres-

lova 449, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 622 560;

14. a 15. 5.: MUDr. Hana Šujáková, Roose-

veltova 474, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 621 423;

21. a  22. 5.: MUDr.  Petra Šípková, Roose-

veltova 474, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 621 425;

28. a  29. 5.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 

1105, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 321 028;

4. a  5. 6.: MUDr.  Jiří Záplata, zub. ord. 

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

499 392 811.

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

Mimoškolní aktivity dětí

Jelikož jsme pilnými žáky a  moc rádi se 

ve  škole učíme, tak abychom se neučili 

pouze v  lavicích, ale učili se i  prožitkem, 

rozhodli jsme se vyjet i mimo školu. 

Opět jsme zavítali do  Svobody nad Úpou 

na první lekce hipoterapie, které mají za cíl 

rehabilitovat tělo na  koňském hřbetu. 

První středou v  dubnu jsme zahájili pla-

vecký výcvik v  Nové Pace. Někteří žáci se 

poprvé seznamovali s  vodou, jiní rovnou 

plavali v plaveckém bazénu. Zkrátka každý 

se našel tam, kde mu bylo dobře. Na závěr 

lekce nás čekala odměna ve formě vířivky. 

Pravidelně budeme tyto aktivity až 

do konce června využívat. 

Mgr. Tereza Kumprechtová

vedoucí pracoviště

ZŠ speciální Diakonie Dvůr Králové nad Labem

Kočičí depozit Další šance, z. s. 
Jak už jsme informovali 

v  lednovém příspěvku, 

nezačal pro nás nový 

rok příznivě. Díky zavle-

čení infekce jsme kočky 

dlouhodobě nepřijímali, 

a  hlavně neumisťovali 

téměř tři měsíce. Potý-

kali jsme se a nadále se potýkáme s fi nančními 

problémy, jelikož léčba viru a jeho následky nás 

fi nančně vyšla na téměř 150 tisíc Kč. Tyto fi nance 

se nám podařilo získat z darů soukromých osob, 

kterým patří obrovský dík. Nadále však řešíme 

přeočkování téměř většiny koček, i  těch, které 

do styku s virem nepřišly. K tomu bohužel potře-

bujeme další fi nanční zázemí. 

Město Dvůr Králové nad Labem přispělo na kas-

trace bezprizorních koček vzhledem k  navý-

šení veterinárních úkonů tentokrát částkou

30 tisíc Kč, ve  které jsou započítány náklady 

za kastrace a rekonvalescenci 25 koček. Nemělo 

by se stát, že nedopatřením vykastrujeme 

kočku, která má svého majitele. Lokality opuště-

ných toulavých koček jsou zmapovány a kočky 

jsou většinou plaché, přičemž jejich odchyt není 

jednoduchý a musí ho zajistit proškolená osoba 

s  platným odchytovým kursem. Více informací 

najdete na  webu Další šance, z. s. Zároveň by-

chom touto cestou připomněli, že soukromé 

kočky nekastrujeme. Každý, kdo si kočku pořídí, 

by měl vědět, že v  dnešní civilizované době je 

kastrace normální a  předsudky spojené s  tím, 

že je to jednání proti přírodě, je pouhou zámin-

kou k  tomu, proč si nedělat zbytečné starosti 

s  návštěvou a  úhradou veterináře. Zároveň je 

nám líto, ale nekastrujeme ani nepřijímáme 

kočky z  přilehlých obcí, které mají svůj vlastní 

obecní úřad, protože s nimi nemáme smlouvu, 

dohodu ani objednávku. Tu máme pouze s měs-

tem. Každý útulek musí mít fi nance na  provoz, 

krmivo a  veterinární úkony. Protože žijeme 

převážně z  darů soukromých osob a  pravi-

delně z vlastních osobních fi nancí, není možné 

sponzorovat okolní malé obce. I  jim zákon 

ukládá fi nančně přispívat při umístění zvířete 

do  útulku. Je to jediná možnost, jak nepřivést 

útulek k zániku.

Aktualizovanou nabídku koček do  adopce 

najdete na  našem Facebooku a  webu. Pokud 

chcete přispět na péči o kočky, můžete na trans-

parentní účet č. 2400810343/2010, VS 248.

Více na www.dalsisance.cz a  facebookovém pro-

fi lu www.facebook.com/KockyDvurKralove/, pří-

padně pište na e-mail: dalsisancedknl@seznam.cz.

Beatriz Motalová

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

Rekonstrukční práce na  naší vile, výměna oken 

a  pokládka některých nových podlah, jsou již 

hotové. Vzhledem k tomu, že nám chyběly nějaké 

peníze na nové podlahy, rozhodli jsme se, že si je 

sami vyděláme. Celkem dvě soboty jsme věnovali 

úklidu klestí v  městských lesích v  blízkém okolí 

Kocbeří. Obě soboty se shledaly s velkým zájmem 

našich členů střediska, za což jim patří dík.

Druhý oddíl vodních skautů z  Mostku se 

koncem března zúčastnil akce Ukliďme svět 

– ukliďme Česko a  v  okolí Mostku členové

2. oddílu i  za  pomoci rodičů sesbírali několik 

pytlů odpadků. 

Oddíl skautek uspořádal pro své členky Stínadla. 

V centru a jeho blízkém okolí soupeřila skupina 

Otakara Losny a  Štěpána Mažňáka o  plán Tles-

kačova kola, Tleskačův deník, kroniku Vontů 

a vlajku Rychlých Šípů. Po rozluštění šifer z časo-

pisu Tam-Tam a Sběrač, nalezení obrázků ježka 

v kleci v centru města, splněním úkolů získávaly 

soupeřící skupiny indicie, které je dovedly k výše 

zmíněným předmětům. Skupina, která získala 

více předmětů, byla vítězem.

Vedoucí oddílu světlušek 

uspořádaly pro celé naše 

skautské středisko Zvičina 

pro vlčata, světlušky i maš-

karní karneval. Odpolední 

rej masek byl zpestřen 

zábavnými hrami. 

Ing. Martin Stránský


