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Žirečští hasiči jezdí cisternou, kterou město 
dostalo od HZS Královéhradeckého kraje

Výjezdová jednotka dobrovolných hasičů ze Žirče 

před Vánocemi převzala do  užívání automobil 

Tatra 815 CAS 32, který město Dvůr Králové nad 

Labem zdarma dostalo od  Hasičského záchran-

ného sboru Královéhradeckého kraje. Dosud 

žirečští hasiči využívali automobil stejného typu, 

který měli od  HZS Královéhradeckého kraje 

od roku 2017 pouze zapůjčený.

„Vozidlo, které jsme dostali, budou hasiči využí-

vat při zásazích ve  Dvoře Králové nad Labem 

a  v  okolí, protože žirečská jednotka je zařa-

zena do  kategorie JPO III a  může zasahovat 

jak na území města, tak mimo něj. Dále budou 

hasiči automobil používat také v  rámci svého 

pravidelného výcviku,“ říká starosta města Jan 

Jarolím a pokračuje: „Velmi si vážím spolupráce 

s HZS Královéhradeckého kraje, který naše jed-

notky dobrovolných hasičů podporuje materi-

álně i fi nančně, za což mu patří poděkování.“

Tatra, kterou mají nyní Žirečští k dispozici, pro-

šla v roce 2004 generální opravou celé nástavby 

včetně výměny nádrží a čerpadel. „Cisterna má 

nádrže jak na  vodu o  objemu 8  200 litrů, tak 

na pěnidlo o objemu 800 litrů. Vítám, že vozidlo 

bylo předáno i  s  radiostanicí, která v  původně 

zapůjčeném automobilu nebyla. Nyní je zajiš-

těno spojení s  krajským operačním střediskem 

a také s  velitelem zásahu,“ podotýká Zdeněk 

Šedivka, velitel hasičské stanice ve  Dvoře Krá-

lové nad Labem.

Tatrovka bude trvale parkovat v garáži v hasič-

ské zbrojnici v Žirči, která prošla již dříve staveb-

ními úpravami, aby cisterna mohla zůstat i přes 

zimu napuštěná a  byla připravená k  výjezdu. 

Žirečská výjezdová jednotka má za  sebou již 

více než tři a  půl roku úspěšného fungování. 

„Přínos je to velký, máme za sebou spolehlivou 

jednotku, s velkou cisternou, hasiči jsou proško-

leni i pro práci s dýchací technikou,“ kvituje spo-

lupráci Zdeněk Šedivka.

Od  března 2019 působí ve  městě také  druhá 

výjezdová jednotka, kterou tvoří dobrovolní 

hasiči z  Verdeku. Tato jednotka je zařazena 

do kategorie JPO V a je určena pro zásahy pouze 

v katastru Dvora Králové nad Labem. 

Kromě běžného materiálového vybavení jed-

notky vedení města počítá s  dalšími výdaji 

na podporu činnosti verdeckých hasičů. „V  loň-

ském roce byl zpracován projekt na rekonstrukci 

hasičské zbrojnice ve  Verdeku a  v  rozpočtu 

města na  letošní rok je schváleno 200 tisíc Kč 

na  dopravní automobil, který by hasiči využí-

vali např. k  zásahům nebo pro dopravu dětí 

na hasičské soutěže,“ dodává Pavel Lev, krizový 

manažer města Dvůr Králové nad Labem, který 

má právě spolupráci města s  dobrovolnými 

hasiči na starosti.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický
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Sloupek starosty města
Již vloni v listopadu 

jsem oslovil vedení 

obce Choustníkovo 

Hradiště s návr-

hem řešení dlouho 

zablokované stavby 

dálnice D11 kolem 

jejich území, které 

kromě budoucího 

obchvatu této obce řeší také návrh vybu-

dování obchvatu městských částí Zboží 

a Žireč. Toto řešení by v návaznosti na vybu-

dování dálnice D11 mezi Jaroměří a Trut-

novem pomohlo odklonit z těchto lokalit 

hlavně nákladní dopravu směřující dnes 

i přes centrum našeho města směrem na 

Hradec Králové nebo Trutnov a polskou 

hranici. Protože jsme našli shodu na pro-

sazování tohoto navrhovaného řešení, 

osobně jsem projekt představil zástupcům 

Ministerstva dopravy, kteří v něm shledali 

smysl a slíbili, že se zasadí o jeho realizaci. 

Dnes už má celý projekt namířeno k tomu 

dostat posvěcení vlády a formou vládního 

usnesení získat i prioritu k výstavbě a zajiš-

tění kompletního fi nancování. 

Pro Dvůr Králové nad Labem by tak do 

budoucna mohlo vzniknout nové a mno-

hem komfortnější napojení na budoucí 

dálnici a zejména bychom obyvatele Zboží, 

Žirče, Choustníkova Hradiště, ale také 

našeho města mohli uchránit od zátěže 

v podobě nárůstu hlavně kamionové 

dopravy.

Ing. Jan Jarolím, starosta města

Uzavření pracovišť registru 
řidičů a vozidel
Upozorňujeme, že v pátek 31. ledna 2020 

bude z  technických důvodů uzavřeno pra-

coviště registru řidičů a  řidičských průkazů 

na městském úřadě, náměstí T. G. Masaryka 

38. Uzavřeno bude také pracoviště registru 

vozidel v Nedbalově ulici 574. Případnou 

návštěvu si proto prosím naplánujte na jiný 

den. Děkujeme za pochopení.                   (red)

facebook.com/
mestodknl



2

NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE       1/2020

www.mudk.cz

Chystá se změna názvů částí ulic v lokalitách Hradecká a Pod Lesem
Město Dvůr Králové nad Labem připravuje v loka-

litách ulic Hradecká a Pod Lesem změny v názvech 

částí těchto ulic. K  návrhům se mohou vyjádřit 

také občané, kteří zároveň mohou navrhnout jiná 

pojmenování těchto částí ulic, které by odpoví-

daly zásadám tvorby uličního názvosloví v  dané 

lokalitě. 

Písemný návrh je možné zaslat nejpozději 

do  středy 26. února 2020. Změny se chys-

tají v  souvislosti s  přípravou sčítání lidu, domů 

a bytů v  roce 2021 a  jsou nezbytné. Přehledné 

pojmenování ulic pomůže zlepšit orientaci 

občanům města, složkám integrovaného 

záchranného systému (policii, hasičskému 

záchrannému sboru a  zdravotnické záchranné 

službě) i  návštěvníkům města, doručovatelům 

zásilek atd.

Změny se dotknou přibližně 45 občanů města, 

kteří mají v  uvedených lokalitách hlášen trvalý 

pobyt. 

Hradecká ulice
V  lokalitě Hradecké ulice navrhujeme změnu 

názvu části ulice uvedené v  horním grafi ckém 

zobrazení a předkládáme návrhy nového názvu 

ulice – např. Betlémská, Křížová, Kalichová, 

Kacířská. Dále v této lokalitě navrhujeme vytvo-

ření nového názvu ulice – např. Holého, Želiv-

ského, Lipanská. 

Ulice Pod Lesem
V  lokalitě ulice Pod Lesem navrhujeme změnu 

názvu části ulice uvedené ve spodním grafi ckém 

zobrazení a předkládáme návrhy na nový název  

– např. Buková, Dubová, Modřínová.

Vyzýváme občany Dvora Králové nad Labem, 

aby se k danému návrhu vyjádřili nebo navrhli 

nové názvy ulic, které by odpovídaly zásadám 

tvorby uličního názvosloví v  dané lokalitě. 

Písemný návrh zašlete nejpozději do  středy 

26. února 2020 na  adresu: Městský úřad Dvůr 

Králové nad Labem, odbor VVS – Blanka 

Grundmannová, náměstí T. G. Masaryka 38, 

544 17 Dvůr Králové nad Labem. 

Případné dotazy zodpoví rovněž Blanka Grund-

mannová buď písemně na e-mailové adrese: 

grundmannova.blanka@mudk.cz, telefonicky 

na čísle: 499 318 236, nebo osobně v kanceláři 

evidence obyvatel městského úřadu (číslo dveří 

112).

Návrhy budou projednány v  odborných komi-

sích a předloženy radě města. Konečné rozhod-

nutí ve  věci názvu ulic přísluší Zastupitelstvu 

města Dvůr Králové nad Labem.

Občanům, kterých se tato změna týká, se pra-

covníci městského úřadu budou snažit pomoci 

s nahlášením změny v názvu ulice na příslušná 

místa. Dále budou občany informovat písemně 

o  této změně a  upozorní je na  veškeré úkony, 

které bude nutné v této souvislosti provést.

K přejmenování dojde v  souladu s vnitřním 

předpisem města Dvůr Králové nad Labem 

č. 7/2012 – Zásady o tvorbě uličního názvosloví, 

označování ulic a  dalších veřejných prostran-

ství a  číslování budov ve  městě Dvůr Králové 

nad Labem, podle něhož je nutné přistoupit 

k úpravě názvů stávajících ulic a vytvoření názvů 

nových. 

odbor všeobecné vnitřní správy

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Lokalita ulice Hradecká

Lokalita ulice Pod Lesem
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Město vydalo kalendář 
s přehledem akcí v roce 2020

Zajímá vás, na jaké kulturní akce se můžete 

těšit ve  Dvoře Králové nad Labem a  blíz-

kém okolí v  roce 2020? Tak přesně pro 

vás je určen tištěný kalendář, ve  kterém 

najdete přehled tradičních městských akcí, 

výstav, koncertů, událostí v  královédvor-

ském safari parku atd. Kalendář si můžete 

zdarma vyzvednout v  městském infor-

mačním centru, městském muzeu a  také 

v knihovně Slavoj.

Jana Mikysková, Jana Lebedinská

 Městské informační centrum Dvůr Králové n. L.

Výběrové řízení na pozici 
právnička/právník
Město Dvůr Králové nad Labem vyhlásilo 

výběrové řízení na  pozici právničky/práv-

níka právního oddělení odboru kanceláře 

tajemníka úřadu Městského úřadu Dvůr 

Králové nad Labem. Jedná se o  pracovní 

poměr na dobu neurčitou s předpokláda-

ným termínem nástupu v  březnu/dubnu 

2020 nebo podle dohody. K  náplni práce 

bude patřit právní poradenství odborům 

úřadu a  příspěvkovým organizacím zří-

zených městem a  poskytování konzultací 

a stanovisek k řešení právních otázek. 

Požadujeme vysokoškolské vzdělání 

v  magisterském studijním programu 

v  oblasti práva na  vysoké škole v  ČR, 

dobrou orientaci v  právních předpisech 

(zejména v oblasti správního řádu, občan-

ského zákoníku, zákona o veřejných zakáz-

kách, zákona o  obcích, zákona o  ochraně 

osobních údajů, zákona o  svobodném 

přístupu k  informacím a dalších), uvítáme 

praxi ve  veřejné správě. Hlásit se mohou 

také absolventi s požadovaným vzděláním 

bez praxe. 

Zájemci o  tuto pozici mohou zasílat při-

hlášky do  pátku 28. února 2020, do 

12:00 hod., na adresu sekretariátu tajem-

níka úřadu – MěÚ Dvůr Králové nad Labem, 

tajemník MěÚ Ondřej Kudrnáč, nám. 

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

nad Labem.

Podrobnosti k  výběrovému řízení a  nabí-

zené pozici najdete také na  stránkách 

www.mudk.cz v  sekci Radnice/Zprávy 

z odborů/Kancelář tajemníka úřadu.

(red)

V prvních lednových dnech 

proběhla ve Dvoře Králové 

nad Labem a okolních 

obcích Tříkrálová sbírka, 

která je největší dobrovol-

nickou akcí v České repub-

lice. Každoročně ji pořádá 

Charita Česká republika 

a místně zajišťuje Farní 

charita Dvůr Králové nad 

Labem. Do ulic vyšlo více 

než 120 skupinek koled-

níků a díky nezištné dob-

rovolnické pomoci všech 

se podařilo vykoledovat 

rekordní částku 461.730 Kč. Jen ve Dvoře Krá-

lové nad Labem lidé přispěli 180.518 Kč. 

Výtěžek sbírky bude použit na přímou pomoc 

občanům v nouzi, dále na provoz Občanské 

poradny a zkvalitnění služeb Osobní asistence – 

Domácí péče.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat 

všem dobrovolníkům a malým koledníkům. 

V neposlední řadě patří velké díky dvorským 

školám, zvláště vedení ZŠ Podharť, které aktivně 

pomohlo při náboru koledníků. Odměnou pro 

všechny koledníky bylo promítání pohádky 

Hodinářův učeň v kině Svět.

Za projevenou štědrost všem občanům 

děkujeme!

Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Desítky milionů korun hodlá v letošním roce město 

Dvůr Králové nad Labem vydat do opravy komu-

nikací, chodníků včetně souvisejících inženýr-

ských sítí. Dvě největší stavby, jež se dotknou 

také krajských silnic, připravuje ve  spolupráci 

s  Královéhradeckým krajem. Jedná se o  další 

etapu rekonstrukce Krkonošské ulice, a to v úseku 

od  benzinové pumpy až k  odbočce na  Vítěznou 

nad lesem, a také o rekonstrukci Heydukovy ulice. 

„Na  rekonstrukci Krkonošské ulice jsme v  roz-

počtu vyčlenili 25,5 mil. Kč, v  případě rekon-

strukce Heydukovy ulice se jedná v  součtu 

o  částku 13,1 mil. Kč. V  obou ulicích by mělo 

na  náklady města dojít k  obnově vodovodu 

a  kanalizace, případně k  jejímu prodloužení, 

vybuduje se nové veřejné osvětlení a rekonstru-

ují chodníky. Královéhradecký kraj bude fi nan-

covat rekonstrukci vozovek,“ vysvětluje králo-

védvorský starosta Jan Jarolím.

Jenže zatímco v  případě Krkonošské ulice (na 

snímku) kraj svou investici potvrdil, v  případě 

Heydukovy ulice tomu tak ještě není. „Stále 

čekáme na  defi nitivní potvrzení rekonstrukce 

ze strany Královéhradeckého kraje. Pevně dou-

fám a budu v tomto duchu na vedení kraje neu-

stále apelovat, že bude dodržen slib, který jsem 

dostal, a  uvedenou rekonstrukci kraj opravdu 

v letošním roce kompletně zrealizuje,“ podotýká 

starosta.

Kromě těchto staveb jsou na  letošní rok při-

praveny také rekonstrukce chodníku a  komu-

nikace v  ulici Pod Safari, dále se plánuje první 

etapa stavby chodníku ve Verdeku, rekonstrukce 

chodníku v Nedbalově ulici, rekonstrukce mostu 

v  parku Schulzovy sady, prodloužení chod-

níku v  Alešově ulici a  také stavba chodníku 

a schodiště v Tyršově ulici. Nemalé fi nance pak 

město vynaloží na  zpracování projektových 

dokumentací na  připravované rekonstrukce 

ulic Na  Vyhlídce, Zborovská, Slunečná, Erbe-

nova, Roháčova nebo na  výstavbu chodníku 

spojujícího Dvůr Králové nad Labem se Žirčí.

„I  letos musejí Královédvoráci počítat s  tím, že 

rekonstrukce krajských silnic na několik měsíců 

ovlivní dopravu ve městě. Věřím ale, že i tento-

krát budou občané shovívaví a  řidiči trpěliví, 

protože je nezbytné tyto silnice opravit,“ říká 

starosta Jan Jarolím a  dodává: „Pokračuje je 

tím dobrá spolupráce s Královéhradeckým kra-

jem na realizaci domluvených investičních akcí, 

na kterou navážeme i v budoucnu dalšími spo-

lečnými projekty. Nejrozpracovanější je v tomto 

okamžiku rekonstrukce ulice Nová Tyršova 

a navazující silnice ve směru na Vítěznou, kde je 

dokončena projektová dokumentace. V případě 

chystané rekonstrukce ulice 5. května v  úseku 

od  základní školy až po  vlakové nádraží je 

aktuálně vybrán projektant, který akci připraví, 

a zpracovávají se také podklady pro výběr pro-

jektanta na  rekonstrukci silnice II/299 v  úseku 

od oční školy ve směru na Vorlech,“ dodává sta-

rosta Jan Jarolím. 

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Opravovat se budou další krajské silnice ve 
městě, ale i místní komunikace a chodníky



Když v  ulicích Dvora Králové 

nad Labem potkáte strážníka 

se psem, nedivte se. Již více 

než půl roku pracuje u Měst-

ské policie Dvůr Králové nad 

Labem (MPDK) zkušený pso-

vod Zdeněk Vojtěch. Více než 

deset let působil v  Hradci 

Králové a  se svou fenkou 

německého ovčáka Bonie 

má na  svém kontě množství 

zásahů, kromě pořádkových 

opatření třeba prohledávání 

opuštěných budov, pátrání 

po pohřešovaných a další.

„Podle zákona o  obecní 

policii jsou strážníci oprávněni použít služeb-

ního psa namísto nebo vedle donucovacích 

prostředků. My ho využíváme hlavně při 

kontrole dodržování veřejného pořádku, při 

hlídkové činnosti během vybraných nočních 

služeb a  při zabezpečení pořádku na  hromad-

ných veřejných společenských nebo spor-

tovních akcích, například během hokejových 

zápasů na  zimním stadionu pod Hankovým 

domem. A  služebního psa využijeme také 

v  rámci prevence kriminality, takže například 

školákům ukážeme, jak vypadá takový výcvik 

psa nebo služební zákrok,“ říká Jan Štípek, 

ředitel MPDK, která má nyní ve  svých řadách 

osmnáct strážníků, tři asistenty prevence krimi-

nality a také služebního psa. 

Právě při zajišťování veřejného pořádku během 

hokejových utkání Dvora Králové nad Labem 

proti Trutnovu a  proti Vrchlabí MPDK nasadila 

i služebního psa. „Má to psychologický efekt. Pes 

hlasitým štěkáním odrazuje možné pachatele, 

kteří si většinou rozmyslí, jestli vyvolají konfl ikt 

nebo ne. Velmi často se jedná o situace, kdy by 

zasahující hlídce policistů nebo strážníků mohlo 

hrozit nějaké nebezpečí. Naším úkolem je tak 

dostat další potenciálně nebezpečné osoby 

do patřičné vzdálenosti,“ popisuje postup Zde-

něk Vojtěch a zdůrazňuje, že zásah musí být vždy 

přiměřený. Ve většině případů má pes nasazený 

košík, takže zákrok, během něhož by pachatele 

pokousal, je výjimečný. 

Případ, kdy Bonie musel při zásahu sundat 

košík, pamatuje Zdeněk Vojtěch jediný. „Když si 

toho pachatel všiml, začal rychle spolupracovat 

a přestal strážníky napadat. Je to ale mimořádná 

situace, protože poranění od  psa může být 

velké. Zákon nám navíc ukládá použít při zásahu 

takový donucovací prostředek, aby pachateli 

nevznikla nepřiměřená újma na  zdraví nebo 

na majetku,“ vysvětluje. 

Zdeněk Vojtěch má kromě desetileté Bonie ještě 

dalšího německého ovčáka, tříletého Bengala. 

„Aktuálně ho připravuji na  první zkoušky způ-

sobilosti. Musí je absolvovat každý služební pes 

a provádí se u Policie České republiky. Zkouší se 

poslušnost, v praktické části např. hledání osob 

v budovách, v terénu, zadržení pachatele, práce 

v košíku,“ říká Zdeněk Vojtěch.

Absolvováním zkoušky ale výcvik psa rozhodně 

nekončí. „Se psem se cvičí vlastně celý život. 

Začíná se od  štěněte, důležitá je jeho sociali-

zace, aby si zvykl na  pohyb v  davu lidí, v  pro-

storu, v domě, na různých površích. Dále se cvičí 

poslušnost, revíry, kousání a  další,“ podotýká. 

Navíc zatímco psovod skládá jen jednu zkoušku, 

pes musí každé dva roky na přezkoušení u Poli-

cie ČR. „Je to prostě nepřetržitá práce,“ dodává 

Zdeněk Vojtěch.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický
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Vybrané zásahy městských 
strážníků za prosinec 2019 
a statistka za uplynulý rok

Druh zásahu prosinec 2019 

BESIP přestupky  100

Dopravní nehoda 1

Nařízení města (přestupek) 2

Veřejný pořádek (přestupek) 4

Majetek (přestupek) 5

Ztráty a nálezy 5

Odchyt zvířete (opatření) 5

Doručení písemnosti (šetření) 7

Pomoc v nouzi 3

Trestný čin 3

Celkem:  136

Pokuty v blokovém řízení 23

Na místě nezaplacených bl. pokut 8

Domluva 67

Předáno Policii ČR  2

Předáno na správní odbor MěÚ 27

V loňském roce strážníci Městské policie 

Dvůr Králové nad Labem zaznamenali 

nejvíce přestupků na úseku bezpečnosti 

v dopravě. Často řešili majetkové pře-

stupky, přestupky na úseku občanského 

soužití, veřejného pořádku a také se zabý-

vali odchytem volně pobíhajících zvířat po 

Dvoře Králové nad Labem. 

Druh zásahu statistika za rok 2019

BESIP přestupky  1 400

Ostatní přestupky na úseku dopravy  4

Překročení nejvyšší povolené rychlosti  148

Dopravní nehoda 6

Nařízení města (přestupek) 11

Výzva (předvolání)  5

Obecně závazná vyhláška (přestupek)  13

OZV o volném pohybu psů  23

Občanské soužití (přestupek)  29

Veřejný pořádek (přestupek) 43

Majetek (přestupek) 90

Občansko-právní spor  1

Ztráty a nálezy 44

Poskytování údajů (evidence)  1

Životní prostředí  8

Prevence (opatření a úkony) 8

Přestupek – nezletilý/mladistvý  1

Odchyt zvířete (opatření) 66

Doručení písemnosti (šetření) 56

Pomoc v nouzi 4

Stížnosti  4

Předvedení (Policie ČR)  1

Předvedení (MPDK)  2

Poskytování informací z MKDS  3

Převoz na záchytnou stanici  4

Součinnost s PČR, MěÚ, OS, OVS 19

Trestný čin 24

Celkem:  2 018

Pokuty v blokovém řízení 666

Na místě nezaplacených bl. pokut 104

Napomenutí příkazem na místě 13

Domluva 630

Předáno přestupkové komisi 1

Předáno Policii ČR  18

Předáno na správní odbor MěÚ 134

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Setkání svépomocné skupiny pro rodinné peču-

jící o  člověka s  demencí jsou jednou z  forem 

podpory v  této náročné životní situaci. Setkání 

rodinným pečujícím nabízejí příjemné místo, 

kde mohou získat celou řadu informací o  tom, 

jak pomáhat člověku s  demencí, jak pečovat 

o něj i o sebe, dále mohou účastníci získat odpo-

vědi na konkrétní otázky a zároveň jsou setkání 

bezpečným prostorem pro sdílení nelehkých 

zkušeností, které s  sebou přináší život s  člově-

kem postiženým demencí.

Svépomocnou skupinu, která se schází ve Dvoře 

Králové nad Labem, vedou dvě zkušené pracov-

nice královédvorského střediska Diakonie, které 

mají nejrůznější informace z oblasti péče o člo-

věka s demencí.

Setkání probíhají pětkrát ročně, jedná se 

vždy o  druhé úterý v  měsíci. Místem konání 

je společenská místnost střediska Diakonie 

na adrese nábřeží Benešovo 1067, Dvůr Králové 

nad Labem.

První letošní setkání se koná již 11. února 

od 17:00 do 19:00 hod. Další termíny (ve stejný 

čas) v roce 2020 jsou: 14. dubna, 9. června, 8. září 

a 10. listopadu.

Pokud chcete setkání navštívit a  ještě jste se 

ho neúčastnili, kontaktujte prosím sociální 

pracovnici střediska Diakonie ČCE Lenku Tro-

chimovič (e-mail: trochimovic@diakoniedk.cz,

tel.: 499 621 094), která vám sdělí podrobnosti.

Diakonie ČCE Dvůr Králové nad Labem

Setkání pro rodinné pečující o člověka 
s demencí i nadále pokračují

Aby pes při zásahu pachatele pokousal, je 
výjimečné, říká psovod Zdeněk Vojtěch



Vlastníci lesa mají v souvislosti s kůrovcovou 
kalamitou upravené povinnosti 
Ministerstvo zemědělství vydalo opatření obecné 

povahy, kterým upravilo povinnosti vlastníků lesů 

v souvislosti s kůrovcovou kalamitou, jež postihla 

Českou republiku. Toto opatření se od  prosince 

2019 týká i  vlastníků lesů ve  správním obvodu 

města Dvůr Králové nad Labem. 

Opatření mimo jiné stanoví, že vlastníci lesa 

nejsou povinni používat jako obranná opatření 

proti kůrovci lapače a  klást lapáky a  že holina 

vzniklá na lesních pozemcích v důsledku naho-

dilé těžby musí být zalesněna do  5 let a  lesní 

porosty na ní zajištěny do 10 let od jejího vzniku. 

Opatření zároveň povoluje, aby při zalesňování 

kalamitních holin o  souvislé výměře větší než 

2 ha byly ponechány nezalesněné pruhy o šířce 

až 5 metrů ve  vzdálenosti přiměřené velikosti, 

terénním a ostatním poměrům zalesňované plo-

chy, minimálně 20 metrů, a  tam, kde kalamitní 

holina tvoří okraj lesa, povoluje ponechat neza-

lesněný pruh o  šířce až 5 metrů pro vytvoření 

porostního pláště.

Již dříve vydalo ministerstvo opatření obecné 

povahy, kterým stanovilo, že na kůrovcové souše 

se až do 31. prosince 2022 nevztahuje povinnost 

vlastníků lesů přednostně zpracovat nahodilou 

těžbu. Zároveň upozornilo na povinnost aktivně 

vyhledávat kůrovcové stromy, provádět jejich 

včasnou těžbu a účinnou asanaci. 

Vydání opatření se týkají i vlastníků lesů ve správ-

ním obvodu města Dvůr Králové nad Labem, 

a to v následujících katastrálních územích:

• Bílá Třemešná, Bílé Poličany, Dolní Vlčkovice, 

Doubravice u Dvora Králové, Dubenec, Horní 

Dehtov, Horní Vlčkovice, Hřibojedy, Choust-

níkovo Hradiště, Kašov, Kladruby u  Kohou-

tova, Kohoutov,  Kuks, Lanžov, Libotov, 

Lipnice u  Dvora Králové, Nové Lesy, Sedlec 

u Lanžova, Stanovice u Kuksu, Sylvárov, Tro-

tina, Velký Vřešťov, Vilantice, Zábřezí, Zálesí 

u Dvora Králové, Zdobín, Žireč Ves.

Každý vlastník lesa má podle zákona o  lesích 

svého odborného lesního hospodáře, kterého 

si buď vybere sám, nebo je mu přidělen. Tento 

hospodář má vlastníkovi pomoci se správou 

lesa a  tedy i  s  likvidací kůrovcových stromů. Je 

ale třeba, aby vlastníci lesa realizovaná opatření 

se svými hospodáři konzultovali. 

V  případě dotazů se obraťte na  Milana Šimka, 

vedoucího odboru životního prostředí na Měst-

ském úřadě Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 318 138, e-mail: simek.milan@mudk.cz.

Miroslava Kameníková

Ministerstvo kultury opět podpoří 
obnovu památek v regionu
Také v letošním roce vyhlásilo Ministerstvo kul-

tury pro vlastníky kulturních památek dotační 

program „Podpora obnovy kulturních památek 

prostřednictvím obcí s  rozšířenou působností“. 

Uzávěrka pro podání žádostí je 28. února 2020. 

Pro správní území Dvora Králové nad Labem 

bude v roce 2020 rozdělena částka 950 tisíc Kč. 

Minimální výše příspěvku je 50 tisíc Kč a  podíl 

vlastníka je minimálně 20 % z nákladů, k nimž se 

poskytnutý příspěvek váže. 

Peníze jsou určeny na  zachování a  obnovu 

nemovitých kulturních památek, které jsou 

mimo památkové rezervace a  zóny, nejsou 

národními kulturními památkami a  nejsou 

ve  vlastnictví ČR, popř. na  obnovu movité 

kulturní památky pevně spojené se stavbou 

(např. oltáře nebo varhany v  kostelech apod.) 

a na obnovu movitých památek v případě, že se 

nejedná o restaurování.

Žádosti je nutné podat na  Městský úřad 

Dvůr Králové nad Labem, odbor školství, kul-

tury a  sociálních věcí (ŠKS). Žádost o  zařa-

zení akce do  programu se předkládá na  dvou 

předepsaných formulářích, které jsou k  dis-

pozici na  stránkách Ministerstva kultury

www.mkcr.cz. Žádost o zařazení akce do tohoto 

programu a  žádost o  státní dotaci v  roce 2020 

musejí být podány včetně povinných příloh, 

seznamu povinných příloh a  klauzule, že vlast-

ník zmocňuje obec s rozšířenou působností, aby 

jeho jménem podala žádost. Obdržené žádosti 

budou souhrnně zaslány Ministerstvu kultury 

do 31. března 2020.

K dokončené akci musí vlastník kulturní památky 

zpracovat vyhodnocení spolu s vyúčtováním. 

Další informace najdete na  stránkách Minister-

stva kultury www.mkcr.cz (sekce Dotace/Dotační 

okruhy/Památky) nebo na  stránkách města 

www.mudk.cz v  sekci Rozvoj/Granty a  dotace/

Dotace z  programu EU, ministerstev a  Králo-

véhradeckého kraje. Případné dotazy odpoví 

Ing.  Táňa Nováková z  odboru ŠKS na  králo-

védvorském městském úřadě (tel.: 499 318 296, 

e-mail: novakova.tana@mudk.cz). 

Miroslava Kameníková
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Technické služby informují
V prosinci a začátkem nového roku mohli pra-

covníci Technických služeb města Dvora Králové 

nad Labem zásluhou příznivého počasí nadále 

provádět opravu drobných výtluků v komuni-

kacích, odvodňovat komunikace, čistit příkopy 

manuálně i strojně minibagrem a nadále zajišťo-

vat ruční úklid města.

Pracovníci zeleně upravují podjezdné výšky 

u stromů, provádějí řez keřů z hlediska výhledo-

vých poměrů, mulčují keře a štěpkují pořezané 

větve. 

V areálu zimního stadionu 

byla dokončena suchá 

střelnice pro mimose-

zónní přípravu hokejistů.

V lednu byl také zahájen provoz na novém hřišti 

s umělým povrchem v areálu letního stadionu.

Další informace a vše důležité najdete na našich 

internetových stránkách www.tsdvur.cz

Lucie Štemberková

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ 
Zimní stadion

Dvůr Králové nad Labem
únor 2020

Zimní stadion Dvůr Králové nad Labem

Sobota    1. 2. 2020, 15:45–17:15 hod.

Neděle     2. 2. 2020, 13:00–14:30 hod.

Sobota     8. 2. 2020, 14:30–16:00 hod.

Neděle     9. 2. 2020, 13:00–14:30 hod.

Pondělí   10. 2. 2020, 13:00–14:30 hod.

Úterý  11. 2. 2020, 13:00–14:30 hod.

Středa  12. 2. 2020, 13:00–14:30 hod.

Čtvrtek  13. 2. 2020, 13:00–14:30 hod.

Pátek  14. 2. 2020, 13:00–14:30 hod.

Sobota   15. 2. 2020, 15:45–17:15 hod.

Sobota   22. 2. 2020, 13:00–14:30 hod.

Neděle   23. 2. 2020, 14:45–16:15 hod.

Středa  26. 2. 2020, 18:15–19:45 hod.

Bruslení s hokejkami
Neděle    2. 2. 2020, 11:00–12:15 hod.

Sobota     8. 2. 2020, 16:30–17:45 hod.

Neděle    9. 2. 2020, 11:00–12:15 hod.

Pondělí  10. 2. 2020, 11:00–12:15 hod.

Úterý  11. 2. 2020, 11:00–12:15 hod.

Středa  12. 2. 2020, 11:00–12:15 hod.

Čtvrtek  13. 2. 2020, 11:00–12:15 hod.

Pátek  14. 2. 2020, 11:00–12:15 hod.

Sobota  22. 2. 2020, 11:00–12:15 hod.

Změna vyhrazena, sledujte prosím infor-

mace na stránkách www.tsdvur.cz.

Svoz vánočních stromků
Ještě v únoru provedou pracovníci tech-

nických služeb města svoz vánočních 

stromků. Ty můžete odstrojené odložit 

v neděli 2. února 2020 na stanoviště barev-

ných kontejnerů na tříděný odpad. Svoz se 

uskuteční o den později, tedy v pondělí

3. února 2020. Upozorňujeme, že ze stano-

višť popelnic a kontejnerů na směsný komu-

nální odpad nebudou stromky odváženy.

V případě, že občané nemají jiné možnosti, 

jak dosloužilé vánoční stromky zlikvido-

vat, mohou je odvézt do sběrného dvora 

v rámci jeho provozní doby.

odbor životního prostředí

Roční hlášení o odpadech
Upozorňujeme původce odpadů (práv-

nické nebo fyzické osoby oprávněné k pod-

nikání, při jejichž činnosti vznikají odpady), 

že se blíží termín pro podání ročního hlá-

šení o produkci a nakládání s odpady za rok 

2019 podle zákona o odpadech. 

Hlášení podávají původci odpadů v pří-

padě, že v roce 2019 vyprodukovali 

nebo nakládali s více než 100 kilogramy 

nebezpečných odpadů nebo s více než 

100 tunami ostatních odpadů. V daném 

případě jsou povinni zaslat do 15. února 

2020 pravdivé a úplné hlášení o druzích, 

množství odpadů a způsobech nakládání 

s nimi obecnímu úřadu obce s rozšíře-

nou působností příslušnému podle místa 

provozovny. 

Hlášení se podává elektronicky prostřed-

nictvím integrovaného systému ohla-

šovacích povinností (ISPOP). Podrobné 

informace naleznete na internetových 

stránkách www.ispop.cz.

Bc. Anna Klustová

odbor životního prostředí



Také  v  letošním 

roce pokračuje 

MAS Královédvor-

sko v  podpoře 

akcí pro širokou 

veřejnost. 

Podmínkou pro získání podpory je působ-

nost subjektů a  realizace akce na  území 

MAS Královédvorsko. Podpořená akce musí 

být přístupná nejširší veřejnosti, neinvestič-

ního charakteru a  uskutečněná v  období od

7. března 2020 do  31. října 2020 nejpozději. 

MAS Královédvorsko zvýšila oproti loňskému 

roku celkovou alokaci podpory pro všechny pro-

jekty na 50 tisíc Kč.

Přijaté žádosti budou řazeny podle data při-

jetí do  vyčerpání dané alokace. Minimální 

výše podpory bude 1 tisíc Kč, maximální pak

5 tisíc Kč a bude poskytována maximálně do výše 

90 % celkových způsobilých výdajů projektu. 

Žádosti jsou přijímány nejpozději do 28. února 

2020 včetně. Veškeré informace jsou zveřejněny 

na  webových stránkách MAS Královédvorsko 

www.maskd.cz.

Ing. Lenka Křížová, DiS.

ředitelka kanceláře MAS

6

NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE       1/2020

www.mudk.cz

Zakládajícím členem nové krajské destinační společnosti 
pro cestovní ruch je také Dvůr Králové nad Labem 
Zastupitelé Královéhradeckého kraje na  prosin-

covém zasedání schválili vznik krajské destinační 

společnosti na  podporu cestovního ruchu. Cen-

trála cestovního ruchu Královéhradeckého kraje 

(CCR KHK), která bude fungovat jako zapsaný 

spolek, zahájí svou činnost nejpozději do  konce 

března 2020. Jedním z jejích zakládajících členů je 

také město Dvůr Králové nad Labem. 

„Královéhradecký kraj tímto krokem navazuje 

na stávající trend pojetí cestovního ruchu a při-

pojuje se tak k  osmi krajům v  České republice 

a  Praze, kde již krajské destinační společnosti 

fungují. Od  nové zastřešující organizace si 

slibujeme lepší koordinaci aktivit za  účelem 

efektivnějšího využití potenciálu cestovního 

ruchu v  našem kraji. Existence krajské desti-

nační společnosti nám navíc pomůže čerpat 

více fi nančních prostředků ze státního rozpočtu 

a evropských fondů, díky kterým zvýšíme konku-

renceschopnost celého regionu v  této oblasti,“ 

zdůvodňuje vznik krajské destinační společnosti 

radní pro oblast regionálního rozvoje, cestov-

ního ruchu, grantů a dotací Pavel Hečko.

„Na  základě údajů za  rok 2018 je Královédvor-

sko z hlediska počtu návštěvníků, kteří ve Dvoře 

Králové nad Labem a okolí přenocují, třetí nejvý-

znamnější oblastí v  Královéhradeckém kraji. To 

svědčí o turistické významnosti celého regionu, 

který má co nabídnout,“ říká královédvorská 

místostarostka Alexandra Jiřičková a  pokra-

čuje: „Neustále roste počet návštěvníků Dvora 

Králové nad Labem, zásluhu na  tom má samo-

zřejmě nejen známý Safari Park, který je nej-

navštěvovanějším místem v  Královéhradeckém 

kraji, ale také další turistické atraktivity a cíle jak 

přímo ve  městě, tak také v  jeho blízkém okolí. 

A i z důvodu, že na  Královédvorsko míří stále 

větší počet turistů, kteří tu tráví více dní, je 

potřeba se prostřednictvím krajské centrály 

zapojit do  tvorby strategie rozvoje cestovního 

ruchu v Královéhradeckém kraji, v níž by měl mít 

náš region své nezastupitelné místo.“ 

Roční příspěvek kraje této destinační společnosti 

bude okolo 10 mil. Kč, tedy zhruba obdobná 

částka, která jde z  rozpočtu kraje na  podporu 

cestovního ruchu dosud. Zhruba další 3 mil. Kč 

ročně by měly i  nadále směřovat na  podporu 

Podpoříme vaši akci, kontaktujte nás

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

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

pendijního programu“ na zajištění nových 

nelékařských zdravotnických pracovníků 

pro nemocnici schválila pro akademický 

školní rok 2019/2020 dva nové termíny pro 

podávání žádostí o stipendium. 

Nové žádosti si tak studenti školního roku 

2019/2020 mohou v prvním kole podávat 

nejpozději do 30. dubna 2020, ve druhém 

kole od 1. července do 30. září 2020.  

Veškeré informace a podmínky pro poskyt-

nutí stipendia jsou dostupné na  webo-

vých stránkách městské nemocnice 

www.mndk.cz v sekci Nadační fond.

Mgr. Eva Neumannová

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

Kromě tělovýchovy, sportu a služeb souvisejících 

se sociální oblastí město Dvůr Králové nad Labem 

letos fi nančně podpoří částkou 600 tisíc Kč také 

veřejně prospěšné aktivity a 400 tisíc Kč rozdělí 

mezi žadatele v dotačním programu na obnovu 

vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou 

kulturní památkou nebo se nacházejí na území 

městské památkové zóny. Žádost o účelovou nein-

vestiční dotaci si mohou podat i poskytovatelé 

sociálních služeb, pro něž je v rozpočtu 1,7 mil. Kč.

Účelová neinvestiční dotace pro 
poskytovatele sociálních služeb
Výzva je určena pro poskytovatele sociálních 

služeb poskytovaných podle zákona o soci-

álních službách. Termín pro přijímání žádostí je 

30. ledna – 13. února 2020.

Veřejně prospěšné aktivity
Vypsány jsou čtyři oblasti podpory: 

A – podpora dlouhodobé činnosti spolků na 

území města Dvůr Králové nad Labem, 

B – podpora kulturních akcí na území města 

Dvůr Králové nad Labem,

C – podpora aktivit neformálního vzdělávání,

D – podpora kulturních akcí mimo Dvůr Králové 

nad Labem.  

Žádosti se budou přijímat ve dvou termínech: 

2.–13. března 2020 a 1.–12. června 2020.

Obnova vnějšího pláště nemovitých 
kulturních památek nebo objektů 
v městské památkové zóně
Termín pro přijímání žádostí je stanoven od 

16. března do 17. dubna 2020.

Ostatní dotační programy
Již v prosinci byly vyhlášeny dotační programy 

na podporu tělovýchovy a sportu, a to ve 

dvou oblastech: A – dlouhodobá činnost spor-

tovních oddílů na území města Dvůr Králové 

nad Labem; B – sportovní akce pořádané ve 

Dvoře Králové nad Labem.

Přijímání žádostí: 20. ledna – 7. února 2020.

Dále je vypsán dotační program na služby sou-

visející se sociální oblastí, žádosti je možné 

podávat od 20. ledna do 7. února 2020.

Příjemcem dotace může být subjekt či osoba, 

jejichž činnost či služba je v zájmu města a jeho 

občanů. Žádosti musejí být podány na přede-

psaném formuláři s povinnými přílohami buď 

poštou, nebo osobně ve stanoveném termínu. 

Zároveň musí být originál žádosti naskeno-

ván včetně podpisu oprávněné osoby a zaslán 

elektronicky na adresu dotacemesta@mudk.cz. 

Pozorně si pročtěte také text příslušné výzvy 

a možnost použití dotačních prostředků.

Vyhlášené dotační programy jsou zveřejněny 

po dobu 30 dnů před termínem pro podá-

vání žádostí, teprve poté následuje lhůta pro 

samotné podání žádosti. Využijte tedy tento 

čas pro konzultaci na odboru školství, kultury

a sociálních věcí Městského úřadu Dvůr Králové 

nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, kancelář 

č. 304.

Kompletní vyhlášení dotačních programů 

a výzvy včetně formulářů najdete na webových 

stránkách města www.mudk.cz v sekci Rozvoj/

Granty a dotace/Dotace z rozpočtu města.

Bc. Petra Zivrová

vedoucí oddělení kultury, sportu a cestovního ruchu

Poskytovatelům sociálních služeb město letos přispěje 1,7 mil. Kč, 
další peníze dá na veřejně prospěšné aktivity a na obnovu památek

oblastních destinačních společností.

Mezi zakládající členy patří kromě Dvora Krá-

lové nad Labem také Hradec Králové, Broumov, 

Hořice v  Podkrkonoší, Jičín, Náchod a  Nová 

Paka. Na založení destinační společnosti se dále 

podílí Krajská hospodářská komora Královéhra-

deckého kraje a oblastní destinační společnosti. 

Královéhradecký kraj se založením vlastní des-

tinační společnosti připojuje k  většině krajům, 

které podobnou instituci na  podporu cestov-

ního ruchu mají. Výjimkou je Liberecký, Plzeňský 

a  Ústecký kraj, kde se se založením podobné 

organizace prozatím nepočítá.

Královéhradecký kraj (www.kr-kralovehradecky.cz)

Miroslava Kameníková 
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DK12989    cena: 3.680.000 Kč
Vesnický rodinný dům na okraji města DKnL. Klidné bydlení

s možností hospodaření. Výměra pozemku: 76 600 m2.

DK12983    cena: 1.290.000 Kč
Prodej třech na sebe navazujících pozemků o výměře 1641m2

v DKnL, lokalita Žirecká podstráň, určeno k výstavbě.

DK12980 cena: 365 Kč/m2

Prodej krásných stavebních pozemků o výmerách
4.488 m2, 4.280 m2, 4.301 m2 v Horní Brusnici.

DK12424    cena: 220,00 Kč/m2

Pozemek pro výstavbu RD (v souladu s ÚP obce), na slunném
místě v okrajové části obce Doubravice. Výměra: 2 973 m2.

Eva JAROŠOVÁ Michal FLÉGR Soňa ZIKEŠOVÁ

Eva Jarošová
makléř s nemovitostmi
Tel.: 728 451 040
E-mail: jarosova@tana.cz

Michal Flégr
makléř s nemovitostmi
Tel.: 724 077 752
E-mail: flegr@tana.cz

Soňa Zikešová
makléř s nemovitostmi
Tel.: 602 207 033
E-mail: zikesova@tana.cz

www.tana.cz

Realitní kancelářeRealitní kanceláře

klíč k vaší
spokojenosti

KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA
Dvůr Králové nad Labem, Mgr. Martin Kučera,

tel. 604 971 312, www.anglictina-kucera.cz

KOVOŠROT SLOVANY
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

Vykupujeme:

Železo, barevné kovy, papír, plasty, sklo

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

Pondělí – Pátek: 7:00–16:00 hod.

Sobota: 7:00–12:00 hod.

www.slovany.cz

SPORTOVNÍ HALA SLOVANY
TENIS, PING-PONG, FLORBAL, NOHEJBAL

VHODNÉ TAKÉ PRO POŘÁDÁNÍ SPORTOVNÍCH 
OSLAV DĚTÍ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVIDENCE, MZDY

Objednávky haly a účetnictví – tel.: 605 388 122

PRONÁJEM KANCELÁŘE 26 m2 550 Kč/m2 a rok

Informace k pronájmu – tel.: 603 703 001

  R e s t a u r a c e 

vás zve na tradiční VEPŘOVÉ HODY

• v pátek 14. února od 11:00 hod.

 • v sobotu 15. února od 12:00 hod.

• v sobotu 15. února od 20:00 hod.

 COUNTRY ZÁBAVA
Přejeme vám dobrou chuť!

R E Z E RVAC E NA TE L . :  6 0 5 823 6 07

INZERCE V NOVINÁCH 

KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE

Řádková inzerce již od 150 Kč,

 plošná inzerce od 700 Kč

Více informací najdete na www.mudk.cz/cs/

radnice/noviny-radnice

V případě zájmu volejte na tel.: 499 318 258, 

e-mail: noviny@mudk.cz

Stavební práce s. r. o.
Pavel Šedivý

• Rekonstrukce domů a chalup
• Zateplení fasád  • Zemní práce 
• Zámkové dlažby   • Ploty   
• Kanalizace   • Malé opravy 
• Přípojky    ... a další

Sochorova 1725, Dvůr Králové nad Labem
Tel.: 603 523 068

Mám zájem o koupi stavebního pozemku v okolí 

15 km. Inženýrské sítě výhodou. Možno i se 

starší nemovitostí k rekonstrukci nebo demolici. 

Tel.: 703 890 073.
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Společenská rubrika
Noví občánci města
V  prosinci 2019 se narodilo 10 občánků našeho města – 5 chlapců 

a 5 děvčat.

Bc. Jana Náhlovská, evidence obyvatel

Úmrtí
V prosinci 2019 zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 16 lidí, z toho bylo 

8 královédvorských občanů, 6 mužů a 2 ženy.

Simona Vykouřilová, matrika

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

Jiří Skála a Iveta Lhotáková    –   6. 12. 2019

Ivan Mychajlovyč Drahušynec a Barbora Malá  – 20. 12. 2019

Údaje jsou zveřejněny na základě poskytnutého souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili 32 občanů s gratulací 

a kytičkou. V tomto období oslavily 4 páry diamantovou svatbu, 4 páry zla-

tou svatbu a 6 párů stříbrnou svatbu.

Lenka Havlová, Komise pro občanské záležitosti

Blahopřání
Dne 16. ledna 2020 oslavili manželé Hana a  František Kočovi ze Dvora 

Králové nad Labem 60 let společného života, tedy diamantovou svatbu. 

K tomuto výročí srdečně gratulujeme a přejeme jim i nadále hodně zdraví 

a štěstí ve společně životě.

Poděkování: Krabice od bot
Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE ve Dvoře Králové 

nad Labem se poprvé v roce 2019 zapojila do vánoční charitativní akce 

s názvem „Krabice od bot“. Díky spolupráci našeho města, především 

Bc. Kateřině Pištorové, vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí, 

dále školám a štědrým dárcům jsme nasbírali kolem 150 dárečku, které 

před Vánocemi přišly do rukou dětem v nepříznivé životní situaci. Děku-

jeme všem, kteří se do akce zapojili a tím přispěli k radosti obdarovaných 

dětí. Věříme, že se tato akce pro další roky stane tradicí.

Mgr. Tereza Kumprechtová, vedoucí OP Dvůr Králové nad Labem

Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Vrchlabí

MŠ Slunečná děkuje kapele Vaťák za podporu

Královédvorská hudební skupina Vaťák rozdává radost nejen svým fanouš-

kům. O Vánocích rozzářila dětské tvářičky ze speciálních tříd MŠ Slunečná, 

odloučeného pracoviště Mateřské školy Elišky Krásnohorské Dvůr Králové 

nad Labem. Dětem zakoupila pomůcky pro rozvoj jemné motoriky. Tyto 

pomůcky jsou v těchto třídách velmi důležité, bohužel často i fi nančně 

náročné. Děti ze speciálních, ale i běžných tříd si pomocí těchto pomů-

cek hravou formou rozvíjí jemnou motoriku, koordinaci pohybů, myšlení, 

paměť a pozornost. Rozvíjení těchto oblastí je pro všechny děti velmi 

důležité a je předpokladem budoucí školní úspěšnosti.

Tímto děkujeme členům kapely a přejeme mnoho hudebních úspěchů.

                                                                                        Děti a učitelky MŠ Slunečná

Vzpomínka
Dne 10. února to bude 10 let, kdy nás navždy opustila paní Alena Čechová. 

Kdo jste ji znali, věnujte jí prosím vzpomínku.

Manžel Pavel a děti s rodinami

Vítání občánků
Na Staré radnici bylo v prosinci 2019 slavnostně přivítáno 17 občánků 

Dvora Králové nad Labem.

Zleva: Nicolas Rozehnal, Jakub Novotný, Saša Čeřovská, Nicolas William Struna, Eliška 

Burdová a Tereza Karešová.

Zleva: Jan Dittrich, Sebastian Lidický, Robin Všetečka, Anna Komendová a Gabriela Píšová.

Zleva: Šimon Špaček, Jiří Šrámek, Antonín Rousek, Matyáš Kumpoch, Klaudie Čenková 

a Tobiáš Hušek.

Své tradiční vánoční dostaveníčko měli místní příznivci basketbalu v hale 

na nábřeží. Saty sice nedorazil, ale i tak byly k vidění skvělé akce a hlavně 

hodně košů!                                                                                            Text: Mgr. Dušan Kubica

Tradiční vánoční basketbal
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Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 2019/2020

Podporujeme matematickou gramotnost
V rámci grantu I-KAP KHK I v části matematická 

gramotnost proběhla na  naší škole čtyři mate-

matická odpoledne. 

První odpoledne, matematika v  praxi, bylo 

určeno pro žáky 1. C. Dostali 6 úkolů, které řešili 

ve skupinách po 4–5.  Měli zjistit plochu rybníku 

pomocí měření v  terénu a z mapy, vytyčit 1 ar, 

určit vzdálenost dvou míst různými měřeními, 

stanovit hmotnost nádoby plné vody a  určit 

objem nádoby. Poté následovalo vyhodnocení 

a ukázka řešení daných úkolů.

Další tři setkání byla určena pro zájemce ze 

všech tříd našeho gymnázia. Na  jednom jsme 

zapojili logiku do  řešení různých hlavolamů, 

na dalším proběhl šachový turnaj. 

Závěrečným programem byla úniková hra. 

Ve  škole se sešlo sedm týmů, které se snažily 

vyřešit různé logické úkoly, aby se jim podařilo 

dostat ze „zamčené školy“. Nejprve musely pro-

lomit tajemství seznamu úkolů. A poté zdolat ty 

správné z  nich. Čekalo je například řešení KIL-

LER SUDOKU, nalezení slova z indicií, rozluštění 

šifry nebo doplnění číselné řady. Ve  skupinách 

panovalo pracovní klima a  chuť dané úkoly 

zvládnout co nejlépe. V  samotném závěru hry 

na  ně čekalo ještě jedno dobrodružství, a  to 

když hráči museli zavolat na telefonní číslo, které 

jim vyšlo, aby zjistili, zda vyřešili úkoly správně. 

Nakonec se všem týmům podařilo zdolat 

všechny nástrahy a školu úspěšně opustit. Žáky 

hra bavila a největší odměnou pro ně byl pocit, 

že se dostali ze školy pryč...

Snad jsme tedy pomohli přesvědčit i  pochybo-

vače, že matematika je zajímavá disciplína se širo-

kým uplatněním a že logické myšlení se vyplácí.

Mgr. Libor Špaček

XXIV. ples absolventů 
královédvorského gymnázia
Ples absolventů letos proběhne v sobotu 

29. února, jako vždy v Hankově domě, 

kde jsou patřičné vstupenky již v předpro-

deji. Organizaci plesu absolventů našeho 

gymnázia přebírá po 13 letech od Klubu 

NATURA Spolek přátel Gymnázia Dvůr 

Králové nad Labem, stále však mezi orga-

nizátory a hosty uvidíte mnoho našich 

učitelů, s nimiž lze zavzpomínat na školní 

časy... Zachována bude i tradičně noblesní 

atmosféra a příležitost k setkání s bývalými 

spolužáky. K tanci a poslechu hraje Jari-

Kurri-Band. Těšíme se na vás! 

PhDr. Ivo Rejchrt

Přijímací řízení
Zveme všechny zájemce o studium na 

informativní schůzku 18. února 2020 

v 16:30 hod. v aule školy.  Přihlášky do šes-

tiletého a čtyřletého studia je třeba podat 

do neděle 1. března 2020. Bližší informace 

k vyplnění přihlášky získáte od pedagogů 

na základní škole nebo na e-mailové 

adrese info@gym-dk.cz. 

Před jednotnými přijímacími zkouškami 

z českého jazyka a matematiky ve dnech 

14.–17. dubna 2020 proběhnou přípravné 

kurzy, o nichž budeme dále informovat. 

vedení školy

Na  začátku prosince 2019 se pro třetí a  čtvrté 

ročníky uskutečnil výběrový lyžařský kurz v Itá-

lii ve střediscích Passo Tonale a Ponte di Legno. 

Ubytováni jsme byli v hotelu přímo u spojovací 

lanovky mezi oběma středisky a strávili jsme zde 

čtyři dny plné lyžování a snowboardingu.

Tato akce navazuje na  povinný lyžařský kurz 

v prvním ročníku a pokračuje ve zdokonalování 

lyžařských dovedností. Dalším cílem je ukázat 

jiné hory a  sjezdové tratě, než můžeme zažít 

u  nás v  České republice. Sněhové podmínky 

jsme měli dobré a počasí k nám bylo velmi milé 

– modré nebe, slunce a nádherná viditelnost. 

Kurz naplnil naše očekávání a  všichni jsme se 

vrátili spokojeni a bez úrazu. Pokud o něj bude 

ze strany studentů zájem i v dalších letech, Alpy 

se opět uskuteční.

Mgr. Stanislav Ježek

Výběrový lyžařský 
kurz v Alpách

Tak zněla otázka jednoho studenta, když jsem se 

zeptala, zda se zúčastní soutěže „Best in English.“ 

Do této soutěže, jíž se každoročně účastní tisíce 

nadaných studentů angličtiny z  mnoha koutů 

světa a  která se koná poslední školní listopa-

dový den, se již tradičně zapojilo i královédvor-

ské gymnázium. 

V  letošním ročníku změřilo své síly 16  462 stu-

dentů z  624 škol a  25 zemí. Naše gymnázium 

se umístilo na  277. místě na  světě a  6. místě 

v našem kraji. Za relativně dobré umístění vdě-

číme kvalitním výsledkům našich studentů, 

z  nichž někteří zvládli obtížný test na  více než 

80 % a  o  lepší umístění je připravil pouze čas, 

který rozhodoval v  případě shody bodů. Nej-

větší poklonu zaslouží studentka 4. ročníku Julie 

Anna Richterová, která obsadila neuvěřitelné

77. místo ve světě a 23. místo v ČR. V konkurenci 

studentů nejen z Čech, ale např. i z Pobaltí, Chor-

vatska či Slovinska je její výsledek obdivuhodný 

a je motivací pro mladší studenty, kteří vidí, kam 

se s pílí a entusiasmem dá dopracovat. 

A  odpověď na  úvodní otázku? Skončit třítisící 

z  šestnácti tisíc studentů není vůbec špatný 

výsledek. A  co když příště budete sedmdesátí 

sedmí či dvacátí? A proč ne třeba i první? Takže, 

studenti, zase za rok!

Mgr. Lucie Strnadová

A co když budu až třítisící?

Pro demonstraci, že existují i horší zločiny proti 

lidskosti než povinná maturita z  matematiky, 

zavítaly 13. prosince minulého roku vyšší roč-

níky gymnázia do  německého Norimberku, 

města známého jako vybrané místo konání tak-

zvaných Norimberských procesů, ve kterých byli 

souzeni nacističtí zločinci druhé světové války.

Justiční palác, kde byl spojeneckým tribunálem 

k smrti odsouzen například Hermann Göring či 

další vysocí důstojníci ve službách Adolf Hitlera, 

byl také hlavním bodem programu a studenti si 

válečné spravedlnosti užili ve velkém. 

Mezi další zastávky během toulání po  Norim-

berku patřil například honosný středověký 

hrad či dům významného renesančního malíře 

Albrechta Dürera.

Závěr exkurze představoval čas strávený 

na  honosných vánočních trzích, kde účast-

níci výpravy ochutnali veškerých povolených 

vánočních pochutin, na  což v  dalších dnech 

s láskou vzpomínali.

Ondřej Vaněk (6. C)

Adventní Norimberk
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Lyžařský kurz se školákům ze 7. B ZŠ Podharť líbil 
V neděli 5. ledna 2020 

se 7. B společně vydala 

na lyžařský výcvik do 

Rokytnice nad Jizerou.

Před odjezdem jsme 

si všichni zkontrolo-

vali naložení zavazadel 

a po příjezdu nás čekal 

náročný třicetimetrový 

výstup na chatu Lucii. 

Protože jsme museli 

tahat všechna zavaza-

dla i lyže, vyhrál ten, kdo 

si nesbalil zbytečnosti. 

Nejdříve jsme se uby-

tovali a vybalili si, poté 

proběhla první soutěž – o nejlepší řízek. 

V pondělí ráno byla venku rozcvička v pyžamu, 

ostatně jako každý otužovací den. Po vydatné 

snídani jsme vyrazili na sjezdovku, spousta z nás 

vůbec lyžovat neuměla, a tak jsme byli rozděleni 

do tří skupin podle náročnosti. Další den jsme již 

téměř všichni jezdili sami, bez pomoci učitelů, 

ale s častými pády. Ve středu jsme se přemístili 

na delší sjezdovku se sedačkovou lanovkou, 

tady už některým zamrznul i úsměv na tváři. 

Mnozí z nás v půli sjezdovky popadali dech. Ve 

čtvrtek se počasí docela zkazilo, ale o závody 

ve slalomu jsme stejně nepřišli a náladu jsme si 

pokazit nedali. Každý večer jsme hráli hry a moc 

se u toho bavili. O legraci nebyla nouze. V pátek 

jsme šli na procházku, zabalili si a po obědě na 

nás už čekal autobus.

Děkujeme paní učitelce Červinkové, panu uči-

teli Hulíkovi a Novotnému za nezapomenutelný 

týden plný lyžování, dobrodružství a skvělých 

zážitků. 

Aneta Hýbnerová, za žáky 7. B

Informace ze ZŠ Schulzovy sady
Učení v centrech ve druhých třídách 
na ZŠ Schulzovy sady

„Paní učitelko, dejte nám prosím na tabuli rozpis 

do center!“ zazní téměř každý čtvrtek ve dru-

hých třídách. Děti se postaví do fronty a trpělivě 

čekají, až se budou moci zapsat do hodin na 

páteční vyučování. Těší se, že si samy mohou 

vybrat, jestli budou mít první hodinu matema-

tiku, český jazyk nebo pracovat v centrech prvo-

uky či ateliér. 

V pátek si přečtou ranní dopis, splní podle něj 

úkoly, samy si připraví centra a posadí se do nich 

dle rozpisu. Pak určení vedoucí center dostanou 

od paní učitelky písemné pokyny a sami si práci 

řídí. Celé dopoledne se odvíjí sice trochu rušně, 

ale v plném pracovním nasazení. Úkolem paní 

učitelky je „pouze“ zlehka kontrolovat a pomá-

hat jen v nejnutnějších případech. 

Děti tento druh „samovýuky“ velmi baví. A toho, 

že se učí samostatnosti, vedení skupiny, spolu-

pracovat s kamarády a rozvíjet čtenářskou gra-

motnost, si ani nevšimnou.    

Mgr. Radmila Jonešová

Projektová výuka zdárně za námi
Koncem prosince proběhla poslední část pro-

jektové výuky, kdy deváťáci učili prvňáčky. Tato 

výuka probíhala celý podzim, kdy nás každý 

měsíc deváťáci potěšili svoji návštěvou. U té 

poslední jsme se zaměřili na vánoční tradice

a zvyky. Deváťáci se svého úkolu zhostili báječně 

a dokázali, že jsou velmi šikovní a zruční. S dětmi 

nejprve pracovali v učebnici, kde vyplňovali 

záludné otázky, a poté prakticky vysvětlovali 

našim nejmenším vánoční tradice a zvyky. Zku-

sili si s nimi rozkrojit jablíčko, vydlabat skořápky 

od ořechů a pouštět lodičky. Na závěr si všichni 

zatancovali a podtrhli tak skvělou atmosféru.

Velké poděkování patří všem žákům 9. C a 9. D, 

kteří se ochotně zapojili do projektové výuky 

a zodpovědně s dětmi plnili všechny úkoly. 

Pevně věřím, že naše spolupráce neskončila, 

a těšíme se na další projekty v novém roce.

Mgr. Markéta Johnová 

Klíčovaná s Ferdou
Školní poradenské pracoviště připravuje pro 

žáky naší školy spoustu preventivních pro-

gramů. Do prvních tříd pravidelně od září chodí 

paní psycholožka s žabákem Ferdou. Má pro 

děti připraveny aktivity na stmelení nového tříd-

ního kolektivu, žáci se také učí porozumět svým 

vlastním pocitům a zvládat je. Po absolvování 

každého setkání celá třída dostane od průvodce 

žabáka Ferdy klíč. Už jich máme spoustu, napří-

klad radost, smutek, hněv, a těšíme se na další. 

Školní poradenské pracoviště má ve svém týmu 

nově také speciálního pedagoga, který pomáhá 

nejen žákům se speciálními potřebami ve vzdě-

lávání, ale i dětem nadaným.

Mgr. Eva Malichová

Krabice od bot

Žáci 5. B se zapojili do projektu Krabice od bot, 

ve kterém je cílem obdarovat děti z dětských 

domovů. Děvčata a kluci se shodli, že obdarují 

dvě dívky a dva hochy stejného věku, jako jsou 

sami. Zaregistrovali jsme se do seznamu a mohli 

začít s promýšlením, čím krabice naplníme. 

S nápady nám pomohli také rodiče, a tak děti 

přinášely do školy kreslicí potřeby, knížky, bloky, 

drobné hračky, náramky, korálky, ale i zdravé 

lahve, sprchový gel nebo sadu na čištění zubů.

Z 28 žáků naší třídy se zapojilo 24 dětí, které 

projevily svou empatii. V den D, kdy jsme chtěli 

krabice odnést, se třída rozdělila na dvě holčičí 

a dvě chlapecké skupiny. Spravedlivě dárky 

rozdělily a začaly s balením. Všechno pěkně 

narovnat, namalovat a napsat vánoční přáníčko, 

omalovat krabici, vyfotit se, přiložit fotku třídy 

a nakonec zabalit do krásného balicího papíru. 

Všechno se nám podařilo. Všichni jsme se vypra-

vili odevzdat krabice do sběrného místa. Po 

cestě zpět nás hřál pocit, že jsme připravili pře-

kvapení a snad i radost čtyřem dětským duším.

Mgr. Pavlína Špatenková

Ze školky do školy Schulzovy sady
Ještě jsme nerozdali první vysvědčení našim 

prvňáčkům a už přemýšlíme nad těmi, kteří do 

lavic zasednou letos poprvé 1. září. 

Aby viděli, co je ve škole čeká a vyzkoušeli si něk-

teré činnosti přímo ve školní třídě a tělocvičně, 

připravili pro děti učitelé prvního stupně pro-

gram „ Ze školky do školy.“ Jedná se o čtyři čtvr-

teční odpoledne, kde si budoucí školáci zkusí 

nanečisto hodinu matematiky, českého jazyka, 

hudební výchovy a tělocviku. Na každé hodině 

děti dostanou část čtyřlístku. Pokud se zúčastní 

všech naplánovaných hodin, složí si čtyřlístek 

celý a ten jim určitě přinese štěstí v budoucí 

školní práci. 

První setkání plánujeme na 20. února, další 

na 27. února, v březnu proběhnou setkání

s malými školáky 5. a 12. března vždy od

16:00 hod. 

Vedle výše jmenovaného programu plánujeme 

na 19. března „Den otevřených dveří“. I tady se 

mohou setkat školáčci s žáky, kteří se předvedou 

jako recitátoři, zpěváci, hudebníci, tanečníci, 

chemici, fyzikové, matematici, zeměpisci i děje-

pisci. A do třetice všeho dobrého. Každý rok nav-

štěvují 1. třídy děti z mateřských školek. Školáčci, 

těšíme se na vás. Přijďte se podívat!

vedení školy
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Aktuální zprávy ze ZŠ Strž

Hurá na pokusy!
V předvánočním období zavítali třeťáci na výuku 

prvouky do  odborné učebny, kde na  ně čekal 

zajímavý program.

Nejdřív si „oprášili" své znalosti o  vodě a  je-

jích skupenstvích a  pak se ve  skupinách vrhli 

na zábavnější část, kterou byly pokusy. Pan uči-

tel Kacetl si pro ně připravil pokus jednoduché 

fi ltrace vody. Děti smíchaly vodu s „testovací špí-

nou", kterou představovala lesní hrabanka, hlína 

a  písek. Připravily si obvaz, silonovou ponožku 

a fi ltrační papír, aby pomocí pokusů zjistily, který 

z těchto fi ltrů zachycuje nejméně a který naopak 

nejvíce nečistot. 

Poté následovalo názorné předvedení koloběhu 

vody v přírodě, což děti velmi zaujalo.

Pokusy měly u dětí velký úspěch a již teď se těší, 

co nového si pro ně pan učitel připraví na příští 

setkání.

Mgr. Pavla Všetečková

třídní učitelka 3. A

Školáci pomáhají dětem
Před Vánoci proběhla na  škole akce „Školáci 

pomáhají dětem“, kterou pořádal Klub přátel 

Tengenenge, s  nímž již několik let naše škola 

spolupracuje. Byla určena nejen pro žáky, ale 

i jejich rodiče. 

V úvodu zazpívaly děti ze školní družiny a pěvec-

kého kroužku. Text písně „Jedeme do  Afriky, 

jedeme do  Zimbabwe“ prozradil téma celého 

večera, kterým byla podpora vzdělávání dětí ze 

sochařské komunity Tengenenge v  Zimbabwe. 

V krátké prezentaci Marie Imbrová, zakladatelka 

Klubu přátel Tengenenge, 

shrnula činnost tohoto 

sdružení. Nechyběly ani 

fotografi e z předání oble-

čení a  obuvi, které jste 

africkým dětem věnovali 

vy – rodiče a žáci. Je vidět, 

že malí školáci z nich měli 

radost a hned druhý den 

v  nich vyrazili do  školky 

a školy. 

Návštěvníky večera pak 

roztleskaly africké rytmy 

v  podání bubenického 

dua Martiny Taslerové 

a Robena Mlauzi. K nim se přidali naši nejmenší. 

Příjemným zpestřením bylo malé občerstvení. 

Návštěvníci si mohli zakoupit obrázky a výrobky, 

které Klubu věnovala škola. Celý výtěžek z jejich 

prodeje je určen na  podporu vzdělávání dětí 

z  Tengenenge. Zakoupit jste si mohli také ori-

ginální africké výrobky, které do Dvora přivezly 

členky Klubu. V  letošním roce pokračujeme 

ve sběru hliníku pro Klub. Pokud vám doma pře-

bývají kvalitní boty pro děti ve věku 2–7 let, děti 

z Tengenenge je jistě ocení. 

Na závěr přikládáme poděkování Marie Imbrové, 

zakladatelky Klubu přátel Tengenenge: „Děkuji 

všem, kteří se zúčastnili večera ´Školáci pomá-

hají dětem´, jenž byl zaměřen na  přímou pod-

poru dětí v  zimbabwské vesnici Tengenenge. 

Pedagogové a děti vaší školy již několik let spo-

lupracují s  Klubem přátel Tengenenge v  České 

republice, a  tak jsem 

velice ocenila možnost 

se se žáky vaší školy opě-

tovně setkat a informovat 

je, jak je jejich pomoc 

smysluplná. Z  pro-

deje obrázků, šperků 

a  vánočních dekorací, 

které škola Klubu věno-

vala, byla získána částka 

5.170 Kč, která bude 

celá použita na  uhrazení 

poplatků spojených se 

školní docházkou dětí 

z Tengenenge.“

Mgr. Vlasta Mertlíková 

Sportovní aktivity školáků ze ZŠ 5. května

Sportování a společné akce tříd
První polovina listopadu byla ve  znamení 

domácího pečení. Jednotlivci, skupinky nebo 

celé třídy se zúčastnili soutěže o nejlepší štrúdl 

na  druhém stupni. Hodnotila se chuť, ale 

i vzhled. Celá soutěž proběhla o velké přestávce, 

kdy se nejprve soutěžící se svými výrobky při-

pravili, následovalo hodnocení, vyhlášení a vše 

bylo zakončeno velkou svačinou.

Kalendářní rok ve škole je ukončený akcí Vánoční 

stůl. Zde si třídy připraví stůl se vším, co se pojí 

s Vánocemi. Takže zde je vánočka, cukroví, různé 

vánoční symboly, ale třeba i  bramborový salát, 

řízky, nealkoholický vaječný likér. Vše je domácí 

výroby a opravdu je se na co dívat a vše má vel-

kou kvalitu. Úroveň se každým rokem zvyšuje 

a žáci stále vymýšlí nové, aby jejich stůl porota 

ohodnotila co nejlépe. 

V  prvním týdnu po  vánočních prázdninách 

vyjeli sedmičky do  Janských Lázní na  lyžařský 

kurz. Sníh nám naštěstí napadl a podmínky byly 

o poznání lepší oproti těm v prosinci. Kurzu se 

zúčastnila drtivá většina žáků sedmých ročníků 

a všichni si radovánky na sněhu užili. Ve středu 

nás navštívili v  hojném počtu rodiče, kteří si 

zalyžovali a  společně s  dětmi si zasoutěžili 

ve slalomu o hodnotné ceny. Lyžařský kurz jsme 

zakončili výletem do  Pece pod Sněžkou, aby-

chom poznali i další známý krkonošský skiareál 

a vyzkoušeli si jiné sjezdové tratě.

V  druhém pololetí nás čeká Velikonoční stůl, 

cyklistický kurz a vodácký kurz. Akcí sportovních 

i nesportovních je hodně a doufáme, že se jich 

zúčastní co nejvíce žáků. Sportu zdar.

Mgr. Stanislav Ježek, Veronika Výborná 

Plavecký výcvik
Každý školní rok se účastní naši druháci a třeťáci 

plaveckého výcviku, který se konal od září do 

konce listopadu 2019. Většina žáků jezdila ráda 

a těšila se na páteční dopoledne strávené 

v hořickém bazéně. Děti se učily základům růz-

ných plaveckých stylů a potápěly se. Za odměnu 

mohly relaxovat ve vířivce nebo si hrály.

Za své výkony žáci dostali mokré vysvědčení, ti 

nejlepší diplomy.

Mgr. Iva Haasová, Mgr. Ivana Rainová

a Mgr. Jaroslava Serbousková

Prodloužené volno na sněhu
Letošní vánoční odpočinek od školní docházky 

jsme si se žáky 7. třídy ZŠ 5. května prodloužili 

pobytem na horách. 

První společný týden roku 2020 jsme strávili na 

ještě zasněžených sjezdovkách a v bílé stopě 

„Pomezek“, kde jsme se přes den zdokonalovali 

a někteří prvně seznamovali s jízdou na lyžích. 

Večery jsme trávili na chatě besedami a rozbory 

našich lyžařských výkonů.

Vrcholem celého lyžař-

ského výcviku byly 

závody ve slalomu a běhu 

na lyžích, kterých se již 

mohli zúčastnit úplně 

všichni, neboť po lyžař-

ském výcviku nenajdeme 

v našich řadách žádného 

nelyžaře. 

Počasí nám zdánlivě 

přálo, ale nemohli jsme si 

nevšimnout, jak nám sníh 

mizí před očima. Náladu 

nám ale vždy zlepšila 

výborná kuchyně naší 

Šárky Hrmové. Děkuji všem zúčastněným.

Mgr. Petra Chmelíková

vyučující
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DDM Jednička v ZŠ Svobodné Dvory Hradec Králové 
Hradecká Základní škola Svo-

bodné Dvory projevila zájem 

o  nabízené programy pro 

děti ze školní družiny. Dům 

dětí a mládeže Jednička Dvůr 

Králové nad Labem s  radostí 

nabídku přijal a  pro Hradecké děti ve  věku 

6–10 let vzdělávací programy připravil. 

První projekt, který byl na základní škole realizo-

ván, se týkal lidského těla.  Program pod názvem 

„Já člověk“ začal diskusí, zda jsme stejní nebo se 

lišíme. Porovnávání se, vážení, měření – do toho 

všeho se děti aktivně zapojovaly. Skupinová 

práce s obrázky orgánů, fonendoskopem nebo 

pěnovým srdcem byla pro děti zajímavá. Během 

celého vzdělávacího projektu jsme poznávali 

– hmatali, poslouchali, koukali, ale co ostatní 

smysly? I ty jsme samozřejmě vyzkoušeli. 

Na středu 3. prosince byl pro žáky připraven pro-

gram „Lesní abeceda a lesní hrátky“. V první části 

děti sledovaly projekci, která je seznámila s běž-

nými i méně známými funkcemi lesa i s jeho oby-

vateli, plody a surovinami, které nám poskytuje. 

Také jsme si připomněli, jak jsou lesy pro celou 

planetu důležité a jak bychom se k nim 

měli chovat.  V druhé části programu si 

děti ověřily znalost stromů – přiřazo-

valy k  listům, které měly určit, správné 

plody. Na závěr je čekal obrázkový test, 

ve kterém se snažily správně pojmeno-

vat pohlaví vybraných divokých zvířat. 

Program v  následujícím týdnu měl 

název „Neživá příroda a kameny kolem 

nás“. V projekční části plné obrázků byla 

dětem představena krajina „pískovcová, 

vulkanická a vápencová“. Vysvětlili jsme 

si, jak vznikla, k čemu se hodí jednotlivé 

horniny, jak vzniká krápníková jeskyně a  další 

zajímavosti, neopomněli jsme ani ochranu pří-

rody. Navazovala praktická ukázka s  mapovým 

doprovodem představující královédvorský 

a  hradecký region jako významný zdroj cen-

ného pískovce. Žáci si prohlédli i  ukázky zka-

menělin. Neopomněli jsme ani drahé kameny 

Podkrkonoší.

Před vánočními prázdninami jsme si pro děti 

z  družiny přichystali „Vánoční dílničky“. Děti si 

mohly vybrat ze tří dílniček – vánoční přáníčka, 

ozdoby na stromeček nebo vlastnoruční výroba 

glycerinových mýdel, která se nakonec stala 

nejoblíbenější částí celé Vánoční dílničky. 

Do  předem připravených forem nalévaly děti 

směs z glycerinu, kterou si pak podle své fanta-

zie nabarvily a  ovoněly speciálními esencemi. 

Na závěr jsme mýdla vázali do ozdobných sáčků, 

které putovaly pod vánoční stromeček, aby udě-

laly radost i někomu dalšímu.

Mgr. Alena Hušková, Bc. Tereza Dobiášová 

a Bc. Vladimír Jiřička

DDM Jednička

Královédvorští kuželkáři úspěšní na okresních přeborech jednotlivců
Doba na  přelomu roku, kdy se nehrají týmové 

soutěže, je vždy vyplňována různými turnaji 

a  úvodním kolem mistrovství ČR jednotlivců, 

kterým jsou okresní přebory. Nejinak tomu bylo 

i  v  královédvorském oddíle, kde se konal loni 

v prosinci 6. ročník Memoriálu Jaroslava Dědka 

pro registrované i neregistrované hráče. 

Turnaje se zúčastnilo 50 hráčů od  absolutních 

začátečníků až po  hráče z  interligy. Vrcholem 

pak byla hra, kterou turnaj ozdobil absolutním 

rekordem kuželny Jarda Hažva (KK Slavoj Praha) 

vynikajícím výkonem 549 kuželek. Na stupních 

vítězů jej doplnil domácí hráč Petr Janeček (497 

kuželek) a Martin Kamenický z KK Zálabák Smi-

řice výkonem 489 kuželek. V  kategorii neregis-

trovaných se na  prvních třech místech umístili 

hráči Tespo Hořice v  pořadí Václav Procházka 

(468), Jakub Šlambera (467) a  Pavel Frait (438 

kuželek), kteří by se neztratili ani mezi registro-

vanými hráči. Poděkování pak patří nejen všem 

zúčastněným, ale hlavně těm, kteří se nebáli si 

přijít náš sport vyzkoušet bez šance na  nějaké 

dobré umístění. 

Druhou událostí byly okresní přebory mistrov-

ství ČR jednotlivců, které se konaly 4. a 5. ledna 

2020 na čtyřdrahách v Trutnově a Vrchlabí. V jed-

notlivých kategoriích se hrají na  různý počet 

hodů. Z  královédvorského oddílu se zúčastnilo 

14 hráčů, kterým se vedlo se střídavými úspěchy. 

Přesto dokázali přivézt 6 medailí, když čtyři se 

stali mistry okresu a k tomu získali 3. místa. Potě-

šující je fakt, že tři z nich byly v kategoriích těch 

nejmladších hráčů, a to i přesto, jak malá je člen-

ská základna, kde se dlouhodobě nedaří získávat 

nové hráče z řad dětí a mládeže. Více by se měly 

zapojit i  místní školy, protože ne ze všech dětí 

mohou vyrůst budoucí fotbalisti nebo hokejisti. 

A my jsme stále připraveni vyjít všem vstříc. Čin-

nost oddílu také fi nančně podporuje město Dvůr 

Králové nad Labem.

Závěrem si dovolím uvést naše medailisty. 

V kategorii žen se stala mistryní okresu Kateřina 

Šmídová (578 kuželek), ve starších žácích je mis-

trem Jaroslav Němeček (379), ve starších žačkách 

Adamčíková Klára (379) a  třetí Kristýna Fofová 

(331). V kategorii dorostenek je mistryní Veronika 

Valešová (528) a  třetí Eliška Němečková (407). 

Všichni si tím vybojovali postup na  krajská mis-

trovství, kde jim přejeme opět co nejlepší výkony.

Stanislav Dufek

TJ Dvůr Králové nad Labem, z. s., oddíl kuželek

Pěvecký sbor Záboj ukončil 10. ledna 2020 kon-

certem v Lázních Bělohrad svoji „zimní“ sezonu 

roku 2019. Tento rok byl pro sbor velmi pestrý, 

zpěváci pod vedením sbormistra Víta Mišoně 

nacvičili dva nové odlišné programy – první pro 

jarní koncert a druhý pro koncert vánoční. 

Se svým „jarním“ programem sbor vystoupil 

na festivalu pěveckých sborů z Královských věn-

ných měst v Novém Bydžově a ve Dvoře Králové 

nad Labem, kde spolu s ním účinkoval dechový 

soubor ZUŠ R. A. Dvorského. O  jarní koncert 

ve Špýcharu městského muzea byl veliký zájem. 

Posluchači zaplnili sál do  posledního místa, 

včetně přístavků, a předvedené skladby sklidily   

velmi pozitivní ohlas.

S vánočním programem vystoupil sbor v Horní 

Brusnici, Bílé Třemešné, v  Žirči a  ve  Dvoře Krá-

lové nad Labem. O  Vánoční koncert ve  Dvoře 

Králové nad Labem je tradičně mezi posluchači rovněž zájem, i  tentokrát byl kostel sv. Jana 

Křtitele zcela zaplněn. A  když v  závěru zazněla 

nejznámější vánoční píseň „Narodil se Kristus 

Pán“, zpívaná přítomnými posluchači spolu se 

zpěváky sboru, pocit sounáležitosti, naděje 

a dobré vůle byl přímo hmatatelný. 

Členové sboru dále spoluúčinkovali na  pro-

vedení Rybovy České mše vánoční v  Trutnově 

a v Mladých Bukách.

Chtěla bych tímto všem věrným posluchačům 

Záboje poděkovat za  jejich přízeň a  připome-

nout, že dveře Záboje jsou pro všechny pří-

padné zájemce o zpívání otevřeny.

Sbor zkouší každé pondělí od  19:00 hod. 

v Hankově domě.

Pěvecký sbor rovněž děkuje městu Dvůr Krá-

lové nad Labem, který je jeho významným 

podporovatelem.

Mgr. Jitka Pojarová

Pěvecký sbor Záboj

Pestrá koncertní sezona pěveckého sboru Záboj
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Členové Svazu postižených 
civilizačními chorobami mají 
za sebou úspěšný rok
Základní organizace Svazu postižených 

civilizačními chorobami ve  Dvoře Králové 

nad Labem (ZO SPCCH) považuje rok 2019 

za  velice úspěšný. Organizace má k  dneš-

nímu dni 162 členů, vloni přijala 24 nových 

členů. Na  tom mají zásluhy naše aktivity. 

Mezi členy je oblíbená akce „Rozchodíme 

civilky“. Na osmi vycházkách jsme s holemi 

nachodili 896 km. Dalších 1  467 km jsme 

absolvovali při rekondičním týdenním 

pobytu v  Janských Lázních a posledních 

450 km na  dvou autobusových výletech. 

K dalším akcím patří každotýdenní plavání, 

zdravotní cvičení, masáže, návštěvy kultur-

ních akcí, neformálních setkání v „Dosta-

veníčku“. Akce mají podporu města Dvůr 

Králové nad Labem, které nám poskytlo 

dotaci, a dary na naši činnost přispěly spo-

lečnosti JUTA, Seidl & spol. a Tomáš Štěrba. 

Všem jim patří náš dík.

Miloslav Tykal

předseda ZO SPCCH Dvůr Králové nad Labem

Zveme do kostela sv. Jana Křtitele
Ke  Světovému dni nemocných, který při-

padá na 11. února 2020, nabízíme veřej-

nosti otevření kostela sv. Jana Křtitele, 

a to od 14:00 do 17:00 hod. Za nemocné 

se modlíme také každou středu. Pokud 

tedy máte ve svém okolí nemocného člo-

věka, kterému by naše modlitba pomohla, 

napište nám jeho křestní jméno, my se 

za  něj pomodlíme. Chcete-li napsat více, 

můžete. Napsat lze prostřednictvím stránek 

www.farnost-dvur-kralove.cz, kde naleznete 

kontaktní formulář (záložka Kontakty). Také 

můžete napsat jméno na  lístek a v obálce 

označené „Modlitba za  nemocné“ jej 

vhodit do  poštovní schránky na  děkan-

ském úřadě. V  rámci Světového dne 

nemocných můžete lísteček přinést 

do  kostela a  vhodit do  papírové schránky 

na  stolečku za  dveřmi (je označena 

k tomuto účelu). Papírová schránka je v ote-

vřeném kostele sv. Jana Křtitele k dispozici 

také při Nikodémových nocích, na  které 

srdečně zveme. Konají se vždy třetí pátek 

v  měsíci, nejbližší termíny jsou 21. února 

a  20. března 19:00–21:00 hod. Více 

na zmíněných webových stránkách.

Markéta Hamanová

Římskokatolická farnost – děkanství Dvůr Králové n. L.

Den otevřených dveří na základní 
škole speciální a praktické škole

Základní škola speciální a  praktická škola 

Diakonie ČCE Vrchlabí, která ve  Dvoře 

Králové nad Labem sídlí na  nám. 

T. G. Masaryka 40, zve ve středu 19. února 

od 12:00 do 18:00 hod. na den otevřených 

dveří. Posláním školy je výchova a  vzdě-

lávání žáků s  lehkým, středním, těžkým 

mentálním postižením, kombinovaným 

postižením a  autismem. Nabízí přípravný 

stupeň (5–7 let) a  1.–10. ročník (7–26 let). 

K  dispozici jsou nadstandardně vybavené 

učebny, relaxační místnost – Snoezelen, 

muzikoterapie, canisterapie, hipoterapie, 

logopedie, netradiční výukové metody 

atd. Více se dozvíte na tel.: 739  379  290 

a www.specialniskoladvurkralove.cz.       (red)

Dne 7. ledna si při-

pomnělo sokolstvo 

významné výročí, 

kdy právě před 

30 lety byla v Praze obno-

vena Československá 

obec sokolská. Vděčně 

vzpomínáme na  ty, kteří 

okamžitě po  sametové 

revoluci začali pracovat 

na obnově Sokola.

Máme za  sebou první 

měsíc v  roce 2020. Naše 

aktivity začaly hned

3. ledna, kdy jsme připravili v  sokolovně 

závod Novoroční laťka. Tentokrát si při-

šlo po  Vánocích zazávodit 13 sportovců. 

V  I. kategorii zvítězila Markéta Síbrová před 

Matějem Holanem a  Karolínou Lukášovou. 

Druhou kategorii vyhrál Michal Lukáš před 

Terezou Grusovou a Jakubem Schreiberem a ve

III. kategorii na 1. místě skončila Sára Erbenová 

před Janem Bukovským a  Barborou Síbrovou. 

Výkony našich skokanů jsou příslibem před 

závody v hale, kterých se chystáme zúčastnit.

Gymnasté a  gymnastky se zúčastnili výběro-

vých sportovních kempů, na  kterých je čekala 

spousta dřiny při nácviku nových prvků a získá-

vání nových dovedností.

Gymnastky kategorie II. a  III. se pilně připravo-

valy na přebor České obce sokolské v Team Gym 

Junior, atleti zase na své krajské halové přebory.

Ve čtvrtek 9. ledna zastupovala Pavlína Špaten-

ková župu Podkrkonošskou Jiráskovu na  piet-

ním aktu Silver A v paměti tří generací, který si 

v Pardubicích připomněl výročí zahájení vysílání 

vysílačky Libuše na  našem území v  roce 1942. 

Na bývalém popravišti Zámeček byly připome-

nuty oběti heydrichiády a položeny květiny.

Nezaháleli ani činovníci a  cvičitelé, kteří pravi-

delně v lednu vyplňují stohy všelijakých hlášení, 

registrací a žádostí o granty. Největší letošní akcí 

bude účast gymnastek a  gymnastů na  mezi-

národním gymnastickém festivalu mládeže 

Eurogym, který se o  prázdninách uskuteční 

na  Islandu. Na  tuto akci je přihlášeno hned 

26 našich sportovkyň a sportovců.

Na  29. únor jsme připravili tradiční oblíbenou 

akci dětské šibřinky, letos pod názvem Zimně-

letní olympijské hry. Zveme všechny zájemce 

o  karnevalovou zábavu, aby si přišli zasoutěžit 

do  sokolovny. Děkujeme městu Dvůr Králové 

nad Labem za  trvalou podporu sokolského 

sportu a všech sokolských aktivit.

Mgr. Pavlína Špatenková

vzdělavatelka TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem

Sokolové budou aktivní také v roce 2020

Královédvorský chrámový sbor završil 
rok 2019 pěti vystoupeními
Královédvorský chrá-

mový sbor završil rok 

2019 pěti prosincovými 

vystoupeními. 

První sobotu 7. pro-

since jsme cestovali 

do  Holic, kde jsme pod 

vedením sbormistra 

Víta Havlíčka zazpívali 

adventní koncert jen 

s  varhanami. Poté jsme 

koncertovali další soboty 

14. a  21. prosince spolu 

s  Královédvorským chrá-

movým orchestrem 

v  Hajnici a  v  husitském 

kostele ve  Dvoře Králové nad Labem. Potěšila 

nás hojná účast posluchačů, kterým jsme se 

snažili zpříjemnit adventní čas a navodit vánoční 

atmosféru provedením krom jiného České mše 

půlnoční od Jakuba Jana Ryby.

Již podruhé jsme se sešli 24. prosince hodinu 

před půlnocí na  královédvorském náměstí 

T. G. Masaryka u  vánočního stromu se zájemci 

o „Štědrovečerní zpívání koled“. I  přes vytrvalý 

déšť přišlo přibližně stejně lidí jako vloni. Z této 

akce pomalu vzniká nová tradice našeho města 

a již nyní se těšíme na příští rok, kdy se uskuteční 

třetí ročník.

V  noci na  25. prosince jsme usušili sebe i  noty 

a ráno jsme doprovodili mši svatou na Slavnost 

Narození Páně v  Hostinném, protože ani letos 

nám nebylo pro zatvrzelost srdcí lidí z naší far-

nosti umožněno zazpívat si v  našem domov-

ském kostele sv. Jana Křtitele. Abychom mohli 

zpívat nejen pro sebe, ale i pro radost druhých, 

cestovali jsme v  roce 2019 po různých místech 

naší republiky, a několikrát i do zahraničí. Poda-

řilo se nám uskutečnit na  dvě desítky vystou-

pení, při kterých jsme nasbírali nové zážitky 

a také jsme poznali zajímavá místa.     

Pro rok 2020 máme plány plné nových výzev. 

Zkoušky pro případné zájemce z  řad zpěváků 

probíhají ve  zkušebně ve  Švehlově ulici 46, 

každý pátek od  19:00 hod. Děkujeme všem 

posluchačům za dosavadní přízeň a zveme vás 

na naše akce i v roce 2020. 

Jana Friedová
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Stomatologická pohotovost
únor 2020
1. a 2. 2.: MUDr. Jiří Záplata, zubní ordi-

nace čp. 42, Choustníkovo Hradiště, tel.: 

499 392 811;

8. a 9. 2.: MUDr. Gustav Hrabý, Fügnerova 

519, Dvůr Králové n. L., tel.: 499 320 795;

15. a 16. 2.: MUDr. Věra Hrabyová, Fügne-

rova 519, Dvůr Králové n. L., tel.: 499 320 795; 

22. a 23. 2.: DentMode, s. r. o., Poděbradova 

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

29 2. a 1. 3.: MUDr. Rudolf Dušánek (Stets 

Maksym), Roháčova 2968, Dvůr Králové 

nad Labem, tel.: 733 734 089.

Ord. doba: so, ne, svátky 8:00–12:00 hod.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Logopedická škola zve na 
únorové dny otevřených dveří
ZŠ a MŠ logopedická Choustníkovo Hra-

diště zve na den otevřených dveří, který 

se koná v pátek 21. února od 10:00 do 

17:00 hod. a v sobotu 22. února od 8:00 

do 12:00 hod. Prohlédnete si prostory 

školy, seznámíte se s pedagogy, uvidíte 

ukázky metod výuky a zájmových činností, 

logopedické výstupy, výukové programy 

Sfumato, Maxík a Kuliferda, čekají vás 

ukázky a ochutnávky zdravých svačin. Další 

informace na: www.specskola.cz.               (red)
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Útulek Další šance, z. s., fun-

gující jako depozit ve  Dvoře 

Králové nad Labem děkuje 

za  snahu všem, kteří během 

roku 2019 a  hlavně v  čase 

předvánočním projevili účast 

a pomohli nám jak materiálně, tak fi nančně.

Abychom mohli opuštěným kočkám zajistit 

důstojný dočasný nebo i trvalý azyl, je zapotřebí 

mít své příznivce. Hlavně díky nim – soukromým 

osobám, které nás podporují – můžeme kočkám 

hledat cestu ke skutečnému domovu.

Do  naší péče se dostávají různá zvířata, často 

ve velmi zbědovaném stavu. A tam, kde jim jiní  

zavřeli dveře, my dáváme další šanci. Ať už se 

jedná o  běžnou veterinární péči nebo náročné 

operace, uděláme vše, co je v našich silách, aby 

se zvířata zotavila a našla ty nejlepší domovy.

Rádi bychom rozšířili virtuální adopci, díky které 

nemusíte zvíře přímo adoptovat, ale můžete ho 

i jinak podpořit v cestě k lepším zítřkům.

V  současné době nabízíme do  adopce velmi 

mladé i starší kastrované kočky a několik třímě-

síčních koťat. Nejlépe si však vyberete přímo 

u  nás na  adrese nám. Republiky 101 ve  Dvoře 

Králové nad Labem, kde nás můžete po  tele-

fonické domluvě na čísle 605 751 717 navštívit 

také o víkendu.

Dnes představujeme 

(na fotkách shora 

dolů): Hanny, Rostíka 

a Ťapinku, Bohunku 

a Mikeše.

Všechny informace 

naleznete na  webu 

www.dalsisance.cz,

dále na  faceboo-

kovém profi lu

www.facebook.com/

KockyD vurKralove/ 

nebo také na   čísle 

605 751 717.

Budete-li chtít také 

fi nančně pomoci, 

je možné při-

spět na  účet číslo: 

236897918/0300, VS 

248, nebo na  trans-

parentní účet číslo: 

2400810343/2010, 

VS 248.

Děkujeme. 

Beatriz Motalová

Další šance, z. s., 

Dvůr Králové nad Labem

Co nového v útulku Další šance

100 let skautingu ve Dvoře Králové nad Labem – 2. část
Dne 5. května 1945 se 

ozvalo z  rozhlasu volání 

o pomoc budově Českého 

rozhlasu v Praze. Ve Dvoře 

Králové nad Labem 

zahoukala siréna po

12. hodině a na její výzvu 

nastoupili i  skauti na  sta-

noviště jako revoluční 

spojky. Po  přestřelkách  

na několika místech města bylo 16 obětí a mezi 

nimi, bohužel, i  člen junácké hlídky, osmnác-

tiletý Vladimír Vejr. Později jeho rodičům bylo 

předáno vyznamenání Junácký kříž „Za  vlast“ 

1939–1945, I. (zlatý) stupeň, in memoriam. 

Náš junácký domov byl hned vrácen zpět 

a v neděli 27. května 1945 u něho byla vztyčena 

státní vlajka. Tímto aktem začal opět normální 

skautský život a činnost v našem středisku.

Během roku 1945 se velmi rychle obnovovala 

činnost junáckých oddílů i ve Dvoře Králové nad 

Labem. Počet členů našeho střediska prudce 

stoupal a v  roce 1946 již bylo v devíti chlapec-

kých oddílech více než 400 skautů a  v  šesti 

dívčích oddílech přes 300 skautek. Po  odsunu 

německých obyvatel naše oddíly vypomáhaly 

na zemědělských brigádách, při vysazování lesů 

apod. O  letních prázdninách v  roce 1945 jsme 

zorganizovali junácký „žňový“ tábor ve Zdoňově 

u Adršpachu, kde po odsunu německých obyva-

tel byla ohrožena sklizeň obilí na státním statku.

Poválečná léta byla do  února 1948 radostným 

obdobím po krutých válečných letech, kdy mimo 

radosti ze skončeného válečného utrpení a  ze 

získané svobody měli všichni lidé novou chuť 

do života. I naše skautská činnost probíhala v této 

atmosféře plné nadějí do budoucna. Uspořádali 

jsme řadu zdařilých akcí, jako např. Junácké dny, 

besídky pro veřejnost, táborové ohně, závody 

ve skautských disciplínách. 

K  nezanedbatelné činnosti králo-

vedvorských skautů patřilo provo-

zování loutkového divadla. Po válce 

v  roce 1948 byla tato činnost 

obnovena (loutkové divadlo mělo 

prapůvod již před založením skau-

tingu ve  Dvoře Králové nad Labem 

před rokem 1920), a  to s  novými 

loutkami, které zakoupilo Sdružení 

přátel Junáka. Skauti vybudovali 

nové loutkové divadlo s osvětlením 

a  se zvukovou aparaturou. Hrálo 

se do  roku 1950,  v  zimním období 

skoro každou neděli a představení 

byla hojně navštěvována. 

 Po  únorovém komunistickém puči 

v roce 1948 se stal Junák zásahem vládních čini-

telů součástí ČSM, jeho činnost byla omezována 

a nakonec byl po nepravdivých a zkonstruova-

ných obviněních protiprávně rozpuštěn. Náš 

krásný skautský domov u  parku, kde jsme se 

tak rádi scházeli a  prožívali tu šťastné období 

našeho mládí, se postupně stal klubovnou ČSM, 

později zaměstnanců poštovního úřadu, školní 

dílnou a  nakonec skladem materiálu Okresní 

správy spojů.  

Ing. Martin Stránský

Skautská první klubovna u Hartského potoka.  Foto: archiv autora
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Fotografi cké ohlédnutí za rokem 2019 ve Dvoře Králové nad Labem

V lednu jsme si připomněli 50 let od upálení Jana Palacha.

V roce 2019 zažilo naše město řadu událostí. Výčet by to byl opravdu dlouhý, např. tradiční akce jako ples města, festival Dny R. A. Dvorského, majáles, Cool-

fest, sportovní hry předškoláků i školáků, Hudební léto, ceny města, Královédvorské Vánoce a další. Připomněli jsme si kulatá výročí, např. 50 let od upálení 

Jana Palacha nebo 30 let od sametové revoluce. Povedly se nové stavby i rekonstrukce. Na fotografi ích si připomeňme alespoň něco z toho, co se událo.

Únorové předpremiéry fi lmu Léto s gentlemanem se 

zúčastnili např. režisér Jiří Adamec a herec Jaromír Hanzlík.

Výstava Paměť národa na náměstí T. G. Masaryka.

Na konci května se na náměstí T. G. Masaryka uskutečnil 

premiérový Den zdraví a sociálních služeb.

Nová replika sochy Krista Salvátora v Žirči.

Tradiční festival Dny R. A. Dvorského oslavil již čtvrt století.

Česko-polská výstava „Umělci/Artyści – Umění nás spojuje“ přiblížila tvorbu 

autorů z Královédvorska a okolí polské Kamenné Hory.

Pokračovala rekonstrukce Hankova domu. Budova má nyní kromě stře-

chy a vstupního portiku rekonstruované fasády na východní a jižní straně.

Nácvik zásahu městské policie proti ozbrojenci v ZŠ 5. května. Na Majálesu zahrála také populární kapela Yo Yo Band.

Již potřetí změřili školáci své síly při Králo-

védvorských sportovních hrách.

Hudební léto zahájil v červnu Dvůrfest. Vystoupili žáci místních 

mateřských a základních škol, ZUŠ R. A. Dvorského a gymnázia.
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Na konci října byly v Hankově domě předány Ceny města Dvůr Krá-

lové nad Labem. Oceněna byla i country kapela Wostruha.

Během roku byla kompletně rekonsturována Čelakov-

ského ulice včetně inženýrských sítí.

Ostrůvek okružní křižovatky u oční školy zdobí socha nosorožce Sudána. 

Autory jsou kamenosochař Jan Brož a umělecký kovář Pavel Vágner. Od září můžete projít naučnou stezku Údolím Hartského potoka.

Na náměstí V. Hanky byla v srpnu otevřena kniho-

budka. Její vznik iniciovaly členky Spolku pro Dvorek.

Dne 17. listopadu 2019 uplynulo 30 let od zahájení sametové revoluce. Ve Dvoře Králové nad 

Labem tuto událost připomněla např. výstava, kterou uspořádalo městské muzeum.

Po letech se díky nově otevřené expozici textilního tisku, která se nachází v prostorách SŠIS, 

do Dvora Králové nad Labem vrátila část sbírek dokumentující vývoj textilnictví.

Významného barokního malíře Jana Václava Bergla, čest-

ného občana města, od jehož narození uplynulo 300 let, 

připomíná od září pamětní deska na Hoření bráně. 

V listopadu byla v prostorách SŠIS představena sdílená učebna robotiky a informatiky, kte-

rou budou využívat školáci nejen ze Dvora Králové nad Labem, ale i z okolí.  

V listopadu skončila rekonstrukce křižovatky ulic Vrchlického a Nedbalovy. Zahrnovala 

výstavbu nové křižovatky i vybudování nových chodníků, veřejného osvětlení nebo terénní 

úpravy včetně přeložek, obnovy a opravy inženýrských sítí.  Foto: Štěpán Mádle


