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Nové odborné učebny se zázemím v budově 
A ZŠ Schulzovy sady již slouží k výuce

Náročná rekonstrukce podkrovních prostor 

v budově A ZŠ Schulzovy sady, která trvala téměř 

dva roky, je úspěšně dokončena. Pedagogové 

a  žáci tak mohou využívat nové odborné učebny 

informatiky, fyziky, chemie a  přírodopisu a  jazy-

kovou učebnu s  moderním vybavením a  pomůc-

kami, dále nové školní poradenské pracoviště 

a  zázemí. K  budově byla navíc přistavěna scho-

dišťová věž s  výtahem, jež propojuje jednotlivá 

patra a  zajišťuje tak bezbariérovost. Došlo také 

k úpravám venkovního prostranství. 

Slavnostní prezentace nových prostor 

za  účasti řady čestných hostů se uskutečnila 

9. března 2020. „Cílem rekonstrukce bylo upravit 

prostory v budově A tak, aby lépe sloužila součas-

ným potřebám, aby žáci měli pro své vzdělávání 

a  učitelé pro svou práci odpovídající podmínky, 

a to se zcela jistě povedlo. Díky bezbariérovému 

zpřístupnění je nyní škola lépe dostupná, nové 

odborné učebny, které budou moci využívat 

také partnerské malotřídní školy z regionu, zvýší 

kvalitu vzdělávání cizích jazyků a přírodních věd 

a moderní vybavení přispěje k celkovému rozvoji 

školy,“ řekl starosta Jan Jarolím.

Dokončený projekt patřil k nejnákladnějším, jež 

město Dvůr Králové nad Labem v  posledních 

letech realizovalo, a včetně příprav za něj zapla-

tilo 90,7 mil. Kč. Část nákladů ve výši 61,2 mil. Kč 

pokryje dotace z  IROP a  ze státního rozpočtu. 

Tyto prostředky budou na účet města připsány 

po dokončení administrace projektu.

Nejnáročnější byla stavební část akce. Práce 

trvaly od  srpna 2018 do  května 2019 a  realizo-

vala je pardubická společnost Chládek a Tintěra, 

a. s. Stavbaři kompletně rekonstruovali střechu, 

do podkrovního prostoru budovy vestavěli nové 

odborné učebny včetně zázemí a v prostoru nad 

tělocvičnou vzniklo školní poradenské pracoviště. 

K budově byla také přistavěna již zmíněná scho-

dišťová věž včetně výtahu. „Výstavba věže byla 

realizována moderním způsobem, který není 

ve stavebnictví tak často používán. Do taženého 

bednění probíhala kontinuální betonáž tubusu 

několikapodlažní věže, což významně zkrátilo 

termín realizace stavby,“ vysvětlil místostarosta 

města Jan Helbich.

Protože se nezapomnělo ani na  školáky-cyk-

listy, stojí vedle nového bezbariérového vstupu 

do budovy dva nové ocelové přístřešky na kola. 

Upraveno bylo také venkovní prostranství: kom-

pletně byl zrekonstruován plot ve  Školní ulici 

s  bránou, v  areálu byla vybudována cesta ze 

zámkové dlažby, zahrada revitalizována a  osa-

zena lavičkami.

Na  dokončené stavební práce navázalo 

postupné vybavování prostor nábytkem, elek-

tronikou a pomůckami. Nábytek dodala společ-

nost KXN CZ, s. r. o., z Hradce Králové, jednalo se 

např. o stoly, židle, skříně nebo třeba akustickou 

stěnu či vybavení chemické laboratoře včetně 

digestoří. Instalaci strukturované datové sítě 

a  konektivity včetně příslušného IT vybavení 

realizovala ostravská společnost FLAME System, 

s. r. o., a  vybavení učeben pomůckami zajistila 

společnost Z + M Partner, spol. s r. o., Ostrava.

Rekonstrukce významně zasáhla do  chodu 

ZŠ Schulzovy sady, když se na  jeden školní rok 

přesunulo vyučování několika tříd do  náhrad-

ních prostor. Jen tak ale bylo možné zajistit rea-

lizaci prací a především bezpečnost žáků školy. 

„Je třeba všem poděkovat za  vstřícnost, trpěli-

vost a pochopení. A to nejen pedagogům a žá-

kům, ale také jejich rodičům,“ podotkl k  tomu 

starosta Jan Jarolím.

„Poděkování patří vedení města za  odvahu 

jít do  tak velké investice, realizačnímu týmu 

za  příkladnou spolupráci a  všem dodavatelům 

za vstřícnost a kvalitu odvedené práce. Již jsme 

otestovali bezbariérovost, lektoři-vozíčkáři 

z  projektu Vzpoura úrazům využili výtah i  zve-

dací plošinu. Nyní se těšíme, až s  žáky vyzkou-

šíme vše ostatní,“ řekl ředitel školy Ivan Jugl. 

Rekonstrukce budovy A ZŠ Schulzovy sady byla 

realizována v souladu s akčním plánem Programu 

rozvoje města na období 2016–2022, v němž je 

uvedeno také zajištění bezbariérových přístupů 

a  budování odborných učeben na  základních 

školách. „Modernizace základních škol je pro 

nás jednou z priorit. Před dvěma lety byly vybu-

dovány nové odborné učebny na  ZŠ Strž a  na

ZŠ 5. května, vloni sdílená robotická učebna 

v  prostorách střední školy informatiky a  služeb 

a  letos dojde k  vestavbě dvou odborných jazy-

kových učeben na  ZŠ Podharť včetně vyba-

vení a  zajištění jejich bezbariérového přístupu,“ 

dodala místostarostka města Alexandra Jiřičková.

Miroslava Kameníková

Foto: Václav Bartoška a společnost Enteria, a. s.
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Česká republika se v posledních týdnech potýká 

s nákazou koronaviru SARS-CoV-2, který způ-

sobuje nemoc COVID-19. Aby zamezila, nebo 

alespoň zpomalila šíření nemoci na území ČR, 

česká vláda ve čtvrtek 12. března 2020 od 

14:00 hod. vyhlásila nouzový stav na území 

celého státu. Toto opatření a řada dalších, která 

byla vydána od té doby, významně zasáhla také 

do života obyvatel ve Dvoře Králové nad Labem 

a vedení města muselo na některá nařízení rea-

govat následnými opatřeními.

Uvedené informace jsou platné k 23. březnu, 

aktuální dění najdete na www.mudk.cz.

HLAVNÍ OPATŘENÍ V ČR
• platí zákaz volného pohybu – s výjimkou cest 

do práce; na nákup, k lékaři, za rodinou atd.;

• uzavřeny hranice – Češi nesmějí cestovat do 

zahraničí a cizinci mají zákaz vstupu do ČR;

• uzavřeny restaurace (bez výdejních okýnek), 

sportoviště, muzea, galerie, kina, wellness 

centra, solária atd.;

• uzavřena většina obchodů – s výjimkou pro-

dejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích 

stanic a dalších; 

• na veřejnost je povoleno vycházet pouze 

s ochranou úst a nosu – rouška, respirátor, 

šátek, šála, případně jiná ochrana;

• senioři nad 65 let a osoby ZTP/P nad 50 let 

(včetně doprovodu); mají vyhrazenou dobu 

od 8:00 do 10:00 hod. na nákup potravin 

a drogerie. Platí pro prodejny nad 500 m2; 

• seniorům nad 70 let se nedoporučuje vychá-

zet vůbec;

• odpuštění minimálních záloh na zdravotní 

a sociální pojištění u OSVČ od března do srpna;

• po dobu trvání nouzového stavu je možné 

prokazovat totožnost neplatnými doklady 

(občanský průkaz, cestovní pas, řidičský 

průkaz);

• bezplatná informační linka ke koronaviru 

– 1212, linky 155 a 112 by měli lidé používat 

v případě ohrožení zdraví a života.

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 
uzavřeny jsou:

• mateřské a základní školy, jejichž zřizovate-

lem je město: MŠ Drtinova, MŠ Elišky Krás-

nohorské, ZŠ Schulzovy sady, ZŠ Podharť, 

ZŠ Strž (včetně sportovní haly), ZŠ 5. května – 

rodiče dětí do 13 let mohou využít ošetřovné 

při péči o dítě, zápisy do 1. tříd se uskuteční 

od 1. do 15. dubna bez přítomnosti dětí – 

více na www.mudk.cz;

• ZUŠ R. A. Dvorského;

• školy, jež zřizuje Královéhradecký kraj: 

Střední škola informatiky a služeb včetně 

internátu, Gymnázium, Základní škola a Prak-

tická škola Dvůr Králové nad Labem;

• pracoviště Základní školy speciální a prak-

tické školy Diakonie ČCE Vrchlabí ve Dvoře 

Králové nad Labem;

• DDM Jednička, Městské muzeum, Kino Svět;

• Hankův dům – zrušeny akce naplánované 

na dobu trvání nouzového stavu;

• sportoviště a dětská hřiště ve městě;

• veřejné toalety ve městě.

MĚSTSKÝ ÚŘAD DVŮR KRÁLOVÉ 
NAD LABEM
• upraveny hodiny pro veřejnost: pondělí 

8:00–11:00 hod. a středa 13:00–16:00 hod.;

• do prostor úřadu je povolen vstup pouze 

s ústní rouškou;

• zrušeny terénní služby; 

• do odvolání zrušeno vítání občánků a svatby;

• gratulace k významným životním výročím, 

ke zlatým a diamantovým svatbám jsou zasí-

lány pouze písemně;

• pro veřejnost je uzavřeno městské infor-

mační centrum, pracovnice však odpovídají 

na dotazy telefonicky na tel.: 499 321 742 

a 730 182 895, e-mailem na info@mudk.cz 

nebo na facebookovém profi lu IC;

• zrušeny svozy nebezpečných a objemných 

odpadů, elektrozařízení, železného šrotu, 

textilu a obuvi a sběr zahradního odpadu.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SLAVOJ
• uzavřena pro veřejnost;

• nabízí rozvážkovou službu: v katalogu 

https://katalog.slavoj.cz si vyberete tituly, 

které chcete doručit a pošlete na e-mail: 

knihovna@slavoj.cz, popřípadě SMS zprávou 

na tel.: 721 390 348. Je třeba připsat číslo prů-

kazu. Rozvážka probíhá v pondělí, ve středu 

a v pátek;

• výpůjčky budou automaticky prodlouženy 

do 30. dubna, došlé SMS ignorujte;

• zpozdné bude prominuto.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA
• činnosti zajišťuje téměř bez omezení s výjim-

kou dovozu služebním vozidlem a služeb 

střediska osobní hygieny, které je uzavřené;

• až do ukončení nouzového stavu bude noc-

lehárna otevřena nepřetržitě;

• zajištění nákupů, obědů a léků, případně jiné 

nezbytné pomoci obyvatelům nad 70 let 

v režimu sociální služby – obracet se můžete 

na Pavlu Konrádovou, tel.: 734 769 413. 

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA
• do odvolání zrušeny výdeje (zapůjčení) štěp-

kovačů, kompostérů a výměna popelnic, 

omezeno přistavování a vývoz velkoobjemo-

vých kontejnerů;

• uzavřena pokladna;

• uzavřen sběrný dvůr;

• další informace na www.tsdvur.cz.

LESY MĚSTA
• platby za nákup dříví jsou přijímány pouze 

bezhotovostně;

• s případnými dotazy je možné se obracet na 

tel.: 499 622 474 nebo 774 711 243.

MĚSTSKÉ VODOVODY 
A KANALIZACE
• do odvolání pro veřejnost uzavřena všechna 

pracoviště, zaměstnanci jsou k dispozici na 

telefonech a e-mailech, které naleznete na 

stránkách mevakdknl.cz;

• úhrady vodného a stočného jsou přijímány 

výhradně bezhotovostně;

• dočasně pozastaveny výměny vodoměrů 

a odečty vodoměrů terénními pracovníky.

MĚSTSKÁ NEMOCNICE 
• zřízena informační linka – informace 

o postupu v případě podezření na infekci, číslo 

499 300 615 dostupné 24 hodin denně; 

• zákaz návštěv na všech odděleních;

• dočasně zrušeny plánované výkony 

a operace;

• uzavřeny ambulance na poliklinice;

• v nemocnici poskytují ambulantní pracoviště 

pouze neodkladná vyšetření/ošetření;

• pro vystavení receptu na pravidelně užívané 

léky je třeba kontaktovat příslušnou ambulanci 

v nemocnici, recept může být vystaven elektro-

nicky a odeslán na mobilní číslo nebo e-mail;

• odběrová místnost v provozu pouze v labo-

ratoři v nemocnici (pro nezbytné případy).

• pro vstup do nemocnice je povinností použít 

pouze hlavní vchod (u vrátnice);

• vjezd do areálu motorovými vozidly povo-

len pouze personálu, záchranné službě 

a smluvní dopravní službě, ostatním pří-

padně po sdělení důvodu vrátnému;

• další informace na www.mndk.cz.

OPATŘENÍ V DOPRAVĚ
• omezeny některé linky veřejné autobusové 

dopravy – tzv. prázdninový režim;

• omezení některých dálkových autobusových 

linek a regionální vlakové dopravy;

• nástup a výstup možný jen zadními dveřmi;

• autobusová doprava v rámci systému IREDO 

je pro cestující dočasně zdarma;

• informace cestující najdou na www.idos.cz, 

pro další dotazy mohou volat infolinku IDS 

IREDO na telefonním čísle 491 580 333.

FINANČNÍ ÚŘAD VE DVOŘE 
KRÁLOVÉ NAD LABEM
• pracoviště dočasně uzavřeno;

• omezeně funguje pracoviště v Trutnově – 

podatelna otevřena v pondělí a ve středu od 

8:00 do 11:00 hod.;

• doporučeny jsou bezhotovostní platby;

• informace k aktuálním opatřením FS na 

webu www.fi nancnisprava.cz/koronavirus;

• veškeré dotazy na tel.: 499 801 111.

ČESKÁ POŠTA VE DVOŘE KRÁLOVÉ 
NAD LABEM
• do odvolání upraveny hodiny pro veřejnost 

na pondělí–pátek 9:00–16:00 hod.;

• do pobočky mohou pouze klienti s nezbyt-

nými požadavky, jejich doprovod (pokud je 

to možné) by měl počkat před provozovnou;

• v prostorách pobočky je třeba mezi sebou 

dodržovat stanovené rozestupy a bezpeč-

nou vzdálenost minimálně 2 metry;

• upřednostněna je bezhotovostní platba. 

Ve Dvoře Králové nad Labem platí kvůli koronaviru řada omezení

Jen společně to zvládneme
Současná mimořádná situace, kdy naše 

zdraví ohrožuje nový koronavirus, není 

jednoduchá. Přináší s sebou řadu omezení 

a nařízení, např. mít na veřejnosti zakrytá 

ústa a nos – rouškou, šálou, šátkem, čím-

koliv. Jde především o zdraví nás všech, 

našich rodin a přátel, a proto je třeba to 

opravdu dodržovat a nepodceňovat.

Děkuji všem, kteří v této nelehké době 

pomáhají – šijí roušky, nakupují seniorům 

potraviny nebo jim nosí léky, venčí psy, 

nebo se zapojili jinak. Opravdu si cením 

této solidarity mezi lidmi. Vážím si také 

práce těch, bez nichž bychom to nezvládli, 

ať už se jedná o zdravotníky nebo proda-

vačky. Všichni jsme pod velkým tlakem.

Nebude to ještě jednoduché, ale veřím, že 

společně celou situaci zvládneme.

Ing. Jan Jarolím, starosta města
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Vybrané zásahy městských 
strážníků za únor 2020 

Druh zásahu únor 2020 

BESIP přestupky  154

Překročení nejvyšší povolené rychlosti 12

Veřejný pořádek (přestupek) 5

Občanské soužití (přestupek) 5

Majetek (přestupek) 10

Ztráty a nálezy 6

Odchyt zvířete (opatření) 2

Doručení písemnosti (šetření) 1

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

Přestupek nezletilý/mladiství 1

Celkem:  197

Pokuty v blokovém řízení 68

Na místě nezaplacených bl. pokut 13

Domluva 81

Předáno na správní odbor MěÚ 27

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Město má novou vyhlášku 
o nočním klidu
Zastupitelstvo města na  březnovém zase-

dání schválilo obecně závaznou vyhlášku 

č. 1/2020 o  nočním klidu, která stanoví 

výjimečné případy, při nichž je doba noč-

ního klidu zkrácena nebo zrušena. Aktua-

lizované znění vyhlášky nahrazuje dosud 

platnou verzi z roku 2019.

Při přípravě nového znění vyhlášky město 

Dvůr Králové nad Labem vyzvalo organi-

zátory veřejných sportovních, kulturních 

nebo společenských akcí, aby zaslali své 

návrhy na  úpravu například termínů akcí 

již ve  vyhlášce uvedených nebo na  dopl-

nění vyhlášky o  nové akce pro veřejnost, 

které chtějí letos pořádat a  které by měly 

trvat déle než do 22:00 hod.

Doba nočního klidu tak nemusí být 

dodržovaná v  noci z  31. prosince 

na 1. ledna (oslava Nového roku). 

Zkrácená doba nočního klidu od půlnoci do

6. hodiny ranní bude platit v  případě 

konání následujících akcí: Kino na  koleč-

kách, Sousedské posezení s  hudbou 

ve Zboží, Festival Africa live v zoo, Filmový 

festival s  venkovním promítáním v  zoo, 

Hudební večery na Tyršově koupališti, Roz-

lučka s  prázdninami a  Štědrovečerní zpí-

vání koled na náměstí T. G. Masaryka. 

Zkrácená doba nočního klidu od  2. do

6. hodiny ranní bude platit během konání 

následujících akcí: Královédvorský majáles, 

Královédvorský den piva, Městská slavnost, 

Den Lipnice, Čarodějnice v  Lipnici včetně 

ohňostroje, Výročí založení SDH Verdek, 

Svatováclavské posvícení ve Verdeku a Krá-

lovédvorský kulturní festival. 

Do obecně závazné vyhlášky jsou zařazeny 

pouze kulturní, společenské a  sportovní 

akce pořádané ve  venkovním prostoru 

a určené pro širokou veřejnost. Pořadatelé 

soukromých akcí, na  které nemá přístup 

široká veřejnost, se musejí řídit dobou noč-

ního klidu od 22:00 do 6:00 hod.

Vyhláška je dostupná na  stránkách 

www.mudk.cz v  sekci Město/Právní před-

pisy města/Vyhlášky.

(mik)

Jednotce dobrovolných hasičů ze Žirče 
slouží nový dopravní automobil
Začátkem února 2020 pře-

vzala výjezdová jednotka 

sboru dobrovolných hasičů 

Dvůr Králové nad Labem 

– Žireč nový dopravní auto-

mobil Ford Transit Combi 2.0 

4x4. Ten pro jednotku zakou-

pilo město Dvůr Králové nad 

Labem za  výrazného při-

spění Generálního ředitelství 

Hasičského záchranného 

sboru (GŘ HZS) a také Králo-

véhradeckého kraje, jejichž 

dotace pokryly téměř 60 % 

pořizovací ceny automobilu.

Dopravní automobil, který je v  majetku města, 

je plně vybaven a  pojme až devět cestujících. 

Dobrovolní hasiči ho budou využívat nejen při 

výjezdech ve Dvoře Králové nad Labem a okolí, 

ale také k  odborné přípravě, dopravě na  sou-

těže nebo při akcích pořádaných městem. 

„V  mnoha případech musí jednotka zasahovat 

i  v  těžce dostupném terénu, proto jsme zvolili 

typ s pohonem všech kol a ve výbavě je mimo 

jiné výkonné osvětlení, nezávislé topení, spe-

ciální nástroje, radiostanice a  ruční hasicí tech-

nika,“ představil vozidlo Ing.  Pavel Lev, krizový 

manažer města. „Pro nás, hasiče, je u  nového 

auta také velkou výhodou, že na jeho řízení není 

třeba řidičské oprávnění skupiny C na nákladní 

vozidla, které má jen několik z nás,“ doplnil Jan 

Pohl, velitel výjezdové jednotky žirečských dob-

rovolných hasičů.

Cena dodávky, kterou včetně dodatečného 

vybavení dodala fi rma Auto Trutnov, s. r. o., jež 

zvítězila ve  výběrovém řízení, byla necelých 

1,3 mil. Kč. Dotace od GŘ HZS činila 450 tisíc Kč, 

příspěvek od  Královéhradeckého kraje pokryl 

dalších 300 tisíc Kč. „Město tak ze svého roz-

počtu za vůz zaplatilo jen necelých 550 tisíc Kč. 

Jsem rád, že fi nanční a také materiální podpora 

ze strany profesionálních hasičů i  Královéhra-

deckého kraje je dlouhodobá, město Dvůr Krá-

lové nad Labem si jí velmi váží,“ dodal starosta 

Jan Jarolím. 

Výjezdová jednotka sboru dobrovolných hasičů 

Dvůr Králové nad Labem – Žireč, která je nyní 

kategorie JPO III, byla zřízena v  červenci 2016. 

Jako dopravní automobil dosud používala vozi-

dlo Avia 31 z roku 1985. Jednotka mezi roky 2016 

a 2019 absolvovala více než šedesát výjezdů.

Text a foto: Jan Skalický

Již čtvrtým rokem pokračuje ve  Dvoře Králové 

nad Labem spolupráce poskytovatelů sociál-

ních služeb, pracovníků oddělení následné péče 

městské nemocnice a  sociálních pracovníků 

městského úřadu, která vyplynula jako jedna 

z  priorit ze Střednědobého plánu rozvoje soci-

álních služeb pro správní obvod Dvůr Králové 

nad Labem.

V  souvislosti se stárnutím populace a  nedo-

statečnou kapacitou pobytových zařízení bylo 

třeba nastavit opatření, která by pomohla 

ke zmapování skutečně potřebných seniorů, pro 

něž je poskytování péče v domácím prostředí již 

nedostačující, a seniorů, kteří jsou ještě schopni 

za  podpory terénních sociálních služeb fungo-

vat v domácím prostředí.  

Jako vhodný nástroj pomoci se osvědčilo pra-

videlné setkávání všech složek péče o  seniory, 

tj. zástupců poskytovatelů terénních a  pobyto-

vých sociálních služeb, pracovníků sociálního 

odboru Městského úřadu Dvůr Králové nad 

Labem a primářky a sociální pracovnice oddělení 

následné péče Městské nemocnice Dvůr Krá-

lové nad Labem. Při schůzkách, které se konají 

jedenkrát za  měsíc, jsou získávány komplexní 

informace o  situaci seniorů, jsou řešeny akutní 

případy pro umístění do  pobytových zařízení 

a hledány možnosti využití dalších dostupných 

forem pomoci, např. odlehčovací péče, krátko-

dobého pobytu v  bezbariérové ubytovací jed-

notce na dobu 3 měsíce, domácí ošetřovatelské 

péče, tísňové péče, osobní asistence, pečovatel-

ské služby či denního stacionáře. Cílem spolu-

práce pak je v co možná nejkratší době vyřešit 

situaci seniorů zajištěním optimální podpory 

a péče v potřebném rozsahu. 

Královéhradecký kraj se inspiroval touto aktivi-

tou a pravidelná setkávání aktérů péče o seniory 

(terénních, ambulantních a  pobytových soci-

álních služeb, domácí zdravotní péče, léčeben 

dlouhodobě nemocných, sociálních pracovníků 

obcí) doporučuje i ostatním obcím s rozšířenou 

působností. Společná setkávání tak jsou jedním 

z  cílů Střednědobého plánu sociálních služeb 

Královéhradeckého kraje na období 2021–2023 

v oblasti péče o seniory. 

Iva Jarolímková

sociální pracovnice odboru školství, kultury a sociálních věcí

Spolupráce sociálních a zdravotních služeb 
při zajištění péče o seniory ve městě
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Pozor: činnost realitního 
zprostředkovatele je nově 
vázanou živností
Upozorňujeme podnikatele, kteří vykoná-

vají činnost realitního zprostředkovatele, 

že 3. března 2020 nabyl účinnosti zákon 

č. 39/2020 Sb., o  realitním zprostředko-

vání a o změně souvisejících zákonů, které 

mimo jiné mění živnostenský zákon. Nová 

právní úprava přeřazuje činnost realit-

ního zprostředkovatele z volné do vázané 

živnosti „Realitní zprostředkování“. V  živ-

nosti volné se obor činnosti nově vyme-

zuje jako „Nákup, prodej, správa a  údržba 

nemovitostí“.

Podnikatelé, kteří měli před 3. březnem 

2020 oprávnění k  provozování živnosti 

volné s  předmětem podnikání „Výroba, 

obchod a  služby neuvedené v  přílohách 

1 až 3 živnostenského zákona“, obor 

činnosti č. 58 – Realitní činnost, správa 

a  údržba nemovitostí, jsou povinni před 

uplynutím doby 6 měsíců, tedy do  3. září 

2020, ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona ohlásit živnostenskému úřadu 

vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ 

a doložit doklady prokazující splnění pod-

mínky odborné způsobilost.

Podnikatelům, kteří ve  stanovené lhůtě 

neohlásí živnostenskému úřadu vázanou 

živnost „Realitní zprostředkování“, zanikne 

uplynutím této doby, tj. 3. září 2020, opráv-

nění k poskytování realitního zprostředko-

vání v rámci výše uvedené živnosti volné.

Hana Pokorná

odbor obecní živnostenský úřad

Na provoz dětské pohotovosti 
dá město Dvůr Králové nad 
Labem čtvrt milionu korun
Město Dvůr Králové nad Labem dlouho-

době podporuje provoz dětské lékařské 

služby první pomoci (dětské pohotovosti) 

v  Městské nemocnici Dvůr Králové nad 

Labem. Nejinak tomu je i v  letošním roce, 

kdy na  zajištění této služby nemocnici 

přispěje částkou 250 tisíc Kč. Příslušnou 

smlouvu schválili zastupitelé 12. března 

2020. Dětskou pohotovost mohou pacienti 

využívat v sobotu, neděli a během státních 

svátků vždy od 8:00 do 20:00 hod. 

(mik)

Výběrové řízení na vedoucího 
odboru dopravy a silničního 
hospodářství
Město Dvůr Králové nad Labem vyhlásilo 

výběrové řízení na  pozici vedoucí odboru 

dopravy a  silničního hospodářství Měst-

ského úřadu Dvůr Králové nad Labem. 

Jedná se o  pracovní poměr na  dobu 

neurčitou s  předpokládaným termínem 

nástupu 1. května 2020, případně dle 

dohody. K  náplni práce patří komplexní 

agenda vedoucí/ho odboru, vedení týmu 

zaměstnanců, kteří zajišťují plnění pra-

covních povinností na  úseku dopravy 

a  silničního hospodářství. Zájemci o  toto 

pracovní místo mohou zasílat své přihlášky 

do  čtvrtka 9. dubna 2020, 12:00 hod., 

na  adresu sekretariátu tajemníka úřadu. 

Více na úřední desce na www.mudk.cz (typ 

oznámení Výběrové řízení – personální).

(ska)

Technické služby města informují

Připravuje se rekonstrukce druhého bazénu 
na Tyršově koupališti, přibydou nové atrakce
Město Dvůr Králové nad Labem chystá rekon-

strukci druhého dožívajícího bazénu na  Tyršově 

koupališti. Předpokládá se, že stavební práce 

začnou po  výběru zhotovitele, k  němuž by mělo 

dojít ještě letos. 

„Rekonstrukce bude spočívat ve  vložení nere-

zové konstrukce do  nynějšího vanového kon-

strukčního prostoru. Do  bazénu by měly být 

nainstalovány atrakce pro návštěvníky, které 

byly vybrány na  základě diskuze. Ta proběhla 

nejen mezi radními města, ale například také 

ve  studentském zastupitelstvu, kde jsme se 

zeptali přímo dětí, o  jaké atrakce by měly 

na  koupališti zájem. Dále proběhla diskuze 

i  v  rámci stavebně-architektonické a  sportovní 

komise,“ uvedl místostarosta Jan Helbich.

Rada města nakonec souhlasila, že do  jedné 

části tzv. rekreačního bazénu na Tyršově koupa-

lišti budou nainstalovány dvojskluzavka, lanový 

most s lekníny, masážní trysky a lavice pro rela-

xaci. V  dětské části tohoto bazénu, který bude 

mít menší hloubku, to budou skluzavka kobra 

a dvě vodní děla.

Pro letošní rok jsou potřebné náklady na pří-

pravu akce (včetně současné aktualizace pro-

jektu) zahrnuty v rozpočtu města s tím, že hlavní 

výdaje proběhnou v roce 2021.

Nadále také na  Tyršově koupališti pokračuje 

rekonstrukce sociálního zázemí, které bude náv-

štěvníkům sloužit od letošní sezony, stejně jako 

WC po handicapované občany. Na tyto akce má 

město letos v rozpočtu celkem 3,6 mil. Kč.

Miroslava Kameníková

Volné pracovní místo 
Technické služby města Dvora Králové nad 

Labem nabízejí volné pracovní místo uklízečky 

na Tyršově koupališti. Jedná se o sezonní práci 

na 2 směny včetně víkendů, smlouva bude 

uzavřena na dobu určitou od 18. května do 

13. září 2020. Mzda je stanovena ve výši 

17.000 Kč měsíčně, poskytujeme zaměstna-

necký benefi t – stravenky v hodnotě 100 Kč. 

Pracovní náplň zahr-

nuje úklid toalet a sprch, 

úklid převlékacích kabin 

a zázemí zaměstnanců na 

Tyršově koupališti.

V případě zájmu prosím kontaktujte paní Kubíč-

kovou, tel.: 739 008 667.

Technické služby města Dvora Králové nad Labem 

www.tsdvur.cz

Pokračuje rekonstrukce Krkonošské ulice
Nadále kvůli rekonstrukci platí uzavření Krko-

nošské ulice, kde momentálně pracovníci Měst-

ských vodovodů a kanalizací pracují na obnově 

vodovodu a obnově a prodloužení kanalizace. 

Pro řidiče jsou tak stanoveny objízdné trasy pro 

osobní, nákladní a autobusovou dopravu. 

Osobní a nákladní doprava (obousměrně): 

z centra města směr Hradec Králové, ulice Dukel-

ská, Hradecká dále po silnici č. II/299 přes Zboží 

až do Choustníkova Hradiště, zde odbočit na sil-

nici č. I/37 směr Kocbeře.

Linkové autobusy směr Trutnov: z autobu-

sového nádraží vpravo po ulici 17. listopadu 

k okružní křižovatce Dukelská – Legionářská – 17. 

listopadu, zde doprava a dále po silnici II/299 uli-

cemi Dukelská, Hradecká směr Zboží, za Zbožím 

doleva na silnici č. III/29926 ve směru na Novou 

Ves s výjezdem na silnici I/37 směr Kocbeře.

Autobusy (obousměrně) směr Vítězná: 

(vybrané spoje) využijí trasu z Krkonošské ulice 

do ulice Nová Tyršova na silnici č. III/29929 

a odtud na Komárov a zpět na silnici č. II/300.

Uzavírka se týká také některých linek auto-

busové dopravy a platí výlukové jízdní řády. 

V uzavřeném úseku se nacházejí autobusové 

zastávky, které zůstanou bez obsluhy: „Dvůr 

Králové nad Labem, kaplička“, a „Vítězná, Záboří“. 

Odkloněné linky obsluhují po objízdných tra-

sách navíc obousměrně náhradní zastávku 

„Vítězná, Komárov“. Část odkloněných linek 

obsluhuje po objízdných trasách obousměrně 

náhradní zastávku s názvem „Dvůr Králové 

nad Labem, Dukelská“, která u některých spojů 

nahradila zastávku „Dvůr Králové nad Labem, 

pošta“.

Žádáme řidiče, aby respektovali umístěné 

dopravní značení a stanovené objízdné trasy. 

Průjezd a pohyb motorových vozidel na sta-

veništi je umožněn pouze složkám integrova-

ného záchranného systému a na povolenky 

rezidentům.

Rekonstrukce Krkonošské ulice se realizuje 

v rámci další etapy kompletní rekonstrukce 

krajské silnice č. II/300 Dvůr Králové nad Labem 

– Kocbeře, tentokrát v úseku od čerpací stanice 

po odbočku na Vítěznou. Na projektu město 

Dvůr Králové nad Labem spolupracuje s Králo-

véhradeckým krajem. Kromě prací na vodovodu 

a kanalizaci dojde k předláždění stávajícího 

chodníku, dále k vybudování nového chodníku 

až na křižovatku k ´Chaloupkám´ a také k vybu-

dování souvisejícího veřejného osvětlení. 

Rekonstrukci silnice, chodníků a výstavbu 

nového chodníku provede společnost EUROVIA 

CS, a. s., za celkovou částku 66,5 mil. Kč. Zatímco 

Královéhradecký kraj za rekonstrukci vozovky 

a vybudování nové dešťové kanalizace zaplatí 

61,4 mil. Kč, náklady za práce na chodnících 

a veřejném osvětlení 5,1 mil. Kč uhradí město. 

Více info včetně výlukových jízdních řádů na 

www.mudk.cz v sekci Radnice/Dopravní omezení.

Miroslava Kameníková
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Založení Centrály cestovního 
ruchu Královéhradeckého kraje 
bylo stvrzeno podpisy

Založení krajské destinační společnosti 

svými podpisy stvrdili v  pátek 28. února 

starostové, předsedové oblastních desti-

načních společností a  představitelé kraje, 

Asociace turistických informačních center 

ČR a Krajské hospodářské komory Králové-

hradeckého kraje. Mezi signatáři nechyběl 

ani královédvorský starosta Jan Jarolím, 

protože jedním ze zakládajících členů je 

město Dvůr Králové nad Labem. Setkání 

se zúčastnila také místostarostka města 

Alexandra Jiřičková, která byla zvolena 

do správní rady společnosti. 

Úkolem Centrály cestovního ruchu Králo-

véhradeckého kraje, z. s., bude koordino-

vat aktivity v oblasti propagace cestovního 

ruchu a  uvádět do  praxe strategii Králo-

véhradeckého kraje v  této oblasti. Účast-

níci ustavujícího jednání schválili stanovy 

spolku a personální obsazení správní rady 

a kontrolní komise.

Mezi zakládající členy společnosti patří 

kromě Dvora Králové nad Labem ještě 

Hradec Králové, Broumov, Hořice v  Pod-

krkonoší, Jičín, Náchod a  Nová Paka. 

Na založení destinační společnosti se dále 

podílí Krajská hospodářská komora Králo-

véhradeckého kraje a  oblastní destinační 

společnosti.

Zdroj text a foto: Královéhradecký kraj

Město poskytne MěVaKu 
4,8 mil. Kč na zaplacení daně 
z nabytí nemovitých věcí 
Město Dvůr Králové nad Labem poskytne 

společnosti Městské vodovody a kana-

lizace (dále jen MěVaK) 4,8 mil. Kč na 

zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí. 

Rozhodlo o tom zastupitelstvo na svém 

březnovém zasedání. 

MěVaK odkoupil v prosinci roku 2019 areál 

čistírny odpadních vod včetně nemovitých 

věcí a stal se jejich vlastníkem, z čehož mu 

plyne povinnost uhradit do 31. března 2020 

daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % ze 

směrné hodnoty nabývaných nemovitých 

věcí. Vzhledem k tomu, že koupě areálu 

ČOV byla fi nancována z velké části z úvěru, 

který začal MěVaK splácet, a daň z nabytí 

nemovitých věcí činí 4,8 mil. Kč, požádala 

společnost, jejímž jediným vlastníkem 

je město, o návratnou fi nanční výpomoc 

určenou na úhradu uvedené daně. 

Částka bude městu vrácena ve formě pěti 

ročních splátek, a to nejpozději do 30. lis-

topadu 2024. 

(mik)

ZVEME DĚTI A JEJICH RODIČE NA

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM

 • v úterý 5. května 2020 od 10:00 do 14:00 hod.
 • ve středu 6. května 2020 od 12:00 do 14:00 hod.

             S sebou si nezapomeňte: - rodný list dítěte
                           - občanský průkaz zákonného zástupce

Zápisy se uskuteční na pracovištích mateřských škol zřízených

městem Dvůr Králové nad Labem:

• MŠ Elišky Krásnohorské 2428 • MŠ Slunečná 2729 • MŠ Verdek 72

• MŠ Drtinova 1444 • MŠ Dvořákova 728 • MŠ Roháčova 2191 • MŠ Lipnice 64 • MŠ Žireč 24

Více informací na www.mudk.cz

Podpora domácího kompostování stále 
pokračuje. Máte zájem o kompostér?
Město Dvůr Králové nad Labem stále podporuje 

domácí kompostování a má připravené kom-

postéry. V  případě, že o ně máte zájem, ode-

vzdejte prosím vyplněný kupon (níže) na poda-

telnu městského úřadu (náměstí T. G. Masaryka 

38), na odbor životního prostředí (náměstí 

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

mační ho centra (náměstí T. G. Masaryka 2). 

Kupon lze vyplnit i  v  elektronické podobě 

na  www.mudk.cz a  odeslat na  e-mailovou 

adresu: sirkova.eva@mudk.cz.

Ohledně podpisu smlouvy budeme zájemce 

kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.

Kompostéry budou občanům poskytovány 

do  vyčerpání zásob s tím, že přednostně jej 

obdrží ti, kteří ještě žádný kompostér od města 

pronajatý nemají.

Kompostéry a  štěpkovače město Dvůr Králové 

nad Labem zakoupilo v rámci projektu „Podpora 

domácího kompostování ve Dvoře Králové nad 

Labem“ (registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.

0/0.0/18_103/0008523), který fi nančně podpořil 

Státní fond životního prostředí a  je spolufi nan-

cován Evropskou unií – Fondem soudržnosti 

v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Ing. Eva Šírková, odbor životního prostředí

Setkání pracovních skupin komunitního 
plánování sociálních služeb
Ve dnech 5. a 19. února se 

uskutečnila setkání pracov-

ních skupin komunitního 

plánování sociálních služeb 

zaměřených na problematiku 

osob ohrožených sociálním 

vyloučením, dále rodin, dětí 

a mládeže, seniorů a zdravotně 

znevýhodněných občanů. 

Cílem bylo především pro-

jednat cíle a opatření akčního 

plánu na rok 2020. Ten je pro-

váděcím dokumentem Střed-

nědobého plánu rozvoje soci-

álních služeb na období 2020–2022 pro správní 

obvod města Dvůr Králové nad Labem, který 

schválili zastupitelé města. Akční plán obsahuje 

například: podporu a pomoc rodinám a pečují-

cím osobám, které se v domácím prostředí starají 

o seniora nebo o člověka se zdravotním 

postižením, vznik sociálních lůžek ve zdravotnic-

kém zařízení, rozvoj terénních sociálních služeb, 

změna služby Nízkoprahového zařízení pro 

děti a mládež – Střelka na ambulantní i terénní 

formu pro správní obvod Dvůr Králové nad 

Labem, podporu rodin s malými dětmi, pomoci 

občanům ohrožených sociálním vyloučením, 

kteří nejsou schopni řešit své problémy vlastním 

přičiněním z důvodu životních návyků, k rozvoji 

schopností a dovedností potřebných k získání 

běžného nezávislého a samostatné bydlení.

Cíle byly projednány ve všech výše uvedených 

pracovních skupinách komunitního plánování 

sociálních služeb.

Mgr. Kateřina Erlebachová

odbor školství, kultury a sociálních věcí
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Rada města Dvůr Králové nad Labem schválila 

na  konci února rozdělení dotací na  služby souvi-

sející se sociální oblastí a  také rozdělení fi nanč-

ních prostředků pro poskytovatele sociálních 

služeb. Zatímco žádosti o podporu do výše 50 tisíc 

Kč schvalovali radní, žádostmi o  podporu nad 

50 tisíc Kč se zabývali na  svém březnovém zase-

dání zastupitelé. 

Účelová neinvestiční dotace pro 
poskytovatele sociálních služeb
Finanční prostředky jsou prioritně určeny 

na služby lokálního charakteru, v terénní formě, 

jež mají přispět ke zlepšení a zkvalitnění života 

občanů Dvora Králové nad Labem. Cílem je pod-

pořit a  zkvalitnit ucelenou síť registrovaných 

sociálních služeb určených především pro seni-

ory, dále pro osoby se zdravotním postižením, 

děti a mládež ohroženou společensky nežádou-

cími jevy, rodiny s  dětmi ohrožené sociálním 

vyloučením či se zdravotním postižením, osoby 

v krizi a pro osoby bez přístřeší. 

Celkem bylo doručeno 18 žádostí o  podporu, 

které podalo osm poskytovatelů služeb. Město 

Dvůr Králové nad Labem má na tento účel v roz-

počtu 1,7 mil. Kč.

Výše dotace na  službu byla stanovena mini-

málně 5 tisíc Kč, maximálně 200 tisíc Kč.  

Příjemci dotací: 

• Centrum LIRA, z. ú. – raná péče 19.200 Kč;

• Sdružení ozdravoven a  léčeben okresu 

Trutnov – odborné sociální poradenství 

18.000 Kč, sociální rehabilitace 58.400 Kč, 

kontaktní centrum 50.400 Kč;

• Oblastní charita Hradec Králové – raná péče 

48.000 Kč;

• Život Hradec Králové, o. p. s. – tísňová péče 

48.100 Kč;

• Oblastní charita Červený Kostelec – domov 

pro osoby se zdravotním postižením 

54.000 Kč, odlehčovací služby v  Domově 

sv. Josefa 60.000 Kč;

• Diakonie ČCE – středisko ve  Dvoře Krá-

lové nad Labem – pečovatelská služba 

160.000 Kč, denní stacionář 120.000 Kč, 

domov pro seniory 120.000 Kč, domov se 

zvláštním režimem 104.000 Kč; 

• Misericordia, o. p.  s. – sociální rehabilitace 

72.000 Kč;

• Farní charita Dvůr Králové nad Labem 

– osobní asistence 160.000 Kč, sociálně 

aktivizační služba pro rodiny s  dětmi 

160.000 Kč, nízkoprahové zařízení pro děti 

a mládež 160.000 Kč, odborné sociální pora-

denství 75.000 Kč, sociálně-terapeutické 

dílny 160.000 Kč.

Dotace na podporu služeb 
souvisejících se sociální oblastí
Finanční prostředky jsou určeny na  podporu 

činnosti organizací zaměřených na  volnoča-

sové aktivity, na  pomoc a  integraci zdravotně 

postižených osob, seniorů, rodin s  dětmi, osob 

v  tíživé životní situaci atd. Celkem bylo doru-

čeno 10 žádostí, mezi žadatele bylo rozděleno 

téměř 260 tisíc Kč. 

Příjemci dotací:

• Královédvorská Arnika, z. s. – 23.100 Kč;

• Svaz diabetiků ČR, územní organizace Dvůr 

Králové nad Labem – 37.400 Kč;

• Klub důchodců v Sadové – 37.400 Kč;

• Klub důchodců v Žirči – 35.150 Kč;

• Mateřské centrum Žirafa, z. s. – 33.200 Kč;

• Svaz postižených civilizačními chorobami 

v ČR, z. s., základní organizace Dvůr Králové 

nad Labem – 37.400 Kč;

• Potravinová banka Hradec Králové, z. s. 

– 11.200 Kč;

• Linka bezpečí, z. s. – 5.600 Kč;

• Junák – český skaut, středisko Zvičina Dvůr 

Králové nad Labem, z. s. – 28.100 Kč;

• Oblastní charita Červený Kostelec, stř. Hos-

pic Anežky České – 11.200 Kč.

Miroslava Kameníková

Město Dvůr Králové nad Labem fi nančně podpořilo 
sociální služby a služby související 

Mezi žadatele z řad klubů i jednotlivců město na dotacích, 
které podpoří tělovýchovu a sport, letos rozdělilo 6 mil. Kč
Rada města Dvůr Králové nad Labem schválila 

rozdělení dotací na podporu tělovýchovy a sportu 

na rok 2020, na něž má město v rozpočtu 6 mil. Kč. 

Celkem bylo doručeno 53 žádostí: 34 v  oblasti 

podpory dlouhodobé činnosti sportovních 

oddílů na  území města, 15 v  oblasti podpory 

sportovních akcí pořádaných ve  Dvoře Králové 

nad Labem a  4 v  oblasti podpory sportovních 

aktivit jednotlivců. Výše dotace byla stanovena 

u  pořádání sportovních akcí a  podpory jed-

notlivců na  minimálně 3 tisíce Kč, maximálně 

50 tisíc Kč. 

Zatímco žádosti o  podporu do  výše 50 tisíc Kč 

schvalovali radní, žádostmi o  podporu nad 

50 tisíc Kč se na svém březnovém zasedání zabý-

valo zastupitelstvo města. 

Příjemci dotací – podpora 
sportovních akcí pořádaných 
ve Dvoře Králové nad Labem
• Carla.kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem, 

z. s. – závod Na  kole Schulzovými sady 

5.000 Kč, 

• Self defence Team DK, z. s. – pořádání spor-

tovních akcí: turnaj Boj o šerpy a turnaj OPEN 

Fight SDT – kumite 30.000 Kč, 

• TJ UŠO Královéhradecko sever, z. s. – Králové-

hradecký master s TOP (šipky) 5.000 Kč,

• Volejbalový klub VK Dvůr Králové nad 

Labem, z. s. – Královédvorský volejbalový 

den 6.000 Kč,

• Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad 

Labem z. s. – Vánoční závod a projekt Brus-

lička 28.000 Kč,

• HC Dvůr Králové nad Labem, z. s. – bruslení 

škol a  školek a  miniturnaj O  pohár města 

45.000 Kč,

• TC Dvůr Králové, z. s. – Pohár města Dvůr Krá-

lové nad Labem 35.000 Kč,

• Tělocvičná jednota Sokol Žireč – sportovní 

turnaje 15.000 Kč,

• Taneční skupina Attitude Dvůr Králové nad 

Labem, z. s. – MOWE IV. 9.000 Kč,

• Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad 

Labem, z. s. – Podzvičinský turnaj dvojic 

a Memoriál J. Dědka 7.000 Kč, Sjezdy a sprinty 

a  neckyáda 7.000 Kč,  atletický mítink 

5.000 Kč,

• Svaz mažoretek a twirlingu ČR, z. s. – národní 

twirlingový pohár 15.000 Kč,

• Ing. Veronika Tomková – amatérský softbal-

lový turnaj 3.000 Kč,

• Tělocvičná jednota Sokol Dvůr Králové nad 

Labem – sportovní akce 35.000 Kč

Příjemci dotací – podpora činnosti 
sportovních oddílů
• SKK Dvůr Králové nad Labem, z. s. – 22.000 Kč,

• Carla.kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem, 

z. s. – 14.000 Kč, 

• SK MG Grácia, z. s. – 11.000 Kč,

• POWERLIFTING DK, z. s. – 26.000 Kč,

• SDH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Žireč – 

sportovní činnost 21.000 Kč,

• Horolezecký oddíl Dvůr Králové nad Labem, 

z. s. – 22.000 Kč,

• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Verdek 

– 20.000 Kč,

• Junák – český skaut, středisko Zvičina Dvůr 

Králové nad Labem, z. s. – 30.000 Kč,

• Self defence team DK, z. s. – 79.000 Kč,

• Softball Club Dvůr Králové nad Labem 

– 60.000 Kč,

• Volejbalový klub VK Dvůr Králové nad 

Labem, z. s. – 196.000 Kč,

• 1. HK Dvůr Králové, z. s. – 528.000 Kč,

• Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad 

Labem, z. s. – 351.000 Kč,

• Tělovýchovná jednota SOKOL Lipnice, z. s. 

– 40.000 Kč,

• TC Dvůr Králové, z. s. – 294.000 Kč,

• HC Dvůr Králové, z. s. – dospělí 1.000.000 Kč,

• HC Dvůr Králové, z. s. – mládež 908.000 Kč,

• Tělocvičná jednota Sokol Žireč – 28.000 Kč,

• Tělocvičná jednota Sokol Dvůr Králové nad 

Labem – 482.000 Kč,

• Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad 

Labem, z. s. – oddíly bez fotbalu 304.000 Kč,

• Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad 

Labem, z. s. – oddíl fotbalu 873.000 Kč,

• Angeles Dance Group, z. s. – 126.000 Kč,

• Taneční skupina Attitude Dvůr Králové nad 

Labem, z. s. – 100.000 Kč,

• KARATE DO  Dvůr Králové nad Labem, z. s. 

– 130.000 Kč.

Příjemci dotací – podpora 
sportovních aktivit jednotlivců:
• Mgr. Jana Vepřeková – závody v bezmotoro-

vém létání 25.000 Kč,

• Jiří Klejšmíd – motokros 25.000 Kč, 

• Jan Exner – mezinárodní závody motocyklů 

10.000 Kč,

• Dominika Jansová – účast na mezinárodních 

soutěžích 25.000 Kč.

Miroslava Kameníková
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Setkání partnerů Noci venku
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad 

Labem ve  spolupráci s  městem Dvůr Králové 

nad Labem uspořádala 2. března setkání part-

nerů 6. ročníku Noci venku. Cílem setkání bylo 

zhodnotit minulý ročník Noci venku a poděko-

vat partnerům za spolupráci. 

Noc venku je celorepublikový benefi ční projekt 

na  podporu osob bez domova a  královédvor-

ská Noc venku je největší Nocí venku v  rámci 

České republiky. Loni se uskutečnil již šestý 

ročník a  zúčastnilo se ho na  400 osob, vybralo 

se cca 1  800 ks potravin v  hodnotě téměř 

50 tisíc Kč, venku přespalo 107 odvážlivců. 

Sedmý ročník Noci venku je naplánován na čtvr-

tek 26. listopadu 2020. Děkujeme všem za dosa-

vadní podporu a spolupráci!

Hravé odpoledne pro seniory II
V  rámci projektu MAP II proběhlo ve  středu 

4. března v  DPS Sadová již druhé setkání seni-

orů s  žáky základních škol z  našeho města 

a  Dubence, studentů gymnázia, jejich peda-

gogů a dalších členů pracovní skupiny Mezige-

nerační spolupráce. I tentokrát byl program zají-

mavý, pestrý, akční a zábavný. A když se k tomu 

přidá něco dobrého na  zub, tak je atmosféra 

dokonalá! Kromě zpívání si účastníci užili kvízy, 

mnozí potrápili svou paměť a  předvedli i  kus 

odvahy při práci s  interaktivní tabulí, se kterou 

se senioři setkali poprvé. O dalším termínu mezi-

generačního setkání budete včas informováni.  

Virtuální realita demence
Alzheimerova nemoc a  demence obecně se 

stávají velkým strašákem  naší společnosti. 

Lidí s  tímto onemocněním přibývá s  věkem. 

V  současné době jich je v  ČR odhadem kolem 

180  tisíc, nicméně se odhaduje, že těch osob 

může být dvakrát až třikrát více, a to s ohledem 

na  to, že trvá několik let (udává se 15–20 let), 

než se projeví příznaky onemocnění. Péče o tyto 

osoby je velmi náročná, pro rodinné příslušníky 

často nezvladatelná. 

Alzheimerova nemoc je stále neléčitelná, a tře-

baže se u  každého jedince projevuje jinak, 

pomalu a nenávratně se stav člověka zhoršuje, 

ztrácí svou paměť a  vzpomínky, mění se celá 

osobnost, stává se závislým na péči druhé osoby, 

přestává se postupně orientovat až ztratí orien-

taci úplně, může se přidat různé problémové 

chování – bloudění, agresivita, změny nálad, 

bludy, podezíravost,… 

V  našem městě nyní pečujeme o  cca 40 osob 

s  demencí v  různých fázích a  jejich počet ne-

ustále narůstá. Abychom mohli dobře pečovat, 

musí všichni této problematice dobře rozumět. 

Proto v  únoru většina z našich zaměstnanců 

absolvovala unikátní kurz Asociace poskyto-

vatelů sociálních služeb ČR s  názvem Virtuální 

realita demence, který je unikátní využitím 

virtuálních brýlí, kdy má účastník možnost 

stát se na  chvíli ve  virtuálním světě člověkem 

s  demencí, porozumět jeho pocitům a  potře-

bám a lépe si tak poradit s nastavením míry pod-

pory a umožnit tím člověku s demencí žít dobrý 

život. Kéž by tento kurz mohly absolvovat peču-

jící osoby! Velmi by jim to pomohlo!

Mgr. Marcela Hauke, ředitelka 

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem

názory:

Na co máme občana
Jedna paní povídala, že se plánuje rekonstrukce 

rekreačního bazénu. To je ten, co je v  letních 

měsících tak krásně zelený. Určitě by vás zají-

malo, co se to vlastně chystá. Na  posledním 

zastupitelstvu jsem se zeptala za  vás, jestli se 

neplánuje nějaké dotazníkové šetření mezi oby-

vateli, jak by si rekonstruovaný bazén předsta-

vovali. Bylo mi panem starostou sděleno, že prů-

zkumy u  nás moc nefungují, že by chtěl každý 

něco jiného a že určitý průzkum už proběhl mezi 

studenty. Samozřejmě, že co člověk, to názor, ale 

je si z toho možné udělat obrázek o představách 

našich občanů. Nezapomínáme na  pravidelné 

a vytrvalé návštěvníky, hlavně ty starší?

Třeba v  Nové Pace proběhlo před záměrem 

vybudovat krytý bazén referendum! Když se 

v něm občané vyslovili pro výstavbu s vědomím 

nákladů a rizik s tím spojených, znovu se mohli 

aktivně zapojit do  projektu s  připomínkami 

k vybavenosti tohoto zařízení. Tomu se říká ote-

vřená radnice.  

Nás se nikdo neptá. Například mohlo proběh-

nout referendum, zda se má koupit stará čistírna 

za 120 milionů s nutnou rekonstrukcí minimálně 

za  dalších 70 milionů a  zbytečně vyhozených 

24 milionů v  rámci vyrovnání nad rámec roz-

sudku soudu takzvaně za  své, nebo stavět 

novou z dotací. 

Občané by měli mít možnost rozhodovat o tom, 

kolik jim město následně vytáhne z peněženek 

při zdražování vodného a stočného. Naposledy 

jsme se podíleli na rozhodování ke koupi Vodo-

vodů a  kanalizací a  ke  zrušení heren v  našem 

městě. 

Myslím, že spolupráce s  občany je důležitá, 

ale v  našem městě nefunguje ani spolupráce 

v koalici. Například výběr tajemníka úřadu pro-

běhl i bez zapojení koaličních partnerů sedících 

s ANO v radě města, natož spolupráce s opozicí. 

Je to škoda.

Na  závěr jenom poznatek z  posledního zastu-

pitelstva a  myslím, že nejen z  posledního. Při-

padá mi neslušné, když konečně dojde v  dis-

kusi na  dotazy občanů, aby už technici uklízeli 

zastupitelům počítače, pobíhali po sále a tahali 

kabely. Občan v  sobě musí najít k  veřejnému 

vystoupení dostatek odvahy, připravuje se 

na vystoupení a toto mi přijde nedůstojné. 

Libuše Vonková

členka rady místního sdružení ODS

Někomu stačí čestné slovo, jiný potřebuje papír...
Protože jsem v  loňském roce často kritizovala 

práci technických služeb města, inicioval pan 

starosta několik schůzek se mnou a Ing. Horsá-

kem, ředitelem TSm. Naše názory na práci tech-

nických služeb se razantně rozcházely. 

V jedné věci jsme se ale shodli – bylo by nejlepší, 

pokud by technické služby přenechaly osazení 

květníků a záhonů, které mají zdobit především 

střed města, soukromé fi rmě. Byla jsem spoko-

jená a čekala na postup při výběru zahradnické 

fi rmy, která naše město zkrášlí. 

V době, kdy píšu tento článek, by mělo být roz-

hodnuto... Nestalo se však vůbec nic! Technické 

služby, z mně neznámého důvodu, žádné kroky 

v  tomto nepodnikly a  žádnou fi rmu nevybraly. 

Nezbývá mi jen doufat, že pracovníci TSm vyvi-

nou veškerou aktivitu k  tomu, aby naše město 

rozkvetlo a  z  kytiček na  náměstích a  v  celém 

centru města se těšili jak místní, tak i  naši 

návštěvníci!

Možná, kdybych si ze schůzek pořizovala zápisy, 

mělo by to větší efekt. Bohužel, věřila jsem 

pouze řečenému.

Dana Bohutínská

předsedkyně místního sdružení ODS, zastupitelka

Květník na snímku je přímo u Šindelářské věže, 

jednoho z  nejhezčích monumentů našeho 

města. Fotka je z loňského léta.

Únor 2020 v Pečovatelské službě Města Dvůr Králové nad Labem
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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

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.

Pronajmu celý RD v  obci cca 5 km od  Dvora

Králové, vnitřek po  rekonstrukci, možno 

jako ubytovnu, 9 lůžek. Bližší informace na

tel.: 739 672 725.

inzerce:

INZERCE V NOVINÁCH KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE
Řádková od 150 Kč, plošná od 700 Kč. Více: www.mudk.cz/cs/radnice/noviny-radnice, tel.: 499 318 258

PRODÁM ZAHRADU
Pozemková parcela 221/2 KÚ Žireč Městys

o výměře 1031 m2 v zastavěném území obce.

Přístup na parcelu je možný po dohodě s 

uživatelem sousedního pozemku.

Cena dohodou.

Telefon: 603 177 272

E-mail: pacaltj@volny.cz

Veletrh zaměstnavatelů na Královédvorsku. 
Udržíme společně mladé lidi v regionu?
Místní akční sku-

pina Královédvor-

sko ve  spolupráci 

s  městem Dvůr 

Králové nad 

Labem připravuje 

akci pod názvem „Veletrh zaměstnavatelů na Krá-

lovédvorsku“, která se bude konat 24. září 2020 

v prostorách Hankova domu ve Dvoře Králové nad 

Labem. 

Akce je primárně zaměřena na žáky a studenty, 

kteří se zamýšlí nad budoucí profesí. Firmy 

zastoupené na  veletrhu budou prezentovat 

profese, které jsou pro jejich fungování nejdů-

ležitější. Mladí návštěvníci i  jejich rodiče si tak 

mohou udělat představu, jaké profese v regionu 

najdou uplatnění.

O co nám jde:

• podpořit podnikatelské prostředí 

na Královédvorsku,

• přinést přehled pracovních příležitostí 

v regionu,

• oslovit budoucí potencionální zaměstnance,

• představit jednotlivé vybrané profese,

• navázat spolupráci v regionu.

Přidejte se k nám a prezentujte svoji fi rmu a jed-

notlivé profese na veletrhu!

Těšíme se na spolupráci.

Kontakt:

• Ing. Lenka Křížová – tel.: 739 243 465, e-mail: 

krizova.lenka@maskd.cz;

• Mgr. Alexandra Jiřičková – tel.: 734 392 180, 

e-mail: jirickova.alexandra@mudk.cz.

Mgr. Alexandra Jiřičková

Registrujte se do SMS Infokanálu
Občané města Dvůr Králové nad Labem, 

kteří chtějí dostávat aktuální informace 

o současné krizové situaci (ale i o odstáv-

kách elektřiny, plynu atd.), se mohou regis-

trovat k odběru zpráv z SMS InfoKanálu. 

Tato služba umožňuje zasílat důležité infor-

mace na zaregistrovaná čísla mobilních 

telefonů v krátkých textových zprávách. 

Více informací na www.mudk.cz.                    (red)

Máte zájem o nádobu na 
bioodpad?
Stále jsou pro zájemce k dispozici nádoby 

na bioodpad, a to o objemu 140 l pro 

zástavbu rodinných domů, nebo 770 l pro 

zástavbu bytových domů. V případě zájmu 

mohou občané města Dvůr Králové nad 

Labem kontaktovat odbor životního pro-

středí (Ing. Eva Šírková, tel.: 499 318 289, 

e-mail: sirkova.eva@mudk.cz). Termíny 

svozů jsou uvedeny v odpadovém kalen-

dáři města (mají ikonu hnědé popelnice).

Ing. Eva Šírková, odbor životního prostředí
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DK13043    cena: 1.760.000 Kč
Prodej 1/2 zděného rodinného domu s garáží a vymezenou

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

DK13057    cena: 899.000 Kč
Byt 1+KK v přízemí zděného domu u náměstí v DKnL, 

o celkové ploše 41 m2. Nízké provozní náklady.

DK13026    cena: 2.650.000 Kč
Nabízíme k prodeji rozestavěný rodinný dům v klidné části

Vítězná-Huntířov. Zastavěná plocha domu 98 m2.

DK13045    cena: 450.000 Kč
Prodej bytu 1+KK v podílovém spoluvlastnictví.

V prvním patře zděného domu a klidné lokalitě obce Mostek.

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
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Zastupitelstvo města na  svém 

zasedání dne 12. března 2020 

schválilo pro Pečovatelskou 

službu Města Dvůr Králové nad 

Labem novou zřizovací listinu, a rozšířilo tím hlavní činnost o volnočasové 

aktivity pro obyvatele domů s pečovatelskou službou (DPS) zajišťované 

vlastním aktivizačním pracovníkem. 

Tento krok vnímáme jako důležitý posun ke zkvalitnění života našich kli-

entů – obyvatel DPS, kteří mají omezené možnosti využívání volného času. 

V  obou DPS žije 90 převážně seniorů. Lidé v  DPS stárnou, přibývá osob 

s  demencí, osob upoutaných na  lůžko, s  nutností celodenní péče. Mnozí 

se bez pomoci našich pečovatelek a služebních vozidel nedostanou mimo 

DPS, což je uzavírá do mikrosvěta těchto domů a jejich bytů. Možnosti vyžití 

mají minimální. Aktivizace seniorů je však nezbytná pro zdravé a spokojené 

stárnutí a  je rovněž předpokladem pro naplnění života smyslem. Senioři 

potřebují různorodé aktivity zaměřené na uchování fyzických a duševních 

schopností a sil, např. různá cvičení, hry, trénování paměti, smyslovou akti-

vizaci, muzikoterapii, reminiscenci, čímž se oddaluje ztráta jejich soběstač-

nosti a snižují se náklady na zajištění péče. 

Jménem našich seniorů – obyvatel DPS – děkuji zřizovateli a zastupitelům 

města za podporu této důležité činnosti! 

Mgr. Marcela Hauke

ředitelka Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem

Společenská rubrika
Noví občánci města
V únoru 2020 se narodilo 13 občánků našeho města – 8 chlapců a 5 děvčat.

Blanka Grundmannová, evidence obyvatel

Úmrtí
V měsíci únoru zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 21 lidí, z  toho bylo 

10 královédvorských občanů, 4 muži a 6 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

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

Václav Mertlík a Martina Vostřáková   – 15. 2. 2020

Lubomír Rejl a Natalija Mykolajivna Haza   – 22. 2. 2020

David Kudrnovský a Jindřiška Vaňková   – 22. 2. 2020 

Údaje jsou zveřejněny na základě poskytnutého souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili 27 občanů s  gratulací 

a kytičkou. V tomto období oslavilo 6 párů zlatou svatbu a 5 párů stříbrnou 

svatbu.

Lenka Havlová, Komise pro občanské záležitosti

Poděkování za masopustní veselí v Domově sv. Josefa
Rádi bychom poděkovali Cukrárně Vilma, která každoročně v době maso-

pustního veselí posílá našim klientům vynikající zákusky. Tato sladká tečka 

byla součástí průvodu masek, který do Domova sv. Josefa dorazil v sobotu 

29. února a  jako každoročně ho uspořádala Základní umělecká škola 

F. A. Šporka z Jaroměře. Maškary předaly Domovu pokladničky, ve kterých 

bylo 6.498 Kč. Výtěžek poputuje na  stavěcí lehátko, potřebnou pomůcku 

pro klienty s roztroušenou sklerózou.

Domov sv. Josefa

Poděkování zaměstnancům a vedení Juty, a. s.
V pátek 6. března 2020 se uskutečnila v prostorách Juty, a. s., schůzka se 

čtyřmi neziskovými organizacemi, které působí ve  Dvoře Králové nad 

Labem a  poskytují sociální služby potřebným občanům Královédvorska. 

Na setkání s vedením i s několika zaměstnanci, kteří darovali vysoké částky, 

panovala stejně jako v minulých letech velmi příjemná atmosféra.

Děkujeme všem štědrým dárcům z řad zaměstnanců Juty, a. s., kteří se roz-

hodli fi nanční sbírkou podpořit naše neziskové organizace – Farní charitu 

Dvůr Králové nad Labem, Diakonii ČCE, středisko Dvůr Králové nad Labem, 

Misericordii, o. p. s., a Královédvorskou Arniku, z. s.

Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Vítání občánků
Na Staré radnici bylo v březnu slavnostně přivítáno 9 občánků Dvora Krá-

lové nad Labem.

Paní Marie Trösterová oslavila 
v březnu 100. narozeniny
Na  počátku 

letošního března 

oslavila krásné 

100. narozeniny 

paní Marie Tröste-

rová, která žije 

ve  Dvoře Králové 

nad Labem.

K početným gra-

tulantům se při-

dal také starosta 

Jan Jarolím spolu 

s  Dagmar Baie-

rovou z  Komise 

pro občanské záležitosti a s pracovnicemi Pečovatelské služby Města Dvůr 

Králové nad Labem, díky jejichž pomoci a pomoci svých dětí paní Tröste-

rová stále žije ve svém domácím prostředí, kde to má podle vlastních slov 

nejraději. Úctyhodné jubileum se paní Trösterová, která celý svůj život žije 

ve Dvoře Králové nad Labem, kde dlouhou řadu let pracovala v textilním 

odvětví, chystá oslavit také se svou početnou rodinou a přáteli.

Za redakci Novin královédvorské radnice se s gratulací a přáním pevného 

zdraví připojujeme i my.

Text a foto: Jan Skalický

Zleva: Vilém Aubrecht, Matyáš Krét, Julie Bezrová, Jakub Pacák, Tereza Ševcová.

Zleva: Johanka Mastiková, Amálie Trejbalová, Sebastian Pavlov, Rozálie Špůrová.

Volnočasové aktivity pro 
obyvatele domů 
s pečovatelskou službou



12

NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE       3/2020

www.mudk.cz

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 2019/2020

Průběh distanční výuky v souvislosti s koronavirem
V  souladu s  vyhlášením mimořádné situace 

s koronavirem v České republice byla od středy 

11. března 2020 do odvolání zrušena prezenční 

výuka také na  našem gymnáziu. Zároveň byly 

zrušeny i  původně plánované přípravné kurzy 

z  českého jazyka a  matematiky pro zájemce 

o  studium na  naší škole a  veškeré další akce, 

které škola pro uvedené období plánovala.

Vedení školy podalo žákům a  rodičům nejdů-

ležitější informace ke změně stylu vzdělávacího 

procesu.

Po  dobu zrušené prezenční výuky je třeba ze 

strany žáků bezpodmínečně dodržovat veškeré 

pokyny vydané příslušnou krajskou hygienic-

kou stanicí a vládou České republiky, tj. zejména 

ohlašovací povinnost v  případě zdravotních 

obtíží a zákaz cest do rizikových oblastí.

Snahou školy je i v této situaci dostát své zákonné 

povinnosti, jíž je vzdělávání žáků; současným 

„zrušením“ výuky proto nenastávají pro žáky 

„prázdniny bez povinností“, pouze se z pohledu 

školy i  žáků mění charakter výuky na  „řízené 

samostudium“. Jednotlivými vyučujícími jsou 

žákům ve  vhodné formě a  s  účelnou četností 

předkládány materiály pro výuku a  zadávány 

a kontrolovány úkoly pomocí dostupných infor-

mačních technologií umožňujících vzdálený 

přístup. V  konkrétní situaci se jedná zejména 

o intenzivnější využití funkcionalit informačního 

systému Bakaláři a umístění studijních materiálů 

na určená sdílená úložiště.

O opětovném zahájení běžného způsobu výuky 

budou žáci a  jejich zákonní zástupci informo-

váni přednostně elektronickou formou pomocí 

informačního systému Bakaláři a  na  webo-

vých stránkách školy. S  jakýmikoli případnými 

dotazy se obracejte telefonicky nebo e-mailem 

na vedení školy. 

Věříme, že tato dočasná opatření pro zajiš-

tění alespoň částečného pokračování výuky 

přijmete s  pochopením a  zodpovědně se jimi 

budete řídit.

Mgr. Jiří Erlebach

 zástupce ředitele školy

Většina prestižních soutěží, vhodně rozvíjejících 

talenty, zachovává strukturu školních, okres-

ních, krajských a celostátních kol.  Koncem zimy 

nastává chvíle pro ta okresní. Dokonce jsme již 

tradičně dvě organizovali přímo na  naší škole 

– v  angličtině a  zeměpisu. Uvítat u  nás desítky 

největších „místních“ nadšenců daného oboru 

je vždy prestižní a  inspirativní událost, spjatá 

ovšem také s  velkým úsilím hlavních organizá-

torek – Mgr.  Aleny Heřmanové a  Mgr.  Blanky 

Hofmanové. 

Jak si tedy v  okresní konkurenci vedli naši 

reprezentanti? V  „mladší“ kategorii olympi-

ády v  českém jazyce zvítězila Anna Šturmová 

(2. C), ve  středoškolské byl pak Ondřej Vaněk 

(6. C) pátý. V  dějepisné olympiádě středních 

škol obsadila Eliška Pecnová (3. C) skvělé druhé 

místo. V  zeměpisné olympiádě vyšších tříd 

základních škol máme na  výborném třetím 

místě Kateřinu Kubíčkovou, mezi středoškoláky 

skončil Dominik Totka druhý a  Martin Kubíček 

čtvrtý. V  okresním kole soutěže v  německém 

jazyce byly ve  svých kategoriích Pavlína Žiž-

ková první a Eva Žižková druhá (obě na snímku), 

v  anglickém jazyce dosáhla Anna Mokrá (5. C) 

pátého místa. 

Většina z výše jmenovaných si vybojovala právo 

hájit barvy našeho okresu i  v  krajském kole. 

Jejich konání bylo ovšem do odvolání odloženo. 

Děkujeme za  vzornou reprezentaci a  držíme 

našim talentům palce v  krajských kolech – až 

bude možné je uspořádat. 

PhDr. Ivo Rejchrt

Skutečnost, že minulá expedice Gymnázia 

Dvůr Králové nad Labem se z  Osvětimi vrátila 

ve  zdraví, vedla k  letošnímu opakování této 

nevšední akce, o kterou je mezi studenty gym-

názia takový zájem. Pietní návštěva areálu asi 

nejznámějšího koncentračního a vyhlazovacího 

tábora se odehrála v  pátek 21. února a  účast-

níci převážně z  řad šestých a  pátých ročníků 

zde měli mimo jiné možnost také pochmurně 

zmoknout. Artefakty z  doby druhé světové 

války v  působivé expozici umístěné v  táboře 

Auschwitz I  a  Auschwitz II Birkenau mohli 

na sebe studenti nechat působit několik hodin 

v rámci speciální prodloužené prohlídky s česky 

mluvícím doprovodem. 

Je bezesporu, že z  páteční několikahodinové 

chvilky ponuré zahloubanosti si jeden každý 

z  účastníků odnesl vlastní osobní poznání 

z  dějin lokálního úpadku lidské společnosti, 

které vypovídají mnohé i o stále aktuální otázce 

relativity lidského štěstí a  především mrazivě 

připomínají, kam může zajít slepá a  o  kritické 

myšlení okleštěná důvěra jakémukoliv systému.

Ondřej Vaněk (6. C)

Již tradičně pořádáme dva plesy Gymnázia Dvůr 

Králové nad Labem, jež se pro účastníky řadí 

k nejdůležitějším v taneční sezoně. 

Nejprve – jako téměř vždy poslední únorovou 

sobotu (tentokrát 29. února 2020) – proběhl 

v  Hankově domě XXIV. ples absolventů gym-

názia. Po  letech organizování Klubem NATURA 

ho poprvé pod záštitou Spolku přátel gymnázia 

připravily Mgr.  Petra Weymanová a  Mgr.  Lada 

Marousková. 

Velkým překvapením bylo, že přes navýšení 

kapacity na  maximum se nepodařilo uspoko-

jit všechny zájemce o  vstupenku. To nás velmi 

mrzí, na druhé straně je to svědectvím o velkém 

zájmu veřejnosti a  rostoucí oblibě této akce. 

Do budoucna můžeme jen poradit využít dvou-

měsíční předprodej a opatřit si vstupenky včas, 

dokud je jich dostatek. 

Hudební skupina Jari-Kurri-Band opět nezkla-

mala, noblesní společenská zábava zahrnovala 

vedle tance a  rozhovorů s  bývalými spolužáky 

i  učiteli nebo půlnočního „učitelského“ překva-

pení též soutěž o nejhojněji zastoupenou třídu, 

již tentokrát vyhrála 6. C 2015 třídní profesorky 

Mgr. Yvety Šecové. 

Věříme, že se s  podobným zájmem setká 

i XXV. ples absolventů, který proběhne v sobotu 

27. února 2021.

Pro studenty je ovšem vrcholným plesem ten 

maturitní. Aktuálně nám bohužel nevyhovuje 

kapacita žádného místního zařízení, takže využí-

váme možností trutnovského společenského 

centra UFFO. 

Místní moderní prostředí, schopné pojmout 

potřebných 550 účastníků, obě třídy v  pátek 

6. března 2020 harmonicky ozdobily svou 

taneční kreativitou při předtančení, nástupu 

i půlnočním překvapení. Došlo samozřejmě také 

na mnoho klasických i moderních tanců s rodi-

nou a přáteli. Hudební doprovod skvěle zajistila 

skupina Levou Rukou Band, vděčnost za zdárný 

průběh patří též pomocníkům z nižších ročníků. 

Právě úspěšná spolupráce mezi třídami dokládá 

přátelskou atmosféru na naší škole, na níž nám 

tolik záleží.

Děkujeme organizátorům za  dva krásné plesy! 

A třeba za rok na parketu na shledanou! 

PhDr. Ivo Rejchrt

Úspěchy studentů v okresních kolech soutěží Gymnaziální 
plesy 2020

Navštívili jsme továrnu na smrt...



3/2020 NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE

13www.mudk.cz

Oblíbený karneval

Ve středu 4. a v pátek 6. března proběhl oblíbený 

karneval na ledě na zimním stadionu pořádaný 

učiteli 1. stupně ZŠ Schulzovy sady. Ledová plo-

cha se velmi rychle zaplnila mnoha pěknými 

a nápaditými maskami. Po krátkém rozbruslení 

následovala přehlídka kostýmů po  jednotli-

vých třídách. Učitelé a  rodiče obdivovali prin-

cezny, rytíře, čarodějky i  různá zvířátka. Děti 

bruslily za  doprovodu pohádkových písniček. 

Po  zasloužené svačině a  krátkém odpočinku 

čekaly na  žáky soutěže rozmístěné na  ledové 

ploše, při kterých prokázali, že se v bruslení opět 

zdokonalili. Děti si vyzkoušely střelbu hokejkou 

na branku, podjíždění překážek, přenášení moli-

tanových míčků. I  prvňáčci zvládli jednotlivé 

úkoly na  jedničku. Za  parádní výkony na  ledě 

si všechny děti zasloužily sladkou odměnu. 

Středeční i  páteční sportovní dopoledne jsme 

si všichni moc užili. Děti odcházely mírně una-

vené, ale spokojené a plné zážitků.

učitelky 1. stupně

Informace ze ZŠ Schulzovy sady
Chemie se nebojíme

To, že výborné výsledky v chemických soutěžích 

se staly na naší škole tradicí, potvrdili v letošním 

školním roce čtyři žáci z 9. B. V prosinci se konalo 

v  Pardubicích krajské kolo soutěže Hledáme 

nejlepšího Mladého chemika České republiky. 

Při účasti 441 soutěžících vybojoval Vojta Volf 

18. místo a postup do regionálního fi nále.

Začátkem února tříčlenné družstvo ve  složení 

Anička Sedláčková, Vojta Volf a  Ondra Palan 

vyhrálo Zimní chemický turnaj, který pořádala 

SŠIS ve Dvoře Králové nad Labem.

V  březnu vyhrála v Trutnově okresní kolo Che-

mické olympiády Eliška Němečková, která si tím 

zajistila postup do krajského kola, 3. místo obsa-

dil Vojta Volf a 5. místo Ondra Palan.

Všem čtyřem děkuji za  jejich čas i  chuť udě-

lat něco nad rámec školních povinností a  také 

za úspěšnou reprezentaci školy.

Mgr. Alena Zlámalová

Lyžařské výcviky – lyžovalo se!
Letošní zima nenabídla dvorským dětem sníh 

ani o vánočních ani o jarních prázdninách. Žáci 

ze sedmých tříd se o to víc mohli těšit na lyžařský 

výcvik, který jim radovánky na sněhu umožnil.

Třicet dva děvčat a chlapců ze 7. C a 7. D odjelo 

v sobotu 29. února do lyžařského areálu Herlíko-

vice. I když mnozí z nich stáli na  lyžích poprvé, 

jejich snaha byla odměněna. Na  konci týdne, 

i  díky poctivé práci pedagogů, dokázali sjet 

herlíkovické sjezdovky všichni. Ke  zdárnému 

konci přispělo také sluníčko, které se na  nás 

po  zatažené a  deštivé první půlce týdne nako-

nec poslední dva dny na sjezdovce usmívalo.

Bc. Karolína Hojná

V  sobotu 7. března vyrazily třídy 7. A  a  7. B 

do chaty Lovrana v Janských Lázních na lyžařský 

kurz. Po příjezdu všech 54 dětí je učitelé rozdělili 

do pěti družstev. Každý den pak všichni lyžovali 

před obědem i  po  obědě, ať na  sjezdovkách, 

běžkách či snowboardu. Počasí nebylo špatné, 

ale párkrát zastavili lanovku, protože foukal silný 

vítr. Všichni se měli dobře nejen díky dobrému 

jídlu, ale hlavně kvůli skvělým učitelům.

Magdalena Hojná

Skončila soutěž Tvorba 
počítačových her

Dne 21. února 2020 jsme vyhlašovali výsledky 

soutěže „Tvorba počítačových her.“ Vznikla 

vskutku skvělá a hodnotná dílka, která pouká-

zala na budoucí skvělé programátory. Ti nej-

lepší nás se svými hrami seznámili. Mohli jsme 

zhlédnout krátké ukázky. Hodnoceno bylo hned 

několik parametrů, včetně „grafi ky a hratelnosti“. 

Odměnou jednotlivcům i týmům byly ceny, 

které jsme společně s kolegy v pátek předali. 

Děkujeme Michalu Růžičkovi a Jakubu Hel-

vichovi za organizaci a vyhodnocení soutěže.

Kurz první pomoci
V pátek dne 28. února 2020 k nám v rámci praxe 

zavítal zkušený záchranář Vítězslav Šturma. Nej-

prve nám vypravoval o svých letitých zkušenos-

tech z práce u záchranné služby, na které jsme 

i my měli hned několik otázek. V další části nás 

seznámil s těmito tématy: fungování zdravot-

nické záchranné složky, aplikace pro poskyto-

vání ZZS, obecný algoritmus pro poskytování 

ZZS, rozpoznání náhlé zástavy oběhu, praktický 

nácvik KPR a manipulace s pacientem, poloho-

vání pacienta. U praktického nácviku resuscitace 

jsme vyzkoušeli naše dovednosti a zjistili, že je 

to fyzicky velmi náročné. Tímto bychom chtěli 

poděkovat za získané zkušenosti, díky kterým 

bychom nyní dokázali zachránit lidský život.

Julie Kaňková, 1. M

IT učebna na kolečkách
Na SŠIS máme pět nových počítačových uče-

ben. Nejsou to klasické učebny, tyto se vejdou 

do skříňky a můžeme je převážet. Inspirací nám 

byla už zaběhnutá praxe fi nských škol. Ve Finsku 

jsme v navštívených školách neviděli žádnou 

specializovanou počítačovou učebnu. Ve třídách 

měli jen takové prosklené skříně na kolečkách. 

Oni si tu učebnu zkrátka přivezou a udělají, kde 

zrovna potřebují. A na stejném principu fun-

gují i ty naše. Všechny notebooky umístěné do 

mobilní „počítačové učebny“ jsou stále nabité 

(nabíjí se jedním kabelem) a aktualizované. 

V naší škole sice máme 8 klasických počíta-

čových učeben, kde je přibližně 200 většinou 

nových počítačů. Mobilní počítačové učebny 

nám ale umožní zajímavější a efektivnější výuku. 

Co je nového u kosmetiček, 
kadeřnic a masérů
Na konci ledna se naše žákyně zúčastnily 

7. ročníku soutěže mladých kadeřníků a kosme-

tiček s názvem Brněnské zrcadlo 2020. Soutěžní 

téma v účesové tvorbě bylo Elegantní pánský 

účes – Canadian a v dekorativní kosmetice Wild 

orchid – Latinskoamerické tance. Z Brna si dívky 

odvážely spoustu nových zkušeností a doufáme 

i motivaci pro další tvorbu.

V den pololetních prázdnin se ochotné žákyně 

oborů Kosmetické služby a Kadeřník opět 

aktivně podílely na zpestření programu VIP 

večírku v Lázních Bělohrad, a. s., jehož tématem 

bylo tentokrát „Růžový sen“. Naše hostesky opět 

vítaly hosty, během večera se postaraly o prodej 

losů a nakonec i o jejich losování. Ostatní aktérky 

upravovaly před akcí obsluhující personál tak, 

aby vše dokonale ladilo. Všem moc děkujeme!

V naší nově vybudované učebně pro wellness 

a masáže je také sauna a odpočinková zóna. 

Vytvořili jsme moderní zázemí pro náš nejno-

vější maturitní obor – Masér sportovní a rekon-

diční. Po slavnostním otevření bude stejně jako 

naše kosmetické a kadeřnické salony sloužit 

i pro veřejnost.

Dále se nám podařilo vybudovat novou učebnu 

vizážistiky a estetické výchovy, která bude 

sloužit žákům oboru Kosmetické služby a Kadeř-

ník – vizážista. Ještě nás čeká několik drobných 

úprav, ale už teď jsme s výsledkem spokojení. 

Učebna je vybavena i novým fotokoutkem, tedy 

pozadím pro fotografování našich výtvorů.

Střední škola informatiky a služeb 

ve Dvoře Králové nad Labem

Aktivity na královédvorské Střední škole informatiky a služeb
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Zprávy ze ZŠ Strž

Novinky ze ZŠ Podharť 
7. A na lyžáku
Naše třída 7. A vyrazila společně s  třídním uči-

telem Novotným na  juťáckou chatu nedaleko 

Špindlerova Mlýna. Už datum 2. 2. 2020 slibo-

valo, že se bude jednat o  něco výjimečného. 

Po  příjezdu jsme s  těžkými batohy na  zádech 

vyběhli na  dlouhý a  nekonečný kopec k  chatě. 

První den od  příjezdu jsme neměli dobré 

počasí, pršelo a nebyl sníh. Lyžování bylo těžké 

a  byli jsme všichni mokří. Vypadalo to zle. Ale 

naštěstí nás Krakonoš nenechal ve  štychu 

a  sesypal na  nás sněhovou nadílku. V  úterý 

bylo tolik sněhu, že se jezdilo volným stylem. 

Po návratu na chatu jsme se usušili a šli se projít 

do Špindlu koupit si nějaké dobroty na mlsání. 

Ve  středu ráno jsme nemohli jít brzy lyžovat, 

jelikož vypadla elektřina, takže nejela lanovka. 

Naštěstí to brzy opravili a  mohli jsme se vydat 

podle plánu. Po vynikajícím obědě jsme vyrazili 

na  běžky. Většina z  nás i  poprvé. Byla legrace, 

protože jsme hodně padali. První pády nastaly 

při vystupování z  lanovky. V  půlce cesty jsme 

odstartovali závody bez hůlek. Ve čtvrtek odpo-

ledne jsme zase jeli na  běžky, na  kterých opět 

pokračovalo padání a smích z pádu spolužáků. 

Když jsme dorazili zpátky na chatu, tak už byly 

připraveny závody na lyžích. Po skončení nároč-

ného dne  ve společenské místnosti učitelé roz-

dávali ceny a diplomy a jako každý večer se hrály 

hry. V  pátek ráno byli všichni smutní, že odjíž-

díme, ale i se smutkem jsme nadšeně naposledy 

sjeli svah. Po  obědě všichni balili a  snášeli věci 

dolů k  autobusu. Když autobus přijel ke  škole, 

každý viděl rád své rodiče, ale vrátili bychom se 

tam zas. Díky, Krakonoši!

za 7. A Anežka Špačková s Terkou Holečkovou

Krajské kolo ve šplhu
V  pátek 28. února se na  ZŠ kpt.  Jaroše v  Trut-

nově konala Velká cena Trutnova ve šplhu. Naše 

základní škola vyslala do  boje dívčí i  chlapecké 

družstvo. Chlapci šplhali na  laně bez přírazu, 

dívky šplhaly na  tyči a  započítávaly se dva nej-

lepší časy ze čtyř. Chlapecké družstvo ve složení 

Kortan, Klejšmíd, Pavlík a  Osifčin vybojovalo 

krásné druhé místo, navíc Jára Kortan byl stří-

brný i  mezi jednotlivci. Za  zmínku stojí také 

5. místo Michala Pavlíka. Dívčí družstvo ve složení 

Grusová, Kubelková, Špačková, Heřmanová, 

Havlová se jen těsně (o  sedm setin) nevešlo 

na stupně vítězů, nejlepší mezi nimi byla Tereza 

Grusová, která obsadila 7. místo mezi jednotlivci.

Velká pochvala zúčastněným a díky za vzornou 

reprezentaci školy!

Mgr. Vojtěch Hulík

Podharťský masopust

V  pondělí 24. února probíhaly na  naší škole 

přípravy na  tradiční akci – Podharťský maso-

pust. Žákyně 8. třídy upekly pod vedením paní 

učitelky Codrové a  Křivánkové koláče a  vůně 

po  celé škole nikoho nenechala na  pochy-

bách, že se blíží masopustní úterý. Probudili 

jsme se do  uplakaného rána, které nevěstilo 

nic dobrého. Pan učitel Novotný neměl lehké 

rozhodování a  nakonec přece jen prezentaci 

masek, tanečky a vystoupení mažoretek přesu-

nul do  tělocvičny, což se ukázalo jako moudré 

řešení. Po úvodní půlhodině se mraky roztrhaly 

a masopustní průvod se mohl přesunout do při-

lehlých ulic. Po  dobu průvodu zněly za  dopro-

vodu akordeonu známé masopustní písně, 

Soutěž YPEF
Devět žáků naší školy se v úterý 3. března 2020 

v  budově Lesní správy ve  Dvoře Králové nad 

Labem rozhodlo trochu poodhalit tajemný život 

v našich lesích a vše, co s lesy souvisí. Na příro-

dovědné soutěži YPEF – Young People in Euro-

pean Forests jsme byli nováčci. Soutěž měla 

3 okruhy dovedností.

Zvuk je pro některá zvířata takřka životně 

důležitý, proto nechyběl úkol rozpoznat různé 

hlasy zvířat a určit, kdo je vydává. Dřevo je plné 

malinkatých stvoření, která si tam hloubí chod-

bičky, bydlí tam, ničí dřevo apod., a tak se s nimi 

soutěžící v poznávací části setkali. Nejvíce obdi-

vovaná byla obrovská živá housenka drvopleně. 

Les je plný i  srstnaté zvěře, kterou museli žáci 

pojmenovat na  základě kožešiny a  lebky. Když 

zvedneme hlavy vzhůru, spatříme létající oby-

vatele lesa. V tomto úkolu museli žáci přiřazovat 

k vycpaninám jejich potravu. Úkol ze života byl 

i  rozpoznat základní dřeviny a  přiřadit k  nim 

výrobek z  nich (lyže, metlička, vařečka atd.). 

Písemná část zahrnovala Test o lese. Zde na sou-

těžící čekalo počítání stromů, anglické názvy, 

znalosti z lesního hospodářství.

Do  regionálního kola sice naše družstva 

nepostoupila, nicméně zkušenosti 

a zajímavé informace přímo od  lesníků jim už 

nikdo nevezme. Již se moc těšíme na další roč-

ník, teď už nás nikdo nenachytá.

Mgr. Gabriela Geislerová, Mgr. Markéta Voženílková 

Kriminalistou v IQ Landii
Stát se na chvíli detektivem, jak je známe ze seri-

álů v  televizi, a  řešit krimi úlohy, to je opravdu 

zážitek. A my jsme to chtěli zažít na vlastní kůži. 

Stačilo málo, jen vyrazit do  liberecké IQ Landie 

a strávit zábavné a poučné dopoledne na minu-

tovém forenzním workshopu.

Na  sedmi úlohách si pod vedením odborných 

laborantů odzkoušíte např.: jak se odebírají 

otisky prstů a  pod kriminalistickým mikrosko-

pem určují shodné znaky, které vedou k odha-

lení zločince. Stanoviště antropologie žáky 

vedlo k  identifi kaci kosterních zbytků. Teď už 

také víme, jak dlouho byla „mrtvola“ v  terénu, 

protože jsme se seznámili s forenzní entomolo-

gií. Také jsme určovali krevní skupiny  a odzkou-

šeli si jednoduchou detektivní chemii. Ovšem 

úplně nejlepší byla genetická daktyloskopie. To 

je metoda, která umožňuje určit, že nalezený 

vzorek DNA patří hledanému člověku. Izolo-

vali jsme si každý svoji DNA a odvezli jsme si ji 

dokonce v plastové zkumavce domů. Co napsat 

na závěr: byl to výborně strávený den, který nám 

pomohl pochopit náročnou a  zajímavou práci 

kriminalistů.

žáci 8. tříd 

Zajímavé setkání MŠ a ZŠ v Žirči 
Naše školička v Žirči úzce spolupracuje s místní 

mateřskou školou. V  průběhu celého roku 

docházejí budoucí školáci na  předškolní dílnu 

do  naší školy. Poznávají nové pedagogy, ale 

hlavně žáky naší školy, kteří jim vždy rádi pomo-

hou a poradí. Každý měsíc je pro ně připravena 

zajímavá činnost.

Napadlo nás, že se naše děti už znají, a tak jsme 

zprostředkovali setkání rodičů a dětí ze základ-

ních a mateřských škol. A  nebylo ledajaké. 

Na  úvod jsme si všichni zazpívali. Předškoláčci 

se k nám připojili v písni Vodník, kterou jsme se 

už v  jedné dílně naučili. A nezapomněli ji! Paní 

vychovatelka Tomancová připravila moc hezkou 

práci pro šikovné ruce. Vyráběli jsme z bambulí 

zvířátka. Moc nás všechny mrzelo, že onemoc-

něla a nemohla se našeho tvoření zúčastnit. Ale 

my jsme to všechno zvládli. Děti i rodiče se moc 

snažili a práce jim vyšla na výbornou. 

A  co bylo odměnou? Nejen krásné výrobky, 

ale také pohoštění, které jsme s  kolegyněmi 

na  toto setkání připravily. Nevěříte? Podívejte 

se do fotogalerie naší školy na webových strán-

kách www.zsstrz.cz.

Mgr. Olina Hylmarová, Martina Tomancová 

děvčata nabízela na  ochutnávku koláče, které 

byly chutné i pestré a  jen se po nich zaprášilo. 

Po příjemné procházce čekal v jídelně vypečený 

řízeček s  bramborovou kaší a  voňavá česne-

kačka. Masopust se opět vydařil a jistě tuto tra-

dici zachováme i nadále.

Adéla Kühnelová a Adriana Krejcarová, žákyně 8. třídy

Podharťský oříšek
Ve  středu 4. března se na  naší škole konalo 

setkání s  budoucími prvňáčky, při kterém se 

seznámili s  naší školou a  poznali paní učitelky 

prvního stupně. Připravili jsme pro ně oříš-

kovou cestu, na  které je čekala tři stanoviště. 

Na  každém z  nich si děti vyzkoušely několik 

různých dovedností. Všem se podařilo úkoly 

splnit, a tak si zaslouženě odnesly domů diplom 

i  malý dárek, který jim vyrobili starší spolužáci. 

Děti byly moc šikovné a my se na ně opět těšíme 

u zápisu!

učitelky 1. stupně

Zimní chemický turnaj 2020
Také letos se naše škola zúčastnila zimního che-

mického turnaje na  Střední škole informatiky 

a  služeb, a  to velmi úspěšně. Školu reprezen-

tovalo družstvo složené z žáků 9. třídy Kryštofa 

Karbana, Jaroslava Šimkuláka, Antonína Špačka 

a Martina Kiclera. 

V  chemických laboratořích provedli separační 

metodu fi ltrací, v  další laboratoři zkoumali 

organické sloučeniny glukosu a fruktosu a vyre-

dukovali stříbro. V  odborné učebně zapisovali 

chemické rovnice pokusů, určovali názvosloví 

a  vyplňovali chemické křížovky. V  počítačové 

učebně ve  speciálním programu sestavovali 

vzorce sloučenin a  v  poslední učebně pak 

museli robotem překonat danou trasu. V  nově 

vybavených laboratořích pak na  závěr viděli 

několik zajímavých chemických experimentů. 

Do soutěže se letos přihlásilo 19 družstev a naši 

žáci získali úžasné druhé místo! Po  třech letech 

jsou naši žáci v této soutěži opět „na bedně“. Všem 

velmi gratuluji a děkuji za reprezentaci školy.

Mgr. Marta Mokrá, učitelka chemie
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Štěpán Kubica uspěl v soutěži 
ve hře na kytaru

Dne 4. března se v ZUŠ Hostinné uskuteč-

nilo okresní kolo soutěže ve hře na kytaru 

základních uměleckých škol vyhlášené 

Ministerstvem školství, mládeže a tělový-

chovy. Královédvorskou ZUŠ R. A. Dvor-

ského reprezentoval žák Michala Koudelky 

Štěpán Kubica, který ze soutěže přivezl 

1. místo. Vítězství v dané kategorii bylo vel-

kou odměnou jak pro pana učitele, tak pro 

Štěpána, a to za jejich společnou náročnou 

přípravu.

Gratulujeme a přejeme hodně dalších 

úspěchů.

Vladimíra Matušková, ředitelka

ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem

Foto: Diana Dufková

Včelaři hodnotili uplynulé období
Každá organizace počát-

kem nového roku hod-

notí a  úročí svoji činnost 

za  uplynulé volební 

období a  volí vedení pro 

další léta, byť i staronové. 

Tak to bylo i  ve  včelař-

ské organizaci ve  Dvoře 

Králové nad Labem dne 

15. února 2020. 

K tomuto datu naše orga-

nizace ve  Dvoře Králové 

nad Labem sdružuje 

167 řádných členů, kteří 

včelaří na  218 stano-

vištích s  2  290 včelstvy. 

V  České republice je 

vedeno 1  095 včelařských organizací a  z  toho 

je naše 21. nejpočetnější. Máme i jeden kroužek 

včelaříků při dubenecké základní škole, který 

vede přítel Eduard Marek s  místním učitelem 

Ing. Ladislavem Provazníkem.

Řízení takové organizace vyžaduje určité nároky 

na vedení. U nás již řadu let organizaci dobře řídí 

zkušení včelaři, přítel Josef Holub, Ing. Jiří Lejčar 

a Ing. Tomáš Bukovský. Činnost ve vedení mimo 

práce se včelstvy spočívá v zajišťování setkávání 

včelařů z  důvodů výměny a  předávání včelař-

ských informací, promítání včelařských fi lmů, 

účasti na  odborných školeních a  tematických 

výstavách doma i v cizině. Také jsme jako včelaři 

v minulém roce začali brigádně vypomáhat při 

přípravách pořádání výstavy ČSCH v Žirči, kde se 

soutěží pro děti a  též prezentujeme ochutnáv-

kou medů pro všechny. Jeden z hlavních úkolů 

je též zajišťování léčebných prostředků pro včel-

stva, léčení a též kontrola zimní měli (spadu).

Přes toto všechno byl v  minulém roce zazna-

menán velký úhyn včelstev, a  to nejen v  naší 

organizaci a republice, ale také v zahraničí. Podíl 

na  tom mají i  tepla, která nás již po  dva roky 

sužují, a  také nečekané rozmnožení roztoče 

Varroa destructor, s čímž si leckterý včelař nepo-

radil správně. Konečné stavy včelstev, kterým 

tato teplá zima též nevyhovuje, budeme znát až 

na jaře. 

Nedejme se ale loňským neúspěchem ve  vče-

laření odradit. Brzy začne ta správná včelařská 

poezie nabitá novou energií a novým životem. 

Jak na  podzim je včelař některými svými ne-

úspěchy unaven, tak z  jara na  něho práce 

ve včelstvu působí jako adrenalin. Vždyť bez včel 

by nebylo života.

Vlastimil Rezek 

Český svaz včelařů, 

organizace Dvůr Králové nad Labem 

Únor v Domově důchodců opět 
zpěstřil tradiční maškarní bál

V  pátek 21. února 2020 zorganizoval Domov 

důchodců v Roháčově ulici již tradiční Maškarní 

bál. Akce se, jak je již zvykem, zúčastnilo velké 

množství uživatelů, příbuzných, kamarádů, ale 

i  lidé z  ostatních zařízení poskytujících sociální 

služby. 

Pozvání přijali zástupci Domova důchodců 

z Tmavého Dolu a Lampertic, dále Domov sva-

tého Josefa ze Žirče a Barevné domky Hajnice. 

O  hudební doprovod po  celou dobu akce se 

postarala hudební skupina Sešlost, o  kulturní 

vložku pak žáci ze Základní školy v Bílé Třemešné 

pod vedením paní učitelky Rejlové a  Taneční 

skupina Attitude, kteří nám předvedli něco ze 

svého prvotřídního tanečního umu. 

Během celé akce mohli všichni účastníci 

ochutnat dobroty, které jsme společně 

s  řezníky připravili předchozí den při klasické 

české zabijačce. A  že bylo o  co stát, v  nabídce 

byly tlačenky, žemláky, jelítka, prejt a  nemohl 

chybět ani ovar s  hořčicí a  křenem. Co by to 

bylo za akci, kdyby k těmto pochutinám nebylo 

i vynikající pivo jako křen, o což se postaral Safari 

pivovar, který nám na  tuto akci daroval sud 

Nosorožce 12°. 

Celou akci zpestřily všudypřítomné masky, 

do  kterých se převlékli nejen zaměstnanci 

a  někteří uživatelé Domova, ale i  příchozí náv-

štěvníci. Moc děkujeme všem, kteří se na celém 

setkání podíleli. Pevně věříme, že se akce líbila, 

a příští rok se na vás opět budeme těšit. 

Mgr. Josef Šimek

sociální pracovník

Domov důchodců, Roháčova ulice

Dne 6. března 2020 se konal již XV. školní ples 

ZŠ 5. května, do kterého se opět zapojili žáci 

deváté třídy. Slavnostní večer byl zahájen taneč-

ním vystoupením skupiny Malika pod vedením 

bývalé žákyně Kateřiny Krupkové. Hned poté 

navazoval proslov pana ředitele Černého, jenž 

popřál hostům příjemnou zábavu. 

Mezitím již v zákulisí netrpělivě vyčkávali na 

svou chvíli deváťáci, slavnostní nástup zakon-

čený šerpováním byl nejen pro ně dojemným 

okamžikem. Společně si poté s vyučujícími 

popřáli hodně úspěchů do budoucna a připili 

nealkoholickým šampaňským. Během zábavy 

se prodávala tombola o hodnotné ceny. Po 

22. hodině začala show – Star dance ze Dvora, 

deváťáci zatančili pod dohledem moderátorské 

dvojice Marka Ebena a Terezy Kostkové v podání 

našeho pana ředitele a paní zástupkyně.

Po ukončení hlavního programu se všichni 

sešli na parketu a společně se bavili při skvě-

lém hudebním doprovodu skupiny J. K. Band 

Ohnišov.

Děkujeme všem hostům, organizátorům plesu 

a žákům 8. třídy, kteří provázeli slavnostním 

programem. 

žáci 9. třídy

Školní ples 
ZŠ 5. května
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Stomatologická pohotovost
duben 2020
28. a 29. 3.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 1105, 

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

4. a 5. 4.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 1105, 

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

10. a  11. 4.: MDDr.  Petra Andrlová, 

Zubní ordinace čp. 31, Bílá Třemešná, 

tel.: 732 580 139;

12. a  13. 4.: MUDr.  Jiřina Klustová – Sou-

kromá stomatologická ordinace, s. r. o., 

Preslova 449, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 622 560;

18. a  19. 4.: MUDr.  Petra Šípková, 

s. r. o., Rooseveltova 474, Dvůr Králové nad 

Labem, tel.: 499 621 425;

25. a  26. 4.: MUDr.  Hana Šujáková, Roo-

seveltova 474, Dvůr Králové nad Labem, 

tel.: 499 621 423;

1. 5.: MUDr. Gustav Hrabý, Fügnerova 519, 

Dvůr Králové nad Labem, tel.: 499 320 795. 

Ordinační doba: sobota, neděle, svátky 

8:00–12:00 hod.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz
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100 let skautingu ve Dvoře Králové nad Labem – 4. část
Po  17. listopadu 1989 

jsme se ihned zabývali 

myšlenkou obnovit znovu 

činnost skautské organi-

zace, která měla v našem 

městě tak dlouhou tra-

dici, a proto se 7. prosince 

1989 sešlo 26 bývalých 

členů z  roků 1968–1970 

a  několik činovníků 

ve  Staré radnici, aby připravili podmínky pro 

obnovu místního Junáka. Následně na  setkání 

dne 11. ledna 1990 v zasedací místnosti Juty 03 

se sešlo 135 bývalých členů a příznivců a z toho 

se k činnosti ve středisku přihlásilo 57 zájemců.  

Od  února do  dubna probíhal kurz pro vedoucí 

oddílů, na kterém zájemci získali potřebné 

dovednosti a znalosti pro vedení oddílů.

V  dubnu 1990 pomohli naši skauti při obnově 

pomníku T. G. Masaryka v Podharti, kde provedli 

úpravu chodníku, zabetonovali základy pro 

pomník a zasadili dvě lípy. 

První nábor dětí proběhl v  květnu v  Hankově 

domě, díky němuž vznikl 3. oddíl chlapecký, 

1. smečka vlčat, 4. oddíl dívčí, 1. roj světlušek 

a  1. oddíl vodních skautů. Současně vznikly 

oddíly Oldskautů a Oldskautek. Opět jsme řešili 

pro našich 12 fungujících oddílů skautský dům 

s klubovnami. Z vytipovaných objektů jsme zís-

kali v červnu 1990 bývalou vilu architekta Jaro-

límka v Kotkově ulici. Objekt byl ve velmi špat-

ném stavu a členové střediska na  jeho obnově 

odpracovali mnoho neplacených hodin. Díky 

našemu úsilí na opravách vily jsme mohli od září 

1990 obnovit činnost všech oddílů v  nových 

klubovnách. 

K  obnoveným činnostem patřily samozřejmě 

i  tradiční závody v  uzlování, šifrování i  účast 

našich hlídek na  závodech vlčat a  světlušek 

a účast skautů a skautek na Svojsíkově závodě. 

Středisko hned v prvním roce obnovené činnosti 

dokázalo zorganizovat letní tábory. 

V  Horním Žďáru pro absolventy 

kurzu pro vedoucí oddílů, dalším byl 

tábor pod Zvičinou a tábor v Běluni. 

Velmi dobře začala pracovat skupina 

Oldskautů, která se ve  svém vol-

ném čase starala o údržbu a úpravy 

na  skautské vile a  pomáhala při 

budování a bourání letních táborů. 

Od  roku 1991 jsme začali tábořit 

na  Kateřině (viz foto). Velkým pře-

lomem pro naše středisko byl rok 

1996, kdy se tábořiště stalo naším 

majetkem. Dalším naším pravidel-

ným tábořištěm je Kal u Pecky. 

Neopomenutelnou činností našeho střediska 

se stala hra Stínadla, která se z  původní hry 

pro jeden oddíl rozrostla na hru s účastí skautů 

a skautek z celé naší republiky, a to v počtu i více 

než 300 hráčů. Doposud proběhlo 26. ročníků. 

Děkujeme všem, kteří byli před 100 lety u zrodu 

skautingu v  našem městě a  započali tu sple-

titou cestu, všem, kteří se podíleli na  rozvoji 

našeho střediska a  vedení jednotlivých oddílů, 

všem, kteří jsou v  současné době stále aktivní, 

a  v  neposlední řadě těm, kteří nám vyjadřují 

podporu.

Ing. Martin Stránský

Skautské tábořiště na Kateřině.  Foto: archiv autora

Útulek Další šance, z. s.,  fun-

gující jako depozit ve  Dvoře 

Králové nad Labem měl na pře-

lomu roku 2019/2020   téměř 

90 koček. Postupně se adop-

cemi podařilo stav snížit na 69, 

bohužel během krátké doby se opět stav navýšil 

na 75. Z tohoto důvodu je pochopitelné, že kočky 

od  lidí, kteří je nemohou mít např. ze zdravot-

ních důvodů nebo po  rodičích, útulek přijímat 

nemůže. Většina lidí obracejících se na  nás má 

navíc kočky venkovní, nekastrované a  neočko-

vané. Ty bychom vzít nemohli ani v případě volné 

kapacity. Můžeme pouze zprostředkovat adopci, 

ale rovněž pod podmínkou kastrovaného zvířete.

Do  naší péče se dostal na  počátku března 

malý čtyřměsíční kocourek Tobiášek, který 

byl polomrtvý nalezen v  příkopu poblíž Bílé 

Třemešné. Utrpěl mnohá zranění, kterým by 

bez pomoci podlehl. Tato zranění mohlo řešit 

pouze odborné pracoviště, kde byl již kocou-

rek operován. Není to bohužel poslední ope-

race, rozpočet činí asi 16 tisíc Kč. Proto jsme 

prostřednictvím události požádali lidi se srd-

cem pro kočky o  případnou pomoc – „Pomoc 

pro zraněného Tobiáška“ www.facebook.com/

events/2511908955724479/?.

Útulek Další šance najdete na  náměstí Repub-

liky 101, Dvůr Králové nad Labem, kde nás 

můžete navštívit 

také o  víkendu 

po  domluvě na  tel.: 

605 751 717.  

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. 

Dnes představujeme 

(na  fotkách shora): 

Iris, Koksíka, Karličku, 

Bebetku a Béďu.

Beatriz Motalová

Další šance, z. s., 

Dvůr Králové nad Labem

Co nového v útulku Další šance


