
Kvůli koronaviru stále 
platí některá omezení, 
uvolňují se postupně 

2 Připravuje se 
otevření školek 
a škol

3 Během nouzového 
stavu řešili strážníci 
více drobných krádeží

4 Díky snížení sazby 
DPH zlevní vodné 
a stočné

5 Finišuje stavba nového 
sociálního zázemí na 
Tyršově koupališti

6

Dění ve městě ovlivnila „doba koronavirová“

Hlavní je zdraví, kultura
a sport ještě chvíli počkají
Vážení čtenáři, právě se k vám dostalo 

netradiční číslo Novin královédvorské rad-

nice (NKR), protože v něm, zcela pochopi-

telně, chybí programová příloha KdeCO. 

Už když jsme připravovali minulé vydání, 

řešili jsme, zda s ohledem na vyhlášený 

nouzový stav a zákaz pořádání kulturních 

a sportovních akcí máme přílohu vytvářet. 

Tehdy jsme byli optimističtí, a proto jsme 

pro vás sestavili přehled toho, co se mělo 

konat ve druhé polovině dubna. A přestože 

nyní dochází k postupnému uvolňování 

všech opatření, která byla kvůli koronavi-

rové pandemii zavedena, stále ještě bude 

trvat, než zase zajdeme do kina, do divadla, 

na výstavu či na koncert nebo budeme na 

stadionu fandit svému oblíbenému spor-

tovnímu týmu či sportovci. 

Věřím ale, že již příští měsíc nabídneme 

NKR s přehledem akcí na červen, kterých 

bude tolik, že nebudeme vědět, „kam dřív 

skočit“, a určitě se na to všichni těšíme. 

Těch pár dní však ještě musíme bez spole-

čenského života vydržet. Nyní je přece jen 

důležitější, abychom zůstali zdraví.

Miroslava Kameníková, šéfredaktorka NKR

Registrujte se do SMS 
Infokanálu

Občané města Dvůr Králové nad Labem, 

kteří chtějí dostávat informace o sou-

časné krizové situaci, ale i o odstávkách 

elektřiny, plynu atd., se mohou registro-

vat k odběru zpráv z SMS InfoKanálu. Tato 

služba umožňuje zasílat důležité informace 

na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů 

v krátkých textových zprávách. Registrovat 

se je možné pomocí SMS zprávy na číslo 

499 318 111 nebo přes online formulář na 

www.infokanal.cz/cweb/reg/DKNL. 

Více na www.mudk.cz v sekci Město/Kri-

zové řízení/SMS InfoKanál.                           (red)

Koronavirová pandemie zasáhla výrazně do 

života všech lidí, občany Dvora Králové nad Labem 

nevyjímaje. Kromě uzavření škol, uzavření či ome-

zení činnosti řady institucí, provozoven či fi rem se 

lidé museli vyrovnat např. se zákazem cestování 

a sdružování se a také s mimořádnými hygie-

nickými pravidly. Ta stále platí, ať už se jedná 

o dodržení rozestupů, nošení roušek apod. 

V první řadě tak bylo třeba se vybavit patřičnými 

ochrannými pomůckami a také zajistit dezinfekci. 

Vedení města nejprve ve spolupráci s fi rmami, 

organizacemi, spolky a dobrovolníky řešilo 

výrobu roušek, které byly distribuovány hasičům, 

policistům, strážníkům, lékařům, pracovníkům 

v sociálních službách i ve školství a také veřej-

nosti, zejména seniorům, nebo dětem ze zařízení 

sociální péče. „Jsem velmi rád, že jsme mohli čer-

pat z více zdrojů. Na výrobě roušek s námi spolu-

pracovaly královédvorské fi rmy INOTEX, Tolmea 

a fi rma Condor z Trutnova, kterým bych chtěl za 

jejich aktivitu poděkovat. Děkuji i pracovníkům 

farní charity, kteří našili a občanům města zdarma 

rozdali stovky roušek, pracovníkům Domova 

sv. Josefa v Žirči, dále Spolku pro Dvorek, učitel-

kám z MŠ Elišky Krásnohorské a MŠ Drtinova, 

které vyrobily téměř tisíc kusů roušek, pracovni-

cím městského úřadu, dobrovolníkům, kteří se 

zapojili, např. paní Vonkové, a také všem dalším, 

jež pomáhali,“ uvedl starosta Jan Jarolím.

Město Dvůr Králové nad Labem se do pro-

jektu Svazku obcí Východní Krkonoše a na 3D 

tiskárnách tisklo komponenty potřebné pro 

výrobu ochranných obličejových štítů. „Díky 

této spolupráci jsme získali několik desítek 

těchto ochranných pomůcek, které byly pře-

dány např. městské policii, technickým služ-

bám, pracovnicím terénních sociálních služeb 

a praktickým lékařům,“ přiblížila projekt mís-

tostarostka Alexandra Jiřičková.

Městu se také podařilo zakoupit nebo zajis-

tit ve spolupráci s Královéhradeckým krajem 

dostatečné množství dezinfekčního prostředku 

Anti-COVID, který byl předán zástupcům obcí 

ze správního obvodu města, pracovníkům škol-

ských zařízení, poskytovatelům sociálních služeb, 

zástupcům organizací ve městě, lékařům, nemoc-

nici nebo příslušníkům IZS. S dovážkou a distri-

bucí při tom pomáhali dobrovolní hasiči ze Žirče.

Místní fi rma J. Pišta a spol., společnost s r. o., 

navíc darovala městu osm ochranných obleků.

S příznivým vývojem epidemiologické situace 

od poloviny dubna dochází k uvolňování někte-

rých omezení. Ve Dvoře Králové nad Labem tak 

byla opět otevřena dětská hřiště a sportoviště 

pro individuální sportování – atletický stadion 

a skatepark (zatím bez šaten a sprch). V omezené 

provozní době fungují veřejná WC a obnoven 

byl i provoz areálu sběrného dvora v Seifertově 

ulici, stále je však při ukládání odpadu třeba 

dodržovat určitá pravidla (viz str. 5). Městský úřad 

funguje ve standardních úředních hodinách (viz 

str. 3) a město se připravuje na otevření základních, 

případně mateřských škol (viz str. 3). Na náměstí 

T. G. Masaryka se také vrátily trhy (viz str. 7). 

A postupně budou následovat další uvolnění při-

jatých opatření (viz str. 2). 

Vedení města Dvůr Králové nad Labem chce nyní 

podpořit místní drobné podnikatele, kterých se 

pandemie koronaviru a následná vládní opat-

ření přímo dotkla a museli tak kvůli nim omezit 

či zastavit svůj provoz. „Proto chci na zasedání 

zastupitelstva navrhnout prominutí nájmu 

nebo části nájmu těm podnikatelům, kteří mají 

od města pronajaté prostory. Prominutí nájmu 

by se mělo vztahovat minimálně na dobu 

trvání nouzového stavu, který vláda vyhlásila již

12. března,“ říká starosta Jan Jarolím. Vedení 

města zároveň chce na zastupitelstvu navrh-

nout zrušení některých místních poplatků a také 

zrušení vyhlášky o místním poplatku z pobytu.

I nadále město nabízí osamělým seniorům, kteří 

si nemohou sami obstarat nákup základních 

potravin, drogerie a léků, zajištění této služby. 

Stále také fungují linky, na kterých se dostane 

občanům např. psychologické podpory nebo 

poradenství v oblasti sociálních služeb.

Miroslava Kameníková, Foto: Jan Skalický, SDH Žireč
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SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE
• nadále je na veřejnost povoleno vycházet pouze s ochranou úst 

a nosu – rouška, respirátor, šátek, šála, případně jiná ochrana;

• zrušen zákaz volného pohybu – na veřejně dostupných místech 

je možné se pohybovat v počtu 10 osob;

• sportování je možné na venkovních sportovištích, v parcích a na 

veřejně přístupných místech, a to za splnění daných podmínek; 

• za specifi ckých podmínek Češi opět smějí cestovat do zahraničí;

• 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; 

• odpuštění minimálních záloh na  zdravotní a  sociální pojištění 

u OSVČ (březen–srpen);

• rodiče dětí od 3 do 13 let mohou využít ošetřovné při péči o dítě 

(platí i pro OSVČ);

• po dobu trvání nouzového stavu se mohou lidé prokazovat pro-

padlými doklady (občanský průkaz, cestovní pas) a  řídit s pro-

padlým řidičským průkazem;

• bezplatná informační linka ke koronaviru – 1212, linky 155 a 112 

by měli lidé používat v případě ohrožení zdraví a života.

SITUACE VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM 
uzavřeny stále jsou:

• mateřské a základní školy, jejichž zřizovatelem je město: MŠ Drti-

nova, MŠ Elišky Krásnohorské, ZŠ Schulzovy sady, ZŠ Podharť, 

ZŠ Strž, ZŠ 5. května; 

• ZUŠ R. A. Dvorského a DDM Jednička;

• školy zřízené Královéhradeckým krajem: Střední škola infor-

matiky a  služeb včetně internátu, gymnázium, Základní škola 

a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem;

• pracoviště Základní školy speciální a  praktické školy Diakonie 

ČCE Vrchlabí ve Dvoře Králové nad Labem;

• městské muzeum, kino Svět, Hankův dům; 

• do neděle 3. května městská knihovna Slavoj;

• byl otevřen Safari Park (kromě vnitřních expozic a dětských 

hřišť), vstup je možný pouze s předem zakoupenou vstupenkou.

OPATŘENÍ V DOPRAVĚ
• stále platí omezení některých autobusových linek a  regionální 

vlakové dopravy;

• do autobusů se opět nastupuje předními dveřmi, je ale třeba 

dodržovat bezpečnostní opatření např. zakrytí nosu a úst, 

rozestupy;

• další informace najdete na stránkách www.idos.cz, případně na 

infolince IDS IREDO na tel.: 491 580 333.

FINANČNÍ ÚŘAD VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM
• pracoviště dočasně uzavřeno – podání lze učinit do umístěného 

boxu;

• od 20. dubna funguje podatelna na pracovišti v  Trutnově ve 

standardních úředních hodinách;

• doporučeny jsou bezhotovostní platby;

• OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru mohou žádat 

Finanční správu o fi nanční příspěvek ve výši 25 tisíc Kč. Došlo 

k prodloužení bonusového období – od 1. května do 8. června;

• veškeré dotazy na tel.: 499 801 111.

ČESKÁ POŠTA VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM
• do  odvolání upraveny hodiny pro veřejnost:  pondělí–pátek 

9:00–16:00 hod.;

• do  pobočky mohou pouze klienti s  nezbytnými požadavky, 

jejich doprovod by měl, pokud to lze, počkat před provozovnou;

• v prostorách pobočky je třeba mezi sebou dodržovat stanovené 

rozestupy a bezpečnou vzdálenost minimálně 2 metry;

• upřednostněna je bezhotovostní platba.

Kvůli koronaviru stále platí některá omezení, uvolňují se postupně
Již druhý měsíc pokračují v ČR mimořádná opatření zavedená kvůli novému koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje nemoc COVID-19.

Do 30. dubna 2020 česká vláda prodloužila trvání nouzového stavu a stále platí některá nařízení a omezení, která se postupně začínají uvolňovat (viz 

harmonogram Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva průmyslu a obchodu). Za dodržení přesně defi novaných podmínek tak opět mohou fungovat 

řemeslníci, konat se farmářské trhy, malé svatby, bez zázemí, tedy sprch a šaten, mohou být otevřeny posilovny a fi tness centra, knihovny, mohou se konat 

bohoslužby a otevřít venkovní prostory zoo. Další uvolnění budou platit od 11. května. Některá omezení stále platí také ve Dvoře Králové nad Labem.

Uvedené informace jsou platné k 24. dubnu. Vzhledem k dynamickému vývoji situace sledujte sdělovací prostředky. Aktuální informace najdete také na 

webových stránkách města www.mudk.cz.



Zápisy do mateřských škol 
budou bez dětí
Opatření zavedená v souvislosti s koro-

navirovou pandemií ovlivní také průběh 

zápisů dětí do mateřských škol na školní 

rok 2020/2021. Do zařízení, které zřizuje 

město Dvůr Králové nad Labem, tedy 

MŠ Drtinova a MŠ Elišky Krásnohorské 

(včetně všech jejich odloučených praco-

višť), bude možné děti zapsat od 2. do 

16. května 2020 a zápisy se z preventiv-

ních důvodů uskuteční bez osobní přítom-

nosti dětí ve škole. 

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, 

které do 31. srpna 2020 dosáhnou nej-

méně pátého roku věku, a zákonní zástupci 

jsou povinni tyto děti zapsat do mateřské 

školy. Nejmladší děti, které mohou být do 

MŠ přijaty, musí do 31. srpna 2020 dosáh-

nout druhého roku věku.

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdě-

lávání je třeba doložit čestné prohlášení 

k očkování, že se dítě podrobilo stanove-

ným pravidelným očkováním včetně kopie 

očkovacího průkazu. V případě, že dítě 

nebylo očkováno podle očkovacího kalen-

dáře, musí zákonný zástupce kontaktovat 

na dálku praktického lékaře a vyžádat si 

od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze 

imunní nebo se nemůže očkování podrobit 

pro trvalou kontraindikaci. Tato podmínka 

se nevztahuje na děti, pro které je vzdělá-

vání povinné. 

O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími 

potřebami rozhodne ředitelka mateřské 

školy na základě písemného vyjádření 

školského poradenského zařízení, popří-

padě také registrujícího lékaře. Je vhodné 

si doporučení zajistit před zápisem.

Informace o činnosti škol jsou dostupné na 

webových stránkách www.msdrtinova.cz 

a www.mskrasnohorske.cz, kde také najdete 

formuláře (žádost o přijetí dítěte k před-

školnímu vzdělávání a čestné prohlášení 

k očkování) a instrukce, jak je odevzdat. 

V tištěné podobě si je můžete vyzvednout 

v kanceláři ředitelství MŠ Elišky Krásnohor-

ské 2428 a MŠ Drtinova 1444 v pracovních 

dnech od 9:00 do 11:00 hod. 

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn 

28. května 2020 na všech budovách mateř-

ských škol a na webových stránkách škol.

(mik)

Stomatologická pohotovost
květen 2020
1. 5.: MUDr. Gustav Hrabý, Fügnerova 519, 

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

2. a 3. 5.: MUDr. Jiří Záplata, zub. ord. čp. 42, 

Choustníkovo Hradiště, tel.: 499 392 811;

8. 5.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 1105, Dvůr 

Králové nad Labem, tel.: 499 321 028;

9. a 10. 5.: MUDr. Věra Hrabyová, Fügnerova 

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

16. a 17. 5.: DentMode, s. r. o., Poděbradova 

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

23. a 24. 5.: MUDr. Rudolf Dušánek (Stets 

Maksym), Roháčova 2968, Dvůr Králové 

nad Labem, tel.: 733 734 089;

30. a 31. 5.: DentMode, s. r. o., Poděbradova 

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

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

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz
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Městský úřad Dvůr Králové nad Labem je opět ote-

vřen pro veřejnost ve standardních úředních hodi-

nách platících před vyhlášením nouzového stavu. 

Hodiny pro veřejnost a podatelna: pondělí 

a středa 8:00–17:00 hod., úterý, čtvrtek a pátek 

8:00–11:30 hod.

Pokladna: pondělí a středa 7:30–17:00 hod., 

úterý a čtvrtek 7:30–14:15 hod. a pátek 7:30–

13:15 hod. Pro platby preferujeme bezhoto-

vostní platební styk.

Recepce a služby Czech POINTU (ověřené 

výstupy z informačního systému veřejné 

správy): pondělí–čtvrtek 7:00–17:00 hod., pátek 

7:00–16:00 hod.

Pracoviště registru vozidel v Nedbalově 

ulici bude v pondělí a ve středu během hodin 

pro veřejnost otevřeno bez omezení, v úterý, 

ve čtvrtek a v pátek budou obslouženi pouze 

předem objednaní klienti. On-line rezer-

vační systém je dostupný na stránkách města

www.mudk.cz. 

I nadále platí při vstupu na úřad mimořádná 

opatření. „Do všech prostor úřadu je povolen 

vstup pouze s rouškou nebo s jiným zakrytím 

nosu a úst. Tam, kde to bude možné, bude třeba 

dodržovat alespoň dvoumetrový odstup mezi 

osobami. Občané by se také neměli shlukovat 

na chodbách úřadu nebo v čekacích zónách. 

Všem, kteří tato opatření již nyní dodržují, děkuji 

za ohleduplnost. Je třeba si uvědomit, že tím 

chrání především své zdraví a zdraví lidí okolo,“ 

upozorňuje tajemník úřadu Jan Sedláček.

V jednotlivých budovách městského úřadu 

budou rozmístěny stojany pro dezinfekci rukou 

a také dodržována zvýšená hygienická opatření 

včetně dezinfekce ploch. 

„Žádáme občany, aby upřednostnili vyřízení 

úředních záležitostí telefonicky či e-mailem. 

I nyní je třeba pečlivě zvážit, zda je nezbytně 

nutné, aby úřad osobně navštívili, případně aby 

tak činili pouze v neodkladných záležitostech 

a po předchozí domluvě s příslušným zaměst-

nancem, kontakty občané najdou na webo-

vých stránkách města,“ dodává tajemník úřadu 

Jan Sedláček. 

Opět se mohou konat svatby
Ministerstvo zdravotnictví v rámci postup-

ného uvolňování preventivních opatření proti 

šíření onemocnění COVID-19 opět povolilo 

konání sňatečních obřadů, zatím s účastí maxi-

málně 10 osob. Do tohoto počtu jsou zapo-

čítáni snoubenci, jejich dva svědci, osoba 

jednající za orgán veřejné moci anebo osoba, 

jednající za orgán oprávněné církve, matrikář 

a nejvýše čtyři další osoby. Opatření se týká 

i cesty na obřad. Snoubenci v průběhu obřadu 

nemusí mít zakrytý nos a ústa. Účastníci obřadu 

však musí dodržovat odstupy nejméně 2 metry 

od jiných osob (s výjimkou členů domácnosti 

a snoubenců). Po skončení obřadu je provedena 

dezinfekce všech použitých pomůcek.

Podrobnější pokyny naleznete na webu města 

www.mudk.cz. O aktuálních podmínkách konání 

sňatků je možné se informovat také u pracovnic 

matriky na tel.: 499 318 248 a 499 318 213.

(mik, ska)

Městský úřad je opět pro veřejnost otevřen 
ve standardních úředních hodinách

Mateřské a  základní školy, které zřizuje město 

Dvůr Králové nad Labem (tedy MŠ Drtinova

a MŠ Elišky Krásnohorské včetně jejich odlouče-

ných pracovišť, ZŠ Schulzovy sady, ZŠ Podharť,

ZŠ Strž a  ZŠ 5. května) zůstávají sice stále uza-

vřené, během následujících týdnů by se však situ-

ace měla změnit. Na  základě oznámení vlády by 

se mohli 25. května vrátit do  školních lavic žáci 

prvního stupně základních škol.

„V  současné chvíli čekáme na  podrobnější 

pokyny Ministerstva školství, mládeže a  tělo-

výchovy, podle kterých budeme postupovat. 

Nemělo by se totiž jednat o klasickou povinnou 

školní docházku, ale o  dobrovolné vzdělávání 

v  dětských skupinách o  maximálním počtu 

15 žáků,“ vysvětluje místostarostka města Dvůr 

Králové nad Labem Alexandra Jiřičková.

V  souvislosti s  tím je nezbytné, aby měly školy 

k  dispozici dostatek dezinfekce a  ochranných 

prostředků. „Pro redukovaný provoz se nám je 

podařilo zajistit již dříve. Nyní mapujeme aktu-

ální potřebu a jsme připraveni v dodávkách 

pokračovat. Budeme se zabývat i  otázkou fun-

gování školních jídelen a dodržování příslušných 

hygienických opatření, protože pro žáky by bylo 

dobré zajistit obědy,“ podotýká místostarostka 

a  pokračuje: „Důležité jsou také otázky kolem 

již probíhající výuky. Ve spolupráci s Královéhra-

deckým krajem a MAS Královédvorsko řešíme 

možnosti využití online nástrojů pro výuku, 

prostřednictvím videokonferencí se sdílejí zku-

šenosti z jednotlivých škol.“ 

Souběžně s  otevřením základních škol město 

Dvůr Králové nad Labem připravuje také znovu-

otevření školek. „Ministerstvo školství slíbilo, že 

vydá manuál, v němž bude popsáno, za  jakých 

okolností a  podmínek bude možné mateřské 

školy provozovat. Prvním krokem bude zmapo-

vání zájmu rodičů, zda by otevření školek přiví-

tali,“ říká Alexandra Jiřičková.

Město Dvůr Králové nad Labem již během 

března vyčlenilo dvě školská pracoviště, v nichž 

je zajištěna péče pro děti od 3 do 10 let, jejichž 

rodiči jsou zdravotníci, hasiči, policisté, pracov-

níci sociálních služeb a dalších zaměstnání, která 

určila vláda.

Pravidelně se také konají schůzky s ředitelkami 

a řediteli jednotlivých mateřských a základních 

škol. „Nechceme nic uspěchat nebo podcenit. 

Chceme vše pečlivě promyslet, aby pracoviště 

byla bezpečná jak pro žáky, tak pro učitele 

a také pro nepedagogický personál. Vycházet 

při tom můžeme z praktických zkušeností škol-

ských zařízení, která ve městě fungují právě 

na základě vládního rozhodnutí,“ upřesňuje 

místostarostka Alexandra Jiřičková a dodává: 

„O zajištění způsobu vzdělávání budeme rodiče 

i veřejnost informovat.“ 

 Miroslava Kameníková

Jedná se o opětovném otevření 
základních a mateřských škol ve městě



Městská nemocnice odebírá vzorky na 
Covid-19, návštěvy jsou stále zakázány
Pacienti s lékařským doporučením k otestování 

na Covid-19 se mohou nechat otestovat také 

v Městské nemocnici Dvůr Králové nad Labem. 

Testovací místo v areálu nemocnice funguje ve 

všedních dnech od 8:00 do 11:00 hod. v režimu 

drive-in pro pacienty s doporučením od lékaře. 

Informace k odběrům a případné objednání je 

možné na tel.: 499 320 503 – interní ambulance 

na nové poliklinice v Rooseveltově ulici.

Nemocnice žádá pacienty, aby do stanů při-

jížděli s potřebným doporučením vlastním 

vozem a během vyšetření nevystupovali. Zdra-

votníci přes okénko vozu odeberou stěry ze 

sliznic. Pacienti, kteří nemohou využít vlastní 

vozidlo, mohou stále využít možnost domácího 

odběru. Testování je určeno pouze pro pacienty, 

které k vyšetření odeslal indikující lékař či kraj-

ská hygienická stanice.

I nadále funguje informační linka 499 300 645 

dostupná 24 hodin denně, na níž získáte infor-

mace o postupu v případě podezření na infekci.

V Městské nemocnici Dvůr Králové nad Labem 

stále platí některá mimořádná opatření zave-

dená kvůli koronavirové pandemii, např. zákaz 

návštěv na všech odděleních. Pro vstup do 

nemocnice je povinností použít pouze hlavní 

vchod (u vrátnice) a vjezd do areálu motorovými 

vozidly je povolen pouze personálu, záchranné 

službě a smluvní dopravní službě, ostatním pří-

padně po sdělení důvodu vrátnému.

Městská nemocnice obnovila provoz na nové 

poliklinice v Rooseveltově ulici na chirurgické 

ambulanci a pracovišti rentgenu, urologické 

ambulanci a rehabilitaci. Odběrová místnost 

funguje zatím pouze v laboratoři v nemocnici.

V městské nemocnici byl obnoven provoz na 

ultrazvukovém pracovišti, CT a rentgenu a také 

na gastroenterologickém pracovišti. Doporuču-

jeme však předem vždy kontaktovat příslušné 

pracoviště – kontakty a další info na stránkách 

www.mndk.cz.

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

Foto: Michal Súkup
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Vybrané zásahy městských 
strážníků za březen 2020 

Druh zásahu březen 2020 

BESIP přestupky  51

Dopravní nehoda  1

Překročení nejvyšší povolené rychlosti 15

Veřejný pořádek (přestupek) 9

Obecně závazná vyhláška (přestupek) 1

OZV o volném pohybu psů 3

Občanské soužití (přestupek) 2

Majetek (přestupek) 11

Ztráty a nálezy 2

Odchyt zvířete (opatření) 5

Doručení písemnosti (šetření) 1

Živnostenský zákon 1

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

Pomoc v nouzi 1

Trestný čin 2

Celkem:  107

Pokuty v blokovém řízení 54

Na místě nezaplacených bl. pokut 21

Domluva 22

Předáno Policii ČR 3

Předáno na správní odbor MěÚ 5

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Zřejmě neměl co dělat, tak 
vandal zlomil mladou lípu 

K nepochopitelnému a zcela zbytečnému 

činu se uchýlil zatím neznámý výtržník, 

který koncem března zničil jednu ze zasa-

zených lip na Benešově nábřeží, když ji 

zhruba v polovině kmene zlomil. Vzhledem 

k tomu, že škoda činí více než 5 tisíc korun, 

byl případ předán Policii ČR. Lípa byla zasa-

zena do stromořadí teprve v dubnu před 

třemi lety. Zničený strom pracovníci tech-

nických služeb města odstranili a místo již 

znovu osadili.                                                (mik)

Městské nemocnice děkuje za 
pomoc v době koronaviru
Městská nemocnice, a. s., děkuje všem pod-

porovatelům za pomoc v době koronavi-

rové krize. Jmenovitě děkujeme fi rmě TE 

Connectivity za dodávku ochranných štítů 

a brýlí, fi rmám Milcom a Azorella za poskyt-

nuté dezinfekční prostředky, fi rmě La Linea, 

Farní charitě Dvůr Králové nad Labem, 

zájmovému sdružení Spolek dvorských 

holek, paní Sattlerové, dvorské vietnamské 

komunitě, paní Nguyen Thi Dan a dalším za 

poskytnuté ochranné roušky a fi rmě Tesco, 

která darovala kosmetiku a potraviny. Děku-

jeme i všem ostatním, kteří dodali látku 

a podíleli se na šití roušek a další pomoci pro 

nemocnici. Všem patří náš velký dík. 

vedení Městské nemocnice, a. s., 

Dvůr Králové nad Labem

Během nouzového stavu řešili 
strážníci více drobných krádeží
Nouzový stav a přijatá mimořádná opatření proti 

koronavirové nákaze ovlivnily také činnost stráž-

níků Městské policie Dvůr Králové nad Labem. 

„Naše běžná činnost, jako je dohled nad veřej-

ným pořádkem, se nezměnila. Zatímco jsme 

ale omezili hlídkovou činnost zaměřenou 

na dopravu, výrazně jsme navýšili kontrolní čin-

nost nad dodržováním vládních nařízení, tedy 

zda lidé nosí roušky a  neshlukují se. Dále jsme 

se zaměřili na kontrolu uzavřených provozoven, 

na  kontrolu mnohdy opuštěných nemovitostí, 

chatových oblastí atd. a také zajišťujeme dohled 

nad městskou nemocnicí,“ popsal práci stráž-

níků Jan Štípek, ředitel MPDK. 

Během uplynulých týdnů MPDK řešila více 

drobných krádeží v  marketech a  také pře-

stupky za  porušení vládních nařízení, zejména 

nenošení roušek. „Až na  několik výjimek jsme 

tyto případy řešili formou domluvy a občanům 

namísto pokut rozdávali roušky. Na  služebně 

MPDK bylo totiž zřízeno výdejní místo roušek, 

které šili pracovníci Farní charity Dvůr Králové 

nad Labem,“ podotkl Jan Štípek a  pokračoval: 

„Většina občanů však naštěstí vydaná nařízení 

respektovala. Samozřejmě se našli tací – jedinci 

i  provozovny – co se je pokoušeli obejít, nebo 

je nerespektovali. Takže pokud přestupek stráž-

níci řešili opakovaně, jednání postoupili k doře-

šení příslušnému správnímu orgánu. Příkazem 

na místě, tedy udělením pokuty, řešili pouze pří-

pady, kdy někdo výzvy vyloženě neuposlechl.“

Jak ale ředitel MPDK upozornil, s  postupem 

času MPDK zaznamenala u  některých jedinců 

větší agresivitu spojenou zejména s  užíváním 

alkoholu. Takové případy pak většinou končily 

použitím donucovacích prostředků a  násled-

ným převozem na „záchytku“.

Ke své práci mají nyní strážníci MPDK dostatek 

ochranných pomůcek, které si nakoupili z  roz-

počtu MPDK, nebo získali od  vedení města 

Dvůr Králové nad Labem, Královéhradeckého 

kraje nebo od různých dárců. „Chtěl bych podě-

kovat panu starostovi a  paní místostarostce, 

kteří nám pomohli zajistit například roušky 

ze speciální tkaniny, které vydrží minimálně 

50 vyprání, nebo obličejové štíty a další ochranné 

pomůcky. K  dispozici máme také respirátory 

k opakovanému užití, ochranné rukavice a dez-

infekci, jejíž spotřeba je opravdu veliká, protože 

musíme několikrát denně dezinfi kovat prostory 

služebny, služební vozidla i sebe,“ uvedl Jan Ští-

pek a dodal: „Abychom byli stále schopní praco-

vat i v případě, že bychom se setkali s nákazou 

COVID-19 a  museli do  karantény, přijali jsme 

opatření, aby se střídající směny vůbec nepo-

tkávaly. Také je každému zaměstnanci MPDK 

při nástupu do směny měřena teplota bezkon-

taktním teploměrem. Naštěstí zatím zůstáváme 

všichni zdraví a  doufáme, že pandemii všichni 

ve Dvoře Králové nad Labem zvládneme.“

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický



4/2020 NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE

5www.mudk.cz

Díky snížené sazbě DPH zlevní 
pro odběratele vodné a stočné. 
Je třeba provést odečty

Od 1. května 2020 dojde ke snížení sazby 

DPH u vodného a stočného z 15 na 10 % 

a cena za kubík odebrané a vypuštěné 

vody tak bude nově pro občany Dvora 

Králové nad Labem činit 87,34 Kč včetně 

DPH. Cena vodného tedy zlevní na 

31,46 Kč/m3 včetně DPH, stočné bude 

sníženo na 55,88 Kč/m3  včetně DPH.

Se změnou ceny souvisí také výzva společ-

nosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr 

Králové nad Labem směřující k občanům/

odběratelům. 

Vzhledem k aktuální situaci a opatření 

v rámci onemocnění COVID-19 nemohou 

být ze strany společnosti prováděny řádné 

odečty vodoměrů. Společnost tak žádá 

odběratele o nahlášení mimořádného 

odečtu jejich vodoměru, aby bylo možné 

provést k tomuto datu mimořádné vyúč-

tování. Následující vyúčtování by potom 

proběhlo v řádném termínu podle jednot-

livých oblastí. 

Prosíme o součinnost a nahlášení stavu 

vodoměru k 30. dubnu 2020. 

Odečet lze nahlásit: 

• v papírové formě vhodit do schránky 

v sídle společnosti; 

• na tel.: 499 628 669, 499 628 654; 

• SMS zprávou na tel.: 731 198 834; 

• na e-mailové adresy: info@mevakdknl.cz, 

vodomery@mevakdknl.cz nebo 

      marie.fi lova@mevakdknl.cz; 

• prostřednictvím virtuální kanceláře na 

stránkách www.mevakdknl.cz. 

K odečtu prosím uveďte: jméno a příjmení, 

číslo popisné, číslo vodoměru, odečet 

vodoměru (stav v m3), datum, případně 

podpis. 

Děkujeme za spolupráci.

Městské vodovody a kanalizace 

Dvůr Králové nad Labem, s. r. o. 

Máte zaplacený poplatek za 
svoz nádob na bioodpad?
Účastníci projektu, kteří si od města zapůj-

čili hnědou nádobu na bioodpad, přispějí 

v roce 2020 na svoz bioodpadu částkou 

300 Kč za nádobu o objemu 140 l za rok, 

500 Kč za nádobu o objemu 240 l za rok 

a 1.600 Kč za nádobu o objemu 770 l.

Splatnost poplatku pro rok 2020 byla do 

31. března 2020. Při kontrole však bylo 

zjištěno, že někteří občané, kteří již mají 

uzavřenou smlouvu z minulých let, popla-

tek za svoz nádoby na bioodpad dosud 

neuhradili. 

Tímto žádáme občany, kteří poplatek 

dosud neuhradili, aby neprodleně zjednali 

nápravu bezhotovostní platbou na účet 

č.: 187580614/0300 (variabilní symbol je 

uvedený na smlouvě) – složenky nebudou 

vystavovány.

Ing. Eva Šírková

odbor životního prostředí

Technické služby města informují
Sběrný dvůr je opět v provozu.
Pozor, stále platí některá omezení

Od středy 15. dubna byl obnoven standardní 

provoz celého sběrného dvora v Seifertově ulici, 

který byl kvůli koronavirové pandemii z preven-

tivních důvodů tři týdny uzavřen. Opět je zde 

tedy možné ukládat všechny druhy odpadu. 

„Žádáme, aby občané zvážili, zda je návštěva 

sběrného dvora v těchto dnech skutečně 

nezbytná, nebo zda ji mohou ještě odložit až 

po skončení mimořádných opatření,“ říká ředitel 

Technických služeb města Dvora Králové nad 

Labem (TSm) Jan Horsák. 

Po dobu nařízení vlády o omezeném pohybu 

lidí a nouzovém stavu však budou i nadále platit 

určitá omezení při ukládání odpadu:

• do areálu na ukládání větví i do sběrného 

dvora budou moci zajet maximálně 3 vozidla;

• v každém vozidle mohou být maximálně 

2 lidé s rouškami;

• bude dodržována vzdá-

lenost 2 metry;

• občané nerespektující 

tato pravidla budou ze 

sběrného dvora vykázáni.

„Chtěli bychom občany poprosit o trpělivost 

a ohleduplnost k ostatním, tedy aby lidé vozili 

odpad vytříděný, aby se v rámci provozní doby 

dostalo na každého,“ říká Dominik Valenta, 

vedoucí provozu TSm, který má na starosti 

odpadové hospodářství.

V letním období je provozní doba sběrného 

dvora pondělí 13:00–18:00 hod., středa 7:30–

11:30 hod., pátek 13:00–18:00 hod. a sobota 

8:00-12:00 hod. Vzhledem ke zvýšenému zájmu 

občanů o služby sběrného dvora bude otevřeno 

také během státních svátků 1. a 8. května od 

13:00 do 18:00 hod. Více na stránkách TSm.

Veřejné toalety
Veřejné toalety v Revoluční ulici a u Šindelářské 

věže byly otevřeny zatím v omezené provozní 

době pondělí–pátek 6:00–18:00 hod. a sobota–

neděle 8:00–18:00 hod.

Tyršovo koupaliště
Koupaliště bude pro návštěvníky otevřeno 

v závislosti na uvolňování mimořádných opat-

ření. Prosíme, sledujte webové stránky TSm.

Technické služby města Dvora Králové nad Labem 

www.tsdvur.cz

Práce na kanalizaci jsou téměř hotové,
v Krkonošské ulici se pustili do komunikace

Stavební práce v Krkonošské ulici nabírají na 

obrátkách. Svou činnost zahájila i stavební společ-

nost EUROVIA CS, a. s., která provede rekonstrukci 

komunikace, chodníků a veřejného osvětlení.

Pracovníci této společnosti již mají za sebou pří-

pravné práce, k nimž patřilo také vytěžení stromů 

v lese podél komunikace a oprava objízdné 

trasy. Dále byly zahájeny práce na odvodnění 

komunikace včetně úpravy příkopů podél lesa, 

kde vzniknou kamenné kaskády, které mají za 

úkol zmírnit proudy vody v případě deště.

Pracovníci Městských vodovodů a kanalizací 

Dvůr Králové nad Labem nyní dokončují pro-

dloužení kanalizace a dále pracují na obnově 

vodovodu. „Upozorňuji občany na odstávku 

vodovodu, k níž dojde 5. května kvůli přepojo-

vání ze staré vodovodní sítě na nově budova-

nou. Podrobnosti budou zveřejněny na webu 

města a MěVaKu,“ říká místostarosta Jan Helbich.

Stavební práce se realizují za  úplné uzavírky 

komunikace, která potrvá do konce října. Jsou tak 

stanoveny objízdné trasy pro osobní, nákladní 

a  autobusovou dopravu a  platí výlukové jízdní 

řády. Část odkloněných autobusových linek 

obsluhuje obousměrně náhradní zastávku 

s názvem „Dvůr Králové nad Labem, Dukelská“, 

která u  některých spojů nahradila zastávku 

„Dvůr Králové nad Labem, pošta“.

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 splaškové kana-

lizaci, za něž město zaplatí 15,7 mil. Kč, dojde 

k předláždění stávajícího chodníku, dále k vybu-

dování nového chodníku až na  křižovatku 

k „Chaloupkám“ a  také k vybudování souvisejí-

cího veřejného osvětlení.

Zatímco Královéhradecký kraj za  rekonstrukci 

vozovky a vybudování nové dešťové kanalizace 

zaplatí 61,4 mil. Kč, náklady za  práce na  chod-

nících a  veřejném osvětlení ve výši 5,1 mil. Kč 

uhradí město. 

Více na www.mudk.cz v sekci Radnice/Dopravní 

omezení.

Miroslava Kameníková, foto: Jan Skalický
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Připravuje se rekonstrukce 
střechy na domě čp. 2 na 
náměstí T. G. Masaryka
Město Dvůr Králové nad Labem vlastní 

na náměstí T. G. Masaryka několik budov. 

Jednou z nich je také historický dům čp. 2, 

v jehož přízemí se v současné době nachází 

městské informační centrum a v prvním 

patře Mateřské centrum Žirafa. Od začátku 

dubna pracovali v budově dělníci, kteří

z půdních prostor vyklízeli suť, využívali při 

tom shoz do přistaveného a zakrytého kon-

tejneru, který byl umístěn před budovou.

Jednalo se o přípravné práce před chysta-

nou rekonstrukcí střechy. „Před tím je ale 

třeba odborně posoudit technický stav 

podlahy na půdě. Podle toho se rozhod-

neme, zda bude nezbytné ještě řešit její 

opravu, která by v tom případě musela 

rekonstrukci střechy předcházet,“ říká mís-

tostarosta Jan Helbich a dodává: „Město 

Dvůr Králové nad Labem má na rekon-

strukci střechy domu čp. 2 vypracovaný 

projekt, po vyhodnocení stavu podlahy na 

půdě se termíny a rozsah realizace upřesní.“

(mik)

V Jiráskově ulici jsou opravené 
kanálové poklopy

V první polovině dubna došlo v Jiráskově 

ulici k opravě kanálových poklopů, které 

byly dlouhodobě v havarijním stavu. 

(mik), foto Jan Skalický

Obnoví dvorní části fasád 
na třech bytových domech 
na náměstí T. G. Masaryka 
Město Dvůr Králové nad Labem zaplatí přes 

1,3 mil. Kč za  obnovu fasád dvorní části 

domů čp. 57, čp. 58 a  čp. 59 na  náměstí 

T. G. Masaryka. „Jedná se o  na  sebe nava-

zující třípodlažní dobové měšťanské domy 

s byty v poschodích a nebytovými prostory 

v  přízemí. Všechny jsou v  majetku města, 

nacházejí se v  městské památkové zóně 

a budovy s čp. 57 a čp. 58 navíc patří mezi 

nemovité kulturní památky,“ uvedl mís-

tostarosta města Jan Helbich.

Na  domě čp. 57 dojde k  opravě včetně 

odizolování a  zateplení západní fasády, 

na domě čp. 58 se bude jednat o zateplení 

jižní fasády včetně opravy oken a v případě 

domu čp. 59 to bude odizolování a oprava 

východní fasády bez zateplení. 

Stavební práce potrvají do  konce letoš-

ního července a provede je královédvorská 

fi rma J. Pišta a spol., společnost s r. o., která 

byla vybrána na  základě vypsané veřejné 

zakázky. 

(mik)

Stavba nového sociálního zázemí 
pro návštěvníky Tyršova koupaliště 
fi nišuje, hotovo bude na konci dubna

Od nadcházející sezony budou mít návštěv-

níci Tyršova koupaliště ve Dvoře Králové nad 

Labem k dispozici nové sociální zázemí. Pra-

covníci místní stavební fi rmy Žižka nyní dokon-

čují výstavbu nové jednopodlažní budovy, 

v níž se budou nacházet WC kabiny, pisoáry, spr-

chy, úklidová místnost a technická místnost se 

zázemím pro ohřev teplé vody. 

„Přestavba sociálního zázemí začala na kou-

pališti již vloni v září. Stavbaři tehdy zbourali 

dosluhující objekt, který již nevyhovoval hygie-

nickým ani uživatelským požadavkům. Na jeho 

místě pak začali stavět novou budovu,“ říká krá-

lovédvorský starosta Jan Jarolím.

Stavba se v současné době chýlí ke konci, hotovo 

by mělo být na konci dubna. Objekt má již hoto-

vou fasádu a uvnitř jsou dokončeny veškeré roz-

vody kanalizace, vodovodu a např. také elektro-

instalací. Dále jsou dokončeny obklady stěn a je 

položena protiskluzová dlažba na podlaze. 

Uvnitř objektu ještě probíhá kompletace elek-

troinstalace, postupně se usazují umyvadla, 

WC mísy, pisoáry apod. a také se montují dělící 

kabinky do jednotlivých místností. Venku stav-

baři dokončují přístupový chodník a zpevněné 

plochy. 

Před dokončením je také výstavba odpovídají-

cího hygienického zázemí pro imobilní osoby, 

které je umístěno v objektu u vstupu do areálu 

koupaliště, kde se mimo jiné nacházejí převlé-

kací kabiny, bazénová technologie, zázemí per-

sonálu nebo pokladny. Zde tak byly pro osoby 

s omezenou schopností pohybu, zvlášť pro 

muže a ženy, vybudovány dvě hygienické buňky 

s WC, umyvadlem a sprchou.

Město Dvůr Králové nad Labem za výstavbu 

nového sociálního zařízení ze svého rozpočtu 

zaplatí více než 3,8 mil. Kč. 

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Po rekonstrukci chodníku bude 
v Nedbalově ulici i nové místo pro 
přecházení a autobusová zastávka
Do Nedbalovy ulice se vrátili stavbaři. Po rekon-

strukci křižovatky, která proběhla v loňském roce, 

přišla totiž na řadu rekonstrukce chodníku.

Pracovníci královédvorské stavební fi rmy Pavel 

Bořek, která vyhrála veřejnou zakázku, zde 

budují nový chodník propojující most přes Hart-

ský potok se stávajícím chodníkem na druhé 

straně, dále předláždí chodník až k pracovišti 

STK, vznikne tím nové místo pro přecházení, 

které bude nasvětleno, a také nová autobusová 

zastávka. 

Stavba je realizována za provozu. Pro zajištění 

bezpečného průchodu jsou práce prováděny 

po úsecích, pro pěší je vytvořen koridor vyme-

zený dopravním značením. Stávající auto-

busová zastávka Nedbalova zůstane během 

stavebních prací bez omezení. „Protože se pra-

cuje za provozu, chtěl bych požádat občany, 

aby byli při průchodu vymezeným koridorem 

skutečně obezřetní, a řidiče, aby respektovali 

omezení a dodržovali sníženou rychlost,“ uvedl 

královédvorský místostarosta Jan Helbich.

Město Dvůr Králové nad Labem za stavební 

práce, které potrvají do konce letošního čer-

vence, zaplatí ze svého rozpočtu 2,7 mil. Kč.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický
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Z programu na podporu 
veřejně prospěšných aktivit 
bylo rozděleno 440 tisíc Kč
Město Dvůr Králové nad Labem vyhlá-

silo v letošním roce dotační program 

na podporu veřejně prospěšných akti-

vit. Doručeno bylo celkem 33 žádostí, 

a to ve čtyřech oblastech: činnost spolků 

(7 žádostí), podpora kulturních akcí na území 

města (17 žádostí), neformální vzdělávání 

(4 žádosti) a podpora kulturních akcí mimo 

město (5 žádostí). Žádosti posoudila kul-

turní komise a rada města schválila roz-

dělení fi nančních prostředků. Výše dotace 

pro jednotlivé projekty byla stanovena 

minimálně 3 tisíce Kč a maximálně 50 tisíc 

Kč s tím, že maximální výše podílu dotace 

města na celkových nákladech činí 75 %.

Na podporu veřejně prospěšných akti-

vit má město Dvůr Králové nad Labem 

ve svém rozpočtu 600 tisíc Kč, žadatelům 

bylo v prvním kole rozděleno 440 tisíc Kč. 

Druhé kolo přijímání žádostí bude vypsáno 

letos v červnu. Příjemce dotací najdete na 

www.mudk.cz v sekci Rozvoj/Aktuálně.

Radní města kromě toho schválili dotaci ve 

výši 20.000 Kč pro Aeroklub Dvůr Králové 

nad Labem, z. s., na provozování leteckého 

výcviku amatérských letců na letounech

a větroních. Finanční prostředky ve výši 

2.000 Kč obdrží také Jan Kolář na volejba-

lový turnaj smíšených družstev s názvem 

3. prázdninová tramvaj.                              (mik)

Stále můžete posílat fotografi e 
do nové knihy k propagaci města
Město Dvůr Králové nad Labem si letos 

připomíná 750. výročí od první písemné 

zmínky. Při této příležitosti připravuje 

vydání nové publikace se snímky města 

a okolí, která by měla sloužit k propagaci 

Dvora Králové nad Labem. Vyhlásilo proto 

soutěž pro profesionální i amatérské foto-

grafy starší 18 let, kteří mají možnost se na 

vzniku knihy podílet. Nejlepší snímky vybe-

rou členové odborné komise, do hlasování 

se zapojí také veřejnost. Snímky mohou 

být na různá témata, barevné i černobílé. 

„Může se jednat o netradiční záběry his-

torické části města, památek, turistic-

kých cílů, zoo, přírody, ale také o detaily, 

o město v různých ročních obdobích, foto-

grafi e z kulturních nebo sportovních akcí, 

případně o snímky města a okolí z ptačí 

perspektivy. Představivosti se meze nekla-

dou,“ říká místostarostka města Alexandra 

Jiřičková. Zájemci mohou své fotografi e 

zasílat elektronicky do 31. května 2020 na 

e-mail: sadkova.sarka@mudk.cz. Nabídka 

musí obsahovat: jméno a příjmení, byd-

liště, datum narození, kontakt a také odkaz 

na webové stránky nebo profesní profi l 

autora fotografi í na sociálních sítích, pokud 

se na nich prezentuje, případně infor-

mace o vlastních výstavách, projektech, 

vydaných publikacích atd. Zasláno může 

být maximálně 20 náhledových fotografi í 

s popisky. Autoři vybraných snímků obdrží 

honorář 500 Kč za fotografi i a budou v pub-

likaci stručně představeni.

Více o podmínkách soutěže najdete 

na www.mudk.cz, nebo je poskytne 

manažerka propagace a cestovního ruchu 

Šárka Šádková, tel: 499 318 261.             (mik)

Kdo šije roušky? 

Kolik jich potře-

bujete? Nabízíte 

pomocnou ruku? 

To byly nejčas-

tější otázky, které 

v průběhu března padaly nejen v naší MAS Krá-

lovédvorsko. Pandemie koronaviru tak prakticky 

zasáhla všechny oblasti našeho života. 

Práci na přípravách nových výzev tak ze dne 

na den nahradila snaha o vzájemné propojení, 

zajištění a informovanost týkající se nastalé 

situace. Prostřednictvím našich 46 členů z řad 

neziskových, soukromých, ale i veřejných insti-

tucí – obcí jsme si navzájem sdíleli potřebné 

informace. Někteří pomoc nabízeli, jiní ji hledali. 

Postupným vývojem a ruku v ruce s jednotli-

vými představovanými podporami ze strany 

státu jsme na našich webových stránkách 

www.maskd.cz/aktualni-informace soustředili co 

možná nejkonkrétnější a detailní postupy, jak 

o jednotlivé podpory zažádat. Tyto informace 

neustále doplňujeme a aktualizujeme. 

I přesto všechno se nám podařilo koncem dubna 

vyhlásit výzvu, která je investiční a je zaměřena 

na tolik potřebný rozvoj sociálních služeb. Po 

domluvě s potenciálními žadateli z Královédvor-

ska, poskytovateli sociálních služeb, věříme, že 

se tak podaří z naší strany, pomocí 95% dotace, 

efektivně těmto subjektům pomoci. 

Červen pak bude patřit malým a středním podni-

katelům či OSVČ a podpoře jejich podnikání. Na 

pořízení vybavení, strojů, zařízení či do začátku 

jejich podnikání jim nabízíme 45% dotaci. 

S ohledem na nastalou situaci a naši snahu tyto 

subjekty trvale podporovat jsme vyčlenili pro 

tentokrát více než 4 miliony Kč. Snažíme se tak 

tedy i tímto způsobem pružně reagovat na aktu-

ální vývoj. Jsme tu pro vás. 

#spolutozvladneme

Ing. Lenka Křížová, DiS.

ředitelka kanceláře MAS Královédvorsko

Projektové řízení dnes trochu jinak

MAP II funguje i v režimu online
Doposud jsme byli zvyklí 

všechny naše členy 

a zapojené aktéry potkávat 

často a osobně, ale během 

chvíle přišla velká změna a my se už přes měsíc 

vídáme na obrazovkách našich počítačů. Jsme 

rádi, že i přes situaci, která teď nastala, jsme ve 

spojení a vzájemně si tak pomáháme. 

Jak tedy Místní akční plány fungují v online 

režimu? Jednou týdně máme videokonferenční 

hovor s vedením základních škol, kterého 

se účastní i zástupce z města, a diskutujeme 

o aktuálních potřebách a chodu škol. Budeme 

i nadále pořádat online semináře, týkající se 

například zprovoznění online výuky či práce 

s kanálem YouTube. Pracovní skupiny jsme 

nahradili online setkáváním učitelů, kde si 

neformálně mohou sdílet své zkušenosti 

a navzájem si pomoci. 

Nově jsme také založili doménu

ucimesevedvore.cz, kde je prostor pro pedagogy 

k nasdílení materiálů a odkazů k online výuce. 

Ve spojení jsme i s ostatními týmy realizujícími 

projekt MAP, kde navazujeme na naše měsíční 

setkávání a řešení úkolů v rámci projektu. Fungu-

jeme tedy online pro všechny a na dálku jsme ve 

spojení. Aktuálně probíhající a plánované akce 

zveřejňujeme na našich webových stránkách 

www.maskd.cz. Současná doba nás všechny 

přinutila využívat nové způsoby online komuni-

kace, se kterými jsme se celkem bezproblémově 

a rychle naučili pracovat. Nicméně těšíme se již 

nyní na opětovná osobní setkání. 

Místní akční plán ORP Dvůr Králové nad Labem, 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008578

Kancelář MAS Královédvorsko, z. s.

Poradenství v obtížných situacích 
v souvislosti s epidemiologickými opatřeními 
Omezené vychá-

zení, nutnost 

postarat se o své 

blízké, snížený 

příjem z důvodů 

péče o děti. To je 

jen malý výčet 

nových situací, 

v nichž se řada lidí 

ocitá kvůli epide-

miologickým opatřením. Mnozí možná nevědí, 

že by jim s problémy mohla pomoci Farní charita 

Dvůr Králové nad Labem.

Jsme připraveni vám nebo vašim známým pora-

dit. Nestyďte se nám zavolat. Může jít o řešení 

možných dluhů (například preventivní jednání 

o jiném splátkovém kalendáři, ale i exekuce), 

pracovněprávních vztahů, péče o člena rodiny 

a mnoho dalších témat v sociální i zdravotní 

oblasti.

Lidem, kteří se dostali do nepříznivé situace, tím 

chceme ulehčit orientaci v možnostech pomoci. 

Telefonická či e-mailová konzultace je navíc 

nyní vhodnější než osobní návštěva, protože 

nedochází k fyzickému kontaktu. Také budeme 

rádi, když tyto informace poskytnete co největ-

šímu počtu lidí, kterým případně pomohou řešit 

jejich problém.

Občanská poradna Dvůr Králové nad Labem

Poskytování služby probíhá formou telefonic-

kých konzultací nebo e-mailem.

Tel: 731 036 324, 739 685 113. 

E-mail: poradna.sp@charitadk.cz.

Www: dk.charita.cz/jak-pomahame/op/

Farní charita Dvůr Králové nad Labem
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Učíme se chovat bezpečně 
a chránit své zdraví 
Chovat se 

b e z p e č n ě 

a  chránit 

své zdraví 

je v  sou-

časné době velmi aktuální téma. V  době, 

kdy jsme připravovali žádost o dotaci z Krá-

lovéhradeckého kraje zaměřenou u  dětí 

předškolního věku v MŠ Drtinova na pod-

poru zdraví, zdravého životního stylu, 

seznamování s  různými formami riziko-

vého chování s  možnostmi jeho předchá-

zení a  řešení důsledků, nás nenapadlo, že 

i celý svět bude řešit otázku ochrany zdraví 

na všech kontinentech.

Projekt byl podpořen částkou ve  výši 

25.000 Kč. Jeho realizace je prioritně zamě-

řena na  edukaci dětí v  oblasti dopravní 

výchovy. V  okamžiku, kdy se vše vrátí 

do  normálu a  zahájíme provoz školy, 

budou jeho aktivity uskutečněny. 

Cílem projektu je naučit děti bezpečně 

reagovat na  dopravní situace a  umět se 

orientovat v  základních pravidlech silnič-

ního provozu. Ve spolupráci s krizovým štá-

bem města Dvůr Králové nad Labem pod 

vedením krizového manažera Ing.  Pavla 

Leva je připraven projektový „Bezpeč-

nostní den v  MŠ“, který byl přeložen na

1. října 2020. Děti budou seznámeny 

s prací složek integrovaného záchranného 

systému a jejich úkoly, a to prostřednictvím 

ukázek techniky a vybavení. Děti si procvičí 

poskytování základní první pomoci a pravi-

dla v  dopravě. Na  závěr proběhne ukázka 

práce psovodů Policie ČR. 

Výstupem celého projektu bude na  konci 

kalendářního roku metodická příručka 

s  dopravní tematikou doplněná dětskými 

ilustracemi a  výstava prací dětí ve  veřej-

ných prostorách Městského úřadu ve Dvoře 

Králové nad Labem a školních budovách.

Romana Janečková, učitelka MŠ Drtinova

Na náměstí T. G. Masaryka 
se po pauze vrátily trhy
Díky zmírnění některých opatření přijatých 

kvůli koronaviru se mohou opět konat 

farmářské a všeobecné trhy. Na náměstí 

T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem 

to bude vždy ve středu mezi 8. a 16. hodi-

nou. Stánkaři i návštěvníci budou muset 

zatím dodržovat mimořádná hygienická 

opatření: patřičné rozestupy, zakrytí nosu 

a úst, prodejci budou mít ochranné ruka-

vice a k dispozici dezinfekci. Zpočátku 

bude počet stánků včetně nabídky zboží 

omezen, postupně se bude nabídka rozši-

řovat, a to i v závislosti na období. Organi-

zátorem trhů je opět Radek Aleš.

(mik)

Hartský potok uklidí na podzim
Vzhledem k současné situaci a instrukcím 

zaštiťující organizace Ukliďme Česko se 

úklid Hartského potoka přesouvá z plá-

novaného dubnového termínu pravděpo-

dobně na podzim. Pořádání akce budeme 

opět avizovat prostřednictvím Novin králo-

védvorské radnice.  

Všem přeji pevné zdraví a co jde, ať se daří.

Ing. Veronika Tomková, zastupitelka (DKoalice)

názory:

Útulek, kde každá kočka má 
své jméno i budoucnost 
V době, kdy význam dobrovolníků opět narostl, 

je dobré připomenout také ty, kteří zde pomá-

hají již dlouhodobě a  nepřetržitě. Rozhodně 

ve  Dvoře Králové stojí za  to vyzdvihnout čin-

nost spolku Další šance, který spravuje kočičí 

depozitum.

Útulek navštěvuji pravidelně. Mohu potvrdit, že 

je to profesionálně vedené a čisté místo, kde se 

kočky zachraňují, léčí a poté umisťují do vybra-

ných rodin či zpět do přírody. Je to takový azy-

lový dům pro kočky. Pro představu o prostorách 

a  vybavení útulku můžete zhlédnout některý 

z  dílů již zrušeného televizního pořadu Chcete 

mě (s  Martou Kubišovou, která útulek dvakrát 

navštívila a  patřil mezi její nejoblíbenější) či 

v reportáži na kralovedvorsko.cz.

Cílem útulku je mít ve  městě potulné kočky 

vykastrované a  zdravé, aby se dále nešířily 

nemoci. Kočky, které jsou odchycené /nale-

zené na území města, jsou majetkem města a je 

povinností města se o ně postarat. 

Buďme tedy rádi, že zde jsou lidé, kteří starost 

o  kočky vzali pod svá starostlivá křídla. Útulek 

si zaslouží nejen naši podporu, ale určitě i větší 

podporu města, kterému platí za  pronájem 

5 místností. Dvě dobrovolnice se zde dlouho-

době starají o celé zařízení i kočky bez jakéhoko-

liv nároku na odměnu. Zajímavostí je, že každá 

kočka tu má své jméno – a  to je jich průběžně 

celkem od 50 do 70 kusů. Jsou pečlivě rozděleny 

do jednotlivých místností dle věku, ale i povahy 

a nutnosti speciální dočasné péče či karantény.

V případě, že útulek převezme zraněnou kočku, 

zajistí jí veškerou léčbu včetně náročných ope-

rací a přepravu k veterináři. Všechny kočky jsou 

při opuštění útulku vykastrované – kromě koťat. 

Převážná většina koček z  útulku najde svůj 

nový domov nebo se vrátí do  přírody. V  pří-

padě adopce provozovatel útulku sám zájemci 

pomůže vybrat tu správnou kočku: je nutné 

si domluvit schůzku a  vše předem probrat. 

Bohužel tu jsou i  kočky, které v  útulku dožijí: 

jsou nedůvěřivé, nekomunikativní, bojácné, se 

specifi ckými omezeními. 

Pokud chcete útulku pomoci, tak rozhodně 

zde kromě fi nancí (nájem, očkování, veterináři, 

žrádlo, stelivo apod.) uvítají stelivo a  žrádlo 

(kapsičky zn. Felix, Gourmet – to jsou ověřené 

značky, které mají kočky rády, nežerou žrádlo 

z velkých konzerv, které jim navíc nedělá dobře). 

Přijmou i pomocnou ruku – a to dobrovolníka/ci

na  úklid. Aktuální potřeby útulku jsou zveřej-

něny na  webu www.dalsisance.cz i  na  Face-

booku www.facebook.com/KockyDvurKralove, 

kde jsou i  další kontakty. Finančně přispět 

můžete převodem libovolné částky na účet Další 

šance: 2400810343/2010, VS 248.

Romana Bašová

Město se zapojilo do projektu regionálního 
partnerství v sociální oblasti
Město Dvůr Králové nad Labem bylo zařazeno 

do projektu „Rozvoj regionálního partnerství 

v sociální oblasti na území obcí Královéhra-

deckého kraje II“, registrační číslo CZ.03.2.63/0

.0/0.0/15_007/0011870. Na realizaci získal kraj 

peníze z Operačního programu Zaměstnanost, 

prioritní osa OPZ: 2 – Sociální začleňování a boj 

s chudobou. Projekt je podpořen z prostředků 

Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu 

ČR a rozpočtu Královéhradeckého kraje, jeho 

realizace potrvá do 30. června 2022.

Projekt podporuje aktivity zaměřené na navá-

zání či prohlubování regionálních partnerství 

v oblasti sociálních služeb a na podporu pro-

cesu plánování sociálních služeb na území kraje. 

Cílem je zajištění procesů plánování sociálních 

služeb, posílení řídící a zadavatelské funkce obcí, 

nastavení informačních aktivit a systému vyhod-

nocování potřeb, posílení koordinační role obcí 

v oblasti aktivit pro pečující osoby a podpoření 

obcí v roli koordinátora sociálního bydlení.

Cílové skupiny:

• osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním 

vyloučením ohrožené;

• neformální pečovatelé a dobrovolníci půso-

bící v oblasti sociálních služeb a sociální 

integrace;

• zaměstnanci veřejné správy, kteří se 

věnují sociální, rodinné nebo zdravotní 

problematice;

• poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, 

služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na 

podporu sociálního začleňování;

• provozovatelé sociálního bydlení a dalších 

služeb obecného zájmu;

• poskytovatelé a zadavatelé zdravotních 

služeb.

Dne 1. dubna 2020 byla uzavřena smlouva 

o horizontální spolupráci mezi Královéhradec-

kým krajem a městem Dvůr Králové nad Labem. 

Stanoví základní podmínky obsahu spolupráce 

mezi oběma subjekty při realizaci aktivit, které 

jsou zaměřeny na realizační fázi priorit stanove-

ných ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních 

služeb na období 2020–2022. Jedná se o:

• zajištění koordinace procesu plánování a rea-

lizace regionálního partnerství, 

• zajištění dostupnosti informací o poskyto-

vání sociálních služeb uživatelům a pečují-

cím formou informačních aktivit v podobě 

workshopů a setkání,

• zajištění dostupnosti informací o posky-

tování sociálních služeb se zapojením 

poskytovatelů.

Výstupem budou Akční plány pro roky 2020, 

2021 a 2022. 

Více: www.socialnisluzby.kr-kralovehradecky.

cz/cz/zpravodaj/aktuality/poskytovatele/rozvoj-

regionalniho-partnerstvi-v-socialni-oblasti-na-

uzemi-obci-kralovehradeckeho-kraje-ii-317447/

Zdroj: Bc. Iveta Kazdová

Královéhradecký kraj
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DK12836    cena: 6.450.000 Kč
Rodinný dům vhodný pro trvalé bydlení, tak pro rekreaci v

obci Lanžov. U domu hospodářská budova, pozemky 5993m2.

DK12732    cena: 23.000.000 Kč
Prodej komerčního objektu v DKnL s dopravní dostupností a

možnostmi využití na bytovou výstavbu. Plocha 4700m2.

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

Vítězná-Huntířov. Zastavěná plocha domu 98 m2.

DK12470    cena: 4.999.000 Kč
Prodej komerčních prostor v obytné části DKnL, s vlastním

parkovištěm. Plocha provozních prostor - 408m2.

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

I během bezpečnostních
opatření jsou naši makléři
připraveni Vám pomoci
v jakékoli situaci.

www.tana.cz

Realitní kancelářeRealitní kanceláře

klíč k vaší
spokojenosti

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

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

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

inzerce:

Způsobů, jimiž lze vyčistit si hlavu,

přijít na jiné myšlenky

a uchovat si tak duševní zdraví,

je vícero, jen vybrat si ten pravý;

třeba posedět u sklenky,

či vytáhnout paty někam na výpravu

Báseň Jaroslava Kratěny: Výstava (Ohlédnutí)
Jarní procházka kolem Pušova splavu,

zvlášť kvetou-li už sněženky,

ta tělo ani mysl neunaví,

pobyt na čerstvém povětří je zdravý

a dojde-li na pláštěnky, 

je čas k návratu a pomýšlet na stravu

Za restaurant směnit stromy, kytky, trávu,

k obědu dát si roštěnku,

nečíst noviny, neposlouchat zprávy,

tak člověka aspoň nic neotráví,

vypít si kávu, pálenku,

načež zamířit do patra na výstavu

Potěšit oko uměním v galerii,

jež inspiruje poetu k poezii

© Jaroslav Kratěna

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
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Pečovatelská služba v době koronavirové

V  době psaní článku máme za  sebou již čtyři 

týdny života v  nouzovém stavu vyvolaném 

šířením nového koronaviru. Za  hlavní úkol 

celou dobu je bezesporu ochránit ty nejkřehčí, 

tedy seniory, ale i  ostatní klienty z  řad lidí bez 

domova a  samozřejmě také zaměstnance. Bez 

nich bychom nebyli schopni pomáhat. Zdá se, 

že se to zatím daří. Jak to tedy u nás v současné 

době vypadá?

• Pečovatelskou službu poskytujeme, kromě 

dovozů služebním vozidlem a  koupelí 

ve  středisku osobní hygieny, téměř bez 

omezení. I  tak však dochází k ponížení péče 

– mnohde přejímají péči rodinní příslušníci, 

mnohde se obávají nákazy klienti samotní 

a sami ponižují péči na nezbytné minimum. 

Všichni si uvědomují závažnost situace 

a  nechtějí sebe ani blízké vystavovat riziku 

nákazy. Díky tomuto ponížení zvládáme 

péči i  při sníženém počtu pečovatelek, kdy 

téměř třetina je doma buď kvůli dětem, nebo 

na pracovní neschopnosti.

• Nové klienty přijímáme i nadále, ale s velkou 

opatrností a  za  zvýšených bezpečnostních 

a hygienických opatření. 

• Obávali jsme se, že domy s  pečovatelskou 

službou mohou být velkým problémem. 

Nelze v nich zakázat návštěvy, ani je uzavřít. 

Nejedná se o  pobytová zařízení, ale jsou to 

běžné domy, ve kterých mají byty pronajaté 

převážně senioři. Všichni obyvatelé v  DPS 

nemají od  nás zajištěnou péči, k  některým 

dochází rodina. Pokud bychom domy uza-

vřeli, museli bychom veškerou péči převzít 

my, což je nereálné. Vyzvala jsem návštěv-

níky k omezení kontaktu a návštěvám svých 

blízkých pouze v nezbytném případě. Většina 

z  obyvatel a  jejich blízkých si uvědomuje 

závažnost situace a respektuje výzvu. 

• Nákupy a  nezbytné pochůzky zajišťujeme 

i  seniorům, kteří s  námi nemají smlouvu 

o  poskytování pečovatelské služby na  tyto 

úkony. Využívají toho zejména obyvatelé výše 

zmiňovaných domů s pečovatelskou službou. 

• V  azylovém domě jsou zakázány návštěvy 

a  klienti dodržují nastavená bezpečnostní 

a hygienická opatření.

• Noclehárna je od 17. března otevřena nepře-

tržitě v režimu 24 hodin / 7 dní v týdnu. V sou-

časné době je vyčleněná jako karanténní 

Poděkování
Obrovské poděkování patří všem dobrým 

lidem, kteří nám pomáhají! Díky dárcům 

jsme získali hlavně mnohé roušky, respi-

rátory, dezinfekce, štíty, ale i věci pro akti-

vity seniorů – časopisy, kvízy, křížovky, 

zeminu, květiny a další věci na jarní 

výzdobu.  Obrovské poděkování také patří 

všem zaměstnancům v přímé péči, kteří 

v těchto nelehkých podmínkách poskytují 

jak pečovatelskou službu, tak pomoc lidem 

bez domova. Jsem pevně přesvědčená, že 

společně tuto náročnou dobu zvládneme!

Společenská rubrika
Noví občánci města
V březnu 2020 se narodilo 10 občánků našeho města – 5 chlapců a 5 děvčat.

Blanka Grundmannová, evidence obyvatel

Úmrtí
V měsíci březnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 16 lidí, z toho bylo 

8 královédvorských občanů, 4 muži a 4 ženy.

Simona Vykouřilová, matrika

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

Jiří Elišák a Monika Háková    – 13. 3. 2020

Údaje jsou zveřejněny na základě poskytnutého souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili 17 občanů s gratulací 

a kytičkou. V tomto období oslavilo 6 párů zlatou svatbu a 2 páry stříbrnou 

svatbu.

Lenka Havlová, Komise pro občanské záležitosti

Blahopřání
V neděli 5. dubna oslavil 80. narozeniny pan Jaroslav Antoš, desetinásobný 

mistr republiky v cyklokrosu a mistr sportu. Vše jen dobré a hodně zdraví 

přejí

manželka, děti s rodinami, příbuzní a přátelé

Poděkování 
Děkuji dobrovolným hasičům ze Žirče, jmenovitě Jiřímu Hrochovi a Janu 

Petráskovi, a také Zdeňku a Tomáši Perlíkovým za záchranu mého jehněte, 

které spadlo v neděli 29. března 2020 do Labe.  

Josef Ryšavý

V souvislosti s uza-

vřením některých 

sociálních služeb 

se pracovníci Farní 

charity Dvůr Králové 

nad Labem pustili 

do šití bavlněných 

roušek. 

Za tuto dobu se 

jich podařilo našít 

a zdarma rozdat 

více než 2 500 kusů. 

Mezi obdarované 

patří především 

občané Dvora Králové nad Labem a některé okolní obce, Městský úřad ve 

Dvoře Králové nad Labem a v Hořicích, lékárny, ordinace, obchody a pod-

niky. Roušky jsme darovali i Domovu důchodců Dvůr Králové nad Labem, 

Domům s pečovatelskou službou Dvůr Králové nad Labem a Fakultní 

nemocnici Hradec Králové. S distribucí roušek nám výrazně pomohla měst-

ská policie, která je rozdávala občanům v ulicích města. 

Děkujeme všem lidem, kteří nám darovali látky, tkalouny, šňůrky, tedy 

potřebný materiál k tomu, aby se výroba roušek nezastavila. Velký dík patří 

fi rmě Ivo Mareš z Lipnice, která darovala 3,5 km atlasových stuh. V nepo-

slední řadě díky patří starostovi města Dvůr Králové nad Labem Ing. Janu 

Jarolímovi za pomoc při shánění tkalounů. 

Děkujeme také všem, kteří nám našité roušky darovali k další distribuci. 

Byla to zejména Misericordia, o. p. s., ale také neznámí dárci. Velký dík patří 

fi rmě Látky Marie Vaňurová, která darovala potřebný materiál k výrobě 

a zkoordinovala dalších dvanáct dobrovolnic, které ušily celkem 700 roušek 

ve svých domácnostech.

Děkujeme za projevenou solidaritu. 

Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Roušky zdarma pro všechny

prostor pro nově příchozí osoby bez domova.

• Služby Senior automobilu v  současné době 

neposkytujeme. 

• Z  důvodu negativních dopadů izolace seni-

orů ve svých domácnostech jsme přistoupili 

k nabídce bezkontaktních aktivit pro seniory, 

zejména v domech s pečovatelskou službou. 

Uvědomujeme si, že taková izolace může mít 

neblahý vliv na psychické, ale i fyzické zdraví 

seniorů. Snažíme se jim proto nabídnout 

smysluplné naplnění volného času. 

• Ochranných pomůcek máme v  současné 

době relativní dostatek. Dle možností na trhu 

průběžně nakupujeme ochranné pomůcky, 

hodně jich dostáváme od  Královéhradec-

kého kraje a velká část jich pochází od dalších 

dárců – soukromých a fi remních.

• Díky dárcům dáváme roušky a  dezinfekce 

i našim klientům. 

Mgr. Marcela Hauke, ředitelka

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem
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Gymnázium online
Nedobrovolný přechod z prezenčního studia do 

světa online výuky jsme zharmonizovali k pondělí 

30. března, kdy jsme spustili přehledný systém s novým, upraveným rozvr-

hem v IS Bakaláři (každá třída má průměrně tři vyučovací hodiny denně). 

Počet hodin jsme zredukovali na základě doporučení Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy. Přechodný rozvrh byl vytvořen z důvodu potřeby 

zavést pevný a jednotný řád žákům a dát zpětnou vazbu o studiu i rodi-

čům: hodiny se zapisují jako při prezenční formě včetně zadávaných úkolů 

a učiva, na což byli žáci, rodiče i učitelé do doby koronavirové zvyklí.

Stěžejní platformou online výuky se staly Microsoft Teams z Microsoft Off -

ice 365, kterou jsme začali plně využívat ihned po uzavření školy. Žáci do 

ní mají přístup standardně díky zřizovatelem a školou vytvořené registraci. 

V MS Teams probíhají v hodinách stanovených rozvrhem online výuka, dis-

kuze, chaty, jsou zadávány úkoly, látka ke studiu, odkazy na různé zdroje 

a autorská videa učitelů s vysvětlením látky, a to vždy do další hodiny dle 

rozvrhu. Pro mnohé učitele se ukázalo vhodným za účelem opakování 

a následného vyhodnocování využívat MS Forms, případně se úkoly zadá-

vají a vypracovávají v rámci MS Teams. S běžnou výukou je společné to, že 

zadávané úkoly i probíhající výuka jsou evidovány v rutinně používaném IS 

Bakaláři, i pro zmiňovanou kontrolu ze strany rodičů.

Zároveň jsme nabídli žákům výpůjčku dvaceti školních notebooků pro 

potřeby vzdálené výuky. Podle zpětné vazby ze strany žáků i rodičů se nám 

podařilo časově výhodně ujednotit kontakt vyučujících a žáků z domova.

O digitální gramotnosti žáků nepochybuji, velký dík ale patří učitelům, kteří 

bez výjimky v rouškách ze dne na den přešli na učení na dálku, nahrávají své 

výklady, odklonili se od sumativního hodnocení k formativnímu (úkoly jsou 

vesměs hodnoceny splněn/nesplněn; pro tyto potřeby hodnocení jsme 

zavedli v klasifi kaci v Bakalářích S/N). Výuku založenou na sezení u počí-

tače či smartphonu odlehčují pravidelná videa kabinetu tělesné výchovy 

s doporučeními, jak si v podmínkách domova lze účinně protáhnout tělo.

Výuka s technologiemi na dálku je jiná, méně interaktivní, pomalejší; nedo-

statek sociálního kontaktu možná přinese do nedávna nepředstavitelnou 

situaci, kdy žáci budou návrat do školy vítat stejně nadšeně jako oznámení 

o zrušení výuky. 

Mgr. Martina Kubíková, ředitelka školy

Ze života maturantů
Učitel popřeje na začátku hodiny češtiny studentům dobrý den a pak za-

čne srovnávat Seifertovu tvorbu v 50. letech s dalšími autory. Studenti 

6. C se dívají do čítanky a přemýšlí nad básněmi, někteří říkají své postřehy. 

Nebylo by na tom nic zvláštního, kdyby v tu chvíli neseděl každý z nich sám 

u monitoru svého počítače doma, zatímco jejich učebna je v uzavřené škole 

prázdná. Zachraňují je sluchátka, mikrofony, někdy také kamera. I tak vypadá 

výuka v těchto týdnech. Přesto se nezastavila. Speciálně u nich není kdy jindy 

to dohnat. Skládat přijímací zkoušky na vysoké školy a poté na nich studo-

vat bez zvládnutí standardního objemu středoškolského učiva není dobrý 

nápad. V tomto smyslu doléhají stávající omezení na maturanty nejvíce. 

Jak se s nimi tedy vypořádali? „Měl jsem pocit, že budu mít teď více času na 

přípravu k maturitě, ale přitom to časově vychází podobně jak při normální 

výuce,“ zamýšlí se Karel nad novou organizací učení. „Na všechno mám více 

času, ale trvá mi to déle. Předmětům, které mě tolik nebaví, nevěnuji tolik 

času,“ souhlasí Klára. Její spolužačka Kateřina je ještě zklamanější: „Časově 

situaci zvládám špatně, učení se musím věnovat mnohem více než při 

běžné výuce.“ Eliška je o poznání spokojenější: „Jsem klidnější, nemusím 

dojíždět do školy, takže šetřím čas, můžu se konečně zaměřit na to, co chci.“ 

Vojtěch se připojuje: „Skvěle, mám vlastní rozvrh, všechno je vyrovnané, 

nejsem ve stresu a mohu se vyspat.“ A sborem oceňují, že po úvodním 

hledání byl stanoven jasný systém, který díky Teams a rozvrhu přehledně 

organizuje jejich předepsané studium. 

Nejde ovšem jen o výuku.  „Působí to jednoduše, ale potom tady máme 

otázku, jakým způsobem budeme dokazovat zmíněnou aktivitu kvasinek, 

která by měla být u obou vzorků rozdílná,“ vysvětluje Ondřej v prezentaci 

své středoškolské odborné činnosti Vliv hudby na aktivitu kvasinek pro 

okresní kolo soutěže. V tu chvíli stojí doma u velké obrazovky s textem 

a fotografi emi ze svého výzkumu. Nahrávku pak umístí na internet. Stejně 

si poradily i jeho dvě spolužačky. Mladé vědce nepřízeň doby nezastaví... 

Máme vlastně štěstí v neštěstí, že stávající přerušení prezenční výuky při-

chází v době, kdy ji lze v podstatné míře nahradit novými technologiemi. 

Můžeme z něj svým způsobem čerpat i jistý optimismus: Spojením ener-

gie pedagogů a žáků dokážeme problémy překonávat a smysl gymnázia 

i v mimořádně obtížných podmínkách zachovat. To není zas tak málo...

PhDr. Ivo Rejchrt 

Jak žije ZŠ Schulzovy sady v době výluky
Jedenáctý březen tohoto 

roku zůstane v paměti 

všech zřejmě po celý zby-

tek života. Děti opustily 

školu a za týden je násle-

dovali i pedagogové. 

Život školy se však neza-

stavil. Učitelé učí – na dálku. 

Promýšlejí a připravují výuku, zasílají učivo, při-

pravují a opravují úkoly, vyhledávají výukové 

zdroje, snaží se komunikovat online, organizují 

videohodiny, připravují na zkoušky, hodnotí, 

motivují, pomáhají překonávat překážky, komu-

nikují s rodiči, e-mailují, chatují, telefonují, natá-

čejí. Protože jsme školou určenou jako pečující 

o děti zdravotníků a dalších profesí IZS a soc. 

služeb, střídají se vychovatelky ve školní družině 

a starají se o svěřené děti. Školní jídelna omezila 

svůj provoz, probíhá velký úklid, ale kuchaři stále 

zajišťují obědy pro přítomný personál i děti.

Nucená přestávka vytvořila prostor pro realizaci 

plánovaných oprav a změn, proto se ani správní 

zaměstnanci nenudí. Uklízejí a dezinfi kují učebny, 

starají se o čistotu užívaných prostor, pro/násle-

dují řemeslníky. Školníci zajišťují opravy, stěho-

vání nábytku, podílejí se na úpravách učeben 

nebo pečují o techniku. 

Situace klade velké nároky na zajištění IT pod-

pory zejména učitelů – řešení problémů s pro-

gramy a aplikacemi, zaváděních nových pro-

duktů, získávání informací, příprava návodů, 

zajišťování spolehlivého fungování sítě, opravy 

techniky, komunikace s partnery …

Ani kanceláře nezavřely dveře, zajišťují 

komunikaci a informační servis, vydávají potvr-

zení pro rodiče, starají se o ekonomiku provozu, 

zavádějí elektronizaci spisové služby, provádějí 

účetnictví, zajišťují ekonomiku a poštovní službu. 

Vedení školy řeší zápis, odklady školní docházky, 

přestupy žáků, koordinuje práci pedagogů, řeší 

průběh stávajícího školního roku a plánuje ten 

další. Snad bude pro školy příznivější!

Mgr. Ivan Jugl, ředitel školy

Výuka prvňáčků
I prvňáčci museli přijmout, že výuka bude jiná. 

A ukázala se vlna solidarity a ochoty pomoci. Poda-

řilo se nám najít a implementovat OpenSource 

řešení Jitsi Meet (www.jitsi.org), díky kterému pro-

bíhá 3x týdně online výuka. Děti se mezi sebou 

vidí, slyší, povídají si a především se za vedení 

paní učitelky „normálně“ učí. Naučily se ovládat 

mikrofony, kdy mluví jen paní učitelka, a pokud 

někoho vyvolá, mikrofon si zapne, odpoví a zase 

vypne. Velmi rychle děti pochopily systém výuky 

a zapojily se do ní. Kromě „klasické“ výuky máme 

čas i na protažení a tělovýchovnou chvilku.

Poděkování patří fi rmě Avatech, s. r. o., kte-

rou zastupuje pan Petr Kallen a který veškeré 

záležitosti spojené s implementací, testová-

ním a následném ostrém spuštění řešení zařídil 

a pomohl tak ostatním rodičům, aby mohla výuka 

na dálku probíhat. K prvňáčkům se díky tomuto 

řešení připojily i ostatní třídy naší školy a stejným 

nebo podobným způsobem vedou výuku.

Ačkoliv je nový systém výuky velmi zábavný, 

všichni se těšíme, až se zase sejdeme v lavicích. 

Mgr. Markéta Johnová 

Činnosti školního psychologa 
v době uzavření škol
Hlavním úkolem školního psychologa je 

v těchto dnech zajistit poradenské služby školy 

v nové formě – online a prostřednictvím telefo-

nických konzultací. Zpočátku jsem se soustře-

dila na informování rodičů o postupu, jak svým 

dětem vysvětlit, co se v současné době děje. Čím 

déle jsou školy uzavřené, tím více se objevují 

konkrétní problémy, se kterými potřebují rodiče 

nebo jejich ratolesti pomoci. Obracet se na mne 

mohou přes Komens v elektronické ŽK, ale také 

e-mailem nebo telefonicky. Společně s učiteli 

a vedením školy se snažíme vyladit distanční 

vzdělávání tak, aby bylo pro všechny zúčastněné 

zvládnutelné. Telefonujeme si, komunikujeme 

e-mailem, zpracováváme zpětnou vazbu od 

rodičů a žáků a snažíme se na ni reagovat. 

Pro vyplnění volného času dětí píši na webové 

stránky školy občasník s tipy, co doma společně 

vyzkoušet, zahrát si, vytvořit. Najdete ho zde: 

www.zsschsady.cz/?s=klub/volnocas.

V neposlední řadě připravuji také informace 

a nezbytné náležitosti k návratu do školy, které 

spadají do mé kompetence. Ve spolupráci se škol-

skými poradenskými zařízeními připravujeme 

prodloužení doporučení podpůrných opatření 

a především pro třídní učitele chystám metodické 

materiály pro úvodní třídnické hodiny. 

Koronavirová krize nám přinesla spoustu změn, 

se kterými jsme se museli naučit zacházet „za 

pochodu“. Pomoci vyrovnat se s těmito změnami 

nám půjde nejlépe, když budeme všichni spo-

lupracovat. Buďme k sobě otevření, tolerujme 

chyby druhých, neodsuzujme a pomáhejme si! 

Přeji všem pevné zdraví a spoustu trpělivosti!

PhDr. Monika Voleská, školní psycholog
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Výuka za mimořádných opatření na ZŠ Podharť
Vyhlášení mimořádných 

opatření zaskočilo jak 

děti, tak i vyučující, pře-

sunulo zodpovědnost za 

vzdělávání svých rato-

lestí na rodiče. 

První reakce žáků byla radostná, dnes už by 

spousta z nich raději kvůli sociálnímu kontaktu 

volila návrat do svých tříd. Všechny zúčastněné 

postavila před situaci, kterou doposud nikdo 

nezažil a bylo nutné ji řešit doslova za pochodu.

Učitelé se velice rychle adaptovali a začali 

uplatňovat distanční formu výuky. Dokázali, 

že v případě potřeby dovedou být progresivní. 

Snaží se volit takové cesty a úkoly, které mohou 

obzvláště ti starší plnit samostatně bez zbyteč-

ného přetěžování. Z tohoto důvodu byly také 

z rozvrhu vypuštěny některé předměty nejen 

výchovného zaměření. 

Komunikace se žáky 2. stupně probíhá prostřed-

nictvím systému Bakaláři, kde si všichni najdou 

v zápisu třídních knih náplň hodiny, poznámky 

k plnění zadání a domácí úkoly, na něž mají rea-

govat. Pro usnadnění situace učitelé vytvářejí 

a aktivně vyhledávají výukové podklady tak, aby 

byly nejen poučné, ale i zajímavé svým podáním 

– videoklipy z YouTube, odkazy na probíhající 

pořady v TV (např. projekt UčíTelka, Odpoledka), 

výukové zdroje z Khanovy školy, v i-Vysílání ČT, 

doporučují webové portály s možností procvi-

čování. Využívají také uvolněnou licenci inter-

aktivních učebnic a výukových programů (např. 

Didakta). 

Pokud žáci nějaké látce nerozumí, mají mož-

nost spojení e-mailem, telefonicky, navíc s nimi 

někteří učitelé využívají VoIP komunikátory 

např. Messenger, Skype, WhatsApp. 

Na 1. stupni komunikace s dětmi probíhá skrze 

rodiče rovněž přes systém Bakaláři. Dostávají 

jednoduché úkoly a otázky, důležité pro udržení 

spojení s vyučujícím v hlavních předmětech. Uči-

telům, žákům i rodičům je nabídnuta IT pomoc 

po telefonu nebo vzdálenou správou, kterou 

zajišťují 2 naši učitelé a je aktivně využívána. 

Jsou však žáci, kteří přesto nekomunikují 

vzhledem k absenci techniky, internetového 

připojení. I v takovém případě je ovšem nutné 

spojení s vyučujícím, neboť pro ně lze připravit 

papírovou složku s týdenními učebními úkoly 

a tu vyzvednout dopoledne ve vestibulu školy. 

Ze všeho nejdůležitější je zůstat v kontaktu. 

Všichni vyučující jsou připraveni v případě 

vzniklých problémů hledat individuální řešení. 

Jsme si vědomi toho, že distanční vzdělání zna-

mená pro všechny děti a zejména rodiče velkou 

osobní zátěž. Zároveň přineslo jedno pozitivum. 

Posunulo žáky k zodpovědnosti za své vzdělání. 

Učitelé jsou jen průvodci, kteří jsou vždy připra-

veni pomáhat, ale jsou to žáci, kteří nyní rozho-

dují o tom, zda dopoledne stráví samostudiem, 

aby nemuseli na podzim dohánět látku za něko-

lik měsíců, či podlehnou lákavému zahálení.

Mgr. Edita Vaňková, ředitelka školy

Distanční výuka na ZŠ 5. května
Kvůli nařízení vlády 

České republiky jsme

i my byli nuceni uzavřít 

od 11. března 2020 školu, 

a zamezit tak přítomnosti 

žáků za účelem zabránit 

dalšímu šíření nemoci 

COVID-19.

Prakticky ze dne na den jsme museli přizpůsobit 

výuku distanční formě. 

Vyučující prvního stupně využívají systém Baka-

láři, e-mailový a telefonický kontakt, aktuálně se 

snaží společně hledat další komunikační kanál, 

přes který se budou moci se žáky spojit v rámci 

video hovoru.

Pedagogové 2. stupně od začátku využívají 

systém Bakaláři, e-mailový a telefonický kon-

takt, již třetím týdnem také využívají platformu 

Microsoft Teams v rámci prostředí Offi  ce 365, 

nyní se snaží komunikaci zúžit a směřovat vše 

právě přes poslední zmiňovanou aplikaci, kde je 

možné vést textovou výměnu informací, video-

hovory, využívat datové uložiště pro ukládání 

souborů aj. Někteří vyučující nahrávají videa, 

podcasty a snaží se vyhovět i přes mobilní 

aplikace WhatsApp, Viber, popř. Messenger. Ve 

výjimečných případech po předchozí domluvě 

umožňujeme vyzvednutí učiva i ve škole, aby-

chom byli schopni výuku nabídnout opravdu 

všem bez ohledu na vybavenost a možnosti 

rodin.

Dbáme na doporučení MŠMT, vyučující čes-

kého jazyka, matematiky a jazyků zadávají práci 

denně, ostatní předměty (fyzika, chemie, příro-

dopis, zeměpis a dějepis) jsou zadávány každé 

třídě 2. stupně pouze 1x týdně, výchovy jsou 

zadávány v liché a sudé týdny. Práce se neznám-

kují, učitelé s dětmi pracují na zpětné vazbě

a formativním hodnocení.

Vedení školy je se svými pedagogy v kontaktu 

přes Teams, pravidelně pořádá videohovory, 

kde se vyhodnocují opatření, popř. upravují 

podmínky distanční výuky. Nyní zjišťujeme, 

zda od 25. května budeme schopni personálně 

zajistit prezenční výuku pro žáky 1. stupně, kteří 

by měli, dle harmonogramu rozvolňování opat-

ření MŠMT, možnost nastoupit zpět do školy 

a nadále zajistit distanční formu pro žáky zůstá-

vající doma.

Všichni se již těšíme, až budeme moci opět 

zahájit prezenční výuku, kterou online prostředí 

zcela nenahradí, přejeme všem neutuchající 

zdraví a pevné nervy.

vedení ZŠ 5. května

Jak se učí na ZŠ Strž. Stihli požádat o nový grant na roky 2020–2022
Současné okolnosti nás 

donutily na čas změnit 

nejen svůj zaběhlý ryt-

mus, ale i způsob výuky. 

Naši pedagogové se 

tak snaží udržet žáky 

i nadále v bdělosti a vyu-

čují tzv. „na dálku“. 

Kromě tradičních forem distančního vzdělá-

vání, jako je zasílání učebního plánu přes Baka-

láře nebo e-mailem, oprášili i komunikaci přes 

Skype, WhatsApp a nyní chystají i spojení pro-

střednictvím Microsoft Teams. 

Formou videorozhovorů s žáky hlavně rozebí-

rají nejasnosti v učivu. Rodičům a dětem také 

učitelé doporučují vhodné odkazy na YouTube 

na výuková videa, online vzdělávací programy 

(Včelka, Školákov, Otevřená věda...) nebo e-knihy. 

Pomocnou ruku podala školám i Česká televize 

realizací pořadu UčíTelka. Každý pedagog musel 

zvolit formu zprostředkování učiva, která se hodí 

k danému předmětu, dovednostem a věku žáků 

a samozřejmě možnostem rodiny. Snažíme se 

„dávkovat“ práci, aby ji zvládli ve všech domác-

nostech. Nechceme, aby rodiče kromě součas-

ných problémů a svého zaměstnání řešili ještě 

kupu učení.

Myslíme i na žáky s poruchami učení a cizince. 

S nimi jsou ve spojení jejich speciální pedago-

gové a prostřednictvím videochatu řeší s rodiči 

aktuální potíže v učení, pomůcky a postupy. 

Těmto dětem pravidelný osobní kontakt chybí 

nejvíce. Na speciálního pedagoga školy má 

možnost se obrátit každý, kdo začne řešit dlou-

hodobější problémy. Snažíme se, aby spolu-

práce nebyla jen o škole. Učitelé tvoří dobro-

volné úkoly, kvízy, hádanky, které jsou spojené 

se školou i s životem doma a v přírodě. Právě 

v této situaci se totiž děti ,,učí" i něco jiného 

než ve školní lavici, třeba natrhat mamince 

jarní kytičky, položit s tatínkem dlažbu, uklidit si 

konečně pořádně pokoj...

Budeme se snažit i v dalších dnech reagovat na 

zpětné zprávy, radit, vysvětlovat, motivovat, 

povzbuzovat a chválit, neztratit kontakt, který 

je momentálně nejdůležitější. A na závěr jedna 

pozitivní zpráva – děti se zpátky do školy těší!

Přestože bylo mnoho aktivit zrušeno nebo 

odloženo, stihli jsme zrealizovat alespoň něco.

První je Erasmus, program EU. Požádali jsme 

o nový grant na časové období 2020–2022. 

Budeme spolupracovat se školami z Portugalska, 

Polska, Litvy, Rumunska a Slovenska. Dohro-

mady nás spojil zájem o využití metody STEM 

– což znamená Science, Technology, Enginee-

ring a Math. Cílem je probudit o tyto předměty 

zájem prostřednictvím spojení poznaného učiva 

ve škole a hledání využití těchto poznatků mimo 

školu. Každá škola bude připravovat pracovní 

listy z oblasti biologie, zeměpisu, fyziky, chemie, 

informatiky, a to vše propojí matematikou. Žáci 

si navíc rozšíří své znalosti i v jazykové oblasti 

a poznají kulturní zvyklosti jednotlivých zemí. 

Učitele pak čeká jeden cíl: najít cestu, jak pře-

nést získané poznatky do školního procesu 

a běžného života žáků. A možná ovlivnit i roz-

hodnutí o dalším vzdělávání v budoucnosti.

Zapojili jsme se také do literární soutěže, kte-

rou pořádala ČAZV (pod záštitou Ministerstva 

zemědělství a hlavního města Prahy). Cílem 

bylo podpořit tvůrčí psaní a zamyslet se nad 

vodními krásami české krajiny. Se svou kolek-

tivní prací o českých rybnících a řekách uspěly 

dívky z 5. B Marie Bukovská, Aneta Erbenová 

a Eliška Závodná. Odměnou jim bude např. 

vytištěné speciální číslo časopisu České země-

dělství pohledem žáků, v němž je i jejich práce 

vybraná do 20 oceněných z celkového počtu 

140 zaslaných příspěvků. Moc blahopřejeme.

učitelé ZŠ Strž



4/2020 NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE

13www.mudk.cz

Řada akcí, jež připravil Hankův dům, se uskuteční během podzimu

Opovrhované sociální sítě teď vyhledávají i učitelé
Zavřeno! Tak zněl verdikt 

vlády České republiky 

v úterý 10. března 2020. 

Od zítřka zákaz vstupu 

žáků do škol. Radost žáků 

však doprovázela obava 

učitelů, jak budou násle-

dující dny vypadat. 

Úklid tříd, doplnění dokumentace a jiné resty, 

které čekaly na trochu volnější chvilku. Násle-

dovala příprava úkolů pro žáky na nadcházející 

dva týdny. 

Protože se doba „bez školy“ prodloužila na ne-

určito, museli učitelé Základní školy a Praktické 

školy ve Dvoře Králové nad Labem vymyslet, jak 

se žáky na dálku komunikovat, zadávat úkoly 

a kontrolovat je. 

Ne všechny rodiny našich žáků mají doma počí-

tač a internet. Učivo máme vytištěné, rodiče se 

zastaví ve škole a materiály jim předáme, jiným 

je vhazujeme do poštovní schránky. 

Žáci, kteří mají přístup k počítači a internetu, 

naleznou na webových stránkách školy připra-

vené úkoly pro svoji třídu. Úplnou novinkou 

se však stala komunikace a vzdělávání pomocí 

Microsoft Teams. 

Do aplikace byli přidáni k vyučujícím i žáci školy. 

Program nabízí chatování, tvorbu kvízů, zadá-

vání učiva a mnoho dalších funkcí. První kvíz byl 

žáky vyplněn několik minut po spuštění! A tak-

hle rychle se nám to rozběhlo. Žáci zde komuni-

kují s učiteli, ale i mezi sebou. Program pomáhá 

učitelům, kteří mají i pro sebe chatovací míst-

nost. I když jsme tomu chvílemi nevěřili, funguje 

to. 

S mladšími žáky je však potřeba procvičovat 

veškeré učivo více osobně. Zde se nabízí video-

hovor, Facebook, čtení pomocí WhatsApp nebo 

posílání fotografi í pracovního sešitu do e-mailu 

nebo na Viber. Všechny tyto aplikace teď použí-

váme a jsme opravdu rádi za to, že s nimi naši 

žáci dobře umí. Každý žák má tedy momentálně 

individuální vzdělávání podle toho, jak to nej-

více vyhovuje situaci v rodině.

A co ještě dělají učitelé? Připravují úkoly, kont-

rolují je, zadávají na web, ale hlavně komunikují 

s rodiči i samotnými žáky. Pracují ve škole. Ve 

volnějších chvílích šijí roušky nebo pomáhají 

s jejich výrobou, sledují webináře, účastní se 

videokonferencí, vytváří pomůcky do výuky. 

Někteří vyslyšeli výzvu Pečovatelské služby 

Města Dvůr Králové nad Labem a připravují akti-

vity pro klienty, jiní se přihlásili na online výuku 

cizího jazyka. Protože nakonec určitě vše dobře 

dopadne, plánují už i akce, výlety a exkurze.

Prvotní radost žáků ze zavření škol vystřídal už 

i stesk – sami telefonují, jak se nám daří, kdy už 

zase začne škola a co celé dny děláme. 

Slova jednoho žáka v posledním telefonátu byla: 

„To se všechno spraví, paní učitelko!“

Mgr. Veronika Černocká, učitelka 

Základní škola a Praktická škola

Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479

Doba koronavirová v Domově sv. Josefa v Žirči
Domov sv. Josefa je od 

začátku března uzavřen 

pro veřejnost. Jindy areál 

hýřící životem a ruchem 

je tichý a kromě zaměst-

nanců a klientů nikoho 

jiného nepotkáte. Ome-

zení provozu se nedo-

tklo pouze Domova, ale 

i kavárny Café Damián, 

Cyklomuzea a klášterního parku, které byly uza-

vřeny pro veřejnost. Lidé se nemohou účastnit 

mše v kapli kostela sv. Anny.

Na základě těchto omezení byl upraven i režim 

Domova. V rámci terapií dbají zaměstnanci zvý-

šené opatrnosti a dodržují přísnější hygienická 

pravidla. Pacienti nemohou vyjíždět na akce 

mimo areál a neprobíhají ani společné akce 

v Domově. Tato omezení jsou pro naše klienty 

velkou psychickou zátěží. Nutno říci, že si vedou 

velmi dobře a dodržují všechna opatření. Pro 

zpestření volného času mohou vyjet do klášter-

ního parku, ale musí mít roušku.

Domov sv. Josefa má také připravený krizový 

plán pro případ, že by se potvrdila nákaza 

koronavirem u některého ze zaměstnanců či 

klientů. Zaměstnanci, kteří přislíbili pomoc, by

v takovém případě museli uvnitř Domova zůstat 

minimálně dva týdny. Tohoto nelehkého úkoly 

se však dobrovolně zhostilo mnoho kolegů 

a kolegyň – ti teď pravidelně vozí u sebe věci 

sbalené na dva týdny a jsou připraveni o klienty 

pečovat v karanténních podmínkách. Pevně 

však věříme, že zůstaneme jen u krizového 

plánu. 

Jako mnoho dalších zařízení, i Domov sv. Josefa 

se potýkal s nedostatkem jednorázových úste-

nek. Oblastní charita Červený Kostelec, jejímž 

střediskem Domov je, se proto rozhodla vyhlásit 

výzvu „Milion pratelných roušek do Velikonoc“. 

Cílem této výzvy bylo naplnit potřeby všech 

středisek Oblastní charity, které poskytují 

sociální a zdravotní služby, a dále pak pomoc 

všem, kteří to potřebují (především seniorům, 

nemocným, hendikepovaným atd.). Krátce po 

Velikonocích se v rámci této výzvy povedlo ušít 

a rozdat přes 20 tisíc roušek a na jejich výrobě 

se podílelo 271 dobrovolníků. Všem patří velké 

díky, jelikož bez jejich pomoci by naše služby 

fungovaly s velkými potížemi. 

Návrat ke standardnímu provozu bude pomalý. 

Vlivem aktuální situace jsme zrušili charita-

tivní závod „Běh pro Domov”, který se měl 

uskutečnit 16. května a „Noc kostelů“, která se 

měla uskutečnit 5. června. S velkým optimis-

mem věříme, že tři další akce budou. V sobotu

25. července se uskuteční tradiční Svatoanen-

ské zahradní slavnosti a v neděli 20. září se 

areál provoní Bylinkobraním. Organizace těchto 

akcí závisí na nařízeních vlády ČR a vývoji celé 

pandemie. Aktuální informace najdete vždy na

www.domovsvatehojosefa.cz nebo na Face-

booku Domova sv. Josefa. 

Domov sv. Josefa

Vážení a milí diváci, 

zajímá vás, co se děje 

v Hankově domě

v době pandemie? 

Poslední uskuteč-

něnou akcí byl koncert Kruhu přátel hudby 

11. března, kino Svět naposledy hrálo

10. března. Od té doby se navenek život v divadle 

a kině zastavil. Ale nenechte se mýlit, současná 

situace přináší i povinnosti navíc. Řadu pořadů 

přesouváme na náhradní termíny, k tomu plá-

nujeme novou divadelní a koncertní sezonu, 

v obou budovách probíhají opravy a údržba 

a také povinné revize. 

Jak už bylo řečeno, většinu akcí z období nou-

zového stavu přesouváme na nové termíny. 

Zakoupené vstupenky platí dál. Pokud pak divá-

kovi náhradní termín nebude vyhovovat, vrá-

tíme mu vstupné. 

Nové termíny mají už tyto pořady:

Ewa Farna: Málo se známe tour – 7. října 2020;

Divadlo V Řeznické: Relativita – 21. října 2020;

Halina Pawlowská: Manuál zralé ženy – 

7. prosince 2020.

Dvoudenní program oslav Majálesu se bohužel 

vzhledem k aktuální situaci ruší, ale kompletní 

program překlápíme do roku 2021, tak o vystou-

pení avizovaných umělců a skupin nepřijdete.

Festival Dny R. A. Dvorského překládáme na 

podzimní termíny. Hlavní festivalový večer se 

uskuteční 15. října 2020. O náhradním termínu 

vyprodaného koncertu Hany Holišové a New 

Time Orchestra stále jednáme. Koncert americké 

skupiny Three for Silver je odložen na neurčito. 

A vyprodanou První královédvorskou tančírnu 

uskutečníme v nejbližším možném termínu 

v září 2020.

Zbývající dvě představení v rámci divadelního 

předplatného 2019/2020 „Chvála bláznovství“

a „Utíkejte, slečno Nituš!“ odehrajeme do konce 

letošního roku. Koncert rakouské skupiny Dead 

Beatz a talkshow „Hvězdy, jak je neznáte“ se 

uskuteční v průběhu roku 2021.

Pokud se situace nezmění a kulturní akce do 

50 osob budou od 8. června povoleny, plánu-

jeme zahájit provoz kina Svět a také ještě do 

prázdnin uskutečníme poslední koncert sezony 

Klubu přátel hudby 2019/2020.

S velkou nadějí vzhlížíme k letním prázdninám, 

na které jsme připravili tradiční Královédvorské 

hudební léto. V plánu máme hudební večer 

místních revivalových kapel, bluegrassu a rocko-

vý minifestival. Na srpen máme navíc přislíbeno 

venkovní divadelní představení.

Přeji vám pevné zdraví a optimismus do dalších 

dnů. Těšíme se na vás v lepších časech!

Mgr. Jana Kubcová, MBA, ředitelka Hankova domu



Přijímání nových žáků do 
ZUŠ R. A. Dvorského na 
školní rok 2020/2021
Uchazeč, resp. jeho zákonný zástupce, 

musí vyplnit žádost o přijetí ke studiu. 

Na základě odeslané žádosti vás budeme 

informovat o termínu přijímací talentové 

zkoušky.

Bližší informace k přijímání nových žáků 

a žádost o přijetí ke studiu naleznete na 

webových stránkách školy: www.zusdk.cz/

uredni-deska/prijimaci-rizeni

Vladimíra Matušková, DiS.

ředitelka ZUŠ R. A. Dvorského 
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Po uzavření škol z důvodu 

pandemie jsme začali, tak 

jako všechny školy, řešit 

mnoho nových otázek.

Jak učit žáka online hrát 

na nástroj? Jak mu před-

vést různé techniky? Jak předcházet hráčským 

zlozvykům? Jak vysvětlit daný problém? Jak hrát 

divadlo? JAK VLASTNĚ UČIT NA DÁLKU?

Po prvních reakcích ze strany rodičů nám bylo 

jasné, že ze dne na den musí rodiny zvládat 

nejen nároky škol kladené na jejich děti, ale 

celou situaci plynoucí z mnohých opatření státu.

Proto jsme se rozhodli uchopit distanční výuku 

trošku jinak. Rozhodně nezatěžovat děti nároč-

nými a dlouhými úkoly, ba naopak jim zpříjem-

nit čas, který jsou nuceny trávit doma. Dosáh-

nout toho, aby měly možnost se odreagovat, 

přijít na jiné myšlenky, svým způsobem si odpo-

činout. Snažíme se, aby čas věnovaný ZUŠce byl 

pro naše malé umělce co nejpříjemnější. 

Jako první úkol měl každý z vyučujících najít

s žákem (rodičem) formu online komunikace.

V klasickém umění se „informační technologie“ 

příliš nevyužívají, ani nejsou potřeba, proto si 

většina z nás, jakožto profesionálních umělců, 

kteří se dali na profesní dráhu pedagogů, s tech-

nikou opravdu příliš nerozumí. Ale myslím si, že 

se s tím všichni poprali statečně a k dnešnímu 

dni můžu říci: „Distanční výuka na naší ZUŠce 

bez problémů probíhá.“

Požádala jsem rodiče o zpětnou vazbu, zda 

jim daná výuka vyhovuje. Byla jsem mile pře-

kvapena, že mi jich sto odepsalo, všichni byli

s výukou spokojeni a z jejich strany byla cítit 

podpora pedagogů, školy. Několik rodičů se 

zároveň omlouvalo, že někdy naši výuku nestí-

hají, protože jsou jejich děti zahlceny úkoly ze 

základní, resp. střední školy. 

Ač je v naší ZUŠ v této době smutno, nezazní 

žádný tón, žádný zvuk, užíváme si alespoň drob-

ných radostí, jakými jsou například nahrávky

Distanční výuka v ZUŠce má dětem zpříjemnit čas strávený doma 

Vážení čtenáři a uživatelé 

knihovny, chybíte nám.

Městská knihovna Slavoj 

byla rozhodnutím vlády 

v pátek 13. března ze dne 

na den uzavřena. Veškeré 

akce, které jsme pro vás měli připravené, byly 

postupně zrušeny. 

Studenti Virtuální univerzity přišli rázem o  tři 

přednášky, tedy o půl semestru, letos se nebude 

konat závěrečné ukončení semestru ani pro-

moce studentů, na  kterou mělo v  tomto roce 

po ukončení tříletého studia nárok 22 studentů. 

Jazykové kurzy byly přerušeny, dětský smích se 

od  knihovních regálů neodráží, půjčovny zejí 

prázdnotou. Je to situace, o  které jsme mohli 

číst v knihách, ale zdaleka nás nenapadlo, že by-

chom ji mohli zažít na vlastní kůži.

Je to smutné, ale věřte, že nesedíme jen tak

s rukama v klíně. V prvé řadě jsme se rozhodli pro 

rozšíření termínů rozvozu knih do  domácností. 

Službu poskytujeme od  roku 2009, ale pouze 

jednou měsíčně, vždy první středu v měsíci, kdy 

vozíme knihy seniorům, zdravotně postiženým 

a  do  domů s  pečovatelskou službou. Nyní roz-

vážíme knihy každý týden v pondělí, ve středu 

a  v  pátek. Od  13. března do 20. dubna o  tuto 

službu projevilo zájem 233 čtenářů, kterým 

jsme rozvezli celkem 1  575 knihovních doku-

mentů. Kromě knih, CD a periodik jsme rozváželi 

také roušky těm seniorům, kterým tato poslední 

dobou nezbytná součást vycházkového oděvu 

chyběla. Služba v tomto rozsahu bude pokračo-

vat po celou dobu uzavření knihovny. 

Dále jsme rozšířili možnost výpůjček e-knih 

z našeho knihovního online katalogu. Po dobu 

uzavření knihovny tak máte možnost si stáh-

nout až čtyři e-knihy za jeden měsíc.

Přestože je knihovna zavřená, pokračujeme 

v  nákupu a  katalogizaci knih a  CD. Snažíme se 

objednávat přímo u malých nakladatelství, která 

jsou vývojem této situace do značné míry poško-

zena. Jakmile se tedy knihovna otevře, bude tu 

na vás čekat spousta nových zajímavých titulů.

Obracíte se na  nás s  možností vracení knih. 

Bohužel pořízení Biblioboxu, do  kterého byste 

mohli vracet dosavadní výpůjčky, jsme naplá-

novali až na prázdninové měsíce. Prozatím tedy 

není kam knihy vracet, nechte je u  sebe doma 

a  vrátíte nám je po  skončení všech nezbyt-

ných opatření. Výpůjčky se snažíme hromadně 

prodlužovat, občas se však stane, že někomu 

systém upomínku odešle. Pokud se tak stane, 

neděste se, upomínka vám bude samozřejmě 

smazána.

Nyní již víme, že se brzy uvidíme. Knihovna bude 

pro veřejnost otevřena od pondělí 4. května. 

Přejeme všem hodně sil a hlavně to zdraví.

Mgr. Marta Pešková Staníková

ředitelka městské knihovny Slavoj

Městské muzeum v nouzovém stavu: baví virtuální prohlídky
Nouzový stav nás zastihl 

v  okamžiku, kdy jsme měli 

otevřenou výstavu s  názvem 

Dvůr Králové ve  fotografi ích 

– nyní a dříve, která probíhala 

necelý měsíc. Ve  výstavním 

sále na Staré radnici nás čekal 

poslední víkend s  výstavou 

místních výtvarníků pod názvem Ivana Černá  

– plastiky, Jiří Holan – obrazy. Obě dvě výstavy 

byly velmi navštěvované. Výstava děl paní Černé 

a pana Holana je už rozebraná, s výstavou foto-

grafi í, která má trvat do  31. května, jsme stále 

ještě optimističtí a  věříme, že ji budeme moci 

otevřít návštěvníkům.

Práce zaměstnanců muzea se nepřerušila. Roz-

hodli jsme se využít stavu, který nastal, a věno-

vat se povinnostem, na  které za  běžného pro-

vozu zbývá minimálně času. Kurátorky sbírek 

– historické, fotografi cké i  sbírky písemností 

a  tisků – tak provádějí inventuru, zapisují pří-

růstky a  fotografují sbírkové předměty. Stále 

jsme k dispozici badatelům, studentům i široké 

veřejnosti k  zodpovídání dotazů či přípravě 

materiálů, které potřebují buď k  soukromým 

výzkumům, nebo ke studijním účelům.

S  našimi návštěvníky se snažíme být alespoň 

ve  virtuálním spojení, proto jsme připravili 

na  našich Fb stránkách a  na  instagramovém 

účtu muzea – Muzeum online. Od  13. března 

zveřejňujeme každý den ve 13:00 hod. fotografi i 

jednoho sbírkového předmětu nebo souboru 

sbírkových předmětů spolu s krátkým popisem. 

Snažíme se představit pestrost našich sbírek, 

a  tak v  Muzeu online naleznete staré fotogra-

fi e Dvora Králové nad Labem, historické oděvy, 

předměty denní potřeby, zbraně, knihy, mince 

nebo šperky. Představujeme také umělecká díla 

– obrazy, sochy a dřevořezby, které se nacházejí 

v našich depozitářích. 

Kromě aktivit spojených s naší muzejní činností, 

jsme se pustili i do šití roušek. Po několik týdnů 

jsme tak na mříže na oknech věšeli ušité roušky, 

které si kdokoliv, kdo potřeboval, mohl vzít.

Co nás čeká po  skončení nouzového stavu? 

V  polovině dubna jsme měli otevírat výstavu 

ke  100. výročí skautingu na  Královédvorsku. 

To bohužel vzhledem k  situaci nebude možné, 

proto jsme se se skautským střediskem Dvůr 

Králové nad Labem dohodli, že výstavu pře-

suneme. Nový termín tak bude od  12. září do

10. října, výstava proběhne, jak bylo plánováno, 

ve výstavní síni na Staré radnici. Pokud nám to 

situace dovolí, rádi bychom v  červnu otevřeli 

výstavu skupiny Ansamble Artisti Asocciali (5.–

21. června 2020 na Staré radnici) a výstavu Tvo-

řím, tvoříš, tvoříme… (19. června – 30. srpen 

2020 ve Špýcharu). Těším se na vás.

Bc. Dana Humlová

Městské muzeum Dvůr Králové nad Labem

a videonahrávky nových skladeb, tanečních kre-

ací či fotografi e obrázků posílané našimi žáky.

Milí žáci, už se moc těším, až se zase v naší 

krásné škole znovu sejdeme! 

O rozvážku knih z knihovny Slavoj mají čtenáři velký zájem
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Není hliník, co se třpytí 
Třináctý ročník tradiční soutěže Stříbrná 

zeměkoule byl i přes komplikovanou 

situaci úspěšně ukončen. Jedenáct kolek-

tivů nasbíralo celkem 422 kg hliníkového 

odpadu, což je za všechny roky soutěže 

úplně nejvíce. Dokonce byl pokořen 

i vydařený rok 2016, kdy bylo nasbíráno 

394 kg. A za to patří velké poděkování všem 

jedenácti kolektivům a jejich učitelům. 

Během osmi měsíců děti a žáci třídili 

a nosili do svých škol hliníkový odpad. 

Mezi nejúspěšnější sběrače patří třída 

5. D ze ZŠ Schulzovy sady (106 kg). Na 

druhém místě se umístila MŠ Dubenec 

(65,5 kg) a na třetím místě loňský vítěz

ZŠ Podharť (61 kg). Často se stávalo, že 

mezi hliníkovými odpadky byly železné 

plechovky od nápojů či zeleniny, také se 

objevily papírové či plastové odpadky. 

Mezi nejlepší třídiče však patří děti

z MŠ Juta. Tyto děti měly hliníkový odpad 

téměř bez jakéhokoliv jiného odpadu.

Mgr. Alena Hušková, DDM Jednička

Program Mateřského 
centra Žirafa
Z preventivních důvodů 

byla činnost Mateřského 

centra Žirafa do odvolání 

pozastavena a akce zrušeny.

V případě uvolnění někte-

rých mimořádných opat-

ření by v květnu pokračoval 

pravidelný program vol-

nou hernou, která je ote-

vřena v pondělí, středu a pátek od 9:00 do 

12:00 hod., vstupné je 40 Kč.

Aktuální informace o znovuotevření mateř-

ského centra najdete na www.mc-zirafa.cz

nebo na našem facebookovém profi lu 

www.facebook.com/mc.zirafa.2016.

MC Žirafa

V MŠ Elišky Krásnohorské se 
starají o děti zdravotníků, 
hasičů a další z první linie
Mateřská škola Elišky Krásnohorské v této 

nelehké době zajišťuje předškolní vzdě-

lávání dětem rodičů, kteří jsou součástí 

záchranného systému. Snažíme se tímto 

způsobem pomoci našim policistům, hasi-

čům, sestřičkám a lékařům, kteří bojují 

s koronavirem v první linii. Péči o děti 

zajišťují paní Iva Schweidlerová a Natálie 

Lexová. 

Ostatní zaměstnanci se věnují úklidu 

a dezinfekci prostor mateřské školy, při-

pravují zahradu pro pobyt dětí. Současně 

jsme se také připojili k akci „Šijeme roušky“. 

Každý týden tak posíláme cca 50 roušek do 

5. ZŠ Vajgar v Jindřichově Hradci, kde naši 

pomoc vítají.

A protože věříme, že tato nelehká doba brzy 

pomine, musíme myslet i na budoucnost,

a tak připravujeme pro děti a rodiče akce na 

nový školní rok. V měsíci květnu zcela určitě 

musíme zmínit zápis do MŠ, který se koná 

ve dnech 2.–16. května 2020.

Těšíme se na vás, až se opět setkáme.

Za MŠ Elišky Krásnohorské přejeme všem 

hodně zdraví a sil.

Mgr. Tereza Lagutinová

zástupkyně ředitelky MŠ Elišky Krásnohorské

Jednička v čase karantény
Ještě nikdy nebyl tak dlouho Dům dětí bez dětí. 

Ve  stejný den, kdy vláda svým nařízením zaká-

zala vstup dětí do  škol, se totiž pro účastníky 

zájmové činnosti uzavřel také Dům dětí a  mlá-

deže. Již více než měsíc tak vedoucí kroužků 

připravují materiály pro vzdělávání na  dálku, 

vymýšlejí soutěže nebo rozšiřují nápadník 

na aktivní trávení volného času. 

Ne všechny kroužky lze na  dálku organizovat. 

A také ne všichni rodiče i děti mají čas, chuť a sílu 

plnit další zadané úkoly, neboť své povinnosti 

mají samozřejmě hlavně vůči škole. A tak se při 

tvoření náplně „online“ zájmového vzdělávání 

držíme zejména slova ZÁJMOVÉ. 

V  praxi to znamená, že dětem nabízíme nepo-

vinné úkoly a  aktivity, do  kterých se mohou 

zapojit, ale nemusí. Aktivity, které nevyžadují 

pomoc rodičů a  děti je mohou zvládat samy, 

nebo jen s minimální pomocí rodiče. Gymnastic-

kou rozcvičku podle abecedy nebo výtvarný 

návrh tanečního kostýmu přece lze zvládnout 

i  samostatně. Hlavním cílem je, aby se děti 

do aktivit chtěly samy pustit a vykonávat je. Aby 

si ve volném čase našly to, co je baví. 

A  právě k  tomuto účelu byl zřízen portál 

www.mitkamjit.cz, na jehož naplňování se podílí 

nejen DDM Jednička, ale zhruba 130 ostatních 

středisek volného času a domů dětí a mládeže 

napříč celou republikou. Portál pro sdílení akti-

vit, nápadů, návodů, cvičebních lekcí a  pře-

devším dobré mysli nabízel v  polovině dubna 

zhruba 700 příspěvků z různých oblastí a oborů. 

Od akvaristiky až po žonglování. Děti, které por-

tál navštíví, mohou vybírat činnost buď podle 

oblasti, která je zajímá, nebo přímo podle kon-

krétního „domečku“. V našem případě tedy děti 

mohou zavítat rovnou na proklik DDM Jednička. 

Mimo tyto aktivity také v sou-

časné době plánujeme pře-

suny tradičních soutěží a akcí. 

Některé, jako například Den dětí, Okresní kolo 

dopravní soutěže nebo oblíbená taneční soutěž 

Dvorská Jednička, zcela jistě nebudou. Už nyní 

ale víme, že neproběhne ani tradiční Běh naděje, 

který pro letošní rok zrušila sama nadace Skutky 

naděje.

U  jiných akcí plánujeme přesuny a  stále dou-

fáme, že se podaří je zrealizovat například 

na podzim. Konkrétně se jedná třeba o 26. roč-

ník soutěže Juniorfi lm – memoriál Jiřího Beneše. 

Termíny přesunutých akcí je ale v  tuto chvíli 

ještě předčasné zveřejňovat. Před námi jsou 

také letní prázdniny a nad nimi visí otazník.

Již nyní je více než jasné, že pobyty u  moře 

budeme muset o rok odložit. S letními i příměst-

skými tábory ale nadále počítáme a věříme, že 

bude možné je zrealizovat a ulevit tak rodičům, 

kteří se potřebují vrátit do práce. Ano – i v Jed-

ničce zdomácněly výrazy jako koronaplány nebo 

koronaúklid. Ale i přesto se snažíme dělat svou 

práci zodpovědně, na  plné obrátky a  hledat 

pozitiva skoro na všem. 

Nezbývá než doufat, že se situace bude moci 

vrátit brzy k  normálu a  že to společně zvlád-

neme všichni s  úsměvem pod rouškou. Pokud 

by rodiče dětí z kroužků nebo i „naše“ dospěláky 

z kurzů cokoli zajímalo, jsme všichni k dispozici 

na  telefonních číslech a  e-mailových adresách 

uvedených na  našich webových stránkách či 

na  Facebooku. Hlavně nezapomeňte, že i  když 

máme omezenou volnost pohybu, stále máme 

mitkamjit.cz. S přáním pevného zdraví i nervů.

Mgr. Iveta Hanušová

ředitelka DDM Jednička

Sokolové v době koronaviru
Také Sokol Dvůr Králové nad Labem se ocitl 

v březnu letošního roku v nezvyklé situaci. Soko-

lovna se cvičencům uzavřela a nezbývalo než 

začít přemýšlet, jak všem nabídnout náhradní 

formu pohybu.

Chtěli jsme naše cvičence udržet v aktivitě, a tak 

jsme se rozhodli nabídnout jim alespoň mož-

nost cvičení přes internet. 

Už ve čtvrtek 12. března jsme přidali na Insta-

gram a Facebook první příspěvky s gymnastic-

kou a atletickou výzvou. Vybídli jsme cvičence, 

aby výzvy začali plnit, vyfotografovali se anebo 

natočili videa se splněnou výzvou. Od té chvíle 

nám začaly přicházet fotky a videa, jak cvičenci 

doma posilují, běhají, skáčou přes švihadlo atd. 

Cvičence motivovala možnost získat body do 

celoročního hodnocení i to, že až nouzový stav 

skončí, neztratí nic ze své dobré fyzičky, kterou 

v Sokole získali. 

Hned první týden vzniklo také metodické video 

pro gymnasty, jak doma trénovat a posilovat, 

které natočili bratři Schreiberovi a následo-

vala videa další, K. Lukášová a K. Schreiberová 

natočily videa pro gymnasty, sestry Erbenovy 

připravily video, jak cvičit v lese, sestry Špa-

tenkovy cvičení ve dvojicích, E. Špatenková, 

M. Vondroušová a N. Chroboková videa pro 

atlety, sestry Síbrovy natočily míčovou školku, 

E. Špatenková švihadlovou školku a sestry 

Tomáškovy zase video, jak skákat gumu. Další 

videa vznikla sestřihem cvičení, která posílali 

další cvičenci. Některá tato metodická videa 

dosáhla solidní sledovanosti a některá vysílala 

dokonce Východočeská televize.

Postupně se do výzev zapojovaly další sokolské 

jednoty i jiné sportovní instituce a snažily se 

nabízet dětem i dospělým různé sportovní akti-

vity, které jsme samozřejmě zprostředkovávali 

také našim cvičencům.

Členky Sokola se zapojily do šití roušek a pomoci 

starším bratrům a sestrám.

Nejvíc se těšíme, až se opět otevřou všechna 

sportoviště a budeme se opět setkávat s našimi 

cvičenci.

Mgr. Pavlína Špatenková

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem
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Bilance práce ZO SPCCH Dvůr 
Králové nad Labem za rok 2019
Ve  čtvrtek 19. března 2020 se v  Han-

kově domě měla konat výroční členská 

schůze královédvorské organizace Svazu 

postižených civilizačními chorobami. 

Bohužel kvůli pandemii koronaviru byla 

veškerá shromáždění zrušena. Schůze se 

bude konat až po skončení těchto opatření. 

Chtěli jsme se pochlubit loňskou aktivi-

tou, kdy jsme přivítali 20 nových členů. 

Nejúspěšnější byla naše organizace 

v akci „Rozchodíme civilky“. První vycházka 

se konala 21. ledna a  poslední 11. pro-

since. Z  330 organizací jsme se v  kate-

gorii Vycházek umístili na  24. místě 

s  1  610 km, v  kategorii Vycházek při 

pobytu na 20. místě s 1 511 km a při Výle-

tech na  19. místě se 450 km. Celkově 

jsme se za  minulý rok nachodili 3571 km. 

Děkuji všem, kteří se zúčastnili. Pro naše 

členy jsme v  červnu uspořádali ozdravný 

pobyt v Sola Fide v Janských Lázních, kde

38 členů absolvovalo během jednoho 

týdne cvičení, přednášky, společenský 

večer s hudbou, plavání, masáže a již zmí-

něné vycházky. Velkou zásluhu na spokoje-

nosti všech měla vedoucí Věra Hamplová, 

cvičitelka Stáňa Lokvencová a masér Jindra 

Kolář. Další aktivitou bylo pravidelné stře-

deční zdravotní plavání v  Hořicích, které 

měla na starosti Alena Jahnátková. Dvakrát 

se uskutečnil zájezd do  bazénu v  Hradci 

Králové s průměrnou účastí 20 lidí. Stáňa 

Lokvencová vedla cvičení v  knihovně Sla-

voj s účastí v průměru 12 cvičících. Přátel-

ská posezení se konala na jaře a na podzim 

v Lipnici „U Antonínů“. O dobrou náladu se 

staral Míra Chytráček. Pro naše členy jsme 

zakoupili 10 permanentek na  divadelní 

představení v  Hankově domě. O  distri-

buci se stará Květa Perunová. Ta společně 

se svým manželem Jardou zorganizovala 

i  výlety – první v  květnu do  polských Ko-

war a  druhý v  září do  Broumova a  Police 

nad Metují. Výsledkem vždy bylo 45 spo-

kojených cestujících. Pobytů pořádaných 

Okresním výborem v  Bělči se v  prvním 

turnusu zúčastnilo 6 našich členů, v  dru-

hém 10. Kurzů Zdravé výživy se účastnilo 

8 a pak 18 členů. Nevynechali jsme ani Den 

seniorů a Koncertu Podzvičinky.

Naše akce bychom nemohli pořádat bez při-

spění sponzorů. Chtěl bych poděkovat městu 

Dvůr Králové nad Labem za částku 45.600 Kč 

a  fi rmám Juta, J. Seidl & spol. a  CNC-Kovo-

form Zdobín za jejich fi nanční příspěvek.

Věřím, že se situace zklidní a  my budeme 

moci v rámci pomoci zdravotně postiženým 

pokračovat ve své normální činnosti. 

Miloslav Tykal, předseda 

základní organizace SPCCH Dvůr Králové nad Labem
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Z královédvorského psího útulku
Protože je v  současné době většina zaběhnu-

tých situací jinak, ráda bych tentokrát význam 

článku obměnila. 

Dnes vám místo obrázků opuštěných psů připo-

menu ty, kteří svůj stálý domov po letech našli. 

Z  dřívějších příspěvků si možná vzpomenete 

na křížence labradora Bada (horní snímek) nebo 

křížence staforda Majka (spodní snímek). Oba 

u nás žili dva roky a z dočasné péče v útulku ode-

šli díky lidem, kteří za nimi pravidelně docházeli 

a společně se toulali po okolních loukách. 

Často připomínáme pozitivní význam venčení 

psů a  taková adopce, která ze společně strá-

veného času vzejde, je jedním z  nich. Během 

procházek se noví majitelé mohou postupně 

seznamovat s  povahovými vlastnostmi psa 

a  adopce se tak stává vědomou a  zodpověd-

nou volbou. A  pes si na  neutrální půdě může 

zvykat na  nový způsob života. Jeho včlenění 

do  nového domova se tak může stát klidnější 

a oboustranně méně stresující.

Dobrých zpráv je zapotřebí. Doufám tedy, že 

informace o  tom, 

že i  dlouhodobě 

umístění útu-

láci mohou najít 

domov, přispěje 

k dobré náladě.

V  době psaní 

článku, během 

nouzového stavu, 

je návštěvní doba 

pro veřejnost zru-

šena. S uvolněním 

nouzových opat-

ření však budou 

zájemci o  pro-

cházky s  útuláky 

na  našich webo-

vých stránkách www.utulek-dknl.estranky.cz 

informování o opětovném otevření a možnosti 

za psy přijít. 

Daniela Hoblová

Psí útulek Dvůr Králové nad Labem

Zkvalitňujeme prostředí v MŠ Drtinova, děti 
se mohou těšit na nově uspořádané třídy

Během dočasného uzavření pracovišť MŠ Drti-

nova z důvodu nouzového stavu jsme nelenili

a zapojili se do pomoci ostatním. 

Stejně jako řada dobrovolníků jsme šili roušky 

pro občany Královédvorska a zapojili se do výzvy 

Domova sv. Josefa „Milion roušek do Velikonoc“. 

V MŠ Dvořákova došlo k výmalbě společ-

ných prostor, k vybudování nového chodníku 

a plotu pro zajištění větší bezpečnosti dětí. 

Ani v MŠ Drtinova nezaháleli. Proběhla zde 

rekonstrukce šatny pro provozní zaměstnance, 

oprava kamenné zídky před budovou mateřské 

školy a schodiště na školní zahradě. Pro všechny 

děti ze všech pracovišť je nově vybudovaná 

a připravená keramická dílna. 

Nové sociální zařízení v suterénu, které se 

využívá při pobytu dětí na školní zahradě,

a nové schodiště do budovy se nechalo zrekon-

struovat v MŠ Roháčova. 

Děti z MŠ Lipnice se mohou těšit na novou 

houpačku. Mají nově vymalováno a opravený 

vchod na školní zahradu. 

Mimo jiné jsme se věnovali reorganizaci tříd 

a vytváření tematických hracích center pro děti, 

které by je měly více vést a motivovat ke koope-

rativnímu učení. Neminul nás ani úklid kabinetů 

s didaktickým materiálem, sklepních prostor, 

příprava zahrad, zdobení společných prostor 

v mateřské škole.

Dále jsme se věnovali seznámením se s novým 

typem diagnostiky, přípravě metodických mate-

riálů a workshopům zaměřeným na inovace 

ve vzdělávání. Na webových stránkách školy 

mohou rodiče kromě nového čísla časopisu také 

nalézt nabídku námětů pro společné činnosti 

s dětmi – včetně webových odkazů. 

Závěrem nezbývá než popřát pevné zdraví 

a brzký návrat do „normálního života“.

zaměstnanci MŠ Drtinova


