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Sloupek starosty
Vážení spoluobčané, v době, kdy se k vašim 

rukám dostává toto číslo Novin královédvor-

ské radnice, se náš život po vynucené pauze 

způsobené koronavirovou nákazou začíná 

pomalu vracet do dřívějších kolejí. Ačko-

liv za celou dobu nouzového stavu nebyla 

v ORP Dvůr Králové nad Labem zjištěna 

nákaza, i u nás pochopitelně platila všechna 

omezení, která se citelně dotkla třeba také 

podnikání v regionu. Právě proto se nyní 

chystáme pomoci těm, které omezení pro-

vozů zasáhlo nejcitelněji, např. úpravami 

vyhlášek, výše nájemného u nebytových 

prostor ve vlastnictví města, které slouží pro 

podnikání atd. Zároveň ale budeme pokra-

čovat v realizaci investičních akcí – ať už se 

jedná o rekonstrukce a opravy silnic, chod-

níků, veřejného osvětlení, infrastruktury, 

o investice do škol a školek nebo sportov-

ních zařízení – i když zřejmě nebude možné 

realizovat vše, co jsme měli v plánu. 

Je nyní na místě poděkovat všem občanům 

města za to, jak celou situaci zvládli. Proká-

zali jsme, že si umíme vzájemně pomáhat. 

Že když jde do tuhého, dokážeme spo-

lečně táhnout za jeden provaz a navzdory 

nekomfortní situaci vše zvládnout s klidem, 

nadhledem a v zájmu celku obětovat třeba 

také svoje pohodlí, čas i fi nance. Celá situace 

zaviněná koronavirem nám samotným také 

ukázala, jaké banality jsme dříve řešili, kolik 

energie jsme možná věnovali zbytečnostem 

a malichernostem, když nad všemi hmot-

nými statky vždycky u každého z nás stojí 

zdraví. A právě zdraví přeji po celý zbytek 

roku vám i vašim blízkým.

Ing. Jan Jarolím, starosta města

Pozvánka na zastupitelstvo
Zveme veřejnost na 11. zasedání Zastupi-

telstva města Dvůr Králové nad Labem ve 

čtvrtek 11. června 2020 od 16:00 hod. 

v sále Hankova domu. Pokud se nemůžete 

zúčastnit, audiozáznam ze zasedání bude 

s odstupem několika dní k dispozici na 

stránkách www.mudk.cz v sekci Město/

Orgány města/Zastupitelstvo města.     (mik)
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Během května byla obnovena prezenční výuka 

na základních školách, které zřizuje město Dvůr 

Králové nad Labem: ZŠ Schulzovy sady, ZŠ Strž, 

ZŠ Podharť a ZŠ 5. května. Nejprve se 11. května do 

lavic vrátili žáci devátých tříd, a to kvůli přípravě 

na přijímací zkoušky na střední školy, o dva týdny 

později i žáci prvního stupně. 

„Školní docházka nyní není povinná, takže 

každá škola si mohla způsob zajištění výuky 

zvolit podle svých personálních možností

a s ohledem na to, aby nebyla narušena pokra-

čující online výuka,“ podotkla místostarostka 

města Alexandra Jiřičková a pokračovala: 

„Podle manuálu Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy může být v jedné třídě maximálně 

15 žáků, je třeba zachovat rozestupy a stano-

vena byla také pravidla, kdy musejí mít žáci 

nasazenou roušku a kdy to není třeba. Poněkud 

komplikované je, že složení skupin musí zůstat 

do konce školního roku neměnné.“ 

Aby ředitelé jednotlivých škol věděli, kolik žáků 

se vrátí do lavic, rodiče měli v případě deváťáků 

do 7. května a v případě žáků prvního stupně 

do 18. května nahlásit, zda jejich dítě do školy 

nastoupí, či zda zůstane doma.

Na první stupeň ZŠ Schulzovy sady tak rodiče 

nahlásili návrat 229 dětí (bylo vytvořeno 

19 skupin), na ZŠ 5. května 53 dětí (5 sku-

pin), na ZŠ Podharť 89 dětí (9 skupin) a na 

ZŠ Strž 110 dětí (9 skupin, z toho jedna v Žirči).

„Ředitelé do škol přijali všechny žáky, jejichž 

zákonní zástupci o to projevili zájem,“ uvedla 

místostarostka Alexandra Jiřičková a upřesnila, 

že rodiče byli informováni o organizaci vzdělá-

vacích aktivit, o provozní době škol, o přijatých 

hygienických pravidlech atd. Všechny informace 

jsou zveřejněny i na webových stránkách jed-

notlivých škol: www.zsschsady.cz, www.zsstrz.cz, 

www.zspodhart.cz a www.zs5kvdk.cz.

Právě s ohledem na zajištění hygienických 

a bezpečnostních opatření město jako zřizovatel 

školám dodalo dostatečné množství dezinfekce 

a ochranných pomůcek.

„Děkuji všem ředitelům a ředitelkám našich 

základních škol a také ZUŠ R. A. Dvorského a DDM 

Jednička za aktivní organizaci výuky v těchto 

nelehkých podmínkách. Zároveň děkuji všem 

pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům 

škol, školských zařízení a školních jídelen za to, že 

se našim dětem věnují,“ dodala místostarostka. 

Miroslava Kameníková

Pokračují stavební práce 
v Krkonošské a v Nedbalově ulici

Ve Dvoře Králové nad Labem i nadále pokračují stavební práce na rekonstrukci chodníku v Nedbalově ulici (viz snímek 

vlevo) a také rekonstrukce Krkonošské ulice. V úseku v lese momentálně vznikají kaskády na odvod vody z polí nad lesem, 

které budou mít za úkol také tlumit sílu vody (více informací k této akci najdete v článku na str. 4).  Foto: Jan Skalický

Někteří školáci se vrátili zpátky do 
lavic, docházka je ale dobrovolná
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V neděli 17. května skončil nouzový stav, který 

byl v ČR vyhlášen kvůli pandemii koronaviru 

a trval celkem 66 dní. Zatímco některá mimo-

řádná opatření, která byla zavedena v uplynu-

lých týdnech, byla již zrušena, nebo se postupně 

uvolňují (viz plakáty Ministerstva zdravotnictví), 

hygienická pravidla stále platí. 

Uvedené informace jsou platné k  26. květnu. 

Vzhledem k dynamickému vývoji situace sle-

dujte sdělovací prostředky. Aktuální informace 

najdete také na webových stránkách města 

www.mudk.cz.

SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE
• od 25. května je možné na veřejnosti cho-

dit bez roušky, pokud budou lidé udržovat 

odstup dva metry a víc (neplatí pro osoby 

žijící v jedné domácnosti);

• nošení roušky není povinné u státních a při-

jímacích zkoušek, v místnosti ale může být 

maximálně patnáct lidí;

• nošení roušky není povinné v provozech 

s vysokou teplotou a v kancelářích za pod-

mínek, že budou dodržovány 2m rozestupy;

• skončila vyhrazená doba pro nákup seniorů; 

• rodiče dětí od 3 do 13 let mohou využít ošet-

řovné při péči o dítě (platí i pro OSVČ).

• NOVINKA: ošetřovné mohou rodiče čerpat 

do konce června i po opětovném otevření 

MŠ a ZŠ, pokud svoje dítě do zařízení 

nepošlou ze zdravotních důvodů (mož-

nost ohrožení zdraví dítěte nebo jiných členů 

domácnosti), z kapacitních důvodů (zaří-

zení nemůže vzhledem k mimořádným opat-

řením přijmout všechny děti), z provozních 

důvodů (provozní dobu zařízení nelze sklou-

bit s pracovní dobou rodičů);

• odpuštění minimálních záloh na  zdravotní 

a sociální pojištění u OSVČ (březen–srpen);

• 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 
• otevřeny základní a mateřské školy, které 

zřizuje město Dvůr Králové nad Labem (viz 

články str. 1 a 3); otevřely také ZUŠ R. A. Dvor-

ského a DDM Jednička (viz články str. 14);

• při dodržení stanovených hygienických pra-

videl jsou pro veřejnost opět otevřeny měst-

ské muzeum (viz článek str. 14), městská 

knihovna Slavoj, Hankův dům, kino Svět (viz 

články str. 15);

• pro veřejnost je otevřeno Městské infor-

mační centrum na náměstí T. G. Masaryka. 

Od června 2020 bude fungovat v letním 

režimu, tedy pondělí–pátek 8:00–17:00 hod., 

sobota 8:00–15:00 hod. a neděle 9:00–13:00 

hod.

MĚSTSKÁ NEMOCNICE VE DVOŘE 
KRÁLOVÉ NAD LABEM
• od pondělí 25. května jsou povoleny ná-

vštěvy pacientů na oddělení následné péče, 

podmínky najdete na: www.mndk.cz. Nadále 

jsou zakázány návštěvy na interně, chirurgii 

a urologii;

• kromě odběrové místnosti na nové 

poliklinice fungují všechna oddělení 

a ambulance;

• odběry krve jsou z hygienických důvodů pro-

váděny pouze v odběrové místnosti v labora-

toři v nemocnici;

• aktuality zveřejněny na www.mndk.cz.

FINANČNÍ ÚŘAD VE DVOŘE 
KRÁLOVÉ NAD LABEM
• 18. května 2020 byl obnoven provoz králo-

védvorského pracoviště;

• úřední dny: pondělí a středa 8:00–17:00 hod.;

• více najdete na: www.fi nancnisprava.cz/

cs/f inancni-sprava/media- a-verejnost/

nouzovy-stav.

ČESKÁ POŠTA VE DVOŘE KRÁLOVÉ 
NAD LABEM
• od 18. května 2020 je provozní doba krá-

lovédvorské pobočky opět pondělí–pátek 

8:00–18:00 hod., sobota 8:00–12:00 hod.;

• preventivní opatření proti šíření koronaviru 

zůstávají nadále v platnosti: vstup pouze 

s ochrannými prostředky dýchacích cest, 

nutno dodržovat stanovené rozestupy 

a bezpečnou vzdálenost minimálně 2 metry, 

upřednostněna je bezhotovostní platba.

OPATŘENÍ V DOPRAVĚ
• v sobotu 23. května byl v Královéhradec-

kém kraji plně obnoven běžný provoz vlaků 

a autobusů, a to včetně školních spojů;

• cyklobusy vyrazí v sobotu 30. května;

• další informace na internetových strán-

kách www.idos.cz, případně na infolince IDS 

IREDO na tel.: 491 580 333.

Nouzový stav kvůli koronaviru skončil, dál platí některá opatření



Připomněli si 75. výročí 
ukončení druhé světové války

V pátek 8. května 2020 uplynulo již 75 let od 

konce druhé světové války v Evropě. Letos 

se však tradiční vzpomínková akce za účasti 

veřejnosti a zástupců královédvorských 

skautů a sokolů na městském hřbitově kvůli 

pandemii koronaviru nekonala. Přesto si 

členové vedení města toto významné výročí 

připomněli a uctili památku válečných obětí 

i hrdinů položením květů u památníků

v ulici 5. května, u mostu Jana Palacha 

a také u válečného hrobu s pomníkem hrdinů

2. světové války na městském hřbitově.

Text a foto: Jan Skalický

Na podporu činnosti svých 
informačních center získalo 
město 83 tisíc Kč
Město Dvůr Králové 

nad Labem získalo 

od Královéhradec-

kého kraje dotaci

v celkové výši 83 tis. Kč na podporu činnosti 

turistických informačních center. Městské 

informační centrum, které se nachází na 

náměstí T. G. Masaryka, obdrží 43 tisíc Kč, 

které budou využity např. na realizaci nové 

turistické hry Po stopách pokladu Králo-

védvorského (od F. A. Bergera, Šporkova 

správce). Částka 40 tisíc Kč pak poputuje na 

podporu činnosti turistického informačního 

centra, které město provozuje ve Štěrbově 

vile na přehradě Les Království. 

(mik) 

Jak jste spokojeni s kvalitou 
komunikace úřadu a města 
s veřejností. Vyplňte dotazník
Město Dvůr Králové nad Labem a městský 

úřad využívají pro komunikaci s veřejností 

řadu nástrojů. Rozvoj komunikačních 

technologií jde však stále kupředu, proto 

nehodláme ustrnout, ale chceme se na 

oblast komunikace více zaměřit a naše 

služby ještě zlepšit. 

Žádáme vás proto o spolupráci, a to vyplně-

ním anonymního dotazníku zaměřeného 

na spokojenost s kvalitou komunikace 

s veřejností, který najdete pod odkazem 

www.survio.com/survey/d/D9C9S7A7I1V1H2A4A 

a dostupný bude do 5. června 2020.

Vaše podněty a hodnocení zpracujeme 

a využijeme pro návrh nových zásad a fun-

gování komunikace. Děkujeme.

(mik)
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Blíží se druhé kolo dotačního programu 
na podporu veřejně prospěšných aktivit 
Město Dvůr Králové nad Labem vyhlásilo v letoš-

ním roce dotační program na podporu veřejně 

prospěšných aktivit ve dvou kolech, na což v roz-

počtu vyčlenilo 600 tisíc Kč. Během prvního kola 

bylo žadatelům rozděleno 440 tisíc Kč. Druhé kolo 

přijímání žádostí potrvá od 1. do 12. června 2020.

V rámci dotačního programu jsou vypsány čtyři 

oblasti podpory:

A – podpora dlouhodobé činnosti spolků na 

území města Dvůr Králové nad Labem,

B – podpora kulturních akcí na území města 

Dvůr Králové nad Labem,

C – podpora aktivit neformálního vzdělávání,

D – podpora kulturních akcí mimo Dvůr Králové 

nad Labem.

Termín přijímání žádostí 2. kola: 1.–12. června 

2020.

Příjemci dotace mohou být subjekty či osoby, 

jejichž činnosti či služby jsou v zájmu města 

a jeho občanů. Žádosti musejí být podány ve 

stanoveném termínu na předepsaném formuláři 

s povinnými přílohami buď poštou, nebo osobně. 

Zároveň musí být originál žádosti naskenován 

včetně podpisu oprávněné osoby a zaslán elek-

tronicky na adresu dotacemesta@mudk.cz.

V případě, že si nevíte rady, můžete se s žádostí 

o konzultaci obrátit na odbor školství, kultury 

a sociálních věcí Městského úřadu Dvůr Králové 

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

č. 300a.

Kompletní vyhlášení dotačních programů 

a výzvy včetně formulářů najdete na webových 

stránkách města www.mudk.cz v sekci Rozvoj/

Granty a dotace/Dotace z rozpočtu města.

Miroslava Kameníková

Opět fungují městské mateřské školy, 
provozní doba zůstává nadále omezená 
Již v úterý 12. května byly pro děti 

znovu otevřeny mateřské školy, 

jejichž zřizovatelem je město 

Dvůr Králové nad Labem, tedy 

MŠ Drtinova a MŠ Elišky Krásno-

horské včetně všech jejich odlou-

čených pracovišť. S  otevřením 

mateřských škol souhlasila rada 

města. 

„Chtěli jsme pomoci primárně 

rodičům, kteří potřebovali 

chodit do  práce a  nemohli již 

zůstat doma na  ošetřování,“ uvedla k  tomu 

dříve místostarostka města Alexandra Jiřičková 

a  pokračovala: „Výhodou je, že v  Královéhra-

deckém kraji, respektive v okrese Trutnov, není 

počet pozitivně testovaných na  koronavirus 

vysoký, naopak stoupá počet vyléčených, takže 

se vracíme k normálnímu způsobu života.“ 

Mateřské školy fungují ve  zkrácené provozní 

době, a to zejména proto, aby bylo možné jejich 

chod zabezpečit personálně. „Některé paní uči-

telky totiž patří do  rizikové skupiny, některé 

zůstaly doma s  dětmi. Jsem ale ráda, že obě 

paní ředitelky dokázaly zajistit, aby bylo možné 

všechna pracoviště školek otevřít,“ podotkla 

místostarostka Alexandra Jiřičková.

První den obnovení provozu do mateřských škol 

nastoupilo 114 dětí, což je asi čtvrtina celkové 

kapacity všech zařízení. Celkem 65 jich přišlo 

do  MŠ Elišky Krásnohorské, 49 dětí přivítali 

v MŠ Drtinova.

S  opětovným otevřením základních škol pro 

žáky prvního stupně se pak počty dětí dochá-

zejících do mateřských škol zvýšily. Na všechna 

pracoviště MŠ Elišky Krásnohorské tak bude 

docházet zhruba 90 dětí, na MŠ Drtinova zhruba 

100 dětí. Protože jsou obě zařízení  nadále per-

sonálně oslabena, i v červnu budou fungovat

v omezeném provozu od 6:30 hod. do

15:30 hod. a další úprava bude případně řešena 

na základě potřeb rodičů. Mateřské školy také 

budou již od června otevřeny pro všechny děti, 

jejichž zákonní zástupci o to projeví zájem. 

Provoz ve školkách probíhá za zvýšených hygi-

enických a  bezpečnostních opatření, která 

vycházejí z  doporučení, jež za  tímto účelem 

vydalo Ministerstvo školství, mládeže a  tělo-

výchovy. Do  školky jsou přijímány pouze děti, 

které nemají žádné příznaky onemocnění, jako 

jsou teplota nebo rýma a  kašel. Děti a  paní 

učitelky nemusejí v  prostorách školky nosit 

roušky, přesto město Dvůr Králové nad Labem 

tyto ochranné pomůcky a  obličejové štíty pro 

zaměstnance poskytlo. Zároveň do  všech zaří-

zení dodalo dostatečné množství dezinfekce, 

protože v prostorách školek je třeba častěji uklí-

zet, dezinfi kovat například kliky, ve třídách vět-

rat. V souladu s hygienickými pravidly bylo vyře-

šeno i stravování dětí. Co se týká pobytu venku, 

děti mohou být pouze v areálu mateřských škol 

a jejich zahrad. Rodiče nebo prarodiče, kteří děti 

do školky doprovázejí, se v prostorách mateřské 

školy musejí pohybovat vždy v roušce a jen po 

nezbytně nutnou dobu.

„Situace, která nastala v souvislosti s obnovením 

provozu mateřských škol, nebyla jednoduchá 

ani pro rodiče a  jejich děti, ani pro personál 

školek. Děkuji tak všem za  to, že stanovená 

pravidla respektují a  dodržují je. Cílem je pře-

devším zachování našeho zdraví a zdraví našich 

dětí. Uvidíme také, jak se situace bude vyvíjet 

v následujících týdnech,“ uvedla místostarostka 

Alexandra Jiřičková a  dodala: „Zároveň děkuji 

všem, kteří se podílejí na zajištění provozu všech 

mateřských škol ve městě a pečují o děti, ať už 

se jedná o  paní učitelky, paní asistentky nebo 

nepedagogický personál.“ 

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický



Do prvních tříd základních škol ve Dvoře 
Králové nad Labem bylo zapsáno 169 dětí
Až v září začne školní rok 2020/2021, do lavic v prv-

ních třídách základních škol, které zřizuje město 

Dvůr Králové nad Labem, usedne výrazně méně 

dětí, než tomu bylo v předchozích letech. Netra-

dičního zápisu, který poznamenala koronavirová 

pandemie, se zúčastnilo celkem 169 dětí, přijato 

jich bylo 137, pro zbývajících 32 předškoláků 

rodiče požádali o odklad povinné školní docházky. 

Nejvíce prvních tříd – tři – chce tradičně otevřít 

ZŠ Schulzovy sady, kam rodiče zapsali 79 dětí 

a pro 14 z nich požádali o odklad povinné školní 

docházky. 

Dvě první třídy plánují otevřít na ZŠ Strž, kam 

bylo zapsáno 38 dětí (včetně 4 na odloučené 

pracoviště v Žirči). O odklad povinné školní 

docházky má z toho zažádáno 5 dětí. 

ZŠ Podharť má v plánu otevřít jednu první třídu. 

Zapsáno bylo 23 předškoláků, z toho 6 dětí má 

zažádáno o odklad povinné školní docházky. 

Na ZŠ 5. května bylo podáno 29 žádostí, z toho 

pro 7 dětí požádali rodiče o odklad povinné 

školní docházky. Škola tak plánuje otevřít jednu 

první třídu. 

Letošní zápisy se uskutečnily bez osobní pří-

tomnosti předškoláků. Jejich zákonní zástupci 

jen vyplnili buď žádost o přijetí, nebo o odklad 

a formulář odevzdali příslušné škole. Výsledky 

zápisů jsou zveřejněny také na webových strán-

kách jednotlivých škol. 

Pro srovnání: v roce 2019 se k zápisu do prv-

ních tříd základních škol zřízených městem 

Dvůr Králové nad Labem dostavilo 193 dětí 

(z toho bylo podáno 24 žádostí o odklad 

povinné školní docházky), v roce 2018 to bylo 

199 dětí (31), v roce 2017 pak 191 dětí (37) 

a v roce 2016 dokonce 237 dětí (29).

Miroslava Kameníková
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Vybrané zásahy městských 
strážníků za duben 2020 

Druh zásahu duben 2020 

BESIP přestupky  39

Veřejný pořádek (přestupek) 6

Obecně závazná vyhláška (přestupek) 1

OZV o volném pohybu psů 9

Majetek (přestupek) 6

Ztráty a nálezy 4

Odchyt zvířete (opatření) 16

Životní prostředí 1

Podávání alkoholu (kontrola) 1

Doručení písemnosti (šetření) 5

Živnostenský zákon 1

Pomoc v nouzi 6

Covid-19 (opatření) 13

Trestný čin 2

Celkem:  109

Pokuty v blokovém řízení 17

Na místě nezaplacených bl. pokut 6

Domluva 18

Předáno Policii ČR 2

Předáno na správní odbor MěÚ 14

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Péči o nově vysazené dřeviny 
usnadňují zavlažovací vaky

Město Dvůr Králové nad Labem i v letoš-

ním roce využije při péči o dřeviny speci-

ální zavlažovací vaky, které zajišťují stro-

mům a keřům postupné dodávání zálivky. 

Technické služby města Dvora Králové nad 

Labem tak za nákup dalších 60 kusů zapla-

tily téměř 42 tisíc Kč. 

„Tyto vaky se v loňském roce osvědčily, 

proto jsme se letos domluvili na nákupu 

dalších. Pracovníci technických služeb 

je pak nainstalovali v různých lokalitách 

města, například na Benešově nábřeží 

a v Čelakovského ulici, a to k dřevinám, 

které byly vysazeny vloni na podzim,“ říká 

starosta Jan Jarolím.

V současné době je tak po Dvoře Králové 

nad Labem rozmístěno 156 speciálních 

zavlažovacích vaků pro nezávislou kapko-

vou zálivku, které významným způsobem 

usnadňují péči o nově vysazené dřeviny. 

Tyto vaky pracovníci technických služeb 

pravidelně plní vodou, která se postupně 

uvolňuje zhruba po dobu 9 hodin do 

zeminy a dřevina ji tak na rozdíl od jednorá-

zové intenzivní zálivky využije efektivněji.

(mik)

V lese podél Krkonošské ulice vzniká 
soustava kaskád na odvod vody
Již tři měsíce stavbaři pracují na kompletní rekon-

strukci krajské silnice č. II/300 v Krkonošské ulici, 

a to v úseku od čerpací stanice až k odbočce na 

Vítěznou. 

„Pracovníci Městských vodovodů a kanalizací 

Dvůr Králové nad Labem již dokončili obnovu 

a prodloužení splaškové kanalizace, která je 

uložena v komunikaci a vede až na konec 

zahrádkářské kolonie. Dokončena je také první 

etapa obnovy vodovodu po křižovatku na 

Novou Ves. V současné době pokračují práce na 

obnově vodovodu směrem k vodojemu,“ říká 

místostarosta města Jan Helbich a připomíná, že 

5. května došlo v lokalitě k propojení obnovené 

větve vodovodu na tu stávající.

Co se týká prací na komunikaci, pracovníci spo-

lečnosti EUROVIA CS začali s výstavbou nové 

dešťové kanalizace včetně šachet a pokládky 

uličních vpustí. Dále provádějí sanaci vozovky od 

čerpací stanice po křižovatku na městský hřbitov. 

Dalším místem, kde probíhají intenzivní práce, 

je úsek v lese, kde stavbaři provádějí odvodnění 

komunikace. Bylo rozhodnuto podmáčené pod-

loží odtěžit a prostor pro opevnění koryta sano-

vat vrstvou lomového kamene. Jednotlivé části 

odvodnění budou příčně přepaženy prefabriko-

vanými železobetonovými dílci a jejich stabilita 

zajištěna opěrnými patkami z betonu. Tímto 

vznikne sestava kaskád, která bude jednak odvá-

dět vodu z polí nad lesem, jednak tlumit její sílu.

V dalších týdnech bude pokračovat pokládka 

dešťové kanalizace, dláždění koryta kaskád, pří-

pravné práce pro pokládku betonových obrub 

a realizace usazení železobetonových prahů. 

Právě kvůli jejich osazování bude od 21. května 

každý čtvrtek od 7:00 do 11:00 hod. uzavřen 

úsek v lese od křižovatky na Vítěznou po křižo-

vatku na Novou Ves. 

Miroslava Kameníková
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Technické služby města 
informují
Volné místo: 
strojník/plavčík

Technické služby 

města Dvora Králové 

nad Labem aktuálně 

nabízejí pracovní 

místo strojník/plavčík. Jedná se o práci na 

2 směny s osmihodinovou pracovní dobou 

a nástupem možným ihned. 

K náplni práce patří:

• provoz a údržba městských sportovišť;

• v zimním období provoz zimního 

stadionu;

• od jara do podzimu provoz letního 

stadionu;

• plavčík na koupališti.

Požadujeme: dobrý zdravotní stav.

Více informací o pracovní pozici poskytne 

vedoucí provozu sportovišť Zbyněk Wolf, 

tel.: 605 233 245.

Tyršovo koupaliště
V době uzávěrky Novin královédvorské 

radnice nebyl ještě znám termín otevření 

Tyršova koupaliště pro návštěvníky. Pro-

síme, sledujte webové stránky TSm.

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

www.tsdvur.cz

V říjnu nás čekají dvoje volby – 
senátní a krajské
Volby do zastupitelstev krajů a volby do 

Senátu Parlamentu České republiky byly 

vyhlášeny rozhodnutím prezidenta repub-

liky č. 169/2020 Sb. a uskuteční se v pátek 

2. a v sobotu 3. října 2020. Případné 

druhé kolo senátních voleb se bude konat 

o týden později, tj. v pátek 9. a v sobotu 

10. října 2020.                                              (ska)

Informace k možnosti města 
posunout splatnost místního 
poplatku z pobytu nebo jeho 
prominutí
V souvislosti s vyhlášením nouzového 

stavu a jeho negativními dopady do eko-

nomické sféry obyvatel obcí se vyskyto-

valy časté dotazy na možnost snížit místní 

poplatky nebo posunout jejich splatnost 

na dobu po ukončení nouzového stavu.

Obec může změnu sazby nebo splatnosti 

místního poplatku provést pouze změ-

nou stávající obecně závazné vyhlášky, 

a to na zasedání zastupitelstva obce. Rada 

obce ani starosta obce nemají pravomoc 

provádět změnu sazeb či splatnosti míst-

ních poplatků ani v době nouzového stavu. 

Správcem poplatku je obecní úřad, při-

čemž správa poplatku je výkonem pře-

nesené působnosti. Správce poplatku 

umožňuje provést v souladu s § 11 odst. 

3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

úhradu místního poplatku z pobytu, který 

je stanoven obecně závaznou vyhláškou 

města č. 3/2019, článek 6 Sazba poplatku, 

vždy nejpozději do 15. dne po uplynutí 

každého čtvrtletí, po lhůtě splatnosti 

bez jakékoliv sankce, a to: za období 

1. čtvrtletí roku 2020 do 15.10.2020 a za 

období 2. čtvrtletí roku 2020 do 15.12.2020.

odbor rozpočtu a fi nancí

V polovině května byly na základě vydaného povo-

lení pokáceny v Nedbalově ulici tři vzrostlé lípy. 

Dva stromy museli pracovníci odborné fi rmy 

skácet kvůli jejich snížené vitalitě, zhoršenému 

zdravotnímu stavu a špatné provozní bezpeč-

nosti. Stromy byly nebezpečné pro chodce 

i projíždějící cyklisty či vozidla. V jedné z lip 

byla patrná výrazná otevřená trhlina kmene, 

která vedla od země až ke kosternímu větvení, 

a vzhledem k rozměrům kmene hrozilo jeho 

prasknutí a statické selhání celého stromu. V pří-

padě druhé lípy došlo k destrukci dřevní hmoty 

v koruně, která i po odborném ošetření nadále 

ustupovala, a hrozil pád velkých suchých větví.

„Takové poškození stromů není možné brát na 

lehkou váhu. Před několika lety měla být právě 

v Nedbalově ulici skácena z bezpečnostních 

důvodů jiná lípa, na což bylo vydáno řádné 

povolení. Než však ke kácení došlo, zlomil ji 

prudký vítr. Jen shodou šťastných náhod tehdy 

padající strom nikoho nezranil,“ řekl starosta Jan 

Jarolím.

Poslední z trojice stromů byl pokácen kvůli pro-

bíhající rekonstrukci chodníku.

Chybějící stromy již na podzim nahradí mladé 

lípy. Ty budou v ulici vysázeny v rámci náhradní 

výsadby, kterou nařídil odbor životního prostředí.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

V Nedbalově ulici pokáceli tři lípy, 
nahradí je mladé stromky

Na  dva měsíce jsou 

ve  sportovní hale při 

ZŠ Strž ve  Dvoře Králové 

nad Labem namísto spor-

tovců stavbaři, kteří zde 

rekonstruují podlahovou 

krytinu.

„Podlaha v  hale již dlou-

hodobě nevyhovovala. 

V  nášlapné vrstvě byla 

deformovaná. Na  povr-

chu byly trhliny, pro-

tlačené dilatační spáry 

a  také vyvýšené beto-

nové základy pod sloupy 

pro sportovní nářadí. Vzhledem k tomu, že halu 

využívají nejen děti ze základní školy, ale také 

sportovní oddíly nebo veřejnost, je třeba pod-

lahu opravit a  vytvořit tak sportovcům odpo-

vídající podmínky,“ říká starosta Jan Jarolím. 

Kromě zástupců školy byl tak projekt diskutován 

také například se zástupci volejbalového klubu.

Během rekonstrukce dojde ke  kompletní 

výměně nášlapné vrstvy, která bude z polyure-

tanového materiálu, chybět nebudou ani veš-

keré úpravy pro správnou funkčnost nášlapné 

vrstvy. Stavební práce, které potrvají do

24. července letošního roku, realizuje fi rma Pro-

fi l Plus, s. r. o., Dlouhý Most, která vyhrála veřej-

nou zakázku. Město Dvůr Králové nad Labem, 

v  jehož majetku hala je, za  rekonstrukci zaplatí 

cca 2,2 mil. Kč.

Rekonstrukce podlahy v  hale případnou výuku 

školáků neomezí. 

„V souvislosti s opatřeními, která byla zavedena 

kvůli koronavirové pandemii, je hala uzavřena již 

od  11. března. I  když se nyní hovoří o  otevření 

vnitřních sportovišť a  postupně se obnovuje 

výuka žáků na prvním stupni a také žáků devá-

tých tříd, tělesná výchova stejně není povolena. 

I proto jsme se nakonec rozhodli, že rekonstrukci 

podlahy realizujeme již nyní, o čemž byly infor-

movány také všechny sportovní oddíly, které 

halu využívají,“ dodává ředitelka ZŠ Strž Šárka 

Šantrochová.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Sportovní hala ve Strži bude 
mít novou podlahu
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Městské informační centrum se 
přestěhuje do Švehlovy ulice 

Městské infomační centrum, které sídlí 

v čp. 2 na náměstí T. G. Masaryka, se bude 

stěhovat. V souvislosti se zamýšlenou 

rekonstrukcí střechy domu, kterou připra-

vuje město Dvůr Králové nad Labem jako 

jeho vlastník, bude totiž potřeba celou 

budovu vyklidit. Vystěhovat se tak musejí 

i prodejna kosmetiky z přízemí a Mateřské 

centrum Žirafa, které je v prvním patře. 

„Během příprav na rekonstrukci střechy 

došlo na přelomu března a dubna k vykli-

zení půdních prostor. Při té příležitosti byl 

odborně posouzen technický stav pod-

lahy na půdě. Výsledek odhalil, že bude 

nezbytné řešit také opravu části podlahy, 

která ale musí rekonstrukci střechy před-

cházet,“ vysvětluje místostarosta města 

Jan Helbich a pokračuje: „Vzhledem 

k tomu, že během prací dojde k rozkrytí 

části stropní konstrukce, pod níž se nachází 

prostory MC Žirafa, bylo z důvodu zajištění 

bezpečnosti rozhodnuto, že je třeba celou 

budovu na dobu rekonstrukce vyklidit. 

Stavební práce navíc bude doprovázet 

hluk a nadměrná prašnost a toto prostředí 

tak nebude vhodné ani pro děti a rodiče, 

ani pro návštěvníky informačního centra 

nebo prodejny. Vyklizení prostor má tak 

především snížit či eliminovat možná rizika 

vyplývající ze stavebních prací.“

Městské informační centrum návštěvníci 

nově naleznou ve Švehlově ulici čp. 400 

v prostorách bývalé cukrárny Vilma, ote-

vřeno by mělo být pravděpodobně od 

poloviny července 2020. 

Náhradní prostory město již prodejně kos-

metiky a MC Žirafa nabídlo, v případě jejich 

odmítnutí se bude hledat jiné řešení.   (mik)

Restaurování sousoší sv. Floriána v Žirči potrvá až do prosince
Město Dvůr Králové nad Labem se dlouhodobě 

věnuje opravám menších sakrálních památek 

a na realizaci těchto akcí pamatuje i letos. Během 

června tak začne restaurování sousoší sv. Floriána 

v Žirči, které je od roku 1964 vedeno na seznamu 

nemovitých kulturních památek.

Sousoší, které patří mezi drobné venkovské sak-

rální památky, vzniklo v období baroka v letech 

1725–1730 a jeho autorství je připisováno Jiřímu 

Františku Pacákovi, dvornímu sochaři žirečských 

jezuitů. Jedná se o barokní skulpturu vycházející 

z tradic dílny Matyáše Bernarda Brauna. 

„V současnosti je sousoší silně znečištěno pra-

chovými částicemi a je porostlé mechem. Na 

památce se projevují mikrotrhliny v pískovci, její 

podobu poznamenala i eroze povrchu a řadu 

dalších škod způsobili vandalové,“ popsal sou-

časný stav místostarosta Jan Helbich a dodal: 

„Protože je velmi pravděpodobné, že se bude 

stav památky nadále zhoršovat, je restaurátor-

ský zásah již nezbytný. Práce budou prováděny 

podle zpracovaného restaurátorského záměru.“

Restaurování sousoší, které by mělo trvat do 

poloviny letošního prosince, provede akade-

mická sochařka Nina Jindřichová, a to za téměř 

313 tisíc Kč včetně DPH. 

Realizace však bude částečně hrazena z fi nanč-

ních prostředků Královéhradeckého kraje, 

z jehož dotačního programu „Ochrana a pod-

pora kulturního a přírodního dědictví regionu“ 

se podařilo získat 179 tisíc Kč. Žádost o dotaci 

připravili pracovníci odboru rozvoje, investic 

a správy majetku. Zbývající prostředky uhradí 

město Dvůr Králové nad Labem ze svého 

rozpočtu.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Občané mají i letos další šanci 
zažádat o „kotlíkovou dotaci“ 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje připra-

vil další, s  největší pravděpodobností poslední 

výzvu tzv. „kotlíkové dotace“, jež si klade za  cíl 

snížit emise z  lokálního vytápění domácností. 

Výzva bude zveřejněna zřejmě již v průběhu čer-

vence 2020 s předpokládaným příjmem žádostí 

v září 2020. 

S ohledem na situaci, která nyní nastala v České 

republice v souvislosti s nákazou Covid-19, 

dovolujeme si nabídnout místo obvyklých semi-

nářů individuální konzultace pro občany. 

Téma konzultací je stejné, jako bylo v minulých 

seminářích – prioritně se budou zodpovídat 

otázky, které mají občané ohledně kotlíkových 

dotací – většinou je to problematika čerpání 

kotlíkové dotace, proces od  podání žádosti až 

po  úspěšné ukončení projektu, včetně způ-

sobu úhrady dotace. Dále nabídneme obča-

nům metodickou pomoc s vyplňováním žádosti 

o  dotaci a  realizací projektu. Občany také 

budeme informovat o rizicích, která hrozí, pokud 

se rozhodnou 

využít nabídek 

osobně nepro-

věřených zpro-

středkovatel-

ských fi rem. 

Tyto individu-

ální konzul-

tace občanů 

s  pracovníky 

K r a j s k é h o 

úřadu Králo-

véhradeckého kraje se v našem městě usku-

teční v  pondělí 8. června 2020 od 15:00 do 

17:00 hod. na  Městském úřadu ve  Dvoře Krá-

lové nad Labem v  zasedací místnosti starosty 

města. 

Všichni zájemci o  tuto problematiku jsou 

srdečně zváni!

Ing. Eva Šírková

odbor životního prostředí
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Město Dvůr Králové nad Labem nabízí formou 

obálkové metody k prodeji tři byty, které užívají 

nájemci s platnou smlouvou na dobu neurči-

tou. Jedná se o dva byty velikosti 2+1 a jeden 

byt 3+1 v domě čp. 1987, 1988, 1989 na Bene-

šově nábřeží. Zájemci o koupi mohou odevzdat 

své nabídky na podatelnu městského úřadu do 

středy 7. října 2020 do 17:00 hod.

Byty byly nabídnuty nájemcům k prodeji, ti 

však neprojevili o koupi zájem. Případný kupu-

jící nabývá práva a povinnosti s bytem spojené 

včetně trvajícího nájemního vztahu (podle ust.

§ 1106 občanského zákoníku).

Byt 3+1 č. 1989/11 na Benešově nábřeží 
čp. 1987, 1988, 1989
• byt č. 1989/11, 1. nadzemní podlaží domu 

bez výtahu, výměra 61 m2 (dispozice 3+1 

– kuchyň, 3 pokoje, předsíň, koupelna, WC, 

spíž a sklep),

• horkovodní dálkové vytápění a ohřev TUV,

• náklady spojené s vlastnictvím bytu: fond 

oprav 28 Kč/m2/měsíc, správa domu 197 Kč/ 

bytová jednotka/měsíc,

• minimální nabídková cena: 963.495 Kč,

• kauce: 48.175 Kč.

Byt 2+1 č. 1989/22 na Benešově nábřeží 
čp. 1987, 1988, 1989

• byt č. 1989/22, 2. nadzemní podlaží domu 

bez výtahu, výměra 45,9 m2 (dispozice 2+1 

– kuchyň, 2 pokoje, předsíň, koupelna, WC, 

sklep)

• horkovodní dálkové vytápění a ohřev TUV,

• náklady spojené s vlastnictvím bytu: fond 

oprav 28 Kč/m2/měsíc, správa domu 197 Kč/ 

bytová jednotka/měsíc,

• minimální nabídková cena: 737.659 Kč, 

• kauce: 36.883 Kč.

Byt 2+1 č. 1989/31 na Benešově nábřeží 
čp. 1987, 1988, 1989
• byt č. 1989/31, 3. nadzemní podlaží domu 

bez výtahu, výměra 50,8 m2 (dispozice 2+1 

– kuchyň, 2 pokoje, předsíň, koupelna, WC, 

sklep),

• horkovodní dálkové vytápění a ohřev TUV,

• náklady spojené s vlastnictvím bytu: fond 

oprav 28 Kč/m2/ měsíc, správa domu 197 Kč/ 

bytová jednotka/měsíc,

• minimální nabídková cena: 830.428 Kč, 

• kauce: 41.521 Kč.

V případě zájmu o prohlídku bytů kontaktujte 

referentku odboru ekonomiky a majetku města 

Petru Šimkovou, tel.: 499 318 134.

Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém řízení 

je mj. složení peněžité jistoty (kauce), která 

činí 5 % z minimální nabídkové ceny jednotli-

vých bytů. Zájemci o odkoupení výše uvede-

ných bytů mohou své nabídky spolu s čestným 

prohlášením, že splňují podmínky pro účast 

v tomto řízení, a dalšími doklady, doručit na pře-

depsaném formuláři do středy 7. října 2020 

do 17:00 hod. na podatelnu Městského úřadu 

Dvůr Králové nad Labem.

Více informací naleznou zájemci na úřední 

desce (zdroj oznámení: OEMM) nebo na odboru 

ekonomiky a majetku města, kontaktní osoba: 

Petra Šimková, e-mail: simkova.petra@mudk.cz, 

tel.: 499 318 134.

Text a foto: Jan Skalický

Město nabízí k prodeji tři obsazené byty na Benešově nábřeží

Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění
V životě člověka může nastat situace, kdy mu již 

zdravotní stav nedovolí přebírat důchod a podle 

potřeby s ním nakládat. V této životní situaci je 

možné využít zvláštního příjemce dávky důcho-

dového pojištění. Podle § 10 a § 118 zákona 

č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociál-

ního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 

rozhoduje obecní úřad o ustanovení zvláštního 

příjemce důchodového pojištění. Řízení je zaha-

jováno z moci úřední nebo na žádost. Podně-

tem zahájení správního řízení z moci úřední 

může být podnět oprávněné osoby, rodinného 

příslušníka či jiné osoby (fyzické i právnické). 

Obecní úřad žádost posoudí a ve lhůtě do 

30 dnů vydá správní rozhodnutí. 

Zvláštního příjemce lze ustanovit z několika 

důvodů, kdy by se výplatou dávky (důchodu) 

zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka 

sloužit, kdyby tím byly poškozovány zájmy osob, 

které je důchodce povinen vyživovat, nemůže-li 

oprávněný výplatu přijímat. 

Nejčastějším případem je okamžik, kdy 

důchodce nemůže důchod přijímat z důvodu 

špatného zdravotního stavu doloženého vyjá-

dřením ošetřujícího lékaře nebo mu dosud 

nebyl ustanoven opatrovník. V tomto případě je 

potřeba podat žádost na příslušný obecní úřad. 

Příslušnost obce k vydání rozhodnutí se řídí trva-

lým pobytem poživatele důchodu, žádosti vyři-

zují všechny obce na Královédvorsku.

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky 

důchodového pojištění si žadatel může vyzved-

nout a následně odevzdat na městském úřadě, 

kde získá bližší informace – Mgr. Kateřina Erle-

bachová, e-mail: erlebachova.katerina@mudk.cz,

tel.: 499 318 283 a Iva Jarolímková, e-mail:

jarolimkova.iva@mudk.cz tel.: 499 318 281, 

odbor školství, kultury a sociálních věcí, Roo-

seveltova 746. Žádost v elektronické podobě si 

může žadatel stáhnout ze stránek www.mudk.cz

v sekci Radnice/Životní situace/Sociální věci. 

Příslušná pracovnice zahájí správní řízení, které 

bude ukončeno vydáním správního rozhodnutí. 

Rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce 

je třeba doručit na Okresní správu sociálního 

zabezpečení v Trutnově.

Doklady, které se přikládají k žádosti:

• občanský průkaz (OP) žadatele;

• OP navrženého zvláštního příjemce;

• potvrzení ošetřujícího lékaře o zdravotním 

stavu;

• doklad o potvrzení důchodu.

Obecní úřad dohlíží nad plněním povinností 

zvláštního příjemce, tedy jestli zvláštní příjemce 

používá důchod jen ve prospěch důchodce, 

popřípadě rodinných příslušníků odkázaných 

na důchodce výživou. Pokud odpadnou důvody, 

pro které byl zvláštní příjemce ustanoven, může 

být na žádost původního příjemce nebo usta-

noveného zvláštního příjemce zahájeno správní 

řízení o zrušení ustanovení zvláštního příjemce 

dávek důchodového pojištění.

odbor školství, kultury a sociálních věcí

Už jen do  září se 

mohou návštěv-

níci Dvora Králové 

nad Labem a okolí 

zapojit do  turis-

tické hry Toulky 

nejen Králo-

védvorskem. Stojí 

to ale za to! Nejen, 

že se podívají 

na zajímavá místa v regionu, ale mohou vyhrát 

zajímavé ceny.

Hru připravilo město Dvůr Králové nad Labem 

s  cílem propagovat památky a  atraktivní turis-

tické lokality. Návštěvníci získávají na vybraných 

místech (ubytovací zařízení, restaurace, 

obchody atd.) známky, které nalepí do herního 

plánu, nebo do  něho při návštěvě tzv. bez-

obslužných míst obkreslí piktogramy. Díky tomu 

poznají turisticky nejzajímavější místa a podívají 

se např. na přehradu Les Království, na Čertovy 

hrady, k Masarykově studánce atd., kde najdou 

cedule s obrysovým piktogramem.

Základem hry je brožura s  pravidly, herním 

plánem, seznamem známkových a  bezobsluž-

ných míst a  podmínkami pro získání nálepek. 

Brožura je k dostání na všech známkových mís-

tech zdarma. Kromě Dvora Králové nad Labem 

zavede hra turisty i  do  Hořic, Miletína, Lázní 

Bělohradu nebo na hrad Pecku. Podle množství 

nasbíraných známek a obkreslených piktogramů 

se hráči mohou těšit na ceny, jež si vyzvednou 

v královédvorském městském informačním cen-

tru (od července nově ve Švehlově ulici čp. 400), 

nebo se dostanou do slosování a vyhrát mohou 

víkendový pobyt v Tree of Life v  Lázních Bělo-

hradu v  hodnotě 10 tisíc Kč, pobyt na  Kuksu, 

v Hotelu pod Zvičinou nebo v Safari Parku, dále 

dárkové poukazy do restaurací a kaváren či úni-

kovou hru v Kuksu atd. Výherci budou vylosováni 

v  září při městských slavnostech ve  Dvoře Krá-

lové nad Labem.

Více informací najdete na  turistickém portále 

na www.dvurkralove.cz/hra.

Miroslava Kameníková

Toulejte se regionem, sbírejte známky a vyhrávejte zajímavé ceny
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inzerce:

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 

V NOVINÁCH 

KRÁLOVÉDVORSKÉ 

RADNICE

Chcete inzerovat?

Nabízíme vám: 

Řádková inzerce 

od 150 Kč,

plošná inzerce

od 700 Kč.

Více informací:

 www.mudk.cz/cs/

radnice/noviny-radnice

 

tel.: 499 318 258

Duhový salon otevřen! Pedikúra – 603 264 432, 

masáže – 777 343 662. Pište! Volejte! Těšíme se! 

Zuzka + Jára 

Nabízím VÝUKU ANGLIČTINY. Vhodné 

pro začátečníky a středně pokročilé.

Tel.: 739 218 222, e-mail: kar.83@seznam.cz. 

KOVOŠROT SLOVANY
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

Vykupujeme:

Železo, barevné kovy, papír, plasty, sklo

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

Pondělí – Pátek: 7:00–16:00 hod.

Sobota: 7:00–12:00 hod.

www.slovany.cz

Pomáháme živnostníkům?
Ti z vás, co se pohybují na sociálních sítích, určitě 

zaregistrovali projekt portálu Královédvorsko na 

podporu drobných živnostníků „Pomáhejte nám 

pomáhat“. Vtipnou formou zde představili menší 

podnikatele Dvora. Nabízí se ale otázka, zda by 

podpora živnostníkům neměla přijít především 

od vedení města. Vím, že je již v jednání snížení 

nájemného a prominutí poplatků za zábor pro-

stranství. To je samozřejmé, ale stačí to???

Již v době „předkoronavirové“ často zaznívala 

kritika na vylidněné centrum města, zrušené 

obchůdky na náměstí a v jeho blízkosti. Bohužel 

jsem zatím nezaznamenala jediný počin, nápad 

nebo snahu vedení města, jak toto změnit. 

Veliký dík Královédvorsku, že mu není lhostejné, 

jak se ve městě žije.

Dana Bohutínská

zastupitelka (ODS)

Ve svém životním výročí

nechci jen tak zmizet z očí

a nic Vám nepovědět.

Jsem tu s Vámi řadu let.

Do Dvora jsem nastoupila,

když jsem dvacet sedm měla.

Zde jsem dva a šedesát.

Pamatuju dobře snad?

Poslední rok stěhování.

Tak to máme k spočítání,

že to vyjde akorát

počet let devadesát.

Děkuji Vám za soužití.

Bylo dobře s Vámi býti.

Pamatovat budu stále

Vaši štědrost na „Tři krále“.

Na všechny Vás vzpomínám

za ta léta, koho znám.

Ať už v práci, na ulici

u lékařů, v nemocnici

či řidiči na silnici.

Těm bych dík vzdát zvláště chtěla.

Když jsem na tříkolce jela

na mši svatou do kostela,

vždy ochotně přednost dali

a ještě mi zamávali.

Když se ke mně někdo hlásí

a vzpomíná na ty časy,

jak do školy chodili

o Bohu se učili,

tak se z toho raduji,

za vzpomínku děkuji.

Krásných vzpomínek je mnoho.

Uvědomuji si z toho,

že si víru zachovali

a svým dětem předávali,

když po čase, který letí,

učila jsem jejich děti.

Tak to shrnu dohromady:

Díky, že jsem byla tady.

Dej Bůh zdraví, dobré časy, 

v duši klid, ať světa krásy

užíváte s radostí.

Přeji dobra v hojnosti.

Maria, ať město chrání,

vyprošuji požehnání.                       Marta Čermáková

Poděkování

Není Vám lhostejné vyžití pro nejmenší děti 

ve Dvoře Králové nad Labem? Nám taky ne.

Co je mateřské centrum Žirafa?

Mateřské centrum Žirafa (dále jen MC) je občan-

ské sdružení vzniklé z  iniciativy rodičů pečují-

cích o děti na mateřské a rodičovské dovolené. 

Úkolem MC je podporovat maminky na mateř-

ské dovolené v  aktivní práci s  dětmi. Maminky 

zajišťují činnost MC dobrovolně a  bez nároku 

na  fi nanční odměnu. Žirafa funguje již sedm-

náct let.

Od  roku 2009 má MC pronajaté prostory 

od  města v  domě čp. 2 na  náměstí T. G. Masa-

ryka. Má zde k dispozici prostory přizpůsobené 

dětem a také pěknou zahrádku s dalšími atrak-

cemi. Pronájem se prodlužuje každý rok vždy 

na konci léta.

Těšily jsme se, že se v červnu opět po vynucené 

pauze otevřeme. I  my si potřebujeme na  svůj 

provoz vydělat. Dotace města a  zapůjčení pro-

stor nám na  fi nancování nestačí, jsme závislí 

i  na  darech a  akcích, které pořádáme. Finanční 

prostředky získáváme i  z  projektů (letos grant 

na 40 tisíc Kč, určený na výměnu koberců a úlož-

ných prostor na hračky).

Dne 15. 5. 2020 nám přišel doporučeně dopis, 

že „s  předstihem“ město dává na  vědomí, že 

v  domě bude rekonstrukce a  město nemá 

k  dispozici náhradní prostory vhodné pro naši 

činnost, a proto se musíme vystěhovat.

Vnímáme, že jsme byli prostě vyhozeni. O  co 

jiného se jedná, když musíme ukončit činnost, 

kterou nemáme kde provozovat? Nikdo s námi 

nekomunikoval, nikdo se nesnažil nás na danou 

situaci připravit nebo nabídnout náhradní 

prostory.

Ukončení činnosti na rok by pro naši organizaci 

znamenalo likvidaci celého MC. Poté, co nám 

byly oznámeny stavební práce, jsme šly za mís-

tostarostou města. Ten nabídl prostory v bývalé 

městské tržnici. Bohužel dle našeho pohledu 

pro matky s dětmi nevyhovující.

Nechceme se smířit s tím, že bychom měly skon-

čit s  naší činností. V  našem městě už je takhle 

málo příležitostí pro činnost s dětmi. Rozumíme, 

že město se pustilo do  rekonstrukce. Ovšem 

byla podceněna komunikace s  nájemníky. 

A  nevidíme snahu naše aktivity dále podporo-

vat. Bohužel pokud se nám nepodaří do začátku 

července najít vhodné prostory pro pokračování 

našeho spolku, hrozí, že centrum zanikne.

Chystáme se o  celé záležitosti aktivně jednat 

s vedením města a hledat jiné vhodné prostory 

pro naše MC. A k tomu potřebujeme vaši pomoc!

Pokud byste věděli o  vhodných prostorech, 

případně věděli, koho oslovit, kontaktujte nás, 

budeme vám vděční za každou pomoc.

kolektiv maminek MC Žirafa

Mateřské centrum Žirafa volá SOS! 

Firma Kartony-obaly, s. r. o., Hajnice, výrobce obalů se 17letou tradicí

Hledá zaměstnance na následující pozice:

• Technický pracovník/seřizovač/údržbář

   s obsluhou strojů

• Pracovník do výroby kartonových obalů  

  – pomocné práce a lepení krabic

Kontakt:

Tel.: 775 119 731

E-mail: kartonyobaly@seznam.cz
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DK12233    cena: 4.999.000 Kč
Prodej komerčního objektu u hlavní komunikace v Kocbeři
u DKnL, skladovací a výrobní prostory, kancelář, byt 4+1.

DK12955    cena: 25.000.000 Kč
Prodej zavedeného, celoročně provozovaného rodinného

penzionu s restaurací v podhůří Krkonoš.

DK13043    cena: 1.760.000 Kč
Prodej 1/2 zděného rodinného domu s garáží a bytovou

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

DK13056    cena: 599.000 Kč
Byt 1+KK o obytné ploše 24 m2 v přízemí zděného domu

s vlastní kolnou, půdním prostorem v centru města DKnL.

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 kanceláře

klíč k vaší
spokojenosti
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Společenská rubrika
Noví občánci města
V dubnu 2020 se narodilo 14 občánků našeho města – 5 chlapců a 9 děvčat.

Jana Náhlovská, evidence obyvatel

Úmrtí
V dubnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 24 lidí, z toho bylo 14 králo-

védvorských občanů, 8 mužů a 6 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

Sňatky
V měsíci dubnu uzavřeli v Kuksu manželství tito snoubenci:

David Dědek a Michaela Ulmanová   – 24. 4. 2020

Roman Krejza a Lenka Jaklová    – 24. 4. 2020

Údaje jsou zveřejněny na základě poskytnutého souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti ani v dubnu nemohli navštěvovat 

jubilanty s gratulací a kytičkou. Z tohoto důvodu obdrželo 29 občanů gra-

tulaci poštou. V tomto období oslavil 1 pár diamantovou svatbu, 13 párů 

zlatou svatbu a 5 párů stříbrnou svatbu.

Lenka Havlová, Komise pro občanské záležitosti

Poděkování 
Děkujeme lékařům a sestrám z oddělení urologie a interny královédvorské 

městské nemocnice za vzornou péči o pana Ivana Hlavatého, za lidský pří-

stup nejen k nemocnému, ale i k jeho rodině. Vážíme si Vaší práce!

manželka Jana a dcery

Děkuji našim pečovatelkám, pečovatelům, sociálním pracovníkům...
Od  začátku března prochá-

zíme náročným obdobím 

poznamenaným koronavi-

rovou pandemií. Celé toto 

období zvládáme díky obrov-

ské a nevídané podpoře celé 

místní a  širší komunity, ale 

zejména díky všem našim 

zaměstnancům. Náročná 

doba velmi prověřila charak-

tery a  sílu našich pečovate-

lek, pečovatelů, pracovníků 

v  sociálních službách, soci-

álních pracovníků, uklízeček 

a  všech ostatních profesí. Ti 

všichni museli denně čelit 

obavám z  nákazy a  strachu 

z  toho, zda dokážeme naše 

klienty – seniory a  osoby 

bez domova – ochránit před 

nákazou Covid-19. 

Když se našich zaměstnanců 

budete ptát, proč dělají tuto 

práci, všichni bez výjimky 

vám řeknou, že ta práce má 

smysl, je důležitá a potřebná. 

Tou nejkrásnější odměnou 

v  pečovatelské službě je 

úsměv a  spokojenost našich 

klientů a jejich blízkých, jejich 

pozitivní zpětná vazba, to, že mohou a  umějí 

pomoci; v azylovém domě a noclehárně je tou 

nejkrásnější odměnou klient, který se vrátil zpět 

do běžného života, nebo k němu aspoň nakročil. 

Naši zaměstnanci (a to všichni bez výjimky) mají 

touhu po pomáhání v sobě hluboce zakořeně-

nou. Naše práce mění pohled na svět a život jako 

takový. Pomáhá nám uspořádat si životní hod-

noty právě proto, že víme, jak těžký život umí 

být a jak se může ve vteřině změnit. Všechny mé 

kolegyně/všichni mí kolegové si zaslouží úctu 

nás všech a poděkování za způsob, jakým pomá-

hají. Až je uvidíte ve městě, v autech, zamávejte 

na  ně a  usmějte se. Bude to vaše symbolické 

poděkování za  jejich náročnou, ale krásnou 

a smysluplnou práci, kterou vykonávají pro naše 

obyvatele. 

Sledujte naše stránky www.psdvurkralove.cz, 

na  konci měsíce vám představím jednotlivé 

pracovníky v přímé péči, abyste si mohli udělat 

představu o lidech, kteří v našem městě zajišťují 

péči a  pomoc lidem v  nouzi, ať už seniorům, 

lidem se zdravotním postižením nebo osobám 

bez domova.  

Všem svým kolegyním a  kolegům děkuji 

za skvěle zvládnuté nejnáročnější období v celé 

historii naší organizace!  

S úctou mým drahým kolegyním a kolegům!

Mgr. Marcela Hauke, ředitelka 

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem 

V souvislosti s ukončením výroby 

a pečení trdelníků bychom chtěli podě-

kovat všem, kteří podpořili činnost Farní 

charity Dvůr Králové nad Labem zakou-

pením trdelníků na některé z veřejných 

akcí, kterých jsme se za posledních více 

než deset let účastnili.

S výrobou a pečením trdelníků jsme 

začali v roce 2010. Důvodem byla mož-

nost získat další zdroj fi nančních pro-

středků na dofi nancování sociálních 

služeb a také vytvoření fi nanční rezervy 

pro naši činnost. Do této aktivity byli v rámci dobrovolnictví zapojeni 

zaměstnanci naší charity. Účastnili se pečení ve svém volném čase. Postu-

pem času jsme získali skupinku dalších dobrovolníků. 

Při pečení jsme zažili veselé i krušné chvilky, užili jsme si rozmary počasí. Za 

všech okolností jsme přitom ale důsledně dbali na kvalitu našich trdelníků.

Pečení trdelníků splnilo účel a přineslo nejen potřebné peníze, ale i zvi-

ditelnění charity jako takové a pro naši organizaci pak zkušenosti s jiným 

druhem práce. V neposlední řadě nám tato činnost přinesla i větší souná-

ležitost mezi zaměstnanci.

Ke konci minulého roku jsme se rozhodli pečení trdelníků ukončit. Děku-

jeme proto všem, kteří nás podpořili nákupem. Organizátorům akcí 

a trhů pak za možnost se zúčastnit. A díky patří všem našim zaměstnancům 

a dobrovolníkům za práci, kterou při pečení trdelníků odvedli.

Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Královédvorská Farní charita 
končí s pečením trdelníků
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Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 2019/2020

Letošní poslední měsíc školního roku bude 

ve znamení horečnaté práce: odmaturovat ve 

státní i profi lové části obou maturitních ročníků, 

vykonat přijímací řízení a administrativu s tím 

spojenou, ukončit druhé pololetí v ostatních 

ročnících. Vše bez tradičních exkurzí, výletů, 

akcí spojených s tímto obdobím. Bez Coolfestu, 

bez vystoupení žáků na závěrečných školních 

a sportovních akcích. Zvláštní, hektický konec 

školního roku ve stále ztichlé budově gymná-

zia. Jak se vměstnají události běžně rozeseté do 

dvou měsíců v jeden?

Přijímací řízení proběhne 8. a 9. června 

(8. června do čtyřletého studia, 9. června do 

šestiletého studia), výsledky pošle Centrum do 

15. června a 16. června. Zápisové lístky je nutno 

odevzdat ve zrychlené lhůtě 7 dní, nejpozději do 

23. června pro čtyřletou a 24. června pro šesti-

letou formu studia. Případný náhradní termín 

– po řádném omluvení do 3 dnů řediteli školy 

– je stanoven na 23. června (termín odevzdání 

zápisového lístku poté do 3. července). Všechny 

potřebné informace včetně dat přípravných 

kurzů a potřebné registrace na ně jsou na webu 

školy www.gym-dk.cz.

Mezitím proběhnou dlouho očekávané matu-

rity: státní část (jen didaktické testy) je v plánu 

1. a 2. června (čeština, matematika, jazyky), 

3. června didaktický test z MAT+ (volitelný), od 

10. června do 12. června maturují v profi lové 

části žáci šestiletého studia (6. C) a v týdnu od 

15. června do 18. června vyzkoušíme žáky čtyř-

letého studia (4. A). Důstojnému slavnostnímu 

předávání maturitních vysvědčení, vzhledem 

k hygienickým opatřením ve strohé formě, 

jsme se nechtěli vzdát; je v plánu 15. června 

v 17:00 hod. pro 6. C a 19. června v 15:00 hod. 

pro 4. A. Místem předání bude zahrada školy 

v případě vhodného počasí, jinak proběhne 

v aule školy, v obou případech za omezeného 

počtu rodinných příslušníků absolventů.

Výuka nižších ročníků bude i nadále probíhat 

distanční formou, vzhledem k daným podmín-

kám by to šlo jen stěží prezenčně, organizačně 

i personálně by bylo velmi komplikované, ne-li 

nereálné skloubit výše uvedené procedury, 

a ještě do toho učit skupiny za striktních podmí-

nek (třídy v plném počtu nelze). 

Důkazem toho, že škola funguje stále, jsou 

např. i výsledky našich žáků v květnové krajské 

Středoškolské odborné činnosti: dva žáci naší 

školy obsadili první dvě místa a Renáta Šormová 

postupuje do celostátního kola. Bravo!

Přejeme všem maturantům především pevné 

nervy, zdárné ukončení studia, úspěšné zvlád-

nutí přijímacích zkoušek na vysoké školy 

(v době, kdy píši tento článek, ještě VŠ nezměnily 

termíny a nevydaly jasná pravidla pro přijetí!) 

a těšíme se na nové tváře v dalším, doufejme 

stabilnějším školním roce!

Mgr. Martina Kubíková

ředitelka

Červen na gymnáziu

Šestnáctileté studentce 1. A našeho gymnázia 

Sáře Erbenové se splnil její sen, když se pro-

střednictvím České olympijské nadace setkala 

s jedním ze svých vzorů: trojnásobným (a stále 

úřadujícím) halovým mistrem světa v běhu na 

400 metrů Pavlem Maslákem. 

Společná rozcvička i běhání s takovou hvězdou 

je zážitek, na který se nezapomíná. „Setkání pro-

běhlo v Praze ve Stromovce a samozřejmě jsem 

si ho moc užila a jsem ráda, že jsem se mohla 

s Pavlem Maslákem osobně setkat. Největ-

ším překvapením pro mě byl dárek v podobě 

rukávů, ve kterých dříve závodil,“ přibližuje krá-

lovédvorská atletka a gymnastka svůj velký den.

Držíme Sáře palce, aby si splnila i své další spor-

tovní sny, třeba zrovna při reprezentaci našeho 

gymnázia nebo místního Sokola. Jistě jí v tom 

pomůže i její inspirativní setkání s Pavlem 

Maslákem.

PhDr. Ivo Rejchrt

Zdroj fotografi í a další informace: https://czechteam.

info/novinky/maslak-rozdaval-radost-atlet-cvicil-s-

detmi-z-ceske-olympijske-nadace

Setkání s legendou

Renáta Šormová postoupila mezi 
nejlepší mladé vědce České republiky
Středoškolská odborná činnost jako jedna 

z mála soutěží probíhá i za stávajících omezení: 

její účastníci výsledky svého dlouhodobého 

výzkumu vtělili do  písemné studie a  doplnili ji 

formou internetové videoprezentace a  reak-

cemi na dotazy. 

V krajském kole této prestižní soutěže jsme měli 

dva zástupce, a  to v  nabité kategorii Zeměděl-

ství, potravinářství, lesní a  vodní hospodářství. 

Oba tam skvěle uspěli: Ondřej Vaněk (6. C) obsa-

dil krásné 2. místo s prací Vliv hudby na aktivitu 

kvasinek, Renáta Šormová (5. C) pak zvítězila 

a postupuje do celostátního kola. Požádali jsme 

ji o přiblížení jejího výzkumu, s nímž bude repre-

zentovat nejen naše gymnázium, ale i  město 

a kraj. 

„Ve  své práci jsem se zaměřila na  změny 

v  expresi genů mezi citlivým a  dvěma rezis-

tentními kmeny vlasovky slezové. Exprese genů 

je proces, pomocí něhož se daná informace 

z genu převede v buňce do struktury proteinu. 

V  tomto případě na P-glykoprotein, což je pře-

našeč na  cytoplazmatické membráně buněk, 

odpovědný za vylučování léčiv z buněk do jejich 

vnějšího prostoru. Vlasovka slezová je parazit 

žijící ve  slezu (žaludku) malých přežvýkavců, 

jenž způsobuje onemocnění zvané hemon-

chóza. Napadení jedinci rychle slábnou a v nej-

závažnějších případech tomuto onemocnění 

podléhají. Zvýšená exprese genů kódujících 

P-glykoprotein by mohla zapříčinit snadnější 

vylučování léčiva a s tím spojený vznik a rozvoj 

rezistence vlasovky slezové vůči koncentracím 

léčiv, které by ji za běžných podmínek usmrtily. 

Ráda bych zde poděkovala paní RNDr.  Janě 

Dobrorukové za její podporu během tvorby mé 

práce a  za  seznámení s  Mgr.  Pavlínou Kellero-

vou, pod jejímž vedením jsem na  Katedře bio-

chemických věd Farmaceutické fakulty Univer-

zity Karlovy v Hradci Králové uskutečnila veškeré 

své pokusy. 

Výsledky práce prokázaly zvýšenou expresi 

genů kódujících P-glykoprotein u  rezistentních 

kmenů, což je klíčová skutečnost pro vývoj 

nových a  účinnějších léčiv využitelných v  boji 

s touto parazitickou hlísticí.

Celý průběh tvorby práce mi dal cenné zkuše-

nosti v oblasti molekulární biologie, které bych 

se ráda věnovala i  po  zakončení mého středo-

školského studia.“

Gratulujeme a  přejeme Renátě hodně zdaru 

v celostátním kole i dalším vědeckém výzkumu!

PhDr. Ivo Rejchrt

Desatero studenta vzdělávaného 
domácím studiem kvůli epidemii 
koronaviru
1) Pokud si zapínáš kameru během skupinového 

hovoru s učitelem, ujisti se, že jsi oblečený.

2) Před domácím úkolem z tělocviku se důkladně 

procvič a ujisti se, že ty kotouly v kuchyni nikdo 

z rodiny neuvidí.

3) Pokud vypracovaný online zadaný úkol posí-

láš pozdě, výmluva typu „nebyl jsem doma“ 

nefunguje.

4) Pokud budeš při online hodině neustále 

používat ikonu ZTLUMIT u vyučujícího, hrozí ti, 

že neuslyšíš, co říká.

5) Podvádění u testu není správné, ani když použí-

váš anonymní režim. Pokud píšeš test z postele, je 

netaktní si tahák schovávat pod peřinou.

6) Učitele bitcoiny neuplatíš.

7) Netfl ix se mezi odpolední zájmové kroužky 

nepočítá.

8) Ciť se výjimečně, homeschooling je výsada 

naší doby, a to přesto, že čerstvý vzduch při 

procházce do jídelny pobyt pod digestoří 

nenahradí.

9) Nezapomeň, kudy se chodí do školy ani kvůli 

komu se tam tak rád vracíš (což je striktně na 

tobě).

10) Nad nejistou maturitou nezmatkujeme, 

snažíme si užít ono vzrušení.

Ondřej Vaněk (6. C)



Na ZŠ Strž se tvůrčímu psaní daří
Na 1. stupni ZŠ Strž 

máme partu holek, které 

se kamarádí s papírem, 

tužkou a hlavně s naší 

krásnou češtinou. Zúčast-

nily se několika literárních 

soutěží a posbíraly kromě 

ocenění i tolik důležité 

zkušenosti. Své spisovatelské umění stihly ještě 

předvést na jedné z posledních soutěží, jejíž 

organizaci nepoznamenala opatření spojená 

s karanténou. 

Mensa ČR vyhlásila tvoření na téma Personifi -

kace. Dívky tak musely ve své práci propůjčit 

obyčejným věcem lidské vlastnosti. Vdechly 

život školním pomůckám, a tak vzniklo velice 

pěkné kolektivní dílko, kde si na život v aktovce 

stěžuje pomačkaný sešit spolu s dobráckým 

penálem a věčně nespokojenou gumou. Celá 

soutěž měla celostátní charakter a nebyla 

věkově omezená. O to více nás těší, že Marii 

Bukovskou, Anetu Erbenovou a Elišku Závodnou 

ze třídy 5. B vybrala odborná porota a pozvala 

ke slavnostnímu předání ceny do Prahy, které by 

mělo proběhnout na konci školního roku. 

Přejeme dívkám, aby jim chuť do psaní vydržela 

co nejdéle, a moc jim blahopřejeme!

Mgr. Jana Hronešová

Informace ze 
ZŠ Podharť
Žáci 9. tříd nastoupili do školy
Od 11. května dostali 

naši „deváťáci“ pří-

ležitost vrátit se zpět 

do lavic. Velice mile nás 

překvapilo, že u nich 

nezvítězila pohodlnost, 

ale smysl pro zodpověd-

nost, přestože byl návrat dobrovolný. Většina 

možnost přípravy na přijímací pohovory využila. 

Z 31 žáků jich nakonec dorazilo 24, vznikly tedy 

dvě skupiny a intenzivně třikrát v týdnu procvi-

čují celé dopoledne matematiku a češtinu, zkou-

šejí si přijímací pohovory nanečisto a pracují 

s chybami. 

Věříme, že tato snaha přinese ovoce a všichni se 

dostanou na jimi zvolené střední školy. Moc by-

chom jim to přáli.

Mgr. Edita Vaňková

ředitelka

Na Podharti ožil Harry Potter

Žáci 6. tříd ZŠ Podharť si letos opravdu užili 

návrat k Harrymu Potterovi. Díky dotaci z Krá-

lovéhradeckého kraje jsme jim do pracovních 

činností zakoupili Lego, a tak pod jejich rukama 

doslova ožíval svět tohoto hlavního hrdiny. 

Podle náročnosti se rozdělily 6. třídy do sku-

pin a společně sestavovaly velkou síň, hodino-

vou věž, famfrpálový zápas, nesměl chybět ani 

vlak a vrba mlátička. Práce šla pěkně od ruky. 

A aby byl zážitek dokonalý, poslouchaly se 

melodie z fi lmu, při češtině pracovalo s úryvky, 

při matematice počítaly úlohy na dané téma 

a i v dalších předmětech se vynořoval děj této 

oblíbené knihy. 

Téměř hotové výrobky se těší na šikovné ruce, 

které dokončí, snad již bez roušek, své dokonalé 

dílo.

Mgr. Stanislava Vojtíšková

zástupkyně ředitelky

Zprávy ze ZŠ Schulzovy sady
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Nezahálíme – opravujeme

Nepřítomnosti žáků využívá škola k opravám

a údržbě. Mezi větší práce patří přeměna bývalé 

učebny fyziky v kmenovou třídu. Odstraněny 

byly užíváním poškozené pracovní stoly se 

zastaralými rozvody i děravé linoleum, opraveny 

byly stěny, obklady i přívod vody. Byla položena 

nová podlahová krytina, nainstalována kon-

strukce stupínku, natřeny dveře a radiátory, 

vymalováno příjemným odstínem žluté. Nové 

lavice a židle doplní interiér v kombinaci žluté

a modré. Teď už se třída těší na návrat žáků.

Oblíbená školní jídelna se pyšní novým hlav-

ním vchodem. Původní kovové dveře zásadně 

poškodila koroze, zub času se do nich vydatně 

zakousl. Proto byla výměna nutná. Aby nebyly 

přerušeny pracně obnovené stravovací služby, 

byly práce prováděny přes víkend. Kvůli výpadku 

během školního roku, pokud to situace dovolí, 

bude školní jídelna nabízet své služby veřejnosti 

během celých letních prázdnin.

Mgr. Ivan Jugl, ředitel

Stříbrná zeměkoule se leskne zlatě
DDM Jednička vyhlašuje každoročně ekologic-

kou soutěž ke Dni Země pod názvem Stříbrná 

zeměkoule. Pravidelně se jí účastní třídní kolek-

tivy zejména 1. stupně školy. Přes předčasné 

ukončení letošního ročníku se podařilo dvěma 

třídám úspěšně zabodovat. Třída 5. C nasbírala 

použitých hliníkových obalů dost pro 5. místo 

v soutěži, třída 5. D byla 

ještě úspěšnější a její 

výkon jí vynesl 1. místo. 

Gratulujeme oběma 

kolektivům, vážíme si 

jejich přínosu pro péči o životní prostředí.

Mgr. Ivan Jugl, ředitel

Dějepis za časů koronaviru
Koronavirus zasáhl všechny oblasti našeho 

života. Jako učitelé jsme byli ze dne na den 

postaveni před výzvu, z prezenční výuky se stala 

výuka distanční. Bylo třeba velice rychle vytvo-

řit způsob, jak co možná nejefektivněji ve výuce 

pokračovat i v nastalých podmínkách.

Prostřednictvím školního e-mailu mají naši žáci 

přístup k mnoha aplikacím např. komunikační 

platforma Microsoft Teams, aplikace na tvorbu 

kvízů Microsoft Forms či Microsoft Stream, 

nástroj vhodný pro přenos audiovizuálního 

obsahu. Pro výuku dějepisu tak využívám roz-

manité spektrum možností.

Při online hodinách v podobě videohovorů 

na Microsoft Teams žákům promítám výu-

kové prezentace, které obsahují obrázky 

k danému tématu, mapy a následně stručný 

zápis, který žáci přepisují do sešitů. Dále opa-

kujeme již probranou látku, sledujeme tema-

tická videa a hrajeme didaktické hry. Aby se 

žáci mohli k nové látce později vrátit, tytéž 

prezentace opatřené zvukovým komentářem 

v podobě videí vkládám na Microsoft Stream. Na 

to se mi dostalo pozitivních ohlasů i z řad rodičů, 

které dějepis po letech konečně baví.

Osobně dbám apelu nepřetěžovat žáky ani 

jejich rodiče. Práce není klasifi kována, je 

ovšem vyžadováno její plnění. Výuku pojímám 

vyváženě. Jako doplňkové materiály mají žáci 

rovněž doporučení zhlédnout dokumentární 

a historické fi lmy, které činí i tento způsob výuky 

pestřejším a zbavuje jej jednotvárnosti. Věřím, 

že na získané vědomosti tak bude možné po 

návratu do školy navázat.

Mgr. Kristýna Hloušková
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V pondělí 18. května obno-

vil svůj provoz pro veřejnost 

Dům dětí a mládeže Jednička 

ve Dvoře Králové nad Labem. 

Děti tak mohou opět navště-

vovat své oblíbené kroužky. 

Z původní nabídky jich je otevřeno celkem 

41. „Z kroužků, které se konají v DDM nebo 

v externích prostorech, jsme jich neotevřeli 

zhruba dvacet. Jednalo se o ty, kde jsme nebyli 

schopni zajistit externí lektory, protože někteří

z nich patří do rizikových skupin a my je neměli 

kým nahradit. Nekonají se také kroužky, které 

jsme vedli na ZŠ 5. května. Od 25. května jsme 

naopak otevřeli kroužky v ZŠ Bílá Třemešná, 

kde byl o jejich obnovení zájem,“ řekla ředitelka 

DDM Jednička Iveta Hanušová.

Jak dále podotkla, naplněnost jednotlivých 

kurzů je individuální. „Oslovili jsme rodiče, zda 

budou děti na kroužky posílat. V návaznosti 

na zpětnou reakci jsme pak zrušili ty, kam by 

docházelo pouze jedno dítě, od dvou zájemců 

ale tam, kde to je možné, fungujeme. V někte-

rých případech je dokonce kapacita kroužků 

téměř naplněna,“ upřesnila Iveta Hanušová.

Znovuobnovení provozu DDM Jednička pro-

bíhá za zvýšených hygienických opatření. 

„Protože kroužky začínají většinou ve stejnou 

hodinu, tak abychom zabránili hromadění dětí 

u vstupu do budovy, máme otevřené dva 

vchody, kromě hlavního i nouzový. U každého 

vchodu je pracovník DDM, který od dětí vezme 

čestné prohlášení o bezinfekčnosti, které musejí 

rodiče podepsat, rozdělí děti podle jednotli-

vých kroužků, vydezinfi kuje jim ruce a předá je 

vedoucím,“ popsala opatření Iveta Hanušová 

a pokračuje: „Během kroužků jsme zajistili tam, 

kde to je možné, aby děti měly mezi sebou 

dostatečné rozestupy, nošení roušek záleží 

na typu činnosti. V případě kolektivní práce je 

musejí mít, v případě aktivit na zahradě v are-

álu DDM ne, případně činnosti dětí střídáme, 

aby nemusely být v roušce po celou dobu. Co 

se týká lektorů, ti k celé situaci přistupují velmi 

odpovědně, a kde to je nutné, také roušky 

nosí. Ochranných pomůcek máme v tuto chvíli 

dostatek, někteří lektoři mají vlastní, od města, 

našeho zřizovatele, jsme obdrželi roušky, 

respirátory, obličejové štíty a také dezinfekci. 

Pokud by ale došlo ke zhoršení epidemiologické 

situace, nastavená opatření bychom museli buď 

přehodnotit, nebo v nejhorším případě kroužky 

zrušit.“

Zatímco kroužky budou otevřeny až do pátku 

26. června, všechny akce pro veřejnost, které 

DDM Jednička plánoval na květen a červen, byly 

nakonec zrušeny. 

„Týká se to okresních kol soutěží pro školy, závě-

rečné akademie, Dnu dětí, sportovních her pro 

mateřské školy a dalších akcí. Podařilo se nám 

ale přesunout Juniorfi lm, který se uskuteční 

25. a 26. září,“ uvedla Iveta Hanušová, která nyní 

řeší např. vrácení peněz za zrušené kroužky. 

„Rodičům jsme tuto možnost nabídli, někteří ji 

nevyužili, jiní ano,“ podotýká k tomu.

Ani během uzavření DDM pro veřejnost jeho 

pracovníci nezaháleli. Kromě nabídky kroužků 

na další sezonu nyní připravují prázdninové 

tábory. „Prozatím vše nasvědčuje tomu, že se 

tábory konat budou. Zatím jsme nechali v plat-

nosti původní táborový program – tři pobytové, 

jeden stanový a řadu příměstských táborů, jen 

jsme vyzvali rodiče, aby zatím platby nehradili. 

I tak již mají někteří zaplaceno. Nyní čekáme na 

konkrétní pokyn vlády, zda tábory povolí a za 

jakých podmínek, nebo zda je zruší. Pak bychom 

peníze samozřejmě vraceli,“ dodala ředitelka 

DDM Iveta Hanušová.

Podrobnosti o činnosti DDM Jednička najdete 

na www.ddmdvurkralove.cz.

Miroslava Kameníková

Do DDM Jednička se 18. května vrátily děti, kroužky 
budou fungovat až do konce června

ZUŠ R. A. Dvorského opět 
zahájila výuku
V  pondělí 

11. května byla 

opět zahájena 

výuka také 

na  Základní 

umělecké škole 

R. A. Dvorského 

Dvůr Králové 

nad Labem. 

„Ale vzhledem k  ochraně zdraví žáků 

a  zaměstnanců školy se jednalo nejprve 

o  individuální výuku kromě výuky zpěvu 

a  hry na  dechové nástroje. Kolektivní 

a  ostatní výuka přijde na  řadu v  dalších 

týdnech a  záležet bude na  splnění hygi-

enických podmínek,“ uvedla ředitelka 

ZUŠ Vladimíra Matušková. Zároveň ale 

pokračuje distanční vzdělávání žáků, kteří 

zpět do  ZUŠ nenastoupili, protože pre-

zenční výuka je dobrovolná.

Žáci, jejich zákonní zástupci i zaměstnanci 

školy musejí dodržovat daná hygienická 

pravidla a  pokyny pro pohyb ve  škole. 

„Škola je uzamčená a  učitelé si pro žáky 

chodí ke  vchodu, při vstupu do  budovy 

školy je povinná dezinfekce rukou a ve spo-

lečných prostorách musejí všichni nosit 

roušky a  dodržovat stanovené rozestupy,“ 

dodává Vladimíra Matušková, která pro 

organizaci obdržela dostatek ochranných 

pomůcek i  dezinfekce, jež zajistilo město 

jako zřizovatel.

Miroslava Kameníková

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad 
Labem je přístupné návštěvníkům
Městské muzeum ve Dvoře 

Králové nad Labem se po 

pauze způsobené koronavi-

rovou pandemií znovu ote-

vřelo návštěvníkům v úterý 

12. května 2020.

„Jsme rádi, že k nám 

lidé mohou opět zaví-

tat. Do konce května byly přístupné pouze 

stálé expozice umístěné v Kohoutově dvoře 

– tedy Tradice vánočních ozdob, Histo-

rie města Dvora Králové a textilní průmysl 

na Královédvorsku – a galerie ve Špýcharu 

s Křížovou cestou. Expozice textilního tisku, 

která je umístěna v prostorách Střední školy 

informatiky a služeb na nábřeží Jiřího Wolkera, 

bude otevřena v polovině června,“ říká zastupu-

jící ředitelka městského muzea Dana Humlová.

O akce, které se měly konat v uplynulých týd-

nech, veřejnost nepřijde. Výstava Nyní a dříve – 

Dvůr Králové na fotografi ích, která se původně 

konala ve Špýcharu, bude od 1. července do 

30. srpna 2020 nově přístupná ve výstavních 

prostorách Staré radnice. Výstava o historii 

skautského oddílu, která byla v plánu během 

dubna a května, je přesunuta na září.

Návštěvníci muzea budou muset dodržovat 

stanovená hygienická pravidla. „Při vstupu do 

muzea by si měli vydezinfi kovat ruce, dezin-

fekce bude k dispozici také ve všech expozicích, 

dále by měli mezi sebou, s výjimkou rodinných 

příslušníků, dodržovat stanovené rozestupy, 

samozřejmostí je rouška,“ podotýká Dana Hum-

lová a dodává: „Obecně by se návštěvníci měli 

řídit pokyny pracovníků muzea a před návště-

vou si vyhledat aktuální informace o otevřených 

expozicích na webu www.muzeumdk.cz.“

Otevírací doba Městského muzea ve Dvoře 

Králové nad Labem je nyní: úterý–pátek 

9:00–12:00 hod. a 13:00–16:00 hod., sobota 

a neděle 13:00–17:00 hod.

Miroslava Kameníková

Foto: Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
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Stomatologická pohotovost
červen 2020
30. a 31. 5.: DentMode, s. r. o., Poděbradova 

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

6. a 7. 6.: MUDr. Miroslava Landová, Spoje-

ných národů 743, Dvůr Králové nad Labem, 

tel.: 499 321 931. 

13.–14. 6., 20.–21. 6. a 27.–28. 6.:

Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 1105, Dvůr Krá-

lové nad Labem, tel.: 499 321 028;

4. a 5. 7.: MDDr. Petra Andrlová, zubní odri-

nace čp. 31, Bílá Třemešná, tel.: 732 580 139.

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

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Farní charita Dvůr Králové nad 
Labem nabízí další pomoc
Ocitli jste se v sou-

vislosti s Covid-19 

v tísnivé životní situ-

aci? Farní charita Dvůr 

Králové nad Labem 

v rámci poradny 

nabízí nově občanům 

odbornou pomoc 

s podáním žádostí 

pro čerpání pro-

středků z veřejných sbírek. Více informací 

na www.dk.charita.cz.

Pomoc rodinám s dětmi:

• tel.: 730 595 793, 733 741 659;

• pomoc s podáním žádosti o fi nanční 

pomoc z aktuálních veřejných sbírek;

• dlouhodobé doprovázení celých rodin.

Pomoc jednotlivcům:

• tel.: 731 598 850, 739 685 113;

• pomoc s podáním žádosti o fi nanční 

pomoc z aktuálních veřejných sbírek;

• odborná pomoc v pracovní, sociální, 

dluhové oblasti.

Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Provoz městské knihovny Slavoj v červnu
Městská knihovna Slavoj 

byla po  nevítaném uza-

vření opět zpřístupněna 

veřejnosti v  pondělí 

4. května. Do  konce 

měsíce mohli čtenáři 

využít pouze výpůjčních služeb. Od  1. června 

se služby knihovny vrací téměř do  doby před 

vypuknutím pandemie. Návštěvníci už budou 

moci posedět ve studovně nad novými časopisy 

a denním tiskem nebo využít počítače s připo-

jením na  internet. Z  provozních důvodů však 

stále není možné využít čajovny. Ta momentálně 

slouží k vracení knih a jejich karanténě, ve které 

se nacházejí po dobu 72 hodin před opětovným 

založením do regálů.

Nadále je upravená provozní doba, která je 

shodná ve  všech odděleních knihovny včetně 

vymezené otevírací doby pro seniory, osoby 

s průkazem ZTP a pro další osoby z ohrožených 

skupin obyvatel.

Otevírací doba:

Pondělí a pátek: 9:00–12:00 hod.

a 13:00–17:00 hod.

Úterý: 12:00–17:00 hod.

Středa: 12:00–17:00 hod.

Čtvrtek: 9:00–11:00 hod.

Sobota: zavřeno.

Návštěvníci knihovny 

musejí dodržovat stano-

vená hygienická pravidla: 

1. Nevstupujte, prosím, 

do knihovny, vykazujete-

li známky nemoci, jste-li 

v kontaktu s nemocným 

nebo se necítíte dobře.

2. Před vstupem do 

budovy knihovny je třeba 

mít zakrytá ústa i nos 

rouškou.

3. Vždy je třeba zachovávat minimálně dvoume-

trový odstup mezi osobami. 

4. Na jednotlivých odděleních se smí zdržovat 

maximálně 4 osoby při zachování minimálně 

dvoumetrového odstupu, aby nedocházelo ke 

shromažďování osob v místnosti. 

5. Po vstupu do budovy knihovny proveďte dez-

infekci rukou (dezinfekce je vám k dispozici na 

stojanu umístěném hned za vstupními dveřmi). 

6. Veškeré výpůjčky (tj. knihy, časopisy i CD), 

které byly vypůjčeny v jakémkoli oddělení 

knihovny, je třeba vrátit v prostorách čajovny 

(vstup do čajovny – první dveře na pravé straně 

– viz směrovky). 

7. Teprve pak je možné se odebrat do jednotli-

vých oddělení pro nové výpůjčky.

První popandemickou knihovnickou akcí 

pro veřejnost bude oblíbené Listování, které 

se uskuteční v  městském muzeu ve  středu 

24. června od 18:00 hod. Všichni jste srdečně 

vítáni.

Mgr. Marta Pešková Staníková, ředitelka 

Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem

Po pauze byl obnoven provoz Hankova domu, kino Svět zase promítá
V pondělí 11. května 

zahájilo městské kul-

turní zařízení Hankův 

dům opět svůj pro-

voz, a  to předpro-

dejem vstupenek do  tanečních a  na  podzimní 

koncerty. Otevírací doba je zatím upravena 

na  pondělí a  středa 14:00–17:00 hod. a  úterý 

a čtvrtek 9:00–12:00 hod.

Od  12. května promítá královédvorské kino 

Svět. „Program je zveřejněn na webu kina. Hraje 

se kromě pondělí, kdy kino nepromítá, jednou 

denně, aby bylo možné prostory vydezinfi ko-

vat. Výjimkou byla středa, kdy bylo napláno-

vané odpolední představení nejen pro seniory,“ 

řekla ředitelka Hankova domu Jana Kubcová 

a pokračovala: „Vstupenky jsou v prodeji pouze 

do  sudých řad a  mezi diváky musí být mezera 

na šíři jednoho sedadla. Diváci také musejí mít 

během promítání nasazené roušky a  nemo-

hou konzumovat jídlo ani nápoje. Ochrannými 

pomůckami je vybaven personál, pro všechny je 

k dispozici dezinfekce na ruce.“

Divadelní představení a  koncerty, které se 

měly konat v květnu a v červnu, byly přeloženy 

na letošní podzim. „A to kromě posledního kon-

certu Kruhu přátel hudby, který se uskuteční 

9. června. V  tomto případě nepředpokládáme, 

že by přišlo více diváků, než je povolený počet, 

a tak jsme se rozhodli původně dubnovou akci 

nyní uskutečnit,“ vysvětlila Jana Kubcová a upo-

zornila, že během koncertu bude dále třeba 

dodržovat stanovené rozestupy mezi diváky, 

kteří budou muset mít nasazenou roušku, to se 

ale netýká účinkujících. 

V  Hankově domě také začal opět fungovat 

výtvarný kroužek. „Původně se měly lekce 

konat do  konce května, ale rozhodli jsme 

konání kroužku prodloužit do  konce června, 

aby bylo možné nahradit zameškané hodiny. 

Během kroužku je třeba dodržet rozestupy 

a další hygienická pravidla,“ podotkla 

ředitelka. 

Ta se svým týmem během přerušení 

provozu Hankova domu napláno-

vala divadelní, koncertní a  taneční 

sezonu 2020/2021 a  program je 

postupně představován veřejnosti. 

Během prázdnin na něm nechybí ani 

koncerty Hudebního léta. Zrušen byl 

sice zahajovací Dvůrfest, ale během 

července a  srpna jsou naplánovány 

tři koncertní večery – rockový mini-

festival, bluegrass a revival. 

Jedná se také o  zařazení divadel-

ního představení, které bude jakousi 

pozvánkou na  festival Theatrum 

Kuks. Záležet však bude i na podmín-

kách konání venkovních akcí pro veřejnost.

„Co můžeme již nyní prozradit, je, že plánované 

divadelní představení Studia Ypsilon s  názvem 

Utíkejte, slečno Nituš! se bude konat 30. září, 

koncert Hany Holišová a  New Time Orchestra, 

jež se měl konat v rámci festivalu Dny R. A. Dvor-

ského, se uskuteční 18. listopadu. A akce Hvězdy, 

jak je neznáte, s Jakubem Kohákem a Matějem 

Ruppertem, byla posunuta o rok, takže vracíme 

vstupné,“ dodala Jana Kubcová.

Miroslava Kameníková

Foto: archiv Hankova domu

Vrácené knihy v karanténě. Foto: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem

Koronavirové prázdniny očima dětí z výtvarného kroužku Hankova domu
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Skautské středisko hlásí 
Pravidelná činnost 

oddílů na schůzkách 

se během nouzo-

vého stavu zastavila, 

ale členové našeho 

střediska nezaháleli 

ani v této době. 

Maminky z oddílu 

rodinného skau-

tingu ušily okolo 

250 kusů roušek, které následně rozdávaly 

potřebným. Skautky z 8. oddílu individu-

álně ve svém volném čase sbíraly odpadky. 

Během pár dnů nasbíraly dohromady 6 vel-

kých odpadkových pytlů. Někteří vedoucí 

oddílů připravovali pro své členy různé 

úkoly z oblastí historie, přírody, zdravo-

vědy, které jim zasílali po internetu. Několik 

členů našeho střediska nakupovalo senio-

rům nebo lidem v karanténě.

Tradiční závody v uzlování jsme v březnu 

nestihli uspořádat, ale díky Méďovi jsme 

zorganizovali dálkové závody v uzlo-

vání. Zájemci o závody z řad našich členů 

oddílů se nejprve zaregistrovali přes e-mail

a tradiční vázání uzlů, pěti nebo šesti dle 

věkové kategorie, si každý nejprve nacvičil 

a potom provedl na čas doma za pomoci 

rodičů, sourozenců apod. Po nacvičení uzlů 

měli účastníci tři pokusy. Nejlepší čas ze tří 

pokusů zaslali na  e-mail a čas byl následně 

porovnán s ostatními a výsledky zveřej-

něny na našich webových stránkách.

Ing. Martin Stránský
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Útulek Další šance, z. s., fun-

gující zejména pro Dvůr Krá-

lové nad Labem, by rád touto 

cestou opakovaně upozornil 

na to, že nesídlí v psím útulku 

za Kaufl andem ani na Slova-

nech, ale již dva roky na nám. Republiky čp. 101

v bývalých kancelářích Strojtexu.

V posledních dnech jsme zaznamenali větší 

zájem o adopce odrostlých koťat i dospělých 

koček, což nás i kočky velmi potěšilo. Bohužel 

i tak stále doplňují stav nalezená koťata a opuš-

těné zabřezlé kočky, kterých se jejich maji-

telé zbavují. Abychom předešli problémům 

s množením plachých koček, připomínáme, že 

se v našem městě díky nám a městu daří bez-

prizorní kočky odchytávat a kastrovat. To je však 

nejvhodnější v době od prosince do března.  

Pokud tedy někde zaznamenáte lokalitu pla-

chých nekastrovaných koček, můžete se díky 

kastračnímu programu obrátit přímo na nás, 

pokusíme se situaci vyřešit.

Děkujeme všem, kteří fi nančně formou udá-

losti přispěli na operaci a hospitalizaci autem 

sražených kocourků Tobiáška a Kryšpína. Jejich 

léčba stála depozit 23.029 Kč. Bez podpory 

lidí, kteří nám tímto způsobem pomáhají, není 

v možnostech našeho útulku tyto náklady 

uhradit. Pokud se někdo další přidá k úhradě 

nájmu dalších volných prostor, budeme vděčni 

za každý trvalý příkaz i pouhou stokorunou na 

transparentní účet 2400810343/2010 VS 434. 

Pomáhá nám každá, i symbolická částka více, 

než si myslíte.

Od 20. května probíhá sbírka pro královédvorský 

depozit v hypermarketu Tescu. Více najdete na 

webu a facebookovém profi lu organizace.

Brzy bude k adopci několik koťat, mladších 

i starších kočiček. Ty jsou samozřejmě kast-

rované, očkované a převážně též čipované. 

Schůzku si domluvte na tel.: 605 751 717.

Aktuálně jsou v naší nabídce např. koťata Čest-

mír, Čikina, půlroční Jessica a Barborka (zleva) 

a mnoho dalších čekatelů na domov.

Všechny informace naleznete na  webu 

www.dalsisance.cz, dále na facebookovém profi lu 

www.facebook.com/KockyDvurKralove/, získáte 

je na e-mailu: dalsisancedknl@seznam.cz nebo 

také na tel.: 605 751 717. Č. ú.: 2400810343/2010 

VS 248 nebo 236897918/0300 VS 248.

Beatriz Motalová

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

Co nového v útulku Další šance

Naučné stezky v Podkrkonoší lákají k návštěvě
Turistická oblast Podkrkonoší je doslova pro-

tkaná naučnými stezkami, které návštěvníky 

provedou okolní přírodou a místy, kde mnoho 

turistů nepotkáte.

Údolím Hartského potoka
Naučnou stezku Údolím Hartského potoka 

vytvořili pracovníci Lesů města Dvůr Králové nad 

Labem. Jednoduchou formou ukazuje nejen 

dětem, co v lese a okolí žije, roste a jak by se měli 

lidé v přírodě chovat. Lokalita Hartského potoka 

byla vybrána pro pestrost dřevinné skladby, jed-

noduchou dostupnost pro návštěvníky a také 

pro přítomnost vody, která je v dnešní době 

velice důležitá. Okruh naučné stezky měří necelé 

2 km. Na některých interaktivních panelech si 

budou moci návštěvníci vyzkoušet frotáž, tedy 

obtáhnout na papír měkkou tužkou strukturu, 

a odnést si pěkné obrázky. Cestou je možné 

používat také mobilní aplikaci Lesní svět 

a dozvědět se další zajímavosti. 

Další tipy na výlety na Královédvorsku najdete 

na turistickém portálu www.dvurkralove.cz.

Kamennou Hůrou a částí Lázní 
Bělohradu
Na Bělohradsku vznikla naučná stezka nazvaná 

Kamennou Hůrou a částí Lázní Bělohradu. 

Stezka začíná v zámeckém parku a vede do 

Brtve, napříč Kamennou Hůrou, přes Kulatý vrch 

a Paseka do Dolního Javoří. Zpět vede kolem 

vyhlídky na údolí Javoří a Uhlířů do Horní Nové 

Vsi a pak se vrací podél Javorky do Lázní Bělo-

hrad. Informační tabule popisují geologické 

a přírodní zajímavosti, život lidí v okolí při využí-

vání přírodního bohatství a informují o historii 

původně samostatných vsí podél říčky Javorky. 

Cesta je dlouhá 12,5 km a je ji možné absolvo-

vat pěšky, na kole i s kočárkem. Více informací 

najdete na stránkách www.lazne-belohrad.cz.

7 holovouských šifer
Mezi městem Hořice a obcí Holovousy vyrostla 

naučná stezka, která využívá stávající cyklos-

tezku z Hrachovce do Chodovic. Stezka byla 

originálně pojmenována 7 holovouských šifer 

a netradiční je i její pojetí. Na asfaltu cyklostezky 

naleznete sedm bílých obrazců – šifer – které 

označují místa plnění úkolů. Pro úspěšné pro-

jití stezky potřebujete pracovní list, který je 

možné stáhnout na www.maphorice.cz. Stezka 

je příjemnou zábavou pro celou rodinu, spojuje 

pohyb v přírodě a plnění zajímavých úkolů.

Dalším tipem na individuální výlet přírodou 

jsou naučné stezky, které vznikly v průběhu 

minulých letech. Vydejte se tak např. po naučné 

stezce Karla Jaromíra Erbena, naučnou stezkou 

K. V. Raise, Ovocnou stezkou z Konechlumí do 

Ostroměře, Chlumíčkovou stezkou v Hořicích, 

naučnou stezkou Bitva u Dvora Králové nad 

Labem a mnoha dalšími. Více k naučným stez-

kám včetně podrobných popisů naleznete na 

stránkách www.podkrkonosi.eu. 

Přejeme vám příjemné a osvěžující procházky 

podkrkonošskou přírodou a připomínáme 

dodržování pokynů a opatření v souvislosti 

s epidemií Covid-19.

Zdroj: Monika Benešová a Katka Karešová

DM Podkrkonoší

www.podkrkonosi.eu 


