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Zkontrolujte si platnost vašeho 
občanského průkazu
Upozorňujeme občany, kterým v  době 

nouzového stavu vypršela platnost občan-

ských průkazů, že mohou požádat úřad 

obce s  rozšířenou působností o  vydání 

nového dokladu. V  případě Městského 

úřadu Dvůr Králové nad Labem se mohou 

v  úředních hodinách obrátit na  pracov-

nice agendy občanských průkazů. Pokud 

nevíte, jak postupovat, informace najdete 

na: www.mudk.cz v  sekci Radnice/Životní 

situace/Osobní doklady.                            (mik)
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Město pomůže podnikatelům, na něž 
negativně dopadla koronavirová pandemie

Královédvoráci Milan Bartoš a Jaroslav Plucha byli 
oceněni titulem Nositel tradic lidového řemesla

Město Dvůr Králové nad Labem se pyšní dvěma 

Nositeli tradic. Dvoráci Milan Bartoš (na snímku 

vlevo) a  Jaroslav Plucha (na  snímku vpravo) 

získali ocenění za  celoživotní práci ve  výrobě 

forem na  modrotisk. Formy těchto pánů jsou 

důležitým prvkem při tvorbě modrotiskové 

látky. Jsou poslední v České republice, kteří umí 

formu vyrobit a také opravit.

Titul Nositel tradice lidového řemesla uděluje 

ministr kultury České republiky na základě před-

ložených žádostí. Navržení na ocenění podávají 

muzea, v  tomto případě Muzeum východních 

Čech v Hradci Králové navrhlo pana Milana Bar-

toše, Městské muzeum ve  Dvoře Králové nad 

Labem pana Jaroslava Pluchu.

S  druhým jmenovaným pánem, jenž je nejen 

vynikající formíř, ale i  řezbář, se můžete setkat 

na workshopu „Začni tvořit!“, který se uskuteční 

v sobotu 15. srpna 2020 od  13:00 do

16:00 hod. v  Městském muzeu ve  Dvoře Krá-

lové nad Labem. 

Bc. Michaela Dvořáčková

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem

Foto: Ladislav Válek

Město Dvůr Králové nad Labem v  následujících 

měsících pomůže podnikatelům, jejichž činnost 

přerušila nebo výrazně omezila koronavirová pan-

demie. Pomoc odsouhlasili na  červnovém zase-

dání zastupitelé, když rozhodli o zrušení a úpravě 

některých městských vyhlášek týkajících se míst-

ních poplatků a  souhlasili s  prominutím části 

a následně snížením nájemného těm, kteří podni-

kají v městských nebytových prostorách.

„Od  1. července tak nebude například zpo-

platněno umístění prodejních stánků nebo 

zahrádek u restaurací, zároveň se nebude platit 

za  zábor veřejného prostranství při pořádání 

kulturních a  sportovních akcí,“ uvedl starosta 

Jan Jarolím a pokračoval: „Podpoříme i podnika-

tele z oblasti cestovního ruchu, konkrétně uby-

tovatele, a  od  1. července bude zrušen místní 

poplatek z pobytu.“ 

Pro město budou tyto změny znamenat výpadek 

příjmů ve výši zhruba 125 tisíc Kč.

Další pomoc je zaměřena na  podnikatele, 

kteří mají od  města Dvůr Králové nad Labem 

pronajaté prostory sloužící podnikání. Dojde 

tak ke  snížení nájemného nejen za  měsíce, 

ve  kterých byl vyhlášen nouzový stav, ale 

i do budoucna, a to do konce letošního roku. 

Pro tyto účely město rozdělilo podnikatelské 

subjekty do  tří skupin: zatímco podnikatelům 

v první a druhé skupině nabízí pomoc v různém 

rozsahu, třetí skupiny se úprava nájemného 

netýká.

Podnikatelům z  první skupiny, kteří museli své 

provozovny pro veřejnost zcela uzavřít (např. 

restaurace, kadeřnictví, masáže atd., celkem 

26 subjektů), město za  březen 2020 promine 

100 % nájemného, od  1. dubna do  30. června 

2020 jim sníží nájemné o  30 % a  v  období 

od 1. července do 31. prosince 2020 o 25 %.

Pokračování na str. 2



Na  červnovém zasedání zastupitelé schválili třetí 

aktualizaci akčního plánu Programu rozvoje města 

Dvůr Králové nad Labem na  období 2016–2022 

(PRM). Akční plán vychází ze strategické čísti tohoto 

dokumentu a  určuje, jakými konkrétními projekty 

budou naplňovány příslušné cíle uvedené v PRM.

Z akčního plánu byly vyřazeny již splněné akce: 

vytvořit okružní křižovatku u  oční školy (vybu-

dována 2018), řešit čištění odpadních vod 

v  rámci města (čistírnu v  roce 2019 odkoupily 

Městské vodovody a  kanalizace Dvůr Králové 

nad Labem), realizovat sdílenou učebnu infor-

matiky a robotiky (vybudována 2019). Dále byly 

vyřazeny akce, které svým charakterem neodpo-

vídají projektům akčního plánu: rekonstrukce 

vybraných prvků infrastruktury na území města 

a zpracování studií problémových lokalit. Nově 

byly zařazeny projekty: vybudovat moderní 

dopravní terminál, rekonstrukce rekreačního 

bazénu koupaliště a Přívětivý úřad.

Kromě nich jsou nyní v akčním plánu obsaženy 

akce: rekonstruovat silnici II/299 včetně dopro-

vodné infrastruktury; rekonstruovat silnici 

III/29915 včetně doprovodné infrastruktury; 

rekonstruovat budovu v  Komenského ulici 

čp. 795; vybudování cyklostezky Labská; 

vybudovat splaškovou kanalizační síť a  ČOV 

v místní části Žireč; výměna chladicího zařízení

v  objektu zimního stadionu; zajistit bezbarié-

rové přístupy do ZŠ a budování odborných uče-

ben na ZŠ; revitalizovat areál Mayerovy továrny; 

najít využití pro budovu Městské spořitelny; 

rekonstruovat silnici III/29928 – Nová Tyršova; 

rekonstruovat silnici II/300; rekonstruovat Dům 

Žofi e pro sociální bydlení.

Zastupitelka Veronika Tomková (DKoalice) 

v  diskuzi navrhla, aby se výstavba Labské cyk-

lostezky v  úseku Stanovice – Žireč stala priori-

tou města v  oblasti cestovního ruchu a  práce, 

které se předpokládají až okolo roku 2025, se 

uskutečnily dříve. V  té souvislosti navrhla, aby 

byla vytvořena pracovní skupina, která by se 

projektem intenzivně zabývala a  městu s  jeho 

přípravou pomohla. Členy skupiny by kromě ní 

byli starosta Jan Jarolím, dále vedoucí odboru 

rozvoje, investic a  správy majetku (RISM) Ctirad 

Pokorný, investiční technik Jan Haas, zastupitel 

Jan Bém a  také vedoucí komunikace a projektů

z  Domova sv. Josefa v  Žirči Jan Staněk. „Chtěla 

bych požádat, abychom dostali mandát uvést 

skupinu do chodu a snažit se posunout výstavbu 

této klíčové infrastruktury pro cestovní ruch 

v  našem městě,“ uvedla Veronika Tomková 

a  poznamenala, že Labská cyklostezka je z  hle-

diska cyklodopravy prioritou Královéhradeckého 

kraje, který každoročně vypisuje dotační tituly 

na  výstavbu cyklostezek. „Pracovní skupina má 

pomoci v dílčích jednáních, snažit se vytipovávat 

dotační tituly a usnadnit městu realizaci této části 

Labské cyklostezky,“ dodala.

Místostarostka Alexandra Jiřičková souhlasila, že 

úsek cyklostezky Stanovice – Žireč je důležitý. 

„Hodně nám s výkupem pozemků pomáhal pan 

Tuzar, i díky němu a práci kolegů z odborů OEMM 

a RISM máme nyní stavební povolení. Co se týká 

fi nancování výstavby, o  dotačním titulu Králo-

véhradeckého kraje víme, je tam letos částka do

4 mil. Kč na žádost. Nyní se připravuje rekon-

strukce Heydukovy ulice, po níž část cyklostezky 

vede, a v  tomto případě budeme žádat a snažit 

se získat na stavbu dotační prostředky,“ podotkla 

místostarostka a pokračovala: „Již dříve jsme byli 

s  pány Pokorným a  Haasem konzultovat záměr 

na SFDI a snažili jsme se získat peníze na výstavbu 

cyklostezky z  jejich projektu, ale bohužel jsme 

nesplnili parametry. Uvidíme, jaké výzvy z EU 

budou následovat v  dalším programovacím 

období. Situace se zhoršila i kvůli dopadu koro-

naviru na  celou Evropu, doufám ale, že peníze 

na  stavbu cyklostezky v rámci podpory turismu 

budou. Přestože na  stavbu nyní v  rozpočtu 

nemáme peníze, na  projektu stále pracujeme

a řešíme úsek od loděnice směrem na přehradu.“

Zastupitelka Marta Pešková Staníková (DKoalice) 

poté požádala, aby byl projekt zajištění bezbari-

érových přístupů do ZŠ a budování odborných 

učeben na ZŠ rozšířen také o zajištění bezbari-

érového přístupu do městské knihovny Slavoj. 

Oba návrhy zastupitelé přijali. Aktualizovaný 

akční plán je zveřejněn na  webových strán-

kách města www.mudk.cz v sekci Rozvoj/Rozvoj 

města/Strategie rozvoje 2016–2022.

Miroslava Kameníková

Zastupitel MUDr. Petr Hroneš 
rezignoval, v zastupitelstvu ho 
nahradila Libuše Vonková
MUDr.  Petr 

Hroneš v  úterý 

9. června 2020 

r e z i g n o v a l 

na  post zastupi-

tele města Dvůr 

Králové nad 

Labem, kam byl 

zvolen za ODS. 

„Po  delším 

uvažování jsem se rozhodl nepokračovat 

v členství v politické straně ODS. Na základě 

tohoto rozhodnutí jsem předal starostovi 

města panu Janu Jarolímovi mé vzdání se 

místa zastupitele města Dvůr Králové nad 

Labem a  umožnil tak obsadit místo čle-

nem strany ODS, za kterou jsem kandido-

val,“ uvedl na  sociální síti ke  své rezignaci 

MUDr. Petr Hroneš. 

V  zastupitelstvu ho tak nahradila Libuše 

Vonková (na snímku), která skončila 

na  kandidátce ODS jako první náhrad-

nice. Slib zastupitelky složila na  zasedání

11. června 2020.               (mik)

Úhrada nájemného 
za pronajaté pozemky 
ve vlastnictví města 
Město Dvůr Králové nad Labem ozna-

muje občanům, že v  roce 2020 nebudou 

nájemcům rozesílány složenky na  úhradu 

nájemného za pronajaté pozemky ve vlast-

nictví města. Občané, kteří mají pronajaté 

pozemky ve  vlastnictví města Dvůr Krá-

lové nad Labem, mají povinnost uhradit 

nájemné do 30. června 2020.

Dovolujeme si tímto připomenout všem 

nájemcům, kteří tak doposud neučinili, 

na  povinnost uhradit nájemné, a  to nej-

později do 10. července 2020. 

Platbu nájemného za pronajatý pozemek lze 

poukázat na účet města č. 187580614/0300 

nebo uhradit v hotovosti na pokladně Měst-

ského úřadu Dvůr Králové nad Labem pod 

přiděleným variabilním symbolem, který je 

uveden v nájemní smlouvě. 

V  případně nejasností nás kontaktujte 

na  tel.: 499  318  148 (Lenka Vacková), 

e-mailu: vackova.lenka@mudk.cz, nebo 

osobně na odboru OEMM, který se nachází 

na náměstí T. G. Masaryka čp. 35 v budově 

bývalého Strojtexu v 1. patře vpravo. 

Lenka Vacková

odbor ekonomiky a majetku města (OEMM)

Do městských mateřských škol 
bylo přijato 111 dětí
Během zápisů do  mateřských škol, které 

zřizuje město Dvůr Králové nad Labem, 

bylo podáno celkem 125 přihlášek, přijato 

bylo nakonec 111 dětí.

MŠ Drtinova obdržela 61 přihlášek, 

na všechna pracoviště bylo přijato 52 dětí. 

Na MŠ Elišky Krásnohorské zaslali zákonní 

zástupci 64 přihlášek, na  všechna praco-

viště školy bylo přijato 59 dětí.

Letošní průběh zápisů do mateřských škol 

ovlivnila koronavirová pandemie, zápisy 

se tak z preventivních důvodů uskutečnily 

bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

(mik)

Do akčního plánu programu rozvoje 
města přibyly nové projekty
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Podnikatelům z  druhé skupiny, kteří během 

nouzového stavu mohli svou činnost pro veřej-

nost vykonávat pouze z  části (např. některé 

obchody, celkem 16 subjektů), promine město 

za letošní březen 50 % nájemného, od 1. dubna 

do  30. června 2020 jim sníží nájemné o  30 % 

a v období od 1. července do 31. prosince 2020 

o 25 %.

Podnikatelských subjektů zařazených do  třetí 

skupiny, na jejichž činnost mělo vyhlášení nou-

zového stavu minimální vliv (např. bankovní 

ústavy, celkem 3 subjekty), se pomoc ve formě 

prominutí a snížení nájmu netýká.

„Vzhledem k  tomu, že vláda projednala nový 

dotační program COVID – Nájemné, který se 

týká účasti státu na  úhradě nájemného pod-

nikatelům, je možné toho využít a  upravit 

tak podmínky poskytnutí pomoci podnika-

telům ve  Dvoře Králové nad Labem. Návrh 

vláda schválila, čeká se na  zprávu Evropské 

komise, protože se jedná o formu dotace. Podíl 

státu na  úhradě nájemného by pak v  období 

od  1. dubna do  30. června činil 50 %. Proto 

jsme naši pomoc připravili v  souladu s  tímto 

dotačním programem. Pokud by došlo k  jeho 

jakékoliv úpravě nebo změně, vždy se můžeme 

k  pomoci královédvorským podnikatelům vrá-

tit a  případně ji na  dalším zastupitelstvu nebo 

v  radě města rozšířit,“ konstatoval starosta Jan 

Jarolím a  dodal: „Chtěli jsme pomoci podnika-

telům v městských prostorách, na které ekono-

micky negativně dopadla koronavirová pande-

mie, a dát jim čas, aby se z krize alespoň trochu 

vzpamatovali a nemuseli např. propouštět nebo 

své podnikání zcela ukončit. A  úprava nájem-

ného, kterou pomůžeme hned několika desít-

kám subjektů, je tím nejlepším způsobem.“ 

Úprava nájemného bude pro město letos zna-

menat výpadek v rozpočtu ve výši zhruba jeden 

milion korun.

Miroslava Kameníková

Město pomůže podnikatelům



Zastupitelé rozhodli 
o laureátech Ceny města Dvůr 
Králové nad Labem za rok 2019 
Letos na  podzim budou opět předány 

Ceny města Dvůr Králové nad Labem, a to 

za  mimořádnou aktivitu či úspěch v  roce 

2019 nebo za celoživotní dílo. Možné lau-

reáty navrhla veřejnost či členové kulturní 

nebo sportovní komise rady města, oce-

něné schválili ve čtvrtek 11. června zastu-

pitelé. Během zasedání navrhla místosta-

rostka města Alexandra Jiřičková doplnit 

seznam nominovaných o  Zuzanu Čermá-

kovou, dlouholetou ředitelku městského 

kulturního zařízení Hankův dům, která 

v loňském roce ve funkci skončila. 

Cenu za celoživotní dílo tak obdrží Marta 

Čermáková, známá také jako sestra Marta, 

Mgr.  Vasil Biben a  Zuzana Čermáková, 

za  aktivní spolupráci na  realizaci vzniku 

Expozice textilního tisku Ing.  Josef Jirá-

nek, za  realizaci sochy Sudána umělecký 

kovář Pavel Vágner a  kamenosochař Jan 

Brož, za celoživotní přínos v oblasti sportu 

šachistka Milena Skácelíková a za mimo-

řádné sportovní úspěchy v  roce 2019 

Dominika Jansová, která se věnuje silo-

vému trojboji a klasickému benčpresu. 

Slavnostní ceremoniál se uskuteční v úterý 

20. října v Hankově domě.                           (mik)

Vypravte se po stopách 
pokladu královédvorského
Pro letošní turistickou sezonu připravilo 

město Dvůr Králové nad Labem novou hru 

s názvem Po stopách pokladu královédvor-

ského. „Je určena pro rodiny s dětmi i pro 

starší. Zavede turisty do našich muzejních 

expozic. Na vybraných místech Dvora Krá-

lové nad Labem budou plnit úkoly, luštit 

hádanky, dozví se zajímavé informace 

z  historie města a  na  konci dobrodružné 

cesty pak správní luštitelé naleznou část 

pokladu Jana Šporka,“ říká místostarostka 

Alexandra Jiřičková.

„Vše odstartoval podnět ze strany ubyto-

vatelů, zejména Safari Parku, jehož zástup-

kyně Markéta Kirschová je zároveň členkou 

komise cestovního ruchu. Chceme, aby 

turisté, kteří se ubytují ve  Dvoře Králové 

nad Labem, zavítali mimo jiné do  muzea, 

kde si mohou prohlédnout jedinečné 

expozice zaměřené na  výrobu vánočních 

ozdob nebo textilní tisk. Proto bude s hra-

cím plánem, který si budou moci vyzved-

nout od  ubytovatelů, spojena sleva 80 Kč 

na  rodinné vstupné právě do  městského 

muzea,“ vysvětlila místostarostka Alexan-

dra Jiřičková. 

Na  vzniku hry město spolupracovalo 

s  panem Martinem Kučerou. „Děkujeme 

mu za  prvotní myšlenku, srdce celé hry, 

kterou jsme ve spolupráci s pracovni-

cemi oddělení kultury, sportu a cestov-

ního ruchu a muzea dovedli do  fi nální 

podoby,“ uvedla místostarostka Alexan-

dra Jiřičková. Další projekt pana Kučery 

můžete zhlédnout a  podpořit na stránce

www.hithit.com/hracarodejnickaskola.

Kromě nové turistické hry Po  stopách 

pokladu královédvorského se mohou náv-

štěvníci města ještě do letošního září zapojit 

také do Toulek nejen Královédvorskem. Více 

o této hře na www.dvurkralove.cz/hra.    (mik)

Město má nejlepší elektronickou službu 
v kraji, Mapový portál získal Zlatý erb
Mapový portál GIS města Dvůr Králové nad Labem 

byl v krajském kole soutěže Zlatý erb 2020 oceněn 

jako nejlepší elektronická služba měst a obcí. 

Během slavnostního vyhlášení výsledků, které 

se uskutečnilo v úterý 9. června v budově Kraj-

ského úřadu Královéhradeckého kraje, pře-

vzal královédvorský starosta Jan Jarolím cenu 

z  rukou hejtmana Jiřího Štěpána. Dvůr Krá-

lové nad Labem tak se svou službou postoupil 

do  celostátního kola soutěže, jehož výsledky 

budou vyhlášeny na  konferenci ISSS, která se 

uskuteční 18. a 19. října 2020 v Hradci Králové.

„Vítězství si vážím. Vnímám ho jako ocenění 

dobré práce našeho odboru informatiky a pře-

devším Filipa Krause, který má mapový portál 

na  starosti a  naplno se mu věnuje. Jedná se 

o dlouhodobý projekt, jehož výstupy slouží pra-

covníkům městského úřadu i  veřejnosti,“ říká 

starosta Jan Jarolím a  pokračuje: „Službu stále 

rozšiřujeme a  zdokonalujeme, naposledy byla 

přidána mapa technické infrastruktury a  mapa 

pasportu vodních zdrojů a  čistíren odpadních 

vod. Významnou úpravou byla také anonymi-

zace osobních údajů v katastrální mapě v návaz-

nosti na GDPR.“

Mapový portál je souborem mapových aplikací, 

které obsahují například základní katastrální 

mapu, interaktivní turistickou mapu se zakres-

lenými památkami a  zajímavostmi v  regionu, 

mapu životního prostředí a různé mapové pas-

porty (veřejné osvětlení, komunikace, zeleň, 

vodní zdroje a ČOV atd.). Součástí portálu je také 

aplikace Hlášení závad, díky níž mohou občané 

rychle a  jednoduše upozornit na  nedostatky 

na městském majetku. S mapovým portálem je 

možné pracovat jak na  monitoru počítače, tak 

na displejích tabletů nebo chytrých telefonů.

Město Dvůr Králové nad Labem uspělo s Mapo-

vým portálem GIS v krajském kole Zlatého erbu 

již podruhé, když kategorii nejlepší elektronická 

služba vyhrálo také v roce 2016. Od té doby ale 

služba prošla významnou proměnou, a  to jak 

v obsahu, tak ve své grafi ce.

Soutěž Zlatý erb hodnotí webové stránky měst 

a obcí. Letos se v Královéhradeckém kraji přihlá-

silo 9 měst, 10 obcí a  6 elektronických služeb. 

Kompletní výsledky jsou zveřejněny na  strán-

kách www.zlatyerb.cz.

Miroslava Kameníková

Město Dvůr Králové nad Labem nadále 
jedná o výstavbě v lokalitě Sylvárov 
Jedním z bodů červnového zasedání zastupitelstva 

ve  Dvoře Králové nad Labem bylo projednávání 

petice proti záměru města vybudovat víceúčelové 

sportovní hřiště a vícevchodový obytný dům v sou-

sedství rodinných domů v lokalitě Sylvárov. 

Petice týkající se architektonického řešení roz-

voje lokality byla městu doručena 11. května 

2020. Podle petičního výboru město nerefl ek-

tovalo připomínky občanů vznesené na  jedná-

ních u starosty v prosinci 2019 a v únoru 2020 

a pokračuje v činnostech k realizaci zástavbové 

studie. Občané tak v  petici požádali o  pře-

hodnocení části zástavbové studie a  požadují 

na toto téma diskuzi, která by měla být odborně 

zastřešena stavebně-architektonickou komisí.

Během diskuze uvedl zastupitel Jan Bém (ODS), 

že podle něho je lokalita Sylvárov pro stavbu 

vícepodlažního domu i s ohledem na potřebný 

počet parkovacích míst nevhodná. „Navrhuji 

tak usnesení, že zastupitelstvo města ukládá 

radě města vypustit záměr zástavbové studie 

výstavba obytného domu a  sportovního hřiště 

a  vytipovat jinou vhodnou lokalitu,“ sdělil. Pro 

svůj návrh ale nenašel při závěrečném hlasování 

dostatečnou podporu.

Dále Jana Béma zajímalo, jaký názor má na situ-

aci stavebně-architektonická komise. „Záležitost 

jsme probírali a  doporučujeme jednat s  petič-

ním výborem a urbanisticky tuto lokalitu dopra-

covat s  architektem,“ podotkl radní Ota Černý 

(Piráti), který je předsedou příslušné komise, 

a dodal: „Myslím si, že ta lokalita není špatná pro 

to, aby tam vznikala nová výstavba, a proto jsme 

to posunuli k posouzení architektovi.“

Jak potvrdil místostarosta Jan Helbich (ANO 

2011), v  souladu s  projednáním na  stavebně-

architektonické komisi byl osloven archi-

tekt-urbanista, který nyní pracuje na  analýze. 

„Dostala se ke  mně zatím v  pracovní verzi, 

čekám na  čistopis, abychom věc mohli projed-

nat jak v  komisi, tak v  radě města a  následně 

s petičním výborem,“ uvedl.

V závěru vystoupil také jeden z iniciátorů petice, 

pan Libor Laš, který sdělil, že ke  dni zasedání 

zastupitelstva bylo pod peticí podepsaných 

178 podporovatelů, zejména občanů z  dané 

lokality. Zároveň uvedl, že petenti vítají inicia-

tivu města a jsou připraveni k jednání.

Zastupitelé poté schválili text odpovědi petič-

nímu výboru, v  níž je mimo jiné uvedeno, že 

město Dvůr Králové nad Labem si chystá pod-

klady pro setkání a  věří, že dojde k  vzájemně 

přijatelnému řešení.

„Připomínky petentů byly projednány stavebně-

architektonickou komisí a byl osloven architekt, 

který provede analýzu území. Následně bude 

petiční výbor pozván k dalšímu jednání,“ přečetl 

mimo jiné z návrhu odpovědi starosta Jan Jaro-

lím (ANO 2011).

Miroslava Kameníková

Celé znění článku najdete na www.mudk.cz.
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Kamery budou nově hlídat 
také autobusové nádraží
Městská policie Dvůr Králové nad Labem (MPDK) 

získala další dotaci na rozšíření stávajícího kame-

rového systému. Nově budou zřízeny tři kamerové 

body v  prostoru autobusového nádraží, jehož 

areál koupilo město Dvůr Králové nad Labem 

na podzim roku 2019.

„Tato lokalita, která nyní není kamerově zabez-

pečena, vzešla i  z  anketního šetření realizova-

ného již v roce 2018. Tehdy čtvrtina respondentů 

označila právě autobusové nádraží za  místo, 

kde se necítí zcela bezpečně. Cílem projektu 

v  rámci prevence kriminality je tedy monito-

rovat prostory autobusového nádraží, a  tím 

přispět ke  zvýšení bezpečí občanů a  zamezit 

ničení místního mobiliáře, např. vyvěšených 

jízdních řádů, odpadkových košů, odbourat 

žebrání a  popíjení alkoholu apod. Po  instalaci 

kamerového bodu tak budeme moci působit 

preventivně i  lépe identifi kovat pachatele pro-

tiprávního jednání a  jiných sociálně patologic-

kých jevů, což podstatně napomůže také řešení 

této problematiky,“ vysvětluje ředitel MPDK Jan 

Štípek.

Městský kamerový dohlížecí systém pomáhá 

strážníkům MPDK zabezpečit veřejný pořá-

dek, předcházet trestné činnosti a  přestupkům 

a  odhalovat jejich pachatele. V  současné 

době se skládá z 37 pevných kamer, které jsou 

rozmístěny ve  vytipovaných lokalitách města, 

kde se pohybuje větší množství lidí a  zároveň 

zde dochází k  porušování veřejného pořádku, 

poškozování majetku, dopravním přestupkům 

atd. „Záměrem je především odradit pachatele 

v  páchání trestné činnosti a  zvýšit u  obyvatel 

a  návštěvníků města jejich pocit bezpečnosti,“ 

říká Jan Štípek. Kamerové záznamy slouží jako 

možný důkaz a může je využívat i Policie ČR.

Dotační program Prevence kriminality na místní 

úrovni 2020 vyhlásilo Ministerstvo vnitra, žádost 

připravili ve  spolupráci s  MPDK pracovníci 

odboru rozvoje, investic a  správy majetku. Pro-

jekt musí být realizován do konce letošního roku. 

Předpokládané náklady na rozšíření kamerového 

systému jsou 368 tisíc Kč, z dotace město obdrží 

313 tisíc Kč. Finanční prostředky však budou 

na účet města připsány až po ukončení projektu. 

Miroslava Kameníková, foto: Jan Skalický

Projekt sdílené učebny informatiky 
a robotiky je inspirací pro Chytrý region
Město Dvůr Králové nad Labem 

s  projektem Sdílená učebna infor-

matiky a  robotiky zvítězilo 

v  1. ročníku soutěže Regionální 

stálé konference Královéhradec-

kého kraje „Buďte inspirací“, a  to 

v kategorii Leader pro Chytrý venkov Krá-

lovéhradeckého kraje. Soutěž hodnotí 

inovativní projekty, které přispívají k  roz-

voji tzv. Chytrého regionu, a to na úrovni, 

města, obce, MAS či ITI.

Cenu převzala místostarostka města 

Alexandra Jiřičková ve středu 24. června 2020 

na  krajském úřadě během jednání Regionální 

stálé konference Královéhradeckého kraje.

„Je to ocenění práce všech, kteří se na  vzniku 

sdílené učebny podíleli – učitelů informatiky 

našich základních škol i  pracovníků odboru 

informatiky na  městském úřadě a  MAS Králo-

védvorsko. Učebnu bychom nemohli realizo-

vat ani bez přispění Královéhradeckého kraje 

a  Střední školy informatiky a  služeb, v  jejíchž 

prostorách je umístěna. Je to ukázka toho, že 

když se spolupracuje, mohou vzniknout pro-

jekty, které jsou ku prospěchu celého regionu,“ 

uvedla místostarostka Alexandra Jiřičková 

a  pokračovala: „Projekt jsme již vloni prezento-

vali na setkání v Žatci, kde sklidil úspěch, a jsme 

rádi, že se líbil také nyní a  stal se inspirací pro 

Chytrý region.“

Sdílená učebna informatiky a  robotiky vznikla 

během roku 2019 díky spolupráci města Dvůr 

Králové nad Labem a  Královéhradeckého 

kraje v  prostorách Střední školy informatiky 

a  služeb ve  Dvoře Králové nad Labem, jejímž 

zřizovatelem je právě kraj. Učebnu budou využí-

vat k výuce nejen žáci královédvorských základ-

ních škol, ale v budoucnu také žáci základních 

škol z  okolí a  počítá se i  s  workshopy pro děti 

z  mateřských škol, případně z  dalších vzdě-

lávacích či volnočasových institucí. Potřeba 

projektu vyplynula z  místních akčních plánů 

vzdělávání jako jeden z  námětů na  zkvalitnění 

výuky informatiky. Učebnu tvoří tři místnosti 

vybavené např. frézou, gravírovacím stro-

jem, 3D skenerem, 3D tiskárnami, vyšívacím 

strojem nebo řezacím plotrem. Pro nejmenší 

děti jsou určeni beeboti, pro starší ozoboti 

a lego stavebnice na výuku programování. „Kvůli 

pandemii koronaviru žáci nemohli do  učebny 

docházet, nyní se však připravují rozvrhy 

na příští školní rok a  jednotlivé školy již s  jejím 

využitím počítají. Doufám, že pro žáky bude 

výuka informatiky atraktivnější a že se zde naučí 

spoustu praktických věcí,“ dodala místosta-

rostka Alexandra Jiřičková.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický
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Vybrané zásahy městských 
strážníků za květen 2020 

Druh zásahu květen 2020 

BESIP přestupky  68

Ostatní přestupky na úseku dopravy 1

Dopravní nehoda 1

Překročení nejvyšší povolené rychlosti 16 

Veřejný pořádek (přestupek) 8

Nařízení města (přestupek) 1

OZV o volném pohybu psů 1

Majetek (přestupek) 12

Občansko-právní spor 1

Ztráty a nálezy 5

Odchyt zvířete (opatření) 8

Doručení písemnosti (šetření) 9

Prevence (opatření a úkony) 12

COVID-19 (opatření) 5

Trestný čin 4

Celkem:  152

Pokuty v blokovém řízení 39

Na místě nezaplacených bl. pokut 17

Domluva 29

Předáno Policii ČR 3

Předáno na správní odbor MěÚ 6

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem

Zastupitelé schválili akční plán 
rozvoje sociálních služeb na rok 
2020
Zastupitelé města schválili Akční plán 

rozvoje sociálních služeb pro správní 

obvod města Dvůr Králové nad Labem 

na  rok 2020. Dokument konkretizuje cíle 

a  opatření plánovaná a  realizovaná pro 

oblast péče o  seniory a  zdravotně znevý-

hodněné osoby, o  rodinu, děti a  mládež 

a  také o osoby ohrožené sociálním vylou-

čením. Obsah dokumentu byl projednán 

v  pracovních skupinách komunitního 

plánování sociálních služeb. Akční plán je 

prováděcím dokumentem Střednědobého 

plánu rozvoje sociálních služeb na období 

2020–2022 pro správní obvod města 

Dvůr Králové nad Labem. Dokument je 

zveřejněn na  webových stránkách města 

www.mudk.cz v sekci Radnice/Dokumenty 

a formuláře/Strategické dokumenty.     (mik)

Dotazník pro zájemce o službu 
denního stacionáře pro osoby 
se zdravotním postižením
Odbor školství, kultury a  sociálních věcí 

městského úřadu ve  spolupráci s  Farní 

charitou Dvůr Králové nad Labem připravil 

dotazník určený pro potenciální zájemce 

o  umístění rodinného příslušníka do  den-

ního stacionáře. Tato služba rodinám umož-

ňuje úlevu a odpočinek od náročné každo-

denní péče o  své blízké. Výsledky budou 

použity pro přípravu projektu denního 

stacionáře pro osoby s mentálním a s kom-

binovaným postižením. Dotazník můžete 

vyplnit a odevzdat do konce července buď 

elektronicky (www.survio.com/survey/d/

A7T0W5J8B9S4Q9G4M), nebo v  papírové 

formě (na adresu Farní charita Dvůr Králové 

nad Labem, Erbenova 2355 nebo do připra-

vené schránky na recepci městského úřadu).

odbor školství, kultury a sociálních věcí
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Město přispěje na opravu 
objektů v městské památkové 
zóně 400 tisíci Kč
Rada města Dvůr Králové nad Labem letos 

opět vyhlásila dotační program na obnovu 

vnějšího pláště objektů, které jsou nemo-

vitou kulturní památkou nebo se nacházejí 

na území městské památkové zóny. V roz-

počtu města bylo pro tento účel vyčleněno 

400 tisíc Kč. 

O  rozdělení fi nančních prostředků jednali 

zastupitelé na  svém červnovém zasedání. 

Přestože fi nanční výbor navrhl rozdělit 

peníze mezi žadatele jiným způsobem, 

zastupitelé nakonec odsouhlasili původní 

návrh. 

Město Dvůr Králové nad Labem tedy pod-

poří následující projekty:

• 100 tisíc Kč na  realizaci fasády

nemovitosti na náměstí T. G. Masaryka 

čp. 82; 

• 60 tisíc Kč na výměnu oken za eurookna 

na nemovitosti Švehlova čp. 401; 

• 100 tisíc Kč na  opravu fasády do  ulice 

a  provedení nových vchodových dveří 

nemovitosti Palackého čp. 89; 

• 100 tisíc Kč na  opravu oken farní 

budovy Legionářská čp. 1311; 

• 40 tisíc Kč na  realizaci nových vcho-

dových dveří nemovitosti Havlíčkova

čp. 13.

(mik)

Na domě čp. 400 ve Švehlově 
ulici vymění další čtyři desítky 
oken
V  letošním roce bude dokončena výměna 

špaletových oken na  bytovém domě

čp. 400 ve Švehlově ulici ve Dvoře Králové 

nad Labem, který je zapsán na  seznamu 

nemovitých kulturních památek ČR. 

„Jedná se o  třetí etapu, pracovat se bude 

na  dvou severozápadních a  dvou jihozá-

padních fasádách vedoucích do  dvora 

domu. Vyměněno bude celkem třicet devět 

oken rozlišených podle velikostí,“ říká

místostarosta města Jan Helbich a  pokra-

čuje: „Práce začnou v  polovině června 

a potrvají nejdéle do konce letošního října. 

K  výměně oken dojde vždy po  dohodě 

s nájemníky.“ 

Stavbaři demontují stávající dožilá dřevěná 

okna a  nahradí je novými – z  části špale-

tovými doplněnými o  šedé rolety, z  části 

jednoduchými s  izolačním dvojsklem. 

„Výměna bude provedena včetně vybou-

rání zdiva, dozdívek a  zateplení zdiva 

v oknech koupelen, demontáže a montáže 

obkladů v  koupelnách, začištění omítek 

nebo výmalby kolem oken,“ popisuje roz-

sah prací Ctirad Pokorný, vedoucí odboru 

rozvoje, investic a správy majetku na Měst-

ském úřadě Dvůr Králové nad Labem. 

U  nových oken bude zachován tvar, způ-

sob otevírání křídel a chybět nebudou ani 

všechny okrasné řezby a  vybavení kovo-

vými doplňky. 

Práce provede na  základě výběrového 

řízení fi rma Špůr truhlářství, s. r. o., Bílá Tře-

mešná a  město Dvůr Králové nad Labem 

za ně zaplatí 1,2 mil. Kč včetně DPH. 

(mik)

Technické služby města informují
Novinky z koupaliště
Tyršovo koupaliště je pro veřejnost otevřeno 

od pátku 19. června 2020, kdy byl také zahájen 

prodej vstupenek. Ceny zůstávají stejné jako 

v  loňském roce. Doporučujeme návštěvníkům, 

aby zvážili případný nákup permanentek, sezon-

ních nebo rodinných na  počet vstupů, protože 

pokud by došlo ke zkrácení sezony provozu kou-

paliště (například při zhoršení epidemiologické 

situace), nebude provozovatel vracet žádné pro-

středky, a to ani poměrnou část ze zakoupeného 

vstupného. 

Návštěvníci koupaliště také musejí při pohybu 

v areálu dodržovat platná nařízení Ministerstva 

zdravotnictví, jež si vynutila koronavirová pan-

demie a  která se týkají především povoleného 

počtu lidí v  areálu. Z  toho důvodu si budou 

muset návštěvníci ponechat zakoupenou vstu-

penku, která bude sloužit i  jako klíč k turniketu 

při odchodu z  koupaliště. Podobně budou 

sloužit i všechny typy per-

manentek. Tento systém 

totiž umožní sledovat 

aktuální množství návštěv-

níků koupaliště a dodržet tím limity počtu osob 

v areálu.

Vánoční strom:
Město Dvůr Králové nad Labem a  technické 

služby města poptávají u  občanů Dvora Krá-

lové nad Labem a  přilehlých obcí vánoční 

strom. Mělo by se jednat o jehličnan výšky 13 až

15 metrů s průměrem kmene do 45 cm. Na strom 

musí být vydané povolení ke kácení. Technické 

služby strom zdarma pokácí a odvezou.

Vše důležité najdete na  našich stránkách 

www.tsdvur.cz.

Lucie Štemberková

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

Město nabízí k prodeji dvě 
lukrativní nemovitosti v centru
Město Dvůr Králové nad Labem nabízí formou 

obálkové metody k  prodeji dva domy s  přileh-

lými parcelami v centru města. 

Jedná se o  prodej domu čp. 40 za  minimální 

nabídkovou cenu 5.345.000 Kč, využívaného 

jako komerční objekt. Nachází se mezi náměs-

tím T. G. Masaryka a Komenského ulicí, celková 

výměra parcel je 1 070 m2. 

Dále jde o  prodej bytového domu čp. 115 (na 

snímku) s  komerčními prostorami v  Palackého 

ulici o  celkové výměře parcely 285 m2 za  mini-

mální nabídkovou cenu 5.492.000 Kč.

Zájemci o  koupi nemovitostí musejí doložit 

záměr o  funkčním využití objektů, podmín-

kou účasti v  nabídkovém řízení je také složení 

kauce ve  výši 5 % minimální nabídkové ceny. 

Nabídky na  předepsaném formuláři je možné 

doručit nejpozději do pondělí 24. srpna 2020

17:00 hod. na podatelnu městského úřadu. Více 

o  nabízených nemovitostech a  nabídkovém 

řízení naleznete na  stránkách www.mudk.cz, 

elektronická úřední deska, zdroj oznámení: 

OEMM – odbor ekonomiky a majetku města.

Jan Skalický

Za ochranné pomůcky a dezinfekci 
město utratilo přes 710 tisíc korun
Během koronavirové pandemie město Dvůr Krá-

lové nad Labem nakoupilo množství ochranných 

pomůcek a  také dezinfekci v  součtu za více než

710 tisíc Kč. Především se jednalo o roušky k opa-

kovanému použití, respirátory, štíty, dezinfekci, 

bezkontaktní teploměry a další.

„Tyto ochranné pomůcky byly distribuovány 

nejen organizacím v sociálních službách, domo-

vům důchodců, školám, školkám, pracovníkům 

městského úřadu, ale i  hasičům, policistům 

nebo lékařům, tedy lidem z první linie, a dalším,“ 

poznamenal starosta Jan Jarolím. 

Část ochranných prostředků, zejména roušky 

a  také dezinfekci, si město ponechalo jako 

rezervu, pokud by opět došlo ke zhoršení epide-

miologické situace. „Chceme být připravenější 

než v březnu, kdy jsme neměli k dispozici vůbec 

žádné ochranné prostředky. I  proto si znovu 

zaslouží poděkování všichni, kteří se do shánění 

nebo do  výroby ochranných pomůcek zapojili 

a vyšli nám vstříc, ať už se jednalo o dobrovol-

níky – jednotlivce, organizace, spolky, místní 

fi rmy, zastupitele a  další,“ podotkl starosta Jan 

Jarolím. Město Dvůr Králové nad Labem napří-

klad spolupracovalo na  tisku komponentů pro 

ochranné štíty, které byly podle potřeby distri-

buovány prostřednictvím Svazku obcí Východní 

Krkonoše. 

„Poděkování si zaslouží i  sociální terénní pra-

covnice, zajišťovali jsme nákupy pro seniory, 

s čímž nám velmi pomohli skauti a dobrovolnice 

z Královédvorské Arniky. Lidí, kteří přiložili ruku 

k dílu, bylo skutečně hodně, a za to všem patří 

dík,“ uvedla místostarostka města Alexandra 

Jiřičková.

Koronavirová pandemie ovlivnila také hospoda-

ření města. Nejhorší varianta počítá s celkovým 

výpadkem příjmu až ve výši 10 % rozpočtu, což 

může být i  45 mil. Kč. „Podle posledních infor-

mací by však město mělo získat od  státu kom-

penzaci zhruba ve výši 19 mil. Kč, poslanci totiž 

schválili, že obce získají 1.200 Kč na  obyvatele 

jako náhradu za  výpadky daňových příjmů,“ 

dodal starosta Jan Jarolím.

Miroslava Kameníková
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Šindelářská věž bude mít 
opravenou střechu

Jedna z  nejznámějších staveb ve  Dvoře 

Králové nad Labem, Šindelářská věž v Hav-

líčkově ulici, bude několik týdnů obehnána 

lešením. V polovině července by totiž měla 

začít oprava střešní krytiny této historické 

kamenné věže, která patří mezi kulturní 

památky. „Ze stávající střechy bude odstra-

něna dožilá krytina z  dřevěných šindelů, 

která je ve  špatném stavu, a  provedena 

kontrola bednění a konstrukce krovu. Nová 

střecha bude ze šindelů ve  tvaru klínů 

s  polodrážkou,“ říká Ctirad Pokorný, 

vedoucí odboru rozvoje, investic a  správy 

majetku na městském úřadě. 

Práce bude realizovat královédvorská 

fi rma KP-Realizace Střech, s. r. o., která 

byla vybrána na  základě veřejné zakázky. 

Oprava střechy by měla trvat do  konce 

letošního září a  město Dvůr Králové nad 

Labem za  ni zaplatí zhruba 660 tisíc Kč 

včetně DPH.

Šindelářská věž je jedinou dochovanou 

z  původních čtyř hradebních věží, které 

střežily vstup do  města. Na  výšku má

20 a  v  průměru 7 metrů. Její základy jsou 

zhruba metr v  tvrdém jílu. Své jméno 

dostala podle ulice, v  níž měli své dílny 

výrobci šindelů. Do  roku 1791 zdobil věž 

i  malý orloj. Při pohledu z  Věžní ulice je 

vidět, že se věž mírně naklání a  opírá se 

o  sousední dům. U  věže jsou také zbytky 

hradební zdi. Vnitřní prostory věže nejsou 

veřejnosti zpřístupněny.

(mik)

V ulici Pod Safari budou 
vydlážděné chodníky, nová 
silnice a parkovací stání
V  polovině srpna začne kompletní rekon-

strukce ulice Pod Safari. „Z chodníků zmizí 

současný asfaltový povrch, který stavbaři 

nahradí zámkovou dlažbou, v rámci rekon-

strukce komunikace budou provedeny 

nové konstrukční vrstvy, položen nový 

asfaltobetonový koberec a  v  části ulice 

vznikne několik podélných parkovacích 

stání. V ulici dojde také k obnově veřejného 

osvětlení,“ říká místostarosta Jan Helbich 

a  dodává: „Prosím obyvatele ulice o  trpě-

livost a  vstřícnost potřebnou pro realizaci 

prací. Výsledkem bude kompletně opra-

vená ulice.“

Město Dvůr Králové nad Labem zaplatí 

za  rekonstrukci ulice téměř 5 mil. Kč. Sta-

vební práce potrvají do  konce letošního 

října. Realizovat je bude fi rma KAMPA – 

MARYNKA, s. r. o., Jilemnice, která vyhrála 

veřejnou zakázku.

(mik)

V ZŠ Podharť budují nové jazykové učebny
Žáci ZŠ Podharť se mohou těšit na dvě nové jazy-

kové učebny s  moderním vybavením, které stav-

baři během čtyř měsíců vybudují v půdní vestavbě. 

Nové prostory budou bezbariérové, a  budou tak 

navazovat na  celý bezbariérový areál vnitřních 

prostor školy.

Stavbaři do  zahájení nového školního roku 

musejí stihnout bourací práce a výstavbu stropní 

konstrukce mezi 2. nadzemním podlažím a pod-

krovím. Do  konce září by měly být stavební 

úpravy hotové. Do  poloviny listopadu by pak 

měly být nové prostory kompletně vybaveny.

Zatímco stavební práce provede královédvor-

ská společnost STAVHAUS, s. r. o., a  přijdou na 

4,5 mil. Kč, dodávku, dopravu a  montáž interi-

érového nábytku a  dalšího vybavení v  součtu 

za více než 1,5 mil. Kč bude mít na starosti spo-

lečnost KNX CZ, s. r. o., Hradec Králové. Zakázky 

byly vysoutěženy ve výběrovém řízení.

Město Dvůr Králové nad Labem na fi nancování 

projektu s názvem „Vybudování a vybavení dvou 

jazykových učeben v ZŠ Podharť“ (CZ.06.4.59/0.

0/0.0/16_075/0012145) získalo z Integrovaného 

regionálního operačního programu prostřed-

nictvím MAS Královédvorsko dotaci více než 

3 mil. Kč. Podle podmínek dotačního programu 

však budou fi nanční prostředky na  účet města 

převedeny až po  realizaci projektu. Zbývající 

část město doplatí ze svého rozpočtu.

Miroslava Kameníková

Foto: Jan Skalický

Zhruba dva měsíce potrvají úpravy a  rozšíření 

čekárny na autobusové zastávce ve Zboží, které 

začnou zhruba v polovině července.

Stavbaři vybudují nový vstup z  chodníku 

do  čekárny, jejíž podlahu bude místo betono-

vých čtvercových dlaždic tvořit zámková dlažba. 

Stávající střešní krytina včetně bednění bude 

odstraněna a poškozené části krovu nahra-

zeny novými. „Opravenou dřevěnou konstrukci 

doplní dřevěné bednění a  nová střešní krytina 

z  falcovaného plechu. Zároveň bude opravena 

stávající vnější omítka, která bude nově bílo-

šedé barvy, dojde k zateplení obvodových stěn 

a na části kiosku budou stávající okna vyměněna 

za nová dřevěná zasklená izolačním dvojsklem,“ 

popisuje dále práce Ctirad Pokorný, vedoucí 

odboru rozvoje, investic a  správy majetku 

na Městském úřadě Dvůr Králové nad Labem.

Záměr rekonstruovat autobusovou zastávku 

vzešel z  Osadního výboru Zboží, jehož před-

sedou je Martin Říha. Město Dvůr Králové nad 

Labem za  tuto akci zaplatí téměř 800 tisíc Kč 

včetně DPH, práce zrealizuje náchodská spo-

lečnost MM Hallinto, s. r. o., která byla vybrána 

na základě veřejné zakázky.

Miroslava Kameníková

Blíží se rekonstrukce Heydukovy ulice 
Zcela nová silnice, opravené chodníky, nové 

veřejné osvětlení a  upravená zeleň. Tak bude 

po kompletní rekonstrukci, která potrvá necelé tři 

měsíce, vypadat Heydukova ulice ve Dvoře Králové 

nad Labem. Město projekt připravilo ve spolupráci 

s Královéhradeckým krajem a akce „III/299 15 Dvůr 

Králové nad Labem, ul. Heydukova – II. etapa“ 

naváže na  rekonstrukci Jaroměřské ulice realizo-

vané před třemi lety. 

„O rekonstrukci krajské silnice v Heydukově ulici 

jsme usilovali několik let, jedná se o příjezdovou 

cestu do města, která je dlouhodobě ve špatném 

stavu. Původně jsme chtěli investiční akci realizo-

vat spolu s rekonstrukcí Jaroměřské ulice, ale před 

lety vše zkomplikovaly diskuze kvůli zeleni. Králo-

véhradecký kraj tehdy požádal o skácení několika 

stromů, což se nesetkalo s  pozitivním ohlasem, 

zároveň ale navrhoval náhradní výsadbu. Vše je 

již minulostí, a tak jsem rád, že se nám podařilo 

s krajem domluvit na realizaci projektu,“ říká krá-

lovédvorský starosta Jan Jarolím. 

Stavební práce v  součtu za  více než 

29 mil. Kč včetně DPH realizují pracovníci spo-

lečnosti EUROVIA CZ, a. s., která vyhrála veřej-

nou zakázku. Zatímco město Dvůr Králové nad 

Labem uhradí 15 mil. Kč, Královéhradecký kraj 

bude akci fi nancovat částkou 14 mil. Kč.

„Město zaplatí rekonstrukci chodníků, které 

budou s  vyhrazeným jízdním pruhem pro cyk-

listy, a  to po  obou stranách vozovky. Cyklisté 

tak nebudou muset jezdit po  krajské silnici 

mezi kamiony. Dále město uhradí výstavbu 

parkovacích zálivů, výstavbu nové tlakové kana-

lizace v  uličce vedle prodejny potravin a  také 

rekonstrukci vodovodu v  úseku od  křižovatky 

s ulicí Vojanova po křižovatku s ulicí Luční, nové 

veřejné osvětlení Heydukovy ulice nebo sadové 

úpravy,“ říká starosta Jan Jarolím. Kraj zaplatí 

opravu povrchu komunikace včetně opravy 

objízdných tras a náhradní výsadbu. 

Předpokládaný termín zahájení rekonstrukce, 

s  níž bude spojena dopravní uzavírka ulice, je 

29. června 2020. Řidiči tak musejí počítat 

s  objízdnou trasou pro veškerou dopravu. 

Podrobnější informace včetně výlukových 

jízdních řádů autobusů jsou na  www.mudk.cz 

v sekci Radnice/Dopravní omezení. 

V  úseku plánované rekonstrukce sídlí mnoho 

fi rem, které budou i  během uzavírky pokračo-

vat ve své podnikatelské činnosti. Proto žádáme 

obyvatele této lokality, aby těmto fi rmám umož-

nili parkovat jejich vozy v přilehlých ulicích.

Miroslava Kameníková

Čekárna u autobusové zastávky 
ve Zboží dostane novou podobu



Na  základě návrhu zastupitelky Marty Peškové 

Staníkové (DKoalice) byl na  program zastupitel-

stva zařazen bod týkající se zřízení pozice měst-

ského architekta. 

„Město čekají zásadní investiční akce, např. stavba 

obchodního centra s prodejnou Lidl, autobusové 

nádraží, spořitelna, Mayerova továrna, koupa-

liště, je tu petice na výstavbu v lokalitě Sylvárov. 

Myslím si tak, že by město naší velikosti mělo mít 

svého architekta, který bude koncepčně řešit 

území a jeho návaznost na okolí. Jako zastupitelé 

rozhodujeme o tom, co se zde bude dít, nicméně 

poradní slovo od  městského architekta by nám 

mohlo zabránit v tom, že bychom udělali nějakou 

fatální chybu, která bude pro nás a  další gene-

race nevratná,“ odůvodnila mimo jiné svůj návrh 

Marta Pešková Staníková. 

Podle slov starosty Jana Jarolíma rada města 

o  pozici městského architekta jedná už dlouho. 

„Uvědomujeme si, že by bylo vhodné takovou 

osobu mít, ale samotné zřízení pozice nese 

poměrně velká rizika a  jsou dobré i  špatné pří-

klady,“ upozornil. Za  příklad dobré praxe pak 

označil město Litomyšl, které radní za účelem kon-

zultace navštívili letos v únoru. Podle jeho názoru 

by tak městským architektem mohla být osoba, 

která nemá žádné pracovní vazby na  město 

a  okolí, ale město musí znát. „Při návratu z  Lito-

myšle jsme se domluvili, že se prostřednictvím 

některých projektů pokusíme oslovovat mladé 

architekty, a pokud bychom viděli, že spolupráce 

s někým z nich je dobrá a má městu co nabídnout, 

můžeme mu pozici městského architekta nabíd-

nout,“ poznamenal starosta Jan Jarolím a dodal, že 

si je vědom toho, že takový způsob výběru může 

trvat dlouho, ovšem tato pozice je významná 

a  pro město určující. Je třeba také rozhodnout, 

zda bude městský architekt pracovat na  plný 

nebo částečný úvazek, jaká bude jeho konkrétní 

náplň práce a výše jeho fi nančního ohodnocení. 

Marta Staníková Pešková na  to reagovala, že 

pomoci s  výběrem vhodného kandidáta by 

mohla Česká komora architektů. „Je pravda, že 

město by zřízení pozice městského architekta 

stálo nějaké peníze. Jde ale o to, abychom bez 

něho neudělali nějakou zásadní chybu při rea-

lizaci velkých investičních akcí. Mohl by tak 

dohlížet na to, aby bylo vše koncepčně sladěné. 

Vyslyší veřejnost, potřeby města, může působit 

jako poradní orgán. Prostor tu opravdu je,“ kon-

statovala zastupitelka. 

Místostarosta Jan Helbich poté upozornil, že 

pokud bude mít město svého architekta, bude 

třeba, aby jeho doporučení a rozhodnutí občané 

a stavebníci respektovali, přestože s jeho názorem 

nebudou souhlasit. Upozornil také na nevyčer-

pání některých ploch určených k různým typům 

zástavby v územním plánu města, což blokuje 

jeho rozvoj, a to by měl městský architekt změnit.

Ke schůzce v Litomyšli se v záběru diskuze vrá-

til radní Ota Černý (Piráti), který o zřízení pozice 

městského architekta ve  Dvoře Králové nad 

Labem usiluje. „Starosta Litomyšle i  zástupce 

rozvoje a investic si práci paní architektky velice 

pochvalovali a  dávali jí díl na  tom, proč město 

prosperuje. Samozřejmě každá funkce má své 

výhody a nevýhody, ale vše můžeme dát do kon-

cepce městského architekta a tu v průběhu času 

tzv. ladit. Neúplnost územního plánu je proble-

matická a městský architekt by mohl investorům 

a případným stavebníkům spíš pomáhat s vhod-

nou výstavbou do daných lokalit a pracovat jako 

pomocník,“ dodal Ota Černý.

V  závěrečném hlasování však usnesení, aby 

zastupitelé souhlasili se zřízením pozice měst-

ského architekta a pověřili radu města k výběru 

vhodného kandidáta na tuto pozici, nebylo pod-

pořeno dostatečným počtem hlasů. 

Miroslava Kameníková

Zastupitelé diskutovali o městském 
architektovi, usnesení nakonec nepřijali 
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JUTA a koronavirová pandemie
Občané ve Dvoře se zajímají, jak ovlivňuje koro-

navirová pandemie chod Juty, tak nám dovolte 

sdělit to nejdůležitější. Rok 2019 byl pro Jutu 

velmi dobrý. Měli jsme dostatek zakázek a někdy 

i dlouhé dodací lhůty.

Od  konce března letošního roku nám začalo 

zakázek ubývat. Nastalo krizové řízení, kdy 

denně hlídáme hotovost, sledujeme limity 

zásob, výroba běží jen na  skutečně potvrzené 

expedice, nakupujeme jen to, co bezprostředně 

potřebujeme k zajištění výroby zakázek. Více se 

zabýváme operativou a  průběžně reagujeme 

na  změny na  trzích. Hodně nám pomohla pro-

zíravá podpora německé vlády velkým průmys-

lovým podnikům, které se nezavíraly. Žádného 

zaměstnance jsme nepropustili a  ani o  něčem 

takovém, na  rozdíl od  jiných odvětví, neu-

važujeme. Vážíme si všech našich pracovníků. 

Zvláště těch, kteří pracují v nepřetržitých provo-

zech, ve 12hodinových směnách v teple, kde je 

práce stále fyzicky náročná. V  rouškách to bylo 

daleko namáhavější. Patří jim velký dík a oni si 

zaslouží veřejné uznání, protože státní rozpočet 

je z významné části postaven na daních z příjmu 

zaměstnanců včetně placeného pojistného.

Stále dáváme přednost dvorským živnostní-

kům a malým fi rmám. V  loňském roce jsme od

163 z  nich nakoupili služby za  646 mil. Kč 

a  všem v  termínu zaplatili. 

I  letos, v  době krize, pokra-

čuje i  nadále naše podpora 

živnostníkům a  malým fi r-

mám ve Dvoře. Od 1. 1. 2020 

jsme od 112 z nich zakoupili 

služby za 199 mil Kč. Někteří 

pro nás pracovali dokonce 

i přes víkendy. V Jutě vládne 

optimizmus podložený kva-

litou pracovníků a  jejich 

schopnostmi překonávat 

překážky. Asi tím neuděláme radost oponen-

tům, ale je naší historickou povinností Jutu 

udržet. Stejně jako každý rok jsme opět všechny 

vydělané peníze vrátili zpět do závodů.

Pokračujeme v  bezúročném půjčování peněz 

zaměstnancům Juty. Již jsme půjčili 785 pracov-

níkům 63 mil. Kč.

Dnes je předčasné odhadnout, jak dopadne

v Jutě celý letošní rok. Podle nás rozhodne celo-

světově září/říjen. Je dobře, že všechny státy 

světa krizi řeší s  hlavním cílem zachovat pra-

covní místa.

Nekompromisní, konkurenční prostředí bude 

pokračovat ve  všech odvětvích. Za  vším bude 

zase jen tvrdá práce, ale bez ní to nejde.

O  perspektivě Juty díky pestrému výrobnímu 

programu nepostradatelného sortimentu 

výrobků pro stavebnictví, zemědělství a  oba-

lový průmysl nepochybujeme. Výrobky pro 

ohrožený automobilový či letecký průmysl mají 

pouze 5% podíl na našich tržbách. Oproti tomu 

výroba například vaků pro potravinářský a  far-

maceutický průmysl je vyprodána až do  konce 

září. To, že nám dělá starosti i sucho, a  obavy, 

aby vyrostla tráva a obilí, patří k našemu životu. 

Motouzy a síťovina na balení slámy či siláže tvoří 

slušný objem našich tržeb a jejich prodej je letos 

rekordní.

V těchto kritických časech se projevila síla mých 

kolegů, spolupracovníků a všech zaměstnanců, 

kteří zůstali stále aktivní.

Jiří Hlavatý, statutární ředitel JUTA, a. s.

Prezentujte i vy svoji fi rmu 
na Veletrhu zaměstnavatelů 
na Královédvorsku
S  cílem 

n a s t a v e n í 

spolupráce 

mezi míst-

ním podni-

k a t e l s k ý m 

prostředím 

a  školami se 24. září uskuteční 1. ročník 

Veletrhu zaměstnavatelů na  Královédvor-

sku. Celá akce bude primárně zaměřena 

na  žáky a  studenty, kteří se zamýšlí nad 

svojí budoucí profesí. 

Veletrh nabídne přehled aktuálních pra-

covních příležitostí v  našem regionu. 

Zároveň tak umožní královédvorským fi r-

mám zdarma se prezentovat a  oslovit své 

budoucí potenciální zaměstnance.  Jedno-

denní program, který proběhne v  prosto-

rách Hankova domu ve Dvoře Králové nad 

Labem, bude přístupný nejen pro mladé 

návštěvníky a  jejich rodiče, ale také pro 

širokou veřejnost.

Stále ještě máte možnost přidat se k nám 

a  aktivně tak představit svoji fi rmu a  jed-

notlivé profese. Přihlásit se můžete až 

do 17. července 2020, a to na níže uvede-

ných kontaktech. 

Kontakt:

• MAS Královédvorsko, z. s., Ing.  Lenka 

Křížová, DiS. – tel.: 739 243 465, e-mail: 

krizova.lenka@maskd.cz;

• město Dvůr Králové nad Labem, 

Mgr.  Alexandra Jiřičková – e-mail: 

jirickova.alexandra@mudk.cz, tel.: 

734 392 180,

Pomozte nám udržet mladé lidi v regionu!

Ing. Lenka Křížová, DiS.

ředitelka kanceláře

MAS Královédvorsko, z. s.
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Labská cyklostezka musí pokračovat!

Tycho de Brahe: „Ani světská moc, ani 
bohatství, jen žezlo vědy přetrvá věky“
Je dobře, že nám poradil vzdělaný lékař a  vě-

dec v  oboru pan Prymula se svojí organizo-

vanou skupinou. Proto jsme asi začali všichni 

ukázněně a  profesionálně bojovat. Cílem je 

ochránit celé lidstvo, zvlášť pak ty nejmenší a ty 

nejstarší. Lékaři dobře radili, a to léčit, izolovat, 

nosit roušky na  ústech i  na  nose, dodržovat 

hygienu. Většina obyvatel tato opatření pocho-

pila. Až jsme se někdy divili, jak známí pokyvují 

na  pozdrav, abychom si všimli. I  organizace 

plnily své poslání na  výbornou. Sám jsem se 

o tom přesvědčil, když mě pracovnice na poště 

u „okénka“ upozornila na spadlou roušku.

Každý člen společnosti musí umět odříct nut-

nost shromažďování i kontakty s blízkými. Tento-

krát se národ ukázal se svojí disciplínou a kázní, 

o které jsme často nejen u dospělých pochybo-

vali. Klobouk dolů před ženami, které okamžitě 

svýma šikovnýma rukama ušily tisíce roušek. 

Zde nemůžeme mluvit o příkazu, ani o pokynu. 

Byl to probuzený přirozený pocit sebezáchovy 

a obrany, který je zvlášť silný u žen – matek.

Dnes už můžeme říci: „Podařilo se.“ Nesmírné 

úsilí lékařů, sester a  dalšího zdravotnického 

personálu se podařilo pochopit zákeřnost 

tohoto viru, postavit se za to, aby byl poražen.

S  tím vším souvisí omezení chodu společnosti, 

pozastavení výroby v  továrnách, omezení 

dopravy, důsledky a  komplikace. Všichni jsme 

ocenili skutečnost, že nebylo přerušeno záso-

bování obyvatel a jen některé služby musely být 

omezeny v  zájmu ochrany občanů. V  každém 

místě, obci, městě jsou různá společenská, kul-

turní a sportovní zařízení. Ty přišly o plánované 

akce a s tím spojené fi nanční příjmy. Myslím, že 

státní orgány si jsou vědomy této skutečnosti 

a podají jim v případě potřeby pomocnou ruku 

tak, jak to slyšíme z centra.

I v našem městě byla situace řešena s přehledem. 

Tak jsme ji sledovali. Mám za to, že pokyny shora 

byly respektovány, pochopeny, všichni zaintere-

sovaní splnili své povinnosti výborně. Myslím, že 

i ostatní spoluobčané děkují odpovědným insti-

tucím, zdravotníkům, službám, školám, učitelům 

a  pracovníkům městského úřadu ve  Dvoře Krá-

lové nad Labem a  jsou vděčni všem, kteří svým 

přístupem nebezpečnou situaci zvládli.

Milan Kněžour, důchodce

„Realizace úseku Stanovice – Žireč se předpo-

kládá kolem roku 2025,“ tak zněl plán na výstavbu 

Labské stezky schválený radou města v květnu 

2020, 7 let od otevření cyklostezky z Hradce Krá-

lové do Kuksu. Přitom platné stavební povolení 

má město od září 2019! Nechci přihlížet dalších 

5 let, jak cyklisté riskují v  nepřehledných ser-

pentýnách. Cyklostezka v  tomto úseku totiž 

propojuje dva nejnavštěvovanější turistické cíle 

Královéhradeckého kraje na  Labi: Safari Park 

s půlmilionovou a barokní areál v Kuksu s čtvrt-

milionovou roční návštěvností. Cyklomuzeum, 

bylinková zahrada, kavárna a  výchozí bod 

k  Braunovu Betlému v  barokním areálu Žireč 

už čtvrtým rokem marně čeká na  cykloturisty, 

kteří zatím končí v  Kuksu. Požádala jsem proto 

zastupitele o mandát k sestavení a vedení pra-

covní skupiny, která bude urychlenou výstavbu 

dalších úseků cyklostezky posouvat k  vysně-

nému cíli. Děkuji jim za  jednomyslně vyjádře-

nou důvěru a věřím, že se nám podaří jednotlivé 

úseky Labské stezky co nejdříve propojovat.

Ing. Veronika Tomková

zastupitelka (DKoalice – TOP 09)

Zastupitelkou
Nabízí se dodat: opoziční, z leknutí nebo ze dne 

na den. Nejlépe by vyhovovalo: hozená do vody 

a  plav. Samozřejmě jsem při vstupu do  poli-

tiky počítala s  tím, že bych se zastupitelkou 

stát mohla, ale takový fofr jsem nečekala. Teď, 

když k  tomu došlo, se budu snažit nezklamat 

své voliče. Jako opoziční politik sice velkou sílu 

dělat zásadní změny nemám, ale určitě budu 

upozorňovat vedení města na chyby, kterých se 

dopouští, a  prosazovat věci, které naše město 

potřebuje a které naše občany pálí.

O tom, že není všechno v pořádku, svědčí petice, 

které se poslední dobou objevují. To znamená, že 

lidé si už nevědí rady, město s  nimi málo, nebo 

vůbec nekomunikuje. Kde je ta proklamovaná 

„Otevřená radnice?“ Nebo stále neřešená práce 

technických služeb města a problematika veřejné 

zeleně. Perfektní příspěvek k  tomuto tématu 

měla paní Linda. Takových lidí si musíme vážit, 

přijímat jejich rady a ne se je snažit, jak to jen říci 

kulantně, ztrapnit? Takový pokus jsem možná, 

nejen já, ze strany jednoho radního zaznamenala. 

Je vidět, že občané se o dění ve městě zajímají, 

měli bychom toho využít a přizvat je k řešení spo-

lečných problémů co nejvíce. 

Vadí mi, že opoziční zastupitel se leckdy nedočká 

odpovědi na  otázku, nebo přiznání pochybení. 

Například už tolikrát zmiňované fi nancování 

technických služeb města. Od  doby, co byla 

zavedena změna (místo placení za provedenou 

práci placení dopředu), to jde s  kvalitou odvá-

děné práce z  kopce. Kdo z  vás to má? Nejdřív 

dostanete zaplaceno a pak teprve třeba prove-

dete opravu střechy, ale nic vás už nenutí dát si 

na práci záležet. Všichni dobře víme, že takto to 

nemůže fungovat. Tak bych čekala, že si vedení 

města posype hlavu popelem a  řekne: „Pro-

miňte, byli jsme noví, nezkušení, udělali jsme 

chybu, pojďme to napravit. Dejme o  změně 

hlasovat.“ 

Abych skončila pozitivně. Musím pochválit paní 

ředitelku pečovatelské služby a vedení města 

za  bezodkladné řešení nedostatku ochranných 

pomůcek v  době nouzového stavu, kdy stát 

selhával, tak na nic nečekali a osobně se zasadili 

a tento materiál sháněli. Zajistili tak bezpečnost 

seniorů v  ubytovacích zařízeních i  pracovníků 

v první linii. Možná i díky tomu se našemu městu 

tato nákaza vyhnula. To, že nás zajímal účet z té 

doby, v  žádném případě neznamenalo, že by-

chom jejich práci nevnímali a nevážili si jí. 

Děkuji všem, kteří přiložili ruku k dílu.

Libuše Vonková

zastupitelka (ODS)

Vyčistili jsme 
Hartský potok

Nouzový stav letos zasáhl i  tradiční úklidové 

akce pod iniciativou Ukliďme Česko. 

Čištění Hartského potoka u  autobusového 

nádraží jsme tak posunuli až na 6. června. Akci 

podpořili think-tank TOPAZ, iniciativa Ukliďme 

Česko, Povodí Labe, odbor životního prostředí 

a technické služby města. 

Jak by napsal Poláček: „Bylo nás pět.“ Ale na 

250 metrech jsme Hartský potok a  jeho břehy 

vyčistili od 19 kg plastů, 21 kg skla, 23 kg směs-

ných odpadků a půl pytle plechovek. 

Díky všem, kteří nenechávají v  přírodě, co tam 

nepatří. 

Ing. Veronika Tomková

zastupitelka (DKoalice – TOP 09)

Za (doufejme!) 
„koronaviriádou“
Viry jsou přírody mocné zbraně;

projevují se co nemoc,

jíž je třeba čelit odhodlaně,

ale nejhorší je bezmoc

Lidstvo nad přírodou nezvítězí;

tu a tam si ji podmaní,

však přežití není o penězích,

ani o žití v ústraní

Čech, jenž knihou promluvil snad ke všem,

a proto stal se klasikem,

řekl pravdu, již vzpomenu veršem,

jsa už tak trochu básníkem,

následujícím citátem

z díla, jež je věčně mladé:

Člověk by chtěl být gigantem,

a je hovno, kamaráde!

(Jaroslav Hašek – jednoroční dobrovolník Marek 

Švejkovi!)

Poznámka autora: 

Kdo se pohoršil nad citovaným silným výrazem, 

nechť si přečte Haškův doslov k  prvnímu dílu 

Osudů dobrého vojáka Švejka. 

© Jaroslav Kratěna 

Upozornění pro čtenáře NKR
Další číslo Novin královédvorské radnice 

vyjde až po  letní pauze na přelomu srpna 

a září. Uzávěrka je 14. srpna 2020. Přejeme 

vám krásné léto.                               redakce NKR
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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

Duhový salon otevřen! Pedikúra – 603 264 432, 

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

Zuzka + Jára 

Koupím chalupu nebo starší dům k  rekreaci. 

Může být i v horším stavu. Hezká lokalita a místo 

výhodou. Tel: 703 890 073

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

Pronajmu slušnému nájemci zrekonst. 

byt 1+1 ve  Dvoře K. Kotkova ul., přízemí.

Nájem 6100 Kč, zálohy 2000 Kč, kauce 8000 Kč. 

602333641, tomzigi@gmail.com

V polovině června byly na náměstí T. G. Masaryka 

nainstalovány panely, které občanům a  návštěv-

níkům města představují významné osobnosti 

Dvora Králové nad Labem a  přibližují zajímavá 

místa ve městě i v blízkém okolí. 

„Jedná se o  osm panelů, které jsou umístěny 

na  straně náměstí před základní uměleckou 

školou. Jsou na nich informace například o zná-

mém hudebníkovi R. A. Dvorském, řediteli zoo 

Josefu Vágnerovi nebo staviteli skokanských 

můstků Karlu Jarolímkovi. Ze zajímavých míst 

nechybí informace o  Tyršově koupališti, měst-

ském muzeu nebo safari parku,“ říká místosta-

rostka města Alexandra Jiřičková a  pokračuje: 

„Panely nejsou na  náměstí poprvé, osvědčily se 

již vloni, kdy na nich byla prezentována výstava 

věnovaná projektu Paměť národa.“

Nápad na  instalaci panelů vzešel z  kulturní 

komise. „Cílem je během léta zatraktivnit 

náměstí. Věřím, že informace na panelech inspi-

rují místní i turisty k návštěvě zajímavých lokalit 

ve městě a jeho okolí,“ dodává místostarostka.

Miroslava Kameníková

Panely na náměstí přibližují významné osobnosti i zajímavá místa

INZERCE V NOVINÁCH KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE

• Řádková inzerce již od 150 Kč

• Plošná inzerce již od 700 Kč.

Více informací: www.mudk.cz/cs/radnice/noviny-radnice

Tel.: 499 318 258
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DK13051    cena: 2.250.000 Kč
Prodej zděného rodinného domu 3+1 se zahradou v centru

města DKnL. Parkování u domu.

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

v DKnL, o celkové ploše 41m2.

DK13077    cena: 1.790.000 Kč
Prodej bytu 3+1 o výměře 67 m2 v druhém patře

zděného domu v žádané lokalitě (J.Biliny) v DKnL.

DK12989    cena: 3.680.000 Kč
Vesnický rodinný dům na okraji města DKnL s možností
drobného hospodaření. Výměra pozemku: 76 600 m2.

prodáno prodáno

prodáno prodáno

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

Stále umíme prodat Vaši nemovitost 
za nejvyšší cenu na trhu a to 

za velmi krátkou dobu. Svěřte nám 
Vaši nemovitost k prodeji na dobu

1 měsíce a my Vás přesvědčíme.

www.tana.cz

Realitní kancelářeRealitní kanceláře

klíč k vaší
spokojenosti

Centrum léčebné rehabilitace:
ordinace MUDr. Liběny Holíkové

+ profesionální wellness
Legionářská 561, Dvůr Králové n. L.

(2. patro bývalé Komerční banky – levý boční vchod 
a zadní vchod výtahem)

• Novinky wellness: celotělová masáž
    bylinnými měšci, parafi nový zábal

• Výhodné balíčky: Body fi rming, aktivní
    redukce hmotnosti, lymfodrenáže

• Celotělový zábal z aktivních mořských řas
    luxusní omlazující péče vinnou kosmetikou

• multifunkční vana NeoQi, infra sauna,
    vichy sprcha, podvodní vířivá masáž

MOŽNOST ZAKOUPENÍ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ, 
BENEFITŮ PRO ZAMĚSTNANCE

www.clr-laura.cz, e-mail: info@clr-laura.cz
tel.: 776 089 097

SEEL, spol. s r. o.
Revoluční 74

Dvůr Králové n. L.
Dovolujeme si upozornit stávající i nové zákazníky,
že naše prodejna byla po požáru přestěhována 
do nových prostor na pěší zóně (bývalá ČSOB), 
kde již zůstaneme.
Provádíme prodej elektroniky a domácích
spotřebičů, dále servis televizorů, elektroniky, 
montáže a opravy SAT a TV antén. 

Těsíme se na Vaši návštěvu.
Otevírací doba:
Pondělí – Pátek
8:00 – 12:00 hod., 
13:00 – 17:00 hod.
Sobota
9:00 – 11:00 hod.

Tel.:
499 320 887
E-mail:
eshop@seel.cz
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Společenská rubrika
Noví občánci města
V květnu 2020 se narodilo 11 občánků našeho města – 4 chlapci a 7 děvčat.

Jana Náhlovská, evidence obyvatel

Úmrtí
V měsíci květnu zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 23 lidí, z toho bylo

13 královédvorských občanů, 8 mužů a 5 žen.

Simona Vykouřilová, matrika

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

Lukáš Němec a Eva Voltrová    – 15. 5. 2020

Pavel Ryšavý a Lenka Zelenayová   – 16. 5. 2020

Pavel Ondrejček a Veronika Sommerová   – 23. 5. 2020

Ondřej Král a Klára Prokopová    – 30. 5. 2020

Údaje jsou zveřejněny na základě poskytnutého souhlasu snoubenců.

Simona Vykouřilová, matrika

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti zaslali v  květnu 23 občanům 

gratulaci k  životnímu jubileu. V  tomto období oslavil 1 pár diamantovou 

svatbu a 1 pár stříbrnou svatbu. 

Lenka Havlová, Komise pro občanské záležitosti

Vzpomínka na zesnulého 
trenéra, pana Jiřího Macka
I když těžkou práci měl, 

na tréninky s námi nezapomněl.

Byly jsme vždy dobrá parta,

záviděla nám i Sparta.

Vítězství a někdy prohra

nálada vždy byla dobrá.

  

Za všechno Vám děkujem

a nikdy nezapomenem.                                                               bývalé hráčky házené

Město má další byt pro osoby v nouzi
Město Dvůr Králové nad Labem velmi zdařile 

zrekonstruovalo další byt v  domě s  pečovatel-

skou službou v ulici Sadová 2755, Dvůr Králové 

nad Labem. Tyto byty slouží na dobu tří měsíců 

osobám ze Dvora Králové nad Labem a spádo-

vých obcí, které se po propuštění z hospitalizace 

nemohou pro svůj vážný zdravotní stav vrátit 

domů a zároveň čekají na umístění do pobyto-

vého zařízení. Město byt zrekonstruovalo, my 

jsme ho vybavili mobiliářem a  vzniklo tak bez-

bariérové a důstojné zázemí pro seniory a osoby 

se zdravotním postižením.

Byty slouží potřebným lidem od  května 2019. 

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad 

Labem zajišťuje těmto osobám potřebnou péči, 

a to denně od 6 do 22 hodin. Žádosti do těchto 

bytů přijímá odbor školství, kultury a sociálních 

věcí MěÚ ve Dvoře Králové nad Labem. 

Mgr. Marcela Hauke, ředitelka 

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem

Azylový Dům Žofi e pomáhá 
lidem bez domova již 9 let
Sociální služba azylový Dům Žofi e pomáhá 

lidem bez domova najít cestu zpět do běžného 

života od 1. dubna roku 2011. Za tu dobu využilo 

sociální službu 240 lidí v  těžké životní situaci 

spojené se ztrátou bydlení. Ve více než 60 % se 

klientům této sociální služby podařilo za pomoci 

odborníků vrátit se zpět do  běžného života 

a začít znovu. 

Azylový dům v  Bezručově ulici ve  Dvoře Krá-

lové nad Labem je pobytová služba s  11 lůžky 

určená dospělým ženám a mužům bez domova 

ze Dvora Králové nad Labem a spádových obcí, 

kteří chtějí a mohou změnit svou sociální situaci. 

Na  řešení své těžké životní situace mají klienti 

přibližně jeden rok. 

Z celkového počtu klientů v roce 2019 bylo 14 % 

starobních důchodců a 29 % osob s různým zdra-

votním hendikepem. Čísla ukazují na zásadní pro-

blém bezdomovectví, a tím je chudoba některých 

seniorů a lidí s hendikepem a omezené možnosti 

vyřešit svou situaci vlastními silami. Pracovníci 

sociální služby nejenom v těchto případech velmi 

úzce spolupracují s klienty samotnými, ale i s dal-

šími subjekty (sociální terénní pracovnice měst-

ského úřadu, pracovnice Úřadu práce, návazné 

sociální služby, lékaři) a pokud to dovolí situace, 

tak i s  rodinnými příslušníky za účelem nalezení 

východiska v jejich těžkých životních situací. 

Kontaktní osoba: Mgr. Stanislav Lupač, vedoucí 

Domu Žofi e, tel.: 734 684 104.

Provoz Domu Žofi e je podpořen pro období od

1. 1. 2020 do 30. 6. 2022 z Operačního programu 

Lidské zdroje a  zaměstnanost v  rámci projektu 

Služby sociální prevence v  Královéhradeckém 

kraji VI č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015003, 

a to celkovou částkou 1.059.105,00 Kč.

Mgr. Marcela Hauke, ředitelka 

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem

Chirurgické oddělení 
nemocnice vede 
nový primář

Dne 1. června 2020 se ujal funkce primáře 

chirurgického oddělení Městské nemocnice, 

a. s., Dvůr Králové nad Labem MUDr.  Pavel 

Křenovský (na  snímku), který přišel z  Oblastní 

nemocnice Náchod.

MUDr.  Pavel Křenovský byl primářem oddělení 

jmenován na  základě úspěchu ve  výběrovém 

řízení, které nemocnice vypsala letos v  únoru, 

a  ve  funkci nahradil dlouholetého primáře 

oddělení chirurgie MUDr.  Patrika Víta. Tomu 

náleží poděkování za  veškerou doposud odve-

denou práci, ve které bude v nemocnici i nadále 

pokračovat na pozici sekundárního lékaře.

Novému panu primáři přejeme hodně úspě-

chů při péči o naše pacienty stejně tak jako při 

vedení celého primariátu. Chirurgické oddělení 

provozuje na  dvou stanicích celkem 52 lůžek 

(z  toho 3 na  jednotce intenzivní péče) a  dvě 

ambulance – v nemocnici a na nové poliklinice.

Rozhovor s  novým primářem si můžete pře-

číst na  webových stránkách nemocnice 

www.mndk.cz.

Městská nemocnice, a. s., Dvůr Králové nad Labem
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S výstavbou operačních sálů ve dvorské nemocnici se počítá
Již nevyhovující operační sály v Městské nemoc-

nici Dvůr Králové nad Labem by v  budoucnu 

mohly nahradit nové, vyhovující moderním 

technologickým požadavkům s vhodným umís-

těním na  lůžkovém oddělení. Rada Králové-

hradeckého kraje schválila navýšení krajského 

rozpočtu o  300 tisíc Kč na  revizi a  úpravu pro-

jektové dokumentace pro přístavbu operač-

ních sálů na  dvorním traktu laboratoří dvorské 

nemocnice. S  výstavbou operačních sálů se 

počítá v  rámci přístavby prvního patra labora-

toří, která byla dokončena v roce 2017.

„Jsem ráda, že Městská nemocnice Dvůr Krá-

lové nad Labem a její operační sály se po letech 

dostávají do  priorit investičních záměrů Králo-

véhradeckého kraje. Funkční operační sály totiž 

určují životnost celé nemocnice,“ řekla předsed-

kyně představenstva Zdravotnického holdingu 

Královéhradeckého kraje Ivana Urešová. 

Královéhradecký kraj dokončil před více než 

třemi lety výstavbu nového pavilonu labora-

toří v areálu dvorské nemocnice. Tato investice 

přesáhla 32,5 mil. Kč bez DPH. V  rámci těchto 

laboratoří se počítá s  nástavbou patra, kde by 

měly vzniknout nové operační sály. V současné 

době má kraj k  dispozici stavební povolení 

a prováděcí projekt.

„Jak jsem řekl dříve, kraj s dvorskou nemocnicí 

samozřejmě stále počítá v  rámci operativních 

zákroků menšího charakteru. Doposud navrho-

vanou dostavbu dvou sálů nad pavilonem labo-

ratoří, kdy se náklady pohybovaly přes 80 mil. Kč 

bez DPH, považuji za fi nančně náročnou. Proto 

jsme se rozhodli projektovou dokumentaci zre-

vidovat a  upravit,“ řekl náměstek Aleš Cabicar 

odpovědný za oblast zdravotnictví.

„Toto rozhodnutí rady kraje je rozhodnutím 

o  existenci nemocnice. Problém nevyhovu-

jících sálů řešíme již od  roku 2009. Pokud by 

k výstavbě nových sálů nedošlo, existence celé 

nemocnice by byla limitovaná horizontem 

několika let,“ dodal ke zprávě z krajského úřadu 

ředitel Městské nemocnice Dvůr Králové nad 

Labem Miroslav Vávra. 

Městská nemocnice Dvůr Králové nad Labem 

je poskytovatelem akutní lůžkové péče v oboru 

interním, chirurgickém a  urologickém, dále 

následné péče, a  provozovatelem odborných 

ambulancí a  oddělení komplementu. Nemoc-

nice disponuje 164 lůžky a od roku 1997 je akci-

ovou společností, od roku 2009 je pak jediným 

akcionářem Zdravotnický holding Královéhra-

deckého kraje.

Lucie Chytilová

mluvčí Zdravotnického holdingu KHK

Foto: Městská nemocnice Dvůr Králové nad Labem

Pozvánka na zářijovou oslavu 
výročí školy
V  roce 2020 si připomínáme 130. výročí 

výuky na místním gymnáziu. Zveme tímto 

všechny absolventy školy a  veřejnost 

na sobotu 5. září 2020. Přijďte si zavzpo-

mínat na  studentská léta, prohlédnout si 

školu, tabla, zhlédnout vystoupení našich 

žáků, popovídat si s pedagogy současnými 

i  minulými. Škola bude otevřena od

9:30 hod. do 18:00 hod. Připravujeme pro 

vás raut na zahradě školy (v případě špat-

ného počasí v tělocvičně).

Mgr. Martina Kubíková

Skvělého výsledku dosáhla studentka králo-

védvorského gymnázia Renáta Šormová, když 

v  kategorii Zemědělství, potravinářství, lesní 

a vodní hospodářství svou prací P-glykoprotein 

a  rezistence na  anthelmintika u  Haemonchus 

contortus (vlasovka slezová) v  celostátní pře-

hlídce Středoškolské odborné činnosti vybojo-

vala druhé místo. Navíc získala i  další ocenění:  

Cenu Nadačního fondu J. Heyrovského; návrh 

na  cenu Učené společnosti ČR; širší nominaci 

na účast v zahraniční soutěži; Cenu CZ.NIC; Cenu 

MŠMT; Cenu Národního centra pro mladé che-

miky a  půlroční elektronické předplatné časo-

pisu Vesmír. Gratulujeme a  děkujeme Renátě 

za skvělou reprezentaci naší školy, města i kraje 

a přejeme jí mnoho dalších úspěchů! 

PhDr. Ivo Rejchrt

Stříbro mezi nejlepšími vědci!

I  letos se mladí výtvarníci z  našeho gymná-

zia zúčastnili prestižní Mezinárodní výtvarné 

výstavy Lidice. Tématem již 48. ročníku soutěže 

byla krajina. Mezi více než 22  000 pracemi ze 

78 zemí světa uspěly Anna Kubíková a Alžběta 

Mrkvičková se svými grafi kami. Pracovaly 

s  grafi ckou technikou suché jehly, která kromě 

výtvarné invence a  citu vyžaduje i  trpělivost, 

vytrvalost a  zručnost. Ve  své práci se nechaly 

inspirovat lyrickou grafi kou Bohuslava Reynka 

z  jeho rodného statku v  Petrkově na Vysočině. 

Tématem prací byla síla větru, vichru i  vánku, 

které se prohání krajinou – ta se buď této pří-

rodní síle přizpůsobí a splyne s ní, nebo jí vzdo-

ruje. Obě studentky za svou práci získaly čestná 

uznání odborné poroty. Gratulujeme!

Ing. arch. Kateřina Sedláčková

Z gymnázia na mezinárodní výstavu

Pomáháme přírodě
V sobotu 13. června zorganizoval Klub NATURA, 

z. s., se sídlem na  Gymnáziu Dvůr Králové nad 

Labem brigádu na  výzvu Místní organizace 

Českého svazu rybářského Dvůr Králové nad 

Labem. Stejně jako před rokem, i  letos jsme se 

zúčastnili úklidu břehů přehrady Les Králov-

ství, a to na nemojovské straně, od poloostrova 

dál proti proudu. Přes přehradu nás dopravila 

ve dvou skupinách pramička. Sešlo se nás letos 

šestnáct, dvakrát tolik co loni. Kromě studentů 

gymnázia přišlo i několik dětí ze základních škol, 

naši bývalí studenti i  rodinní příslušníci. Vzhle-

dem k vyššímu stavu vody bylo na březích méně 

nepořádku, ale přesto jsme naplnili mnoho 

pytlů a  díky většímu počtu rukou jsme byli 

s  prací brzo hotovi. Za  dvě hodiny jsme již 

s poděkováním od rybářů odjížděli od přehrady, 

což nás uchránilo od  toho nejúmornějšího 

vedra.

Velice děkuji všem, kteří přišli pomoci a připra-

vili pro návštěvníky břehů přehrady příjemné 

prostředí.

RNDr. Jana Dobroruková

Zeměpisná olympiáda v koronavirové krizi 
Zeměpisná olympiáda 2020 reagovala na nasta-

lou krizovou situaci. V okresním kole, které pro-

běhlo v  únoru na  Gymnáziu Dvůr Králové nad 

Labem za  účasti zhruba stovky soutěžících, si 

vybojovali postup v  kategorii D M. Kubíček ze 

IV. ročníku a D. Totka ze III. ročníku. V kategorii 

C postup získala K. Kubíčková ze sekundy. Už 

to byl pro všechny úspěch, neboť v zeměpisné 

olympiádě postupují z okresu maximálně první 

2 soutěžící. Na divokou kartu podle počtu bodů 

se doplňuje zbylých 5 z celého kraje.

V  krajském kole, které proběhlo mezi olym-

piádami snad jako jediné na  konci dubna on-

line způsobem kvůli koronavirové pandemii, 

jsme si vedli skvěle. M. Kubíčková, kategorie 

C, vybojovala vynikající 2. místo a  jen o  jediný 

bod nezískala postup do  celostátního fi nále.

D. Totka, kategorie D, skončil na krásném 3. místě 

a  M. Kubíček na  14. místě. Všichni studenti 

obstáli na výtečnou, úžasně se zhostili novinek 

a výborně reprezentovali naše gymnázium.

Mgr. Blanka Hofmanová
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Vážení rodiče, milí žáci, školní rok 2019/2020 

je pro nás všechny výjimečný a  budeme si ho 

pamatovat celý život. Kdo v dětství zažil „uhelné 

prázdniny“, tak na ně vzpomíná dodnes. Rozdíl 

je ale obrovský – byly krátké a  nebyla žádná 

výuka. Tyhle „nečekané prázdniny“ přinesly 

nové zážitky a zkušenosti. Bylo to velmi náročné 

období jak pro mnohé rodiče, ať už oni sami 

pracovali z domu nebo museli chodit do práce 

a podporovat své děti ve výuce, tak pro učitele, 

kteří jsou zvyklí pracovat s žáky ve třídě, reago-

vat na  jejich zvídavé otázky. I  v  době zavření 

školy jsme se snažili vytvořit pro žáky příjemné 

virtuální prostředí. Zároveň jsme v  této době 

zmodernizovali počítačovou učebnu a atriovou 

čítárnu. Děkujeme všem rodičům za spolupráci 

a přejeme vám hezké a klidné léto.

vedení a učitelé školy

Škola dobrovolně a s úsměvem
Na konci školního roku se vrátili alespoň na měsíc 

i žáci 1. stupně. Čekaly na ně paní učitelky, asis-

tentky i vychovatelky. Děti se v úvodních dnech 

podělily o ,,koronavirové zážitky“ a postupně si 

začaly zvykat na  školní režim, hlavně dodržo-

vání hygienických pravidel. Připravené činnosti 

měly za úkol nejen navázat na přerušený proces 

vzdělávání, ale také zaujmout a třeba i pobavit. 

Dopolední vyučování bylo rozděleno do bloků, 

po  obědě následovaly zájmové aktivity. Online 

výuka pro žáky doma zůstala zachována.

Každou třídu některé události spojovaly, každá 

třída měla ale pochopitelně i  svá specifi ka. Ale 

škola neprobíhala jen uvnitř. Odpolední slu-

níčko lákalo na  umělé hřiště, školní zahradu 

i pískoviště. V době, kdy žáci museli zůstat doma, 

paní vychovatelky a  asistentky nezahálely. 

V  prostorách venkovní třídy vytvořily několik 

nových herních prvků. Děti si zde mohly vyzkou-

šet koordinaci nohou a rukou, zábavnou formou 

procvičit barvy, čísla či písmenka, zaskákat šneka 

nebo proběhnout labyrint. Nové aktivity určitě 

zpestřily našim žáčkům dobu po  výuce. A  jistě 

poslouží i  těm, se kterými se uvidíme až v září. 

Těšíme se na shledání a přejeme hezké léto!

pedagogové z 1. stupně

Pěkná tečka za literárním tvořením
Bylo mi potěšením pracovat v  tomto školním 

roce s trojicí dívek z 5. třídy. Z jejich nesmělých 

krůčků v oblasti literárního tvoření se pozvolna 

staly kroky pevné a jisté. Holky se během něko-

lika měsíců dokázaly perfektně sehrát s češtinou 

a  věřím, že v  ní našly kamarádku na  celý život. 

Svoje snažení završily na  konci června velkým 

úspěchem. V  celostátní soutěži, kterou orga-

nizovala speciální zájmová skupina Literární 

tvorby (Special Interest Groups – SIG) při Mense 

ČR, získaly krásné 2. místo. Tématem byla Perso-

nifi kace a  zahrnovala díla bez věkového ome-

zení a  rozdělení do  kategorií. Dívky obdržely 

spolu s  diplomem i  knihy, mensovní časopis 

plný rébusů, poukaz na  testování a  sborník 

s otištěnými nejúspěšnějšími pracemi. 

Všechny tři spolužačky přejdou po prázdninách 

na  2. stupeň. Přeji jim, aby si uchovaly fantazii 

a lásku k psaní. Mája Bukovská, Anetka Erbenová 

a  Eliška Závodná udělaly za  našimi hodinami 

tvůrčího psaní opravdu pěknou tečku.

Mgr. Jana Hronešová

Zprávičky z naší 
školičky 
Pestrý program, plný 

školních i  mimoškol-

ních aktivit, který při-

pravily a  naplánovaly paní učitelky od  začátku 

března pro žirečské školáčky, nebylo 

možné, z důvodu nastalé situace, v letoš-

ním školním roce dle plánu absolvovat. Od 

11. března, kdy byly školy uzavřeny, probíhalo 

vyučování prostřednictvím zasílaných týden-

ních plánů dle jednotlivých předmětů. Snažily 

jsme se rodičům přiblížit učivo a  metodicky je 

správně vést. Na telefonu jsme byly připraveny 

kdykoliv pomoci. Tato velmi obtížná situace, jak 

pro pedagogy, tak především pro rodiče, nás 

donutila hledat jiné formy vyučování. V květnu 

se nám podařilo zprovoznit online výuku. Díky 

tomu nezůstávala celá práce jen na  rodičích. 

Společně jsme se třikrát v týdnu scházeli u počí-

tačů. Děti měly velkou radost, že se opět vidí se 

spolužáky a mohou si sdělit své dojmy a zážitky 

z této výjimečné doby. Tento způsob vyučování 

se velmi osvědčil a budeme v něm nadále pokra-

čovat, a to při absenci žáka ve vyučování.

Od  konce května už většina žirečských žáčků 

zasedala pravidelně ve svých lavicích. 

Na  závěr bych ráda za  všechny ze školy v Žirči 

poděkovala rodičům za  spolupráci, popřála 

všem hodně zdraví, pevné nervy a hlavně pozi-

tivní mysl a  úsměv na  rtech. Pomalu se blíží 

prázdniny a my se budeme v září moc těšit u nás 

v Žirči ve škole na viděnou i s novými prvňáčky. 

Moc se na vás těšíme.  

Mgr. Olga Hylmarová, Martina Tomancová Efl erová
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Nakonec přišli!
Druhá polovina května přinesla uvolnění zákazu 

školní docházky a  do  školy se postupně začal 

vracet život. Nejdříve přišli deváťáci, kteří využili 

možnost přípravy na  přijímací zkoušky. Vytvo-

řili pět skupin a dvakrát týdně se od 18. května 

scházeli nad úlohami z češtiny a matematiky. Od

25. května je následovali žáci 1. stupně. Na

230 jich docházelo denně do  školy, kde se

v 19 skupinách věnovali učivu dříve probranému 

na  dálku, ale i  dalšímu procvičování, novým 

tématům i  volnočasovým aktivitám. Pro ty, co 

zůstali doma, pokračovali učitelé ve vzdělávání 

na  dálku. Žáci 2. stupně setrvali v  distančním 

vzdělávání nejdéle. V týdnu od 15. června došlo 

k  jeho ukončení a  zároveň k  organizaci skupi-

nových setkání žáků ve škole. Těch skupin bylo 

třídními učiteli sestaveno celkem 34 a žáci přišli 

téměř všichni. Čas věnovali sobě navzájem, ode-

vzdání splněných úkolů, uzavření hodnocení 

pololetní práce, vyzvednutí svých věcí a vrácení 

učebnic. Všichni, žáci i pedagogové, doufají, že 

září přinese standardní podmínky pro pravidel-

nou školní docházku a výuku. 

Polytechnická výchova a vzdělávání
Začátkem 2. pololetí škola připravila projekt 

a  podala žádost o  dotaci Královéhradeckého 

kraje pro školní rok 2020/2021 v  rámci výzvy 

Rozvoj podmínek pro vzdělávání – Inovace 

ve vzdělání. Hlavním cílem projektu je podpora 

rozvoje pracovních schopností a  dovedností 

žáků, posilování mezipředmětových vztahů, 

projektové vyučování a  sepětí s  praxí. Součástí 

projektu je nákup sad multifunkčního elektric-

kého nářadí Dremel, mini soustruhu na  dřevo 

včetně sklíčidla a  dlát a  dalšího vybavení 

a ochranných prostředků pro žáky. Projekt rov-

něž počítá se zajištěním metodických materiálů 

a  školením pro učitele pro práci na  soustruhu. 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schvá-

lilo počátkem května, v souladu s výsledky hod-

notícího procesu, přidělení dotace z dotačního 

programu v  oblasti Vzdělávání. A  tak se žáci 

mohou těšit na další nové vybavení školní dílny 

a na získávání zkušeností a dovedností při práci 

s  ním. Poděkování za  přípravu úspěšného pro-

jektu patří Mgr.  Sabině Kindlové, učitelce pra-

covního vyučování. 

Příprava 1. tříd
Nejen letošní zápis, ale i  přípravné schůzky 

rodičů žáků budoucích prvních tříd se konaly 

za  zvláštních hygienických opatření. Běžně 

se rodiče sejdou během jednoho odpoledne 

ve  třídách. Hygienické pokyny to ale letos 

neumožnily. Setkání se 

uskutečnila během třech 

odpolední, pro každou 

třídu zvlášť. Rodiče přišli 

vchodem přímo do  tělo-

cvičny, kde podle pokynů byly rozestavěny židle 

v požadovaných rozestupech. Pak už následoval 

tradiční program, představení učitelek a vycho-

vatelek, informace o  škole, družině a o  jídelně, 

přehled potřeb do školy, podrobnosti k zahájení 

příštího školního roku. Podstatné je, že schůzky 

proběhly téměř za  plné účasti rodičů a  že při 

nich panovala příjemná pozitivní atmosféra.

65 žáků vytvoří tři třídy, které povedou zkušené 

elementaristky: Mgr.  Jana Teislerová, Mgr.  Pav-

lína Špatenková, Mgr.  Ivana Zeifartová. Přejme 

jim i  jejich žákům hodně radosti při výuce i  ze 

společného setkávání.  

Mgr. Ivan Jugl, ředitel ZŠ Schulzovy sady

Foto: Ladislav Válek

Obědy pro veřejnost
Školní jídelna při ZŠ Schulzovy sady nabízí 

během letních prázdnin všem zájem-

cům výběr ze dvou obědů s  konzumací 

na  místě nebo do  vlastních jídlonosičů. 

Výdejní doba od 11:30 do 13:00 hod. Cena 

kompletního oběda činí 80 Kč. Pokladna 

jídelny je v  červenci a  v srpnu otevřena 

od  11:30 do  13:00 hod. Více informací 

a  jídelní lístek na webu  www.zsschsady.cz,

tel.: 499 320 187.
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Třídnické hodiny a podpora 
prosociálního chování na ZŠ Podharť
Fakt, že epidemiolo-

gická krize zasáhla 

žáky zejména v  absenci 

kontaktu s  vrstevníky, 

nejlépe dokazuje dob-

rovolný návrat většiny 

z nich zpátky do  lavic. Proto nás ani nepřekva-

pilo, že se 75 % žáků 6. až 8. ročníku při první 

možné příležitosti vrátilo 8. června do  konzul-

tačního vzdělávání ve škole. 

V  tomto čase jde spíše o  posílení socializač-

ních aktivit, které jsme na  naší škole zařazovali 

v  rámci třídnických hodin po  celý školní rok. 

Královéhradecký kraj nám poskytl na  třídnické 

hodiny fi nance formou grantu, proto se konaly 

pravidelně jednou za  měsíc. Nikdo však netu-

šil, že poslední z  nich také pomocí dálkového 

připojení programu Microsoftu Teams a  kamer 

na stole v útulném pokojíčku domova. I přesto 

byl každý vizuální kontakt zážitkem. 

Určitě v září budeme všichni obohaceni o nové 

dovednosti s  PC technikou, ale také o zkuše-

nosti, při nichž jsme se poznávali i z jiného úhlu 

pohledu.

Věřím, že rádi vyměníme online připojení 

za setkání tváří v tvář.

Mgr. Stanislava Vojtíšková

ZŠ Podharť

Noc kostelů 2020
Páteční večer 12. června patřil Noci kos-

telů. Také kostel sv. Jana Křtitele ve Dvoře 

Králové nad Labem se otevřel veřejnosti. 

Akce, které se zúčastnilo více než 200 lidí, 

se uskutečnila díky vstřícnosti zdejšího 

duchovního správce P. Andrzeje Deniziaka 

a zapojení dobrovolníků.

Program zahájilo zvonění zvonu a  mše 

svatá. Po  mši zazněly duchovní písně 

Radost a bolest v hudbě v podání skupiny 

Královédvorští Machristé. Dalším bodem 

programu byla výstava Z pokladů minulosti, 

kterou připravila rodina Langfelnerova, kdy 

si zájemci mohli prohlédnout bohoslužebné 

oděvy a  další předměty k  bohoslužbě. 

Celou výstavu provázel odborný výklad

Jana Langfelnera. Pro větší názornost zde 

byla fi gurína ustrojená do bohoslužebného 

oděvu. U varhan byla možnost poslechnout 

si ukázky duchovní hudby z  různých časo-

vých období, které varhaník Martin Škrabka 

doplnil prohlídkou varhan s  odborným 

výkladem. Program byl zakončen zpívanými 

chválami, které připravila mládež farnosti, 

a  Noc kostelů uzavřela modlitba a  požeh-

nání za naše město.

V  průběhu programu Noci kostelů měli 

návštěvníci možnost prohlédnout si kos-

tel s  výkladem. Po  výstupu na  věž mohli 

vstoupit do  bytu pověžného, kde je pro-

vedli manželé Šmídovi. Výhled na  noční 

město byl odměnou za namáhavý výstup.

Poděkování farnosti patří vedení města 

Dvůr Králové nad Labem, které akci 

fi nančně podpořilo.

Josef Langfelner, Farnost sv. Jana Křtitele

Provoz v MŠ Elišky Krásnohorské 
červenec–srpen 2020
Prázdninový provoz bude průběžně na jed-

notlivých pracovištích od 6:30 do 16:00 hod.

MŠ E. Krásnohorské: od  1. do  3. 7. a  od 

27. 7. do 7. 8. 2020;

MŠ Slunečná: od 6. do 24. 7. 2020; 

MŠ Verdek: od 10. do 21. 8., od 31. 8. 2020.

Od  24. 8. budou otevřena pracoviště 

MŠ Elišky Krásnohorské a MŠ Slunečná.(red)

Celé období po  znovuotevření všech pracovišť 

MŠ Drtinova se neslo v  duchu mimořádných 

hygienických opatření. Děti se sešly po  dlouhé 

době a musely se adaptovat na pobyt v mateř-

ské škole a  nová pravidla. Nejvíce jsme pocítili 

omezení pohybu mimo areál škol. Mnoho naplá-

novaných akcí bylo zrušeno, některé jsme přesu-

nuli do podzimních měsíců. 

Vzdělávací programy škol se zaměřily na pozvol-

nou adaptaci dětí a prohlubování kamarádských 

vztahů. Nedílnou součástí bylo pozorování 

přírody a  jejích proměn. Využili jsme k  tomu 

školní zahrady a  mnoho didaktických pomů-

cek souvisejících s  naplňováním tematického 

celku s názvem „Život na zahradě“. Vysázeli jsme 

spoustu květin, bylin, ovoce a zeleniny, o které se 

děti pravidelně starají a postupně úspěšně sklízí.

Při ranních činnostech pracují děti s  novým 

digitálním programem a pomůckami, prostřed-

nictvím kterých si rozvíjí zrakové vnímání, pro-

storovou orientaci, matematické dovednosti, 

informatické a algoritmické myšlení.

Samozřejmě jsme nemohli vynechat oslavu 

„Dne dětí“. Děti si zasoutěžily v různých sportov-

ních disciplínách a na závěr byly odměněny. 

Tradiční rozloučení s  dětmi, které odchází 

do  základních škol, muselo být v  prostředí 

Staré radnice zrušeno. Pasování předškoláků 

probíhalo na  všech pracovištích škol. Program 

pasování byl rozdílný, např. v MŠ Roháčova pře-

dával šerpy sám král Václav IV., který věnoval 

své manželce královně Žofi i naše město Dvůr 

Králové nad Labem. V  MŠ Lipnice skládaly děti 

zkoušku před odbornou „komisí“ a poté jim byly 

předány šerpy. Společným přípitkem jsme všem 

popřáli hodně štěstí a  úspěchu v  nové etapě 

jejich života.

Zaměstnanci MŠ Drtinova přejí všem občanům 

města pevné zdraví, optimismus a krásné léto.

Mgr. Dagmar Anschlagová

ředitelka MŠ Drtinova

Netradiční zakončení školního roku v MŠ Drtinova

Konzultační forma výuky na ZŠ 5. května
V  pátek 5. června jsme 

se rozloučili s  deváťáky 

na  konzultačních hodi-

nách, které byly určeny 

jako příprava k  přijí-

macím zkouškám, a  od

8. června se brána školy 

otevřela ostatním žákům 

druhého stupně. V pondělí jsme nabízeli konzul-

tace žákům 8. ročníku, v úterý 7. ročníku a středa 

a  čtvrtek byly dny vyhra-

zenými pro početnou 

skupinu šesťáků. Vzdě-

lávání bylo rozděleno 

do 4 bloků – český jazyk, 

matematika, anglický 

jazyk a  třídnická hodina. 

Souběžně také nadále 

probíhala výuka dětí 

1. stupně. 

Ve  školní družině si žáčci 

užívali pěkného počasí 

a  společně s  vychovatel-

kami zvelebovali zahradu, 

sklízeli saláty a  kedlubny 

ze skleníku, natírali palety, 

které budou sloužit jako 

relaxační lehátka. Hráli si na obnoveném písko-

višti s novými hračkami a na školním pozemku 

před hlavní budovou využívali nově nakresle-

ných předloh k venkovním pohybovým hrám.

Přestože se nejednalo o standardní formu výuky, 

děti se do školy těšily a doufají stejně jako my, že 

se v novém školním roce uvidí se svými kama-

rády v režimu, na jaký jsme všichni zvyklí.

vedení školy

Provoz v MŠ Drtinova 
červenec–srpen 2020
V  provozu bude vždy jedno pracoviště 

od 6:30 do 16:00 hod.

MŠ Drtinova: od 13. do 31. 7. 2020;

MŠ Dvořákova: od 3. do 14. 8. 2020; 

MŠ Roháčova: od 1. do 10. 7., od 17. 8. 2020;

MŠ Lipnice: od 17. 8. 2020;

MŠ Žireč: od 1. do 3. 7. 2020.

Od 24. 8. budou otevřena všechna pracoviště.
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Vydařený dětský den v Žirči
Tak jako každý rok i  letos jsme pořádali 

v Žirči dětský den. S obavami jsme čekali, 

zda jej bude vůbec možné uskutečnit, 

ale podařilo se. V  neděli 7. června ve

14:00 hod. se na  žirečském hřišti za  soko-

lovnou sešlo zhruba 50 dětí a  ještě více 

rodičů a prarodičů. Počasí nám přálo, děti 

soutěžily a vyhrávaly různé drobnosti. Jako 

každoročně se rozdávaly koláče, z  nebe 

(z  letadla) padaly bonbóny, jezdilo se 

na motorkách a letos nově přibyla i pěna. 

Tímto chci moc poděkovat jaromeřským 

hasičům, že nám na žirečský den dětí při-

jeli udělat skvělou zábavu. Děti si to řádně 

užily. Poděkovat chci také všem (hlavně 

sokolům), kteří se podíleli na  průběhu 

akce. A  v  neposlední řadě také městu 

Dvůr Králově nad Labem a fi rmě Juta, a. s., 

za fi nanční podporu.

Lenka Poláková 

starostka TJ Sokol Žireč 

Akce královédvorského Svazu 
postižených civilizačními 
chorobami na druhé pololetí
Začínáme žít opět normálním životem, 

a  tak se bude královédvorská organizace 

Svazu postižených civilizačními chorobami 

(ZO SPCCH) snažit pořádat ve  druhém 

pololetí co nejvíce akcí. 

Po  prázdninách začínáme již ve  čtvrtek 

3. září od 9:00 hod. se cvičením v knihovně 

Slavoj. Další týden ve  středu 9. září poje-

deme na  plavání do  Hořic. Tyto dvě akce 

se budou konat pravidelně do  vánoč-

ních svátků každý týden. Každých 14 dní 

uskutečníme vycházky po  okolí s  Nordic 

walking holemi. Sraz bude vždy v  úterý 

na autobusovém nádraží v 10:00 hod.

Okresní výbor pořádá rekondiční pobyt 

v  Bělči nad Orlicí ve  dnech 6. až 13. září 

(cena 3.700 Kč, záloha 1.000 Kč se vybírá 

předem společně s přihláškou). Dále budou 

v  prostorách rekreačního střediska Sola 

Fide v  Janských Lázních dva Kurzy zdravé 

výživy, první 19. až 23. října a  druhý od

7. do  11. prosince (předběžná cena 

2.500 Kč). Bližší informace se zájemci 

dozvědí na  tel.: 731  262  876. Hlaste se co 

nejdříve, zúčastnit se mohou i nečlenové.

Miloslav Tykal

předseda ZO SPCCH Dvůr Králové nad Labem

Mateřské centrum Žirafa se představuje 
Pokud jste se s  naším zapsa-

ným spolkem ještě nikdy 

nesetkali, nebo o  něm nesly-

šeli za celých osmnáct let jeho 

existence ve  Dvoře Králové 

nad Labem, dovolujeme si nás 

představit.

Mateřské centrum (dále 

jen MC) je sdružení vzniklé 

na  základě iniciativy rodičů na  mateřské nebo 

rodičovské dovolené. Jsme nezisková organi-

zace a  cílem MC je podpořit rodiny s  malými 

dětmi, které ještě nemohou chodit do školky či 

jeslí. MC je místem, kde se děti poprvé setkají se 

svými vrstevníky, navážou nová přátelství a učí 

se hravou formou komunikaci v kolektivu, tole-

ranci k ostatním a spolupráci s kamarády. 

Naše MC mohou navštěvovat maminky s dětmi 

téměř od  narození, kde si maminky mohou 

popovídat s ostatními rodiči, nebo se zúčastnit 

aktivně přednášek i  se svými dětmi, protože 

naše přednášky jsou koncipovány pro maminky 

s dětmi. 

Provoz MC zajišťují aktivní maminky po  dobu 

své mateřské a  rodičovské dovolené. Vše, co 

děláme, je bez nároku na  fi nanční odměnu. 

Snažíme se tvořit zajímavý program plný her, 

výletů a  tvůrčích činností. Tímto programem 

zapojujeme rodiče, aby se aktivně mohli účast-

nit výletů, odborných přednášek na  témata 

týkající se vývoje dětí, vyrábět s dětmi maličkosti 

pro radost nebo si jen popovídat s  ostatními 

maminkami a  trochu se vytrhnout z  běžného 

stereotypu při péči o děti a domácnost.

Možnost rodičů trávit aktivně čas se svými dětmi 

je nejlepší vklad pro jejich budoucnost, a proto 

má naše práce smysl.

Máte zájem se dozvědět o činnostech MC více? 

Další informace o  programu jsou k  dispozici 

na  stránkách www.mc-zirafa.cz, na  Facebooku 

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

program je vždy uveden v  Novinách králo-

védvorské radnice v příloze KdeCo?.

Od  1. září 2020 nás nově najdete na  náměstí

T. G. Masaryka čp. 59, kam by mělo být MC pře-

stěhováno během prázdnin, a to do nových pro-

stor zapůjčených městem.

kolektiv maminek MC Žirafa

Rádi bychom poděkovali 

Aeroklubu Žireč za  vel-

korysou nabídku – dar 

našim klientům v podobě 

vyhlídkových letů 

zdarma a za vlídné přijetí 

na letišti. 

Člen Aeroklubu pan Josef 

Mokrý je dárce Domova 

sv. Josefa. Nejen že nám 

zafi nancoval drahé okno, 

ale nabídl, že uhradí 

našim klientům čtyři 

hodinové lety! Zna-

mená to, že udělá radost

48 vozíčkářům, kteří si udělají výlet do  oblak. 

Z ptačí perspektivy si prohlédnou okolí Domova 

sv. Josefa – zoo, přehradu Les Království, Zvi-

činu... Nejdříve poletí klienti, kteří se na  poby-

tech moc nezdrží, a pak klienti z trvalých pobytů. 

Zorganizovat takové dobrodružství není zas 

tak jednoduché. Záleží na  mnoha okolnostech 

– počasím počínaje, přes fyzicky zdatné dobro-

volníky, kteří klienty do letadla posadí, konče.

Za tu námahu to stojí! Měli byste vidět ty šťastné 

a blažené úsměvy klientů! 

Velké díky.

Jitka Holcová

Domov sv. Josefa v Žirči 

Cesta do oblak také léčí aneb 
15 minut v oblacích

Závěrečné zkoušky v královédvorské 
Základní škole a Praktické škole 
Jen malá část veřejnosti ví, že naše škola v Pře-

myslově ulici poskytuje střední vzdělávání. Píši 

o Praktické škole dvouleté. Žáci tohoto dvoule-

tého vzdělávacího oboru se připravují na výkon 

jednoduchých činností v oblastech praktického 

života. Odbornými předměty jsou Drobná 

údržba a Příprava pokrmů. Po úspěšném složení 

závěrečné praktické a teoretické zkoušky obdrží 

absolventi Vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Příprava na  letošní zkoušky byla jiná. Žáci se 

museli vzdělávat z  domova. Vyučující profi lo-

vých předmětů operativně vytvořili názorné 

učební příručky. Od  11. května žáci pravidelně 

konzultovali učivo se svými učiteli. V  úterý 

2. června absolvovali zkoušku v cvičné kuchyni 

a  dílně, 9. června všichni úspěšně zodpověděli 

své vylosované otázky. Zazněla poslední slova 

před zkušební komisí a napětí vystřídala veselá 

nálada. Následně letošní absolventi převzali 

závěrečná vysvědčení.

Poděkování Mgr. Jany Vojtěchové, ředitelky školy, 

patří učitelům Praktické školy, rodičům a pracov-

níkům výchovného zařízení Husův domov, kteří 

pomáhali žákům při jejich vzdálené výuce.

Blíží se konec školního roku, bez výletů, aka-

demie, bez exkurzí, ale jedno je jisté. Těšíme se 

na naše žáky v příštím školním roce. Na ty, co již 

naši školu navštěvují, nebo na ty, kteří se roz-

hodli spojit svoji budoucnost s naší školou.

Ještě si na  konec dovolím půjčit slova pana 

Ondřeje Vaňka ze zdejšího gymnázia: „Nezapo-

meň, kudy se chodí do školy, ani kvůli komu se 

tam tak rád vracíš.“

Mgr. Lenka Podrazilová, ZŠ a PrŠ Dvůr Králové n. L.
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Skautské středisko hlásí
V  této době právě 

začínají naše tábory. 

I  přes určitá ome-

zení všechny naše 

oddíly zakončí svou 

roční činnost na  let-

ních táborech jak 

na  Kateřině, v  Kalu 

u  Pecky, tak 

i  na  putovních 

táborech.

Děti opět zažijí romantiku táboření v  pří-

rodě, spaní ve  stanech, poznají noční pří-

rodu při hlídkách, užijí si spoustu zábavy 

i poučení při hrách a zapojí se do výstavby 

tábora i jeho chodu.  

Naše středisko slaví tento rok 100 let 

od  založení. Zveme všechny příznivce, 

bývalé členy na  Skautskou výstavu ke

100 letům založení střediska Zvičina, která 

se uskuteční od 12. září do 10. října 2020 

v prostorách Staré radnice.

Ing. Martin Stránský

Stomatologická pohotovost
červenec a srpen 2020
4. a  5. 7.: MDDr.  Petra Andrlová,

Bílá Třemešná 31, tel.: 732 580 139

6. 7.: MUDr.  Jiřina Klustová – Soukromá 

stomatologická ordinace, s. r. o., Pres-

lova 449, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 622 560.

11. a  12. 7.: MUDr.  Petra Šípková, 

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

Labem, tel.: 499 621 425;

18. a 19. 7.: MUDr. Hana Šujáková, Roose-

veltova 474, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 621 423.

25. a  26. 7.: Prouzovi, s. r. o., Šafaříkova 

1105, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 321 028;

1. a  2. 8.: MUDr.  Jiří Záplata, zub. ord. 

čp. 42, Choustníkovo Hradiště, tel.: 

499 392 811;

8. a  9. 8.: MUDr.  Gustav Hrabý, Fügne-

rova 519, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 320 795;

15. a  16. 8.: MUDr.  Věra Hrabyová, Füg-

nerova 519, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

499 320 795;

22. a  23. 8.: DentMode, s. r. o., Poděbra-

dova 1959, Dvůr Králové nad Labem, tel.: 

491 616 464;

29. 8. a  30. 8.: MUDr.  Rudolf Dušánek 

(Stets Maksym), Roháčova 2968, Dvůr Krá-

lové nad Labem, tel.: 733 734 089;

5. a  6. 9.: DentMode, s. r. o., Poděbra-

dova 1959, Dvůr Králové nad Labem, 

tel: 491 616 464.

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

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz
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V  úvodu bych ráda bych upozornila na  to, že 

i přes půlroční platnost nového zákona o čipo-

vání psů se k nám dostávají psi nečipovaní a také 

ti, co čip mají, ale ten není nikde registrován – 

v  obou případech tak nelze dohledat majitele. 

Prozatím existuje několik registrů, pro občany 

města Dvůr Králové nad Labem je však vhodné 

mít psa vedeného v  místní evidenci, do  které 

mohou nahlédnout při odchytu i strážníci měst-

ské policie, kteří pak mohou kontaktovat přímo 

majitele, a pes nemusí do útulku.

Uplynulé období přineslo kromě omezení 

a  mnoha změn i  zvýšený zájem o  adopci 

psů – společníků a  svůj nový domov tak našli 

i  psi starší nebo psi se zdravotními obtížemi. 

V nových domovech se jim dobře daří a do role 

domácích mazlíčků vklouzli bez problémů. 

V  letním období je venčení útuláků zajištěno 

dobrovolníky a  studenty na  praxi. Pro nízký 

počet psů v  útulku a  vysoký počet venčitelů 

jsme proto návštěvní hodiny pro veřejnost 

na letní prázdniny zrušili. Stále však platí, že pro 

majitele zaběhnutých psů a pro vážné zájemce 

o adopci jsme k dispozici téměř kdykoli po před-

chozí telefonické domluvě na  tel.: 603 765 843 

nebo 604 643 338.

Aktuální přehled psů vhodných k  adopci 

najdete na  www.utulek-dknl.estranky.cz, kde se 

také v nové rubrice „Ze života útuláků“ můžete 

dozvědět, jak takový „opuštěný pes“ tráví čas při 

čekání na nový domov.

Přejeme všem pohodové a  radostné léto plné 

krásných zážitků.

Daniela Hoblová

Psí útulek Dvůr Králové nad Labem

Z královédvorského psího útulku

Přiblížil se závěr školního roku, 
ZUŠ může bilancovat
Základní umělecká škola R. A. Dvorského pořádá 

každým rokem nespočet akcí. Vedle pravidel-

ných koncertů, vernisáží a  různých představení 

žáků pořádáme akce pro děti a žáky mateřských 

a  základních škol, spolupracujeme s  pěveckými 

sbory a  sborečky místních škol, vystupujeme 

nejen ve Dvoře Králové nad Labem, ale i v  jeho 

okolí. Bohužel v březnu se vše zastavilo a mnoho 

akcí se neuskutečnilo. Těšili jsme se na dny ote-

vřených dveří, na  květnové velké představení 

tanečního oboru v Hankově domě, na společné 

vystoupení místních škol Dvůrfest a  především 

naši žáci byli připraveni zúročit náročné přípravy 

a porovnat se se svými vrstevníky na mnoha sou-

těžích. Ale i tak jsme do březnového uzavření škol 

stihli s pedagogy a s žáky připravit mnohé. 

Uspořádali jsme odpolední setkání zakon-

čené koncertem pro veřejnost všech sedmde-

sáti současných i  bývalých členů Crazy Bandu 

k  10. výročí jeho vzniku. Následovalo setkání 

bývalých absolventů a  zaměstnanců školy, 

učitelé hudebního oboru si připravili program 

na  vystoupení u  příležitosti předávání Cen 

města Dvůr Králové nad Labem, kde vystoupili 

v pěti blocích v různých uskupeních (viz foto).

Žáci výtvarného oboru vytvořili krásné ozdoby 

na  vánoční strom na  náměstí, soubory školy 

vystoupily v kulturním programu při jeho rozsví-

cení. Uspořádali jsme velmi úspěšný 1. vánoční 

koncert souborů školy v Hankově domě.

Naši mladší žáci pravidelně vystupují u příležitosti 

vítání občánků města, taneční obor vystoupil 

na  plese města, učitelé a  žáci zahráli v  kultur-

ním programu při příležitosti recitační soutěže 

pořádané ZŠ Schulzovy sady a  na  masopustu

v ZŠ Podharť naši žáci se svými učiteli hráli i tančili. 

A  mohla bych pokračovat, neboť jsme toho 

do uzavření škol stihli skutečně mnoho a za  to 

patří pedagogům a žákům velké poděkování. 

Nemohu ani opomenout dvě velmi radostné 

události tohoto roku, a  to narození potomků 

našich kolegů. V  říjnu se paní učitelce Nikole 

Šimkové narodil chlapeček Štěpán a  v  únoru 

panu učiteli Filipu Tománkovi chlapeček Dušan. 

Máme za sebou další školní rok, který byl opět 

pestrý, plný radosti z vydařené práce. Kvůli pan-

demii byl však zároveň jiný, náročnější, ale plány 

na ten další jsou již v plném proudu. 

Přeji dětem pohodové prázdniny, kolegům klid-

nou dovolenou a nám všem hodně zdraví.

Vladimíra Matušková, DiS., ředitelka

ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem


