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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI 

Vybraná usnesení rady města a zastupitelstva města 
Rada města na své 13. schůzi ve středu 6. března 2019 mimo jiné: 

- schválila úhradu kompenzace poskytnutých slev na jízdném pro děti, 

žáky, studenty a seniory za rok 2018 ve výši 74.797 Kč společnosti Arriva 

Východní Čechy, a. s.; 

- souhlasila se zahájením realizace akce „Rekonstrukce – obnova 

vodovodu a kanalizace v ulici Čelakovského“ a schválila uzavření smlouvy se 

zhotovitelem Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., za 

nabídnutou cenu 5.859.905 Kč bez DPH; 

- vzala na vědomí protokol o otevírání obálek na akci „Varovný informační 

protipovodňový systém města Dvůr Králové nad Labem a zpracování digitálního 

povodňového plánu“ v rámci projektu „Rozšíření varovného informačního 

protipovodňového systému města Dvůr Králové nad Labem“ – Operační program 

Životního prostředí CZ.05.1.24./0.0/0.0/17_063/005211,2. Rozhodla na základě 

doporučení hodnoticí komise, že vybranou nabídkou pro „VZ č. 1“ je nabídka 

dodavatele VoiceSys, s. r. o., Nymburk s celkovou nabídkovou cenou 2.928.070 Kč 

bez DPH, tj. 3.542.965 Kč včetně DPH, a pro „VZ č. 2“ dodavatele Hydrosoft 

Veleslavín, s. r. o., Praha 6 s nabídkovou cenou 380.000 Kč bez DPH, tj. 459.800 Kč 

včetně DPH; 

- schválila operační plán péče a údržby městské veřejné zeleně pro rok 2019;  

- schválila poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč Domácímu hospici Duha, o. p. s., 

Hořice; 

- vzala na vědomí oznámení Jaroslavy Dlabolové o vzdání se funkce ředitelky Mateřské 

školy E. Krásnohorské ke dni 31. července 2019 a vyhlásila konkurzní řízení na 

obsazení místa ředitele/lky tohoto zařízení s nástupem od 1. srpna 2019; 

- schválila termíny zápisů do mateřských škol zřizovaných městem pro školní rok 

2019/2020, a to ve dnech 14. května od 10:00 do 14:00 hodin a 15. května od 12:00 do 

14:00 hodin, vzala na vědomí i kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání;  

- schválila omezení provozu Mateřské školy Drtinova a Mateřské školy Elišky 

Krásnohorské v měsících červenec a srpen 2019; 

- schválila poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč Robertu Alušíkovi a Denise 

Alušíkové na částečnou úhradu léčebných výdajů spojených s operací a následnou 

rehabilitací jejich syna; 

- schválila poskytnutí dotací na sociální služby, a to následovně:  

o Oblastní charita Červený Kostelec – odlehčovací služba v Hospici Anežky České 

29.300 Kč; 

o Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov – odborné sociální poradenství 

19.500 Kč, sociální rehabilitace 46.900 Kč a kontaktní centrum 29.800 Kč; 

o Oblastní charita Hradec Králové – raná péče 46.900 Kč;  

o Život Hradec Králové, o. p. s., Hradec Králové – tísňová péče 39.100 Kč; 
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- schválila poskytnutí dotací na podporu tělovýchovy a sportu – na úhradu nákladů 

specifikovaných ve smlouvách:  

o Horolezecký oddíl Dvůr Králové nad Labem, z. s., Lipnice – sportovní činnost 

20.000 Kč; 

o Carla.kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem, z. s., – sportovní činnost 14.000 Kč 

a závod „Na kole Schulzovými sady“ 6.800 Kč;  

o SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Verdek – sportovní činnost 19.000 Kč 

a soutěž v požárním sportu 19.400 Kč;  

o POWERLIFTING DK, z. s., – sportovní činnost 29.000 Kč; 

o SDH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Žireč – sportovní činnost 19.000 Kč; 

o Self defence Team DK, z. s., – turnaj boj o šerpy 22.600 Kč, turnaj OPEN Fight 

SDT – kumite 12.200 Kč; 

o TC Dvůr Králové, z. s., – Pohár města Dvůr Králové nad Labem 28.400 Kč; 

o Aeroklub Dvůr Králové nad Labem – Pohár Safari 21.300 Kč;  

o Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem, z. s., – Vánoční závod 11.400 Kč; 

o HC Dvůr Králové nad Labem, z. s., Lipnice – bruslení škol a školek 28.400 Kč 

a miniturnaj „O pohár města“ 15.500 Kč;  

o Taneční skupina Attitude Dvůr Králové nad Labem, z. s., – MOWE II. 14.200 Kč; 

o České hnutí speciálních olympiád, z. s., Praha 1 – turnaj ve stolním tenise pro 

sportovce s mentálním postižením 14.900 Kč;  

o TJ UŠO Královéhradecko sever, z. s., Trutnov – Královéhradecký master s TOP 

(šipky) 3.400 Kč; 

o Tělocvičná jednota Sokol Dvůr Králové nad Labem – český závod věkových 

skupin (trampolíny) 7.700 Kč, juniorské a seniorské mistrovství ČR (trampolíny) 

6.600 Kč, Podzvičinský skokánek 3.000 Kč a oblastní přebor team gym 4.700 Kč; 

o Volejbalový klub VK Dvůr Králové nad Labem, z. s., – Meziškolní 6.200 Kč 

a Královédvorský volejbalový den 4.500 Kč;  

o Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, z. s., – Sjezdy a sprinty 

3.300 Kč, Neckyáda 3.000 Kč, Podzvičinský turnaj dvojic 3.000 Kč, Memoriál 

J. Dědka 3.000 Kč a atletický mítink 3.800 Kč;  

o Tělocvičná jednota Sokol Žireč – sportovní turnaje 15.700 Kč; 

- schválila poskytnutí dotace Janu Exnerovi ve výši 10.000 Kč na úhradu pohonných 

hmot a startovného při účasti na závodech motocyklových veteránů solo 250 ccm 

a side v roce 2019; 

- schválila poskytnutí dotace Mgr. Janě Vepřekové ve výši 15.000 Kč na částečnou 

úhradu vkladů a aerovleků na závodech v bezmotorovém létání v roce 2019 

a poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč na Mistrovství světa v bezmotorovém létání 

v Austrálii; 

- schválila poskytnutí dotace Dominice Jansové ve výši 20.000 Kč na částečnou úhradu 

výdajů – reprezentace na mezinárodních soutěžích v roce 2019 v silovém trojboji 

(powerlifting); 

- souhlasila s tím, aby se město připojilo k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 

a v neděli 10. března 2019 vyvěsilo na budově městského úřadu tibetskou vlajku. 

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 13/2019“ 
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Rada města na své 14. schůzi ve středu 20. března 2019 mimo jiné: 

- schválila smlouvu o spolupráci při zajištění Integrovaného dopravního systému 

IREDO v městské hromadné dopravě ve Dvoře Králové nad Labem se společností 

OREDO, s. r. o., Hradec Králové; 
- schválila dodatek č. 5 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících 

veřejnou linkovou dopravou v územním obvodu města se společností Arriva Východní 

Čechy, a. s., a vzala na vědomí výši kompenzace 3.452.000 Kč pro rok 2019; 

- vzala na vědomí zápis z jednání dopravní komise z 19. února 2019 a souhlasila 

s prověřením možnosti realizace zpevněného parkovacího stání v ulici Hradební za 

budovou polikliniky a s jeho případnou realizací; s omezením užívání nezpevněné 

části komunikace v ulici Do Polí, spočívající v instalaci dopravního značení; 

s vyznačením jednopruhové obousměrné vozovky a parkovacího pruhu v ulici 

Libušina a s úpravou parkování v ulici Dr. Kramáře, s vyznačení prostoru pro 

zásobování prodejny; 

- schválila výši příspěvků za provedení úklidu příkopů u příjezdových komunikací do 

města, a to TJ Sokol Žireč 16 km (odměna 16.000 Kč) a Klub NATURA 48 km 

(odměna 48.000 Kč); 

- vzala na vědomí žádost předsedy Spolku Braunův Betlém, z. s., pana Leoše 

Pryšingera, o opravu památek při turistické cestě ze Dvora Králové nad Labem do 

Braunova Betlému. Uložila vedoucímu RISM provést opravu památečního kamene 

s nápisem a turistickým značením při turistické cestě z města do Braunova Betlému 

a zahrnout finanční prostředky na zpracování prováděcí dokumentace na obnovu 

kamenné studánky při této turistické cestě do návrhu rozpočtu pro rok 2020; 

- souhlasila s realizací přeložky plynárenského zařízení v křižovatce ulice Nedbalova 

a s úhradou nákladů s ní spojených, se společností GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, 

zastoupené společností GridServices, s. r. o., Brno, a se zřízením úplatného věcného 

břemene za jednorázovou finanční náhradu ve výši 500 Kč bez DPH; 

- souhlasila s navýšením celkové ceny díla „ZŠ Schulzovy sady – Odborné učebny 

a zajištění bezbariérovosti v budově „A“ – Školní 1235, Dvůr Králové nad Labem“ 

o 538.792,33 Kč včetně DPH podle změnových listů;  

- schválila ukončení projektu „Vybudování a vybavení dvou jazykových učeben 

v ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006902)“; 

- schválila pronájem honitby Jánská Studánka o výměře 768,6233 ha, za dohodnuté 

nájemné ve výši 40.000 Kč/rok bez DPH Lesům města Dvůr Králové nad Labem, 

s. r. o., na dobu určitou od 1. dubna 2019 do 31. března 2029; 

- schválila „Ceník za pronájem hrobových míst na hřbitovech města Dvůr Králové nad 

Labem“, platný od 1. dubna 2019. 

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 14/2019“ 

 

Zastupitelstvo města na svém 3. zasedání ve čtvrtek 14. března 2019 mimo jiné: 

- vydalo „Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 4/2019 – Jednací řád 

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem“; 

- vydalo závaznou „Vyhlášku města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2019 o nočním 

klidu“; 
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- schválilo darování části pozemkové parcely č. 557/1 v k. ú. Lipnice u Dvora Králové 

o výměře 69 m², která je dle geometrického plánu č. 264-681/2017 označena jako 

nově vzniklá pozemková parcela č. 557/4, a části o výměře 62 m², která je dle 

geometrického plánu č. 264-681/2017 označena jako nově vzniklá pozemková parcela 

č. 557/5, části pozemkové parcely č. 525/1 v k. ú. Horní Dehtov o výměře 792 m², 

která je dle geometrického plánu č. 167-682/2017 označena jako nově vzniklá 

pozemková parcela č. 525/7, a části pozemkové parcely č. 526/2 o výměře 1 m², která 

je dle geometrického plánu č. 167-682/2017 označena jako nově vzniklá pozemková 

parcela č. 526/3 v k. ú. Horní Dehtov, do vlastnictví Královéhradeckého kraje, 

Pivovarské náměstí, Hradec Králové, pro Správu silnic Královéhradeckého kraje, 

příspěvkovou organizací, Kutnohorská, Plačice, Hradec Králové; 

- schválilo odkoupení pozemkové parcely č. 77/5 o výměře 101 m² v k. ú. Verdek za 

kupní cenu ve výši 16.665 Kč;  

- souhlasilo s odkoupením stavební parcely č. 4585 o výměře 39 m² a pozemkové 

parcely č. 2689/2 o výměře 205 m², obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, od České 

republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží, 

Nové Město, Praha 2 za cenu stanovenou znaleckým posudkem; 

- souhlasilo s odkoupením části pozemkové parcely č. 2157 v k. ú. Choustníkovo 

Hradiště od Lesů České republiky, s. p., Nový Hradec Králové za cenu stanovenou 

znaleckým posudkem; 

- schválilo odkoupení stavební parcely č. 4647 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za 

kupní cenu ve výši 17.000 Kč od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových, Rašínovo nábřeží, Nové Město, Praha 2; 

- schválilo prodej části stavební parcely č. 10 o celkové výměře 379 m² v k. ú. Žireč 

Městys, která je dle geometrického plánu č. 242-525/2018 označena jako nově vzniklá 

pozemková parcela č. 539, za kupní cenu 300 Kč/m², tj. za celkovou kupní cenu 

113.700 Kč, Společenství vlastníků pro dům č. p. 69 Žireč 69, Dvůr Králové nad 

Labem; 

- schválilo poskytnutí dotací na podporu tělovýchovy a sportu – na úhradu nákladů 

sportovních činností specifikovaných ve smlouvách, a to následovně: 

o HK Dvůr Králové, z. s., – 520.000 Kč; 

o SKK Dvůr Králové nad Labem z. s., – 36.000 Kč; 

o KARATE DO Dvůr Králové nad Labem, z. s., – 130.000 Kč; 

o TC Dvůr Králové, z. s., – 270.000 Kč; 

o Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem, z. s., – 350.000 Kč; 

o Tělovýchovná jednota Sokol Lipnice, z. s., – 35.000 Kč; 

o HC Dvůr Králové, z. s., Lipnice – dospělí 925.000 Kč, mládež 885.000 Kč; 

o Angeles Dance Group, z. s., Dvůr Králové nad Labem – 114.000 Kč; 

o Tělocvičná jednota Sokol Dvůr Králové nad Labem – 429.000 Kč; 

o Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, z. s., – oddíly bez fotbalu 

284.000 Kč; 

o Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, z. s., – oddíl fotbalu 800.000 Kč; 

o Self defence team DK, z. s., Dvůr Králové nad Labem – 82.000 Kč; 

o Tělocvičná jednota Sokol Žireč – 35.000 Kč; 

o Volejbalový klub VK Dvůr Králové nad Labem, z. s., – 180.000 Kč; 

o Taneční skupina Attitude Dvůr Králové nad Labem, z. s., – 84.000 Kč; 
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o Junák – český skaut, středisko Zvičina Dvůr Králové nad Labem, z. s., – 

24.000 Kč; 

o  Softball Club Dvůr Králové nad Labem – 53.000 Kč; 

- schválilo poskytnutí dotací na sociální služby, a to následovně: 

o Oblastní charita Červený Kostelec – domov pro osoby se zdravotním postižením 

52.800 Kč, odlehčovací služby v Domově sv. Josefa – 58.600 Kč;  

o Diakonie ČCE – středisko ve Dvoře Králové nad Labem – pečovatelská služba 

156.400 Kč, denní stacionář – 101.700 Kč, domov pro seniory – 117.300 Kč, 

domov se zvláštním režimem – 101.700 Kč; 

o Misericordia, o. p. s., Dvůr Králové nad Labem – sociální rehabilitace 54.700 Kč; 

o Farní charita Dvůr Králové nad Labem – sociálně aktivizační služba pro rodiny 

s dětmi – 117.300 Kč, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – 156.400 Kč, 

odborné sociální poradenství – 58.600 Kč, osobní asistence – 156.400 Kč, 

sociálně-terapeutické dílny – 156.400 Kč; 

- schválilo poskytnutí dotace Ivanu Mannovi ve výši 50.000 Kč na úhradu honorářů 

a nákup služeb (propagace, ozvučení, nájemné) v rámci projektu Královédvorský den 

piva; 

- schválilo poskytnutí dotace Janě Vepřekové ve výši 30.000 Kč na projekt Mistrovství 

světa v bezmotorovém létání v Austrálii; 

- schválilo poskytnutí dotace společnosti EPOS CZ, spol. s r. o., Dvůr Králové nad 

Labem ve výši 50.000 Kč na částečnou úhradu výdajů projektu „Týden Divadla bratří 

Formanů“ a jejich hosta divadélka Giorgia Bertolottiho (doprava, zajištění 

mechanizace, ubytování, montáž a demontáž divadelních scén, honoráře herců, 

hudebníků a akrobatů, propagace a marketing); 

- schválilo cíle a opatření stanovené „Akčním plánem rozvoje sociálních služeb pro 

správní obvod města Dvůr Králové nad Labem na rok 2019“;  

- vzalo na vědomí informaci o souhrnných hodnotách rozpočtového opatření č. 9 pro 

rok 2018 včetně změn v rámci jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) 

a změn závazných ukazatelů, které upravuje schválený rozpočet na rok 2018, 

zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 

o na straně příjmů rozpočet zvyšuje o     3.859.488,83 Kč; 

o na straně výdajů rozpočet snižuje o   46.497.894,47 Kč; 

o ve financování rozpočet upravuje o  -50.357.383,30 Kč. 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2018: 

o na straně příjmů  419.241.650,89 Kč; 

o na straně výdajů  426.320.555,07 Kč; 

o financování       7.078.904,18 Kč. 

Uvedený celkový schodek rozpočtu města na rok 2018, po této úpravě v souhrnné výši 

7.078.904,18 Kč, je pokryt zůstatkem finančních prostředků z minulých let a také 

smlouvami o kontokorentním úvěru v souhrnné výši úvěrového limitu 55 mil. Kč. 

- schválilo za podmínek uvedených ve smlouvě poskytnutí vyrovnávací platby ve výši 

200.000 Kč Městské nemocnici, a. s., Dvůr Králové nad Labem, za plnění závazku 

veřejné služby – zajištění provozu dětské lékařské služby první pomoci v roce 2019; 

- schválilo rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2019 včetně změn v rámci jednotlivých 

organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů, které upravuje 
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schválený rozpočet na rok 2019 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze 

strany Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 

o na straně příjmů rozpočet zvyšuje o  8.847.952,70 Kč; 

o na straně výdajů rozpočet zvyšuje o  8.333.777 Kč; 

o ve financování rozpočet upravuje o    -514.175,70 Kč. 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2019: 

o na straně příjmů  434.491.666,58 Kč;  

o na straně výdajů  487.308.351 Kč;  

o financování     52.816.684,42 Kč.  

Uvedený celkový schodek rozpočtu města na rok 2019, po této úpravě v souhrnné výši 

52.816.684,42 Kč, je pokryt zůstatkem finančních prostředků z minulých let a také 

smlouvami o kontokorentním úvěru v souhrnné výši úvěrového limitu 55 mil. Kč. 

Zdroj: výňatky z „Usnesení ZM Dvůr Králové nad Labem č. 3/2019“ 

 

Dotační program na obnovu fasád 

Od pátku 1. do soboty 30. března 2019 měli majitelé nemovitostí (které jsou nemovitou 

kulturní památkou nebo se v našem městě nacházejí na území městské památkové zóny) opět 

možnost požádat si o dotaci na obnovu vnějšího pláště svého objektu. Z dotace tak úspěšní 

žadatelé (fyzické i právnické osoby) mohli uhradit nejen samotnou opravu fasády, ale 

i výměnu či opravu oken, dveří a vrat, střechy, oplechování, rekonstrukci kamenných prvků 

apod. V rozpočtu města bylo na tyto dotace vyčleněno 400.000 Kč, minimální dotace na jeden 

projekt byla stanovena na 20.000 Kč, maximálně mohl žadatel z dotace získat 75 % 

celkových nákladů. Žádost musela být na odbor školství, kultury a sociálních věcí podána na 

předepsaném formuláři, a to včetně povinných příloh. 

Zdroj: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor školství, kultury a sociálních věcí  

 

Vyhláška města o nočním klidu 
Nové znění „Vyhlášky města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2019 o nočním klidu“, kterou na 

svém 3. zasedání ve čtvrtek 14. března 2019 schválilo zastupitelstvo města, stanovilo 

výjimečné případy, při nichž byla zkrácena nebo zrušena doba nočního klidu.  

Organizátoři akcí měli možnost až do konce ledna zasílat městu své návrhy na úpravu 

provozní doby akcí, které by měly trvat déle než do 22:00 hodin. Do obecně závazné vyhlášky 

pak byly zařazeny pouze kulturní, společenské a sportovní akce pořádané ve venkovním 

prostoru a určené pro širokou veřejnost s tím, že většina z nich musí skončit do 2:00 hodin 

ráno. 

Do půlnoci bylo povoleno konání tří akcí: Kino na kolečkách (letní kino); 

Štědrovečerní zpívání koled na náměstí T. G. Masaryka a Svatojánská noc (povolení platí 

pouze pro Zboží). 

Noční klid od 2:00 do 6:00 hodin byl stanoven u veřejnosti přístupných akcí, jako 

jsou: Královédvorský majáles; Královédvorské hudební léto; Festival Africa live; 

Královédvorský den piva; Rozlučka s prázdninami, zářijová městská slavnost; Den Lipnice 

a Čarodějnice v Lipnici včetně ohňostroje; 135. výročí založení SDH Verdek 

a Svatováclavské posvícení (v obou případech povolení platí pouze pro Verdek); Hudební 

večer na Tyršově koupališti a Královédvorský kulturní festival. 
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K výjimečným případům, kdy doba nočního klidu nemusí být dodržována, nadále patří 

Silvestrovská noc. 

Zdroj: město Dvůr Králové nad Labem 

 

Rekonstrukce ulice Čelakovského 
Na přelomu měsíce února a března byla zahájena stavební obnova vodovodu a kanalizace 

v Čelakovského ulici. Z důvodu relativního zachování dopravní obslužnosti této oblasti 

a zároveň i technických podmínek při provádění zemních a montážních prací, spojených 

s výměnou vodovodního řadu a kanalizace, byla akce rozdělena na dvě etapy.  

První etapa bude realizována do konce měsíce dubna, a to v úseku od křižovatky 

s ulicí Karolíny Světlé po křižovatku s ulicí R. A. Dvorského, ve druhé etapě půjde o úsek od 

křižovatky s ulicí R. A. Dvorského až po ulici Na Příčce.  

Stavební práce samozřejmě dopravní obslužnost celé této lokality ovlivnily. Obyvatelé 

tak museli počítat s uzavírkou jednotlivých úseků a vjezd do uzavřené lokality byl po dohodě 

s pracovníky stavby umožněn pouze místním. Pro řidiče nebyly stanoveny žádné objízdné 

trasy. Vedle dopravních uzavírek došlo také k odstávkám pitné vody, ty byly uživatelům 

avizovány v předstihu několika dnů. V případě potřeby byla jako náhradní zdroj přistavena 

cisterna.  

Po skončení obnovy vodovodu a kanalizace bude rekonstrukce Čelakovského ulice 

pokračovat výstavbou nové vozovky a chodníků, rekonstrukcí veřejného osvětlení a dalšími 

pracemi. V únoru byly kvůli plánované rekonstrukci v ulici pokáceny javory a akáty, nové 

stromy budou vysazeny na podzim letošního roku v rámci náhradní výsadby.  

Rekonstrukce Čelakovského ulice patří v letošním roce k největším a nejnákladnějším 

městským projektům, město má na akci v rozpočtu vyčleněno 26 mil. Kč. 

Zdroj: město Dvůr Králové nad Labem 

 

Monitoring zaplněnosti nádob na barevné sklo 
Naše město již řadu let podporuje snahu obyvatel separovat odpad. Jedním z odpadů je 

i barevné sklo, na jehož sběr město instalovalo zvláštní kontejnery. V měsíci březnu nyní 

spustilo pilotní projekt, díky kterému je možné zaplňování kontejnerů na barevné sklo 

sledovat pomocí tzv. chytrých tlačítek a zajistit tak včasný svoz těchto nádob.  

Projekt město zatím testuje, proto jej od dodavatele služby získalo zdarma. Pro 

správné fungování je třeba, aby lidé, kteří do vybraných nádob barevné sklo ukládají, 

v případě, že bude kontejner zaplněn cca 10 cm pod vhozovým otvorem nebo výše, chytré 

tlačítko stiskli. Prostřednictvím aplikace se ukáže, že daná nádoba je již zaplněna a svozová 

společnost ji tak do dvou pracovních dnů vyveze. Tlačítka byla umístěna na kontejnerech na 

stanovištích, kde často dochází k přeplňování příslušných sběrných nádob, v důsledku čehož 

je pak odpadové barevné sklo odkládáno vedle kontejnerů. Konkrétně se jedná o stanoviště na 

Benešově nábřeží u Penny marketu, na Žižkově a na křižovatce ulic Raisova a Sochorova. 

Zdroj: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí 
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Prodej pozemků v malé průmyslové zóně 
Na svém březnovém zasedání zastupitelé města schválili prodej pozemků v tzv. malé 

průmyslové zóně u technických služeb. Novými majiteli pozemků o rozloze téměř 6 900 m² 

se stali Petr Dušek, Oldřich Skalický a společnost AGISS-PRAKTIKMÓDA, s. r. o.  

Vzhledem k tomu, že pozemky nebyly zasíťovány a nebyly vybudovány ani obslužné 

komunikace, které si tak kupující musí zajistit sami na své náklady, byla kupní cena 

stanovena na částku 350 Kč/m². Město Dvůr Králové nad Labem za tyto pozemky získalo 

v součtu 2,9 milionů Kč včetně DPH.  

Zdroj: město Dvůr Králové nad Labem 

 

Trhy na náměstí T. G. Masaryka  
První letošní farmářské a všeobecné trhy se na náměstí T. G. Masaryka uskutečnily ve středu 

6. března 2019. Tak jako v loňském roce, jsou i letos trhy rozděleny na farmářskou část, která 

tvoří minimálně 30 % prodejní plochy a ve které malí a střední podnikatelé nabízejí nejen 

ovoce a zeleninu, ale i pekárenské, mlékárenské a masné produkty, med, vejce, ovocné mošty, 

sirupy, koření, kávu, čaj, ovocné lihoviny, bylinné likéry atd. Ve všeobecné části si pak 

kupující mohou zakoupit textilní zboží, obuv, koženou galanterii, domácí potřeby apod. 

Součástí trhů budou i trhy tematicky zaměřené, s nabídkou výrobků a produktů souvisejících 

např. s velikonočními či vánočními svátky. 

I v letošním roce pořádá farmářské a všeobecné trhy společnost Trhy Aleš. 

Zdroj: město Dvůr Králové nad Labem 

 

Podpora provozu dětské pohotovosti 
Zastupitelé města Dvůr Králové nad Labem schválili poskytnutí vyrovnávací platby 

200 tisíc Kč Městské nemocnici, a. s., Dvůr Králové nad Labem, která tuto částku využije na 

zajištění provozu dětské lékařské služby první pomoci. Provozní doba pohotovosti bude 

v sobotu, v neděli a ve svátky od 8:00 do 20:00 hodin.  

Zdroj: město Dvůr Králové nad Labem 

 

Stodvacáté výročí narození R. A. Dvorského 
Před sto dvaceti lety, 24. března 1899, se v našem městě narodil Rudolf Jan Antonín, pozdější 

významný český zpěvák, klavírista, hudební skladatel, kapelník, herec a hudební nakladatel.  

Dle zápisu v královédvorské matrice byl u křtu 26. března, jeho rodiči byli Václav 

Antonín, strážník ve Dvoře Králové č. 754, narozený 8. června 1872 (syn Johana Antonína 

a Marie Seifertové z Poličan č. 61) a Anna Schreierová, narozená 30. srpna 1874 (dcera 

Franze Schreiera a Marie).  

U zápisu v matrice (záznam v matrice narozených Dvůr Králové n. L., 1896–1902, 

str. 152, sign. 35–7085, uložené ve Státním oblastním archivu v Zámrsku) je i poznámka, že 

„Podle výnosu zemské správy politické v Praze ze dne 15. září 1925 č. 1/B–4779/1 povolena 

byla zde jako dítě zapsanému žádaná změna jména „Rudolf Antonín“ na „Rudolf Antonín 

Dvorský“. 

Při příležitosti nedožitých stých narozenin bylo R. A. Dvorskému na návrh rady města 

uděleno na zasedání městského zastupitelstva 4. března 1999 čestné občanství in memoriam: 
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„za zásluhu o rozvoj české taneční hudby, za uvádění mladých talentovaných českých 

skladatelů do hudebního života prostřednictvím svého orchestru i svého nakladatelství a za 

vynikající reprezentaci Československa v zahraničí“. 

Doklad o udělení čestného občanství převzali 23. dubna 1999 v konšelské síni Staré 

radnice za přítomnosti někdejších Dvorského spolupracovníků, herců a dalších významných 

hostů Dvorského příbuzní. Následně se na královédvorském hřbitově konal u jeho hrobu 

pietní akt a na rodném domě R. A. Dvorského v Kotkově ulici mu byla odhalena pamětní 

deska. 

V 19:00 hodin pak v sále Hankova domu zavzpomínali na R. A. Dvorského v pořadu 

„Děkuji, bylo to krásné…“ herečky Zita Kabátová a Aťka Janoušková, skladatel a aranžér 

orchestru Melody Boys Václav Pokorný, spoluvězeň R. A. Dvorského Miloslav Suchomel 

a autor jeho bibliografie Čestmír Brandejs. V podání Zdeňka Jirouska zazněly poprvé 

kompletně Královédvorské písničky, které Rudolf Antonín složil již ve svých 16 letech, 

návštěvníci uslyšeli Dvorského hlas a také poprvé uviděli amatérský film, který 

R. A. Dvorský natočil se svými přáteli. 

Zdroj: Ing. Dagmar Krsková „Skončil 6. ročník Dnů R. A. Dvorského“, Noviny 

královédvorské radnice, ročník V., č. 4 ze dne 30. dubna 1999 a městská matrika 

rok 1899 

 

Společenská kronika 

Noví občánci 

V měsíci březnu 2019 se narodilo devět nových občánků našeho města – jedna holčička a osm 

chlapců.  

Zemřelí 

Ve Dvoře Králové nad Labem zemřelo v tomto měsíci čtrnáct osob – z tohoto počtu bylo 

devět královédvorských občanů (tři ženy a šest mužů). 

Jubilea 

Členové komise pro občanské záležitosti navštívili v březnu s gratulací a s květinou třicet dva 

občanů při jejich životních jubileích. 

Sňatky 

V tomto období oslavil jeden manželský pár stříbrnou, čtyři manželské páry zlatou, jeden pár 

diamantovou a jeden pár dokonce platinovou svatbu.  

V měsíci březnu byl ve Dvoře Králové nad Labem uzavřen jeden sňatek. 

Vítání občánků 

Ve Staré radnici bylo slavnostně přivítáno dvanáct novorozených občánků našeho města – 

čtyři holčičky a osm chlapců. 

Zdroj: městská matrika, evidence obyvatel a Komise pro občanské záležitosti 

 

Julie Svobodová oslavila 101. narozeniny 
V pondělí 4. března 2019 oslavila paní Julie Svobodová své 101. narozeniny. V Domově pro 

seniory na Benešově nábřeží, kde jubilantka žije, ji navštívila řada gratulantů, mezi nimiž 

nechyběl ani starosta města Jan Jarolím, který společně s Dagmar Baierovou z Komise pro 

občanské záležitosti oslavenkyni popřál pevné zdraví a předal jí narozeninové dary. 

Zdroj: Komise pro občanské záležitosti 
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Platinová svatba 
Sedmdesát let společného manželského života – platinovou svatbu – oslavili manželé 

Korunkovi, kteří si své „ano“ řekli 26. února 1949. V sobotu 2. března 2019 „obnovil“ jejich 

manželský slib v konšelské síni Staré radnice starosta města Jan Jarolím.  

Ten na svém Facebooku uvedl:  

„Nikdy jsem veřejně neprezentoval žádnou ze svateb, kterou jsem oddával, dnes ale udělám 

výjimku, protože mě potkala opravdu mimořádná událost: Dnes dopoledne jsem měl tu čest 

přivítat v konšelské síni Staré radnice manžele Korunkovy, kteří oslavili nevídanou událost – 

platinovou svatbu, tj. sedmdesát let společného manželského života!! Mohl jsem se doslova 

a do písmene poklonit paní Drahušce a panu Karlovi, kteří svou vzájemnou láskou, úctou, 

obětavostí, ale také neskutečnou vitalitou a optimismem mohou být příkladem pro každého 

z nás. Setkání s nimi mě skutečně zahřálo na duši a mám moc velkou radost, že jsem je oba 

mohl dnes u tak významné události potkat. Jak jsem řekl ve své slavnostní řeči: zvláště dnes, 

kdy více než polovina uzavřených manželství končí rozvodem a mnoho mladých lidí na sňatek 

vůbec nepomýšlí, vypadá jejich neuvěřitelné výročí jako zázrak nebo skutečně krásný 

pohádkový příběh. Přeji jim ještě jednou touto cestou všechno nejlepší a hlavně mnoho 

hřejivých dalších společných let plných zdraví, optimismu, dobré nálady a radosti ze života. 

Jan Jarolím“ 

 

Pevné zdraví a ještě mnoho společně prožitých let, plných spokojenosti a radosti přeje 

manželům Korunkovým i kronikářka. 

 

Karel Korunka je ve svých devadesáti letech jedním z nejstarších aktivních hudebníků u nás. 

Na trubku si poprvé zahrál během druhé světové války, nyní hraje na nástroj z roku 1947. 

V dechovém orchestru Podzvičinka hraje na křídlovku a na každý koncert ho doprovází jeho 

paní Drahoslava, se kterou se seznámil krátce po druhé světové válce a s níž se po roce a půl 

trvající známosti oženil. Společně vychovali dceru a syna, mají pět vnoučat a šest pravnoučat. 

Zdroj: Komise pro občanské záležitosti, Český rozhlas a regionální tisk 

 

Městská policie Dvůr Králové nad Labem 
Nemocný muž napadal strážníky  
V úterý 19. března 2019 přijala Městská policie Dvůr Králové nad 

Labem oznámení, že ve Štefánikově ulici skáče do vozovky před projíždějící vozidla nějaký 

muž. Na místo proto okamžitě vyjela hlídka, muž ale výzev strážníků nejen nedbal, ale 

strážníky zpočátku verbálně a posléze i fyzicky napadal. Hlídka tak útočníka musela usměrnit 

za použití donucovacích prostředků. Následně pak bylo zjištěno, že muž je psychicky 

nemocný, proto byl převezen do psychiatrické léčebny.  

  

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=717432&x=250&y=250&hash=3bf529b2ae86b5be89e79202ff695b73&ratio=1
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Zásahy městských strážníků 
Strážníci Městské policie Dvůr Králové nad Labem řešili během měsíce března celkem 

185 případů. 

 

Druh zásahu březen 2019  

 BESIP přestupky 126 

 Překročení nejvyšší povolené rychlosti 19 

 Veřejný pořádek (přestupek)  1 

 OZV o volném pohybu psů 5  

 Občanské soužití (přestupek) 4 

 Majetek (přestupek) 9 

 Ztráty a nálezy 2 

 Doručení písemnosti (šetření) 3 

 Odchyt zvířete (opatření) 5 

 Trestný čin 3 

 Pokuty v blokovém řízení 52 

 Na místě nezaplacených blokových pokut 7 

 Domluva 65 

 Předáno na správní odbor MěÚ 10 

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem 

 

Městské informační centrum 

Dvůr Králové nad Labem 

Česká pošta vydala známku s motivem přehrady Les 

Království 
Ve středu 6. března 2019 představila Česká pošta veřejnosti mimo jiné i příležitostnou 

poštovní známku s názvem Les Království – vydanou jako připomínku 100. výročí dostavby 

této přehradní nádrže na horním toku řeky Labe. Autory známky jsou výtvarník Adolf 

Absolon a rytec Martin Srb, vytištěna byla technikou plnobarevného ofsetu kombinovaného 

s liniovou kresbou a její nominální hodnota je vyjádřena písmenem „A“ (tedy19 Kč). 

Zájemci si ji mohou zakoupit jako jednotlivý kus (vyšla v nákladu 750 tisíc kusů) nebo 

jako známkový sešit s osmi známkami a 2x2 různými kupony (bylo vydáno 14 tisíc kusů 

sešitků). Ke známce byla vydána i obálka prvního dne vydání s motivem meandrů řeky Labe 

v okolí přehrady (v počtu 3 200 kusů), autorem rytiny na FDC je rytec Martin Srb. 

Známku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a bylo možné si ji koupit nejen na 

filatelistických přepážkách, prostřednictvím webových stránek České pošty, či na vybraných 

poštách, ale i v královédvorském Městském informačním centru. 

Zdroj: Městské informační centrum Dvůr Králové nad Labem a Česká pošta 
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Naše město na veletrzích cestovního ruchu 
V pátek 8. a v sobotu 9. března se v Hradci Králové uskutečnil veletrh Infotour 

a Cykloturistika, kterého se zúčastnilo i naše město, které se zde návštěvníkům již tradičně 

představilo společně s královédvorským Safari Parkem. O týden později se pak město svými 

turistickými materiály i turistickou hrou prezentovalo na 19. ročníku veletrhu Euroregion 

Tour v Jablonci nad Nisou. Nejednalo se však o jediné propagační akce našeho města.  

Začátek každého roku se nese ve znamení mezinárodních veletrhů cestovního ruchu, 

na kterých návštěvníci mohou načerpat inspiraci, tipy na zajímavé výlety nebo dovolenou, 

nebo získat informace o tom, která místa by v příslušné zemi mohli navštívit. Město Dvůr 

Králové nad Labem a jeho okolí má co nabídnout nejen tuzemským návštěvníkům, ale 

i návštěvníkům ze zahraniční. V únoru se tak místostarostka města Alexandra Jiřičková 

a Petra Zivrová zúčastnily 25. ročníku mezinárodního veletrhu ITF SLOVAKIATOUR 

v Bratislavě, kde se vedle našeho města prezentovala také ostatní Královská věnná města. 

Zdroj: Městské informační centrum Dvůr Králové nad Labem 

 

Pečovatelská služba Města Dvůr 

Králové nad Labem 
Setkání partnerů 5. ročníku Noci venku 
V měsíci březnu uspořádala Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem ve 

spolupráci s městem setkání partnerů 5. ročníku Noci venku, který se v loňském roce konal ve 

čtvrtek 22. listopadu.  

Cílem březnového setkání bylo zhodnotit příslušný ročník a poděkovat partnerům za 

spolupráci. Pátého ročníku se v našem městě zúčastnilo nejvíce osob v celé ČR (400 osob), 

vybralo se 2 217 ks potravin v hodnotě téměř 50.000 Kč a venku přespalo 86 odvážlivců. Na 

realizaci projektu se podílelo 36 subjektů, a to buďto finančně, materiálně nebo jiným 

způsobem.  

Šestý ročník „Noci venku“ se ve Dvoře Králové nad Labem uskuteční ve čtvrtek 

21. listopadu 2019. 

Zdroj: Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem 

 

Technické služby města Dvora Králové nad Labem 
Technické služby v měsíci březnu 
Technické služby vzhledem k příznivému počasí započaly v březnu s opravou 

oplocení dětského hřiště v Žirči, kde bude původní cihlovokamenná podezdívka nahrazena 

novou kamennou a zároveň bude provedena i výměna plotových dílců. Na veřejných toaletách 

v Tylově ulici byly vyměněny vstupní dveře, které byly osazeny novými mincovními 

automaty. Průběžně probíhá výměna prken u laviček např. na nábřeží Jiřího Wolkera, na 

náměstí Odboje, na Rašínově a Denisově náměstí a v Legionářské ulici. 

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=718367&x=250&y=250&hash=4a29f96393038f66bbc547243e572cc6&ratio=1
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Středisko údržby veřejné zeleně provádělo v různých lokalitách města pravidelný řez 

kulových korun stromů a průklest keřů, pracovníci střediska pokáceli i stromy, jejichž kácení 

z důvodu jejich špatného stavu povolil královédvorský odbor životního prostředí. 

V rámci přípravy na letní sezonu byl upraven vstup na letní stadion, kde od brány až 

po tribunu byla položena nová zámková dlažba, která nahradila nevyhovující štěrkový povrch.  

Zimní stadion, který technické služby provozují, pak svoji sezonní činnost ukončil 

v neděli 24. března 2019. 

Zdroj: Technické služby města Dvora Králové nad Labem 

 

Městské vodovody a kanalizace 

Dvůr Králové nad Labem 
Poruchy vodovodní sítě 
V pondělí 4. března 2019 byla v rámci obnovy vodohospodářské 

infrastruktury v našem městě zahájena výměna vodovodního řadu a kanalizace 

v Čelakovského ulici. Akce byla rozdělena do dvou stavebních etap. První etapa zahrnuje 

úsek od křižovatky s ulicí Karolíny Světlé do křižovatky s ulicí R. A. Dvorského. Po dobu 

provádění prací dojde v dané lokalitě nejen k odstávce pitné vody, ale i k dopravnímu 

omezení. V pondělí 11. března byla od 7:30 do 12:00 hodin v Čelakovského ulici odstavena 

část vodovodního řadu tak, aby bylo možné provést přepojení provizorního zásobování 

lokality pitnou vodou. Odběratelé, kterých se odstávka týkala, o ní našli v předstihu informace 

ve svých dopisních schránkách. 

Tentýž den (11. března) došlo i k poruše vodovodního řadu v Alešově ulici. 

V důsledku poruchy byla zatopena přečerpávací stanice pro Lipnici a došlo k poruše čerpadel. 

Až do jejich opravy tak hrozil nízký tlak vody, proto se MěVaK obracel na odběratele 

v Lipnici s prosbou, aby se s vodou snažili šetřit. Náhradní zdroj pitné vody (cisterna) byl pro 

uživatele přistaven v Lipnici u mateřské školy. Naštěstí se čerpadla podařilo brzy opravit 

a tlak vody se v dané lokalitě vrátil do normálu. 

Ve středu 6. března byla odstraněna porucha vodovodu v Žirči; v úterý 19. března pak 

došlo k havárii vodovodu v ulici Slunečná. Odstávka pitné vody trvala od 9:45 do 

12:00 hodin, následně došlo k postupnému napouštění vodovodu a odkalování sítě.  

Zdroj: MěVaK Dvůr Králové nad Labem 

 

Lesy města Dvůr Králové nad Labem 

Nový jednatel společnosti 
Od pátku 1. března 2019 se novým jednatelem společnosti Lesy města Dvůr 

Králové nad Labem, s. r. o., stal Petr Kupský, který doposud ve společnosti 

působil jako hajný a který uspěl ve vypsaném výběrovém řízení.  
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Společnost vznikla v roce 2009 a spravuje lesní a rybniční majetek města. To je jejím 

stoprocentním vlastníkem. O jmenování nového jednatele společnosti tak rozhodla rada města 

v působnosti valné hromady společnosti.  

Zdroj: Lesy města Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., a Rada města Dvůr Králové nad Labem 

 

Královská věnná města  

Před 20 lety se ve Vysokém Mýtě uskutečnilo první 

setkání zástupců devíti královských věnných měst  
Během trvání Českého království (či Království českého) bylo v naší zemi 

založeno mnoho měst a městeček, pouze několik z nich se ale může pochlubit skutečností, že 

jim byl v průběhu několika staletí udělen titul „věnného města českých královen“. 

Tato města získala v Českém království svůj status již od 14. století a jejich původním 

úkolem bylo především zajišťovat pravidelný a dostatečný příliv peněz do pokladny královny 

k financování jejího dvora. Během doby se řada z nich stala i vdovskými sídly některých 

královen, a tím samozřejmě jejich význam v tehdejší společnosti ještě vzrostl. Vedle našeho 

města patřila mezi tato města i města jako je Hradec Králové, Chrudim, Jaroměř, Mělník, 

Nový Bydžov, Polička, Trutnov a Vysoké Mýto. Kromě Mělníka se všechna města nacházejí 

v Královéhradeckém a v Pardubickém kraji. 

Z iniciativy vysokomýtského starosty se 30. března 1999 uskutečnilo ve Vysokém 

Mýtě první setkání zástupců devíti královských věnných měst a toto setkání bylo podnětem 

i k navázání užší spolupráce mezi městy.  

Ve středu 13. května 2009 se pak ve velkém sále Adalbertina v Hradci Králové konala 

ustavující valná hromada svazku obcí Královská věnná města, na které byla podepsána 

i příslušná „Smlouva o vytvoření svazku obcí Královská věnná města“. Po slavnostním aktu 

se uskutečnilo pracovní jednání valné hromady – prvním předsednickým městem se stal Dvůr 

Králové nad Labem. Královská věnná města tímto krokem získala oficiální status, který 

nahradil desetileté období volně fungujícího sdružení. 

Města od té doby spojovala a spojují společné akce, mezi které patří například volba 

královny věnných měst, putovní výtvarné salóny, vydávání propagačních materiálů, společné 

výstavy malých i dospělých výtvarníků, sportovní dny, fotbalové turnaje, společně vydané 

publikace, vystoupení jednotlivců i souborů z ostatních spřátelených měst, společná 

propagace na veletrzích cestovního ruchu atd. 

V letošním roce si tak města připomínají dvacáté výročí své úspěšné spolupráce 

a desáté výročí ustanovení svazku obcí Královská věnná města. 

Zdroj: Dobrovolný svazek obcí Královská věnná města 
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KULTURA VE MĚSTĚ 

Městské kulturní zařízení Hankův dům 
Plesová sezona pokračovala také v měsíci březnu 

„XXIII. Ples absolventů královédvorského gymnázia“ 

Sál Hankova domu nepatřil v sobotu 2. března pouze bývalým i současným studentům 

královédvorského gymnázia, neboť „XXIII. Plesu absolventů královédvorského gymnázia“ se 

zúčastnili i další milovníci tance. Začátek byl ve 20:00 hodin, k tanci a k poslechu hrál Jari-

Kurri-Band, nechybělo předtančení a tombola, vstupné činilo 200 Kč a ples podpořil i činnost 

Klubu Natura. 

„Ples Základní školy 5. května“ 
V pátek 8. března 2019 se od 20:00 hodin konal v sále Hankova domu „Ples Základní školy 

5. května“ na kterém hrál JK Band Ohnišov. 

„Čtvrtý náš taneční ples“ 
Příjemný a pohodový večer mohli zájemci strávit v sále Hankova domu i o týden později, 

v sobotu 16. března. Hrála skupina DéKá Band, začátek od 20:00 hodin.  

 

XXV. ročník swingového a jazzového festivalu 

Dny R. A. Dvorského 
Nejenže v letošním roce oslavil swingový a jazzový festival Dny R. A. Dvorského již dvacet 

pět let svého trvání, ale v pondělí 25. března jsme si připomněli i sté dvacáté výročí narození 

toho, po kterém je tento festival nazván – významného českého hudebního skladatele, 

kapelníka, klavíristy, zpěváka, herce, nakladatele a královédvorského rodáka 

R. A. Dvorského.  

 

„Zavřete oči, swing přichází…“ 
Lesk a bída filmových legend Barrandova – Adina Mandlová – Lída Baarová – Miloš Havel – 

R. A. Dvorský – to vše za doprovodu swingových písní, které podtrhují atmosféru tehdejší 

rozporuplné doby. Ve hře v předplatném, ve středu 6. března 2019 od 19:00 hodin, v sále 

Hankova domu hráli, zpívali a tančili herci Divadla V Řeznické. Vstupné 340, 360 a 380 Kč. 

Swingová tančírna s Original Vintage Orchestra 

Petr Kroutil, Hot Sisters a Chuck Wansley – špičkový swingový orchestr – zahrál nejen 

k poslechu, ale především k tanci v pátek 22. března od 19:00 hodin swing 20. a 30. let 

i originální úpravy (v dobovém stylu) slavných moderních písní. Vstupné 300 Kč. 

„Pocta R. A. Dvorskému“ 

Hlavní festivalový večer se v sobotu 23. března nesl v duchu 120. výročí Dvorského narození. 

Nejprve zahrál Big Band Dvorský, poté pódium Hankova domu patřilo orchestru Blue Star 

Václava Marka a Černobílým písničkám. Dvouhodinový koncertní program byl složen ze 

šlágrů 30. a 40. let a průvodcem večera nebyl nikdo jiný než milovník starých českých filmů, 

autor knih o Nataše Gollové a dalších hvězdách stříbrného plátna, moderátor Aleš Cibulka. 

Začátek v 19:00 hodin, vstupné 340 Kč. 
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„Řekl bych nějakej vtip a pak bych umřel smíchy“ 
Žáci II. stupně základních škol viděli v úterý 26. března v sále Hankova domu v podání 

Naivního divadla Liberec komedii, ve které skupina dospělých pátrala po svých ztracených 

dětech. Na důvod jejich útěku se dospělí snažili přijít v poradně u psychologa, který s jejich 

dětmi před časem absolvoval vědecký výzkum. Ukázalo se, že stopy útěku vedou z reálného 

do virtuálního světa… Začátek představení od 9:00 a od 10:30 hodin, vstupné 80 Kč. 

 

„Trojanovo trio“ 
Ve středu 27. března 2019 si milovníci vážné hudby mohli v salonku Hankova domu 

vychutnat od 19:00 hodin 458. koncert Kruhu přátel hudby v podání Pavla Hůly (housle), 

Jaroslava Nováka (kytara) a Ladislava Horáka (akordeon). Na programu byly skladby 

J. S. Bacha a Franze Schuberta v úpravě Václava Trojana i Trojanovy „Lidové písně“ a jeho 

„Renesanční suita“. Vstupné 130 Kč. 

 

„Štístko a Poupěnka – jedeme na výlet“ 
Nové písničkové představení pro nejmenší mohly děti navštívit v neděli 10. března 2019 od 

10:00 hodin.  

 

„Hrátky na pohádky“  
Ve čtvrtek 28. března na nejmenší a mladší školní děti od 8:30 a od 10:00 hodin čekaly v sále 

Hankova domu klasické české pohádky s humorem a hudbou – „O neposlušných kůzlatech“, 

„O Červené Karkulce“, „Jak se Honza hádal s králem“ a další. Představení pro děti 

mateřských škol a pro I. ročníky základních škol uvedlo Divadlo dětem Hradec Králové, 

vstupné 60 Kč.  

 

„Červená Karkulka“ 
Loutková scéna Klíček si v neděli 31. března připravila v sále Hankova domu od 10:00 hodin 

pohádku „Červená Karkulka“. Vstupné 20 a 30 Kč. 

Zdroj: Městské kulturní zařízení Hankův dům Dvůr Králové nad Labem  

 

Městské muzeum 
Výstava „Jiří Winter Neprakta“  
Od pátku 15. března do neděle 21. dubna 2019 se výstavní sál Staré 

radnice proměnil ve výstavu „nejen kresleného humoru“ Jiřího Wintra Neprakty. 

I když totiž v roce 2001 bylo jeho jméno jako kreslíře vtipů zapsáno do Guinessovy 

knihy rekordů, neboť do tohoto data mu bylo uveřejněno 35 000 kreslených vtipů, šlo pouze 

o jednu z jeho rozsáhlé činnosti. Jiří Winter začínal jako ilustrátor odborných přírodovědných 

knih, později ilustroval téměř pět set zábavných a vědecko-populárních knih, zabýval se ale 

také divadelní a filmovou tvorbou – např. návrhy kostýmů, scén či kulis. K nejznámějším jeho 

činnostem v této oblasti patří například Werichova „Těžká Barbora“ a „Osel a stín“, nebo 

výtvarná činnost na dekoracích filmu „Šíleně smutná princezna“. 
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Vernisáž se konala ve čtvrtek 14. března od 17:00 hodin za hudebního doprovodu 

Václava Kořínka. Vstupné na výstavu v ostatní dny kromě vernisáže činilo 15 a 30 Kč. 

 

„Mincovní nálezy ve Dvoře Králové nad Labem a v blízkém 

okolí“ 
Zajímavá přednáška PhDr. Vojtěcha Brádla přiblížila posluchačům okolnosti dvou nálezů 

královédvorských pokladů – pokladu „Za komínem“ a „Verdeckého pokladu“.  

Uskutečnila se v přednáškovém sále Špýcharu ve čtvrtek 7. března 2019 od 

17:00 hodin a její součástí byla i prezentace mincí z numizmatické podsbírky 

královédvorského městského muzea. Posluchači si tak mohli prohlédnout numismatické 

ukázky od nejstarších českých mincí až k reformě Václava II. a ražení pražských grošů. 

V ukázce nechyběl nejstarší denár Boleslava II., denár knížete Oldřicha, jeden z denárů knížat 

Vratislava a Soběslava II., nebo údělné moravské denáry – např. ražené a užívané za 

Oty I. Sličného nebo Konráda – i velké brakteáty Přemysla Otakara II., velký brakteát 

z Míšně (používaný za vlády markraběte Dětřicha), velký brakteát Václava I., nebo brakteát 

a pražský groš Václava II. Vstupné zdarma. 

 

LiStOVáNí: „Lichožrouti“ (Pavel Šrut a Galina Miklínová) 
Konalo se v sobotu 16. března 2019 od 14:00 hodin v přednáškovém sále Špýcharu (další 

informace viz pořady Městské knihovny Slavoj). 

 

„Piripkura“ 
Jair Candor je koordinátorem projektu na ochranu deštného pralesa a společně s filmovým 

štábem podniká cesty do hlubin džungle, aby se tu setkal s Pakyîem a Tamanduou – 

posledními členy pralesního kmene Piripkura. Jim dvěma se jako jediným podařilo přežít střet 

s dřevařskými firmami, které kus po kuse amazonské pralesy likvidují. Nejcennějším 

majetkem dvojice je oheň, do civilizace se vydávají pouze v případě, že jim oheň vyhasne. 

Jejich přežití tak plně závisí na osudu džungle, kterou obývají, a jejich existence v pralese 

zároveň jako jediná legálně brání úplné devastaci zbytku amazonských pralesů.  

Dokumentární film „Piripkura“ brazilských režisérů mohli zájemci zhlédnout 

v přednáškovém sále Špýcharu ve čtvrtek 21. března 2019 od 18:00 hodin. Vstupné zdarma. 

 

„Příběhy až skoro detektivní“ 
Námětem přednášky Ing. Josefa Jiránka bylo několik zajímavých příběhů souvisejících 

s naším městem a s jeho textilním průmyslem. Vždyť ještě počátkem minulého století byl 

Dvůr Králové nad Labem široko daleko známý pod názvem „Český Manchester“. V příbězích 

přednášející seznámil posluchače i s kulturními velikány, významnými podnikateli, nebo 

s našimi prezidenty. Přednáška se v přednáškovém sále Špýcharu uskutečnila ve čtvrtek 

28. března 2019 od 17:00 hodin, vstupné 30 Kč. 

Zdroj: Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem 
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Městská knihovna Slavoj 
Prodej vyřazených knih 
Od pátku 1. března si návštěvníci mohli během provozní doby knihovny 

vybrat ve venkovním skladu knihy, které byly vyřazeny z knihovního 

fondu. Za velmi nízký poplatek si je pak mohli odnést domů. 

 

Soutěž „Lovci perel“ 
V pátek 1. března zahájila královédvorská knihovna již šestý ročník soutěže „Lovci perel“, 

soutěže, jejímž účelem je podpora čtenářské gramotnosti. Soutěž potrvá až do pátku 

15. listopadu 2019, vyhlášení a ocenění nejúspěšnějších „lovců perel“ se uskuteční v rámci 

„Dne pro dětskou knihu“. 

 

„Nejstarší kniha v naší rodině“ 
Další soutěží, vyhlášené tentokrát v rámci oslav 100. výročí prvního knihovnického zákona, je 

soutěž „Nejstarší kniha v naší rodině“. I ona byla vyhlášena v pátek 1. března, tato soutěž ale 

potrvá jen do čtvrtka 27. června 2019. Výsledkem soutěžního příspěvku by mělo být jakékoliv 

umělecké zpracování toho, jak byla nejstarší kniha v rodině nalezena a co s hledáním knihy 

souviselo (obrázek, příběh, komiks, fotografie, film). Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční 

v měsíci říjnu v rámci „Týdne knihoven“.  

 

„Karel Jaromír Erben, mistr české mytologické balady“ 
V evropských folklórních tradicích přetrvávaly do 19. století takzvané mytologické balady, 

které líčily konflikt člověka s přírodou. Téma vodníka v české literatuře 19. století, se 

zaměřením na zpracování této oblasti v Erbenově „Kytici z pověstí národních“, nabídla 

posluchačům ve středu 6. března 2019 přednáška Jana Raina. Uskutečnila se v sálku knihovny 

od 17:00 hodin, vstup volný. 

 

„Největší tajemství Třetí říše“ 
Třetí největší polský zámek Książ je i v této době stále obestřen tajemstvím. Po největší 

tankové bitvě v dějinách druhé světové války – po bitvě u Kursku – se válečné štěstí Němců 

obrátilo. Od té doby se datují i rozsáhlé podzemní práce, které probíhaly právě v oblasti okolo 

zámku. Údajně bylo toto území totiž přebudováváno na poslední hlavní stan Adolfa Hitlera… 

Tím vším se zabývá Milan Zach Kučera, spisovatel literatury faktu a kreativní ředitel televizí 

Kinosvět a WAR. Jeho přednášku si posluchači v sálku knihovny mohli vyslechnout ve středu 

13. března od 18:00 hodin, součástí přednášky byly i dva krátké filmy. Vstupné 30 Kč. 

 

Pohádkoterapie: „Cesta kolem světa“ 
Putování v rámci další „Pohádkoterapie“ zavedlo během čtyřiceti pěti minut posluchače na 

prohlídku jedenácti známých světových památek. Program určený pro děti od sedmi let se 

v sálku knihovny uskutečnil v pátek 15. března od 13:45 hodin. Vstupné zdarma. 
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„Lichožrouti“  
Věra Hollá, Pavel Oubram a Tomáš Drápela představili v sobotu 16. března v přednáškovém 

sále Špýcharu městského muzea knihu, která se v rámci ocenění Magnesie Litery stala 

„Dětskou knihou desetiletí“. 

Snad každý z nás má doma „liché“ ponožky – tedy pouze jednu ponožku z páru, 

zatímco se druhá ztratila neznámo kam. A kdo za to může? Záhadný tvor zvaný Lichožrout, 

který ponožky „žere“ a z párů dělá „licháče“. Tento příběh jistě, jak je v projektu LiStOVáNí 

zvykem, potěšil všechny generace. Vstupné 120 Kč, děti 60 Kč, začátek ve 14:00 hodin.  

V rámci akce „Březen – měsíc čtenářů“ vybraly knihovnice Městské knihovny Slavoj 

z čtenářů „Čtenáře roku 2018 – Mistra četby“, a to v letošním ročníku z řad mužů. Slavnostní 

vyhlášení se v sále Špýcharu městského muzea uskutečnilo před pořadem LiStOVáNí. 

 

„Královédvorské knihomrně“ 
Další program pro rodiče s dětmi do 6 let, v rámci celorepublikového projektu „S knížkou do 

života – Bookstart“ (tentokrát s Knihovníčkem), byl v sálku knihovny připraven ve středu 

20. března 2019 od 9:00 do 10:30 hodin. Vstupné zdarma. 

 

„Miskohraní“ 
Relaxační posezení Věry Radoňové – s tóny tibetských mís, gongu, šamanského bubnu, 

dešťové hole a dalších, pro naši oblast netradičních nástrojů – „pohladilo po duši“ a svojí 

zvláštní hudbou navodilo účastníkům „Miskohraní“ pocit klidu a pohody ve středu 20. března 

2019. Konalo se v sálku knihovny od 18:00 hodin, počet míst byl omezen, předprodej 

vstupenek v částce 50 Kč se uskutečnil v oddělení pro dospělé. 

 

„Pejsek a kočička“ 
Maňásková pohádka „Pejsek a kočička“ v podání „Loutkového divadla Klíček“ čekala na děti 

v sálku knihovny v sobotu 23. března od 15:00 hodin. Vstupné 20 a 30 Kč.  

Zdroj: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem  

 

ŠKOLSTVÍ 

Oslava „Dne učitelů“ 
Město Dvůr Králové nad Labem ve spolupráci se Střední školou informatiky a služeb Dvůr 

Králové nad Labem uspořádalo ve středu 27. března v aule SŠIS oslavu „Dne učitelů“.  

Sešlo se na ní více než 200 zástupců všech královédvorských středních, základních 

a mateřských škol včetně pedagogických pracovníků volného času. Doprovodný program 

zajistil DDM Jednička s žáky ZUŠ R. A. Dvorského. 
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MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Mateřská škola Elišky Krásnohorské 

Mateřská škola Elišky Krásnohorské oslavila 40 let svého trvání 
Dne 5. března 1979 byla v našem městě na sídlišti v ulici Elišky Krásnohorské dána do 

provozu nová mateřská škola pro 90 dětí a jesle pro 35 dětí. Obě zařízení, nacházející se 

v jednom rozsáhlém objektu (částečně přízemním, částečně jednopatrovém), byla v ulici 

Elišky Krásnohorské č. p. 2428 „vybudována v rámci občanské vybavenosti sídliště Zálabí – 

sever“.  

Dobová informace v královédvorské městské kronice o této slavnostní události uvádí, 

že: „MěstNV tím splnil usnesení vlády ČSR k výstavbě předškolních zařízení. Zásluhu na 

včasném otevření mají též rodiče umístěných dětí, kteří na dokončovacích pracích 

odpracovali 1 850 brigádnických hodin zdarma. Našim dětem se dostalo do užívání moderní 

zařízení, jako dar k Mezinárodnímu roku dítěte, vyhlášenému v roce 1979 OSN.“ 

 

Pozn. kronikářky: populační vlna byla v 70. letech 20. století velmi silná i v našem městě. 

Získat pro dítě umístění v těchto nově otevřených jeslích či mateřské škole tak bylo velice 

problematické, a to přesto, že žadatelé bydleli hned vedle tohoto objektu a mateřská dovolená 

tehdy byla placena pouze půl roku. „Přednost“ měli žadatelé z „dělnických profesí“, ti, které 

„strana a vláda potřebovala“, zdravotníci a učitelé. Pro zdravotníky, učitele, pracovníky města 

a městských organizací byl na sídlišti dokonce vystavěn celý jeden dům se 72 bytovými 

jednotkami.  

Vedle mateřské školy a jeslí měla být součástí občanské vybavenosti sídliště Zálabí – 

sever také základní škola. Ta však byla postavena až v 90. letech 20. století, takže ji de facto 

začali navštěvovat až potomci dětí, které se v 70. letech do nového sídliště nastěhovaly se 

svými rodiči.  

 

Historie a současnost Mateřské školy Elišky Krásnohorské 

V devadesátých letech minulého století město Dvůr Králové nad Labem rozhodlo o zřízení 

příspěvkové organizace. K 1. lednu 2003 pak z jeho rozhodnutí došlo ke sloučení čtyř 

mateřských škol (tří přímo ve městě – MŠ Elišky Krásnohorské, MŠ Slunečná I 

a MŠ Slunečná II – a jedné mateřské školy v okrajové části města – MŠ Verdek) do jednoho 

právního subjektu s odloučenými pracovišti. Ředitelkou této organizace byla do 13. července 

2008 Ivana Větrníková, od 1. října 2008 Bc. Jaroslava Dlabolová. 

Kapacita celého tohoto zařízení je 244 dětí, organizace disponuje 12 třídami. Na 

odloučeném pracovišti MŠ Slunečná jsou dvě speciální třídy pro děti s vadami řeči 

a s různými dalšími vadami, ostatní třídy má škola všeobecné, s převážně věkově smíšenými 

skupinami dětí. Provoz je celodenní, režim dne je stanoven tak, aby se dal pružně měnit dle 

potřeby, pevně je ale stanovena doba stravování, tak aby byl zachován biorytmus dětí. 

Pracoviště MŠ  

MŠ E. Krásnohorské a MŠ Slunečná jsou školami pavilonového typu, kde jednotlivé 

pavilony jsou propojeny chodbami. V budovách jsou umístěny jak třídy, tak veškeré provozní 

zázemí (školní jídelny, technické zázemí, kanceláře apod.). MŠ Verdek se nachází na okraji 

města v jednopatrové zděné budově, ve které byla původně umístěna základní škola. 
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Od školního roku 2015/2016 jsou do MŠ zařazovány i děti mladší 3 let. Na pracovišti 

MŠ E. Krásnohorské je pro ně zřízena třída, ve které je práce s těmito dětmi přizpůsobena 

jejich věku a individuálním možnostem, ve třídě působí i chůva. 

Jak již bylo uvedeno, vlastní MŠ Elišky Krásnohorské je typizovaná školní budova 

pavilónového typu. Původně se jednalo o tři třídní mateřskou školu s oddělením jeslí, v roce 

1994 („po zrušení jeslí jako nepotřebného zařízení, neboť dle názoru pediatrů i vlády měly 

matky zůstat po vzoru vyspělých zemí s dětmi doma – navíc na placené rodičovské dovolené – 

a věnovat se výchově dětí a jejich rozvoji v domácím prostředí“) byly prostory jeslí upraveny 

na čtvrtou třídu mateřské školy.  

Od 1. září 2009 byla v budově, z důvodu zvýšených požadavků na umístění dětí, 

otevřena po velké rekonstrukci ještě pátá třída – tím celková kapacita školy stoupla na 

současných 112 míst. Děti jsou umísťovány do tříd podle věku (škola má 2 třídy nejmladších 

dětí – ve věku 2–3 roky a ve věku 3–4 roky; 1 třídu starších dětí ve věku 4–5 let a 2 třídy 

nejstarších dětí – převážně předškolních – ve věku 5–7 let).  

Každá ze tříd má svůj samostatný venkovní vchod, šatnu pro odkládání obuvi 

a oblečení dětí, WC a umývárnu pro děti, třídu, hernu, kabinety a přípravnou kuchyňku, kde 

je dětem rozdělována strava připravená ve vlastní školní kuchyni, součástí zázemí budovy. 

Škola je umístěna uprostřed velké oplocené zahrady vybavené nejrůznějšími moderními 

herními prvky, vzrostlé stromy a keře poskytují dětem dostatečný stín, takže na zahradě 

mohou trávit svůj čas i v parném létě. Nedaleko školy se také nachází řada míst, kam mohou 

se svým pedagogickým doprovodem chodit na vycházky do přírody. 

Zdroj: Mateřská škola Elišky Krásnohorské Dvůr Králové nad Labem 

Kronika města Dvora Králové nad Labem 1960-1982, str. 186, rok 1979  

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Základní škola Schulzovy sady 
Cena obědů ve školní jídelně  
Od pátku 1. března 2019 došlo ve školní jídelně při ZŠ Schulzovy sady 

k úpravě cen obědů. Cena obědů pro žáky ve věku 6–10 let tak činí 24 Kč; 

pro žáky 11–14 let je to 27 Kč; pro žáky 15 a více let je cena stanovena na 

30  Kč (pouze pro žáky školy) a cizí strávníci hradí za oběd 68 Kč. 

 

„Ze školky do školy – 4. část – Sportování“ 
Čtvrtý díl programu „Ze školky do školy“ (tedy setkání budoucích prvňáčků) se uskutečnil ve 

čtvrtek 7. března od 15:30 do 16:30 hodin v tělocvičně v Komenského ulici. Místu setkání 

odpovídal i název a náplň této části akce, kterým bylo „Sportování“. 

 

Masopustní karneval na ledě 
V rámci masopustu se v úterý 12. a v pátek 15. března uskutečnil na královédvorském zimním 

stadionu oblíbený karneval na ledě, pořádaný učiteli 1. stupně školy. Nechyběla přehlídka 

masek, ve které se představily jednotlivé třídy. Děti bruslily za doprovodu pohádkových 
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písniček a po krátké přestávce na ně čekaly i soutěže. Vyzkoušely si střelbu hokejkou na 

branku, podjíždění překážek nebo přenášení dřevěných kostek, za své výkony všechny získaly 

sladkou odměnu. 

Zdroj: ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní škola Strž 
Karneval ve školní družině 
Konec zimy bývá obvykle spojen s karnevalovým veselím. Nejinak tomu bylo 

i v ZŠ Strž, kde se ve sportovní hale uskutečnil karneval školní družiny. 

Nechyběla samozřejmě nejen diskotéka a rej masek, ale i překážková dráha. 

 

Úspěch v celostátní výtvarné soutěži 
V měsíci lednu zaslala škola několik výtvarných prací svých žáků do soutěže „Příroda kolem 

nás“, kterou již po devatenácté vyhlásila Správa Národního parku Podyjí a které se zúčastnilo 

251 škol a školských zařízení z celé naší republiky. Porota tak vybírala ty nejlepší práce 

z neuvěřitelného počtu dvou tisíc pěti set třiceti šesti prací – v pěti věkových kategoriích jich 

bylo celkem oceněno čtyřicet. Byla mezi nimi také výtvarná práce Anny Novotné z 5. A třídy, 

která v obrovské konkurenci získala čestné uznání. 

 

„Cestička do školy“ 
Program pro předškolní děti pokračoval i v měsíci březnu, konkrétně v úterý 12. března od 

13:00 do 15:00 hodin, tentokrát na téma „Jarní zpívání“.  

Zdroj: ZŠ Strž Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní škola Podharť 
Polytechnická výchova na ZŠ Podharť  
Pod tímto názvem škola zažádala o dotaci z fondu Královéhradeckého kraje 

z programu „Rozvoj podmínek pro vzdělávání“ a na základě své žádosti 

získala 49 tisíc Kč na dovybavení školních dílen, konkrétně na zakoupení dílenského nářadí 

včetně materiálu na opracování. Pro školní dílny tak bylo možné zakoupit vrtačky, pilky, aku 

tavné pistole, rašple, důlčíky, nebozezy, sekáčky a další potřebné nářadí. 

Žáci osmé a šesté třídy si v hodinách polytechnické výchovy nářadí vyzkoušeli při 

opracování materiálu podle technického výkresu, ve kterém se museli naučit číst, poté se pak 

snažili vyrobit pro své maminky jmenovky, vařečky nebo plátované podložky a v současné 

době pracují také na hlavolamu pro své tatínky, zatímco žáci 4. tříd v dílnách montovali svá 

ptačí krmítka.  

Cílem daného projektu je získávat u dětí nové dovednosti, rozvíjet jejich jemnou 

motoriku a manuální zručnost a vytvářet u nich zájem o polytechnickou oblast a o technické 

obory.  
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Masopustní tradice 
V roce 2007 škola obnovila tradici masopustního průvodu v Podharti, který se tak v letošním 

roce uskutečnil již po třinácté. Celou noc v úterý 5. března pršelo a tradiční pochod Podhartí 

byl ohrožen. Naštěstí se vše v dobré obrátilo, takže po desáté hodině se před školou již začaly 

řadit děti v maskách. Letošního průvodu se opět kromě základní školy zúčastnily i děti 

z mateřské školy Slunečná a ze škol z Kocbeře a z Hajnice.  

 

Návštěva předškoláků v prvních třídách 
Ve středu 13. a v pondělí 18. března 2019 navštívili první třídy ZŠ Podharť předškoláci 

z mateřské školy Verdek a z mateřských škol Slunečná I. a Slunečná II. Prvňáčci jim nejprve 

vyprávěli, co se během sedmi měsíců své docházky do první třídy naučili, a pak již 

následovaly úkoly pro „mateřinky“. Podle předlohy tak děti na tabuli vybarvovaly obrázek 

klauna, sestaveného z kruhů, obdélníků, čtverců a trojúhelníků, nebo skládaly a nalepovaly 

puzzle z procvičených tvarů. Za odměnu si odnesly papírovou ještěrku se sladkostí.  

 

„Den otevřených dveří“ 
Předškoláci mohli navštívit školu i se svými rodiči během „Dne otevřených dveří“. Akce se 

uskutečnila ve středu 20. března od 16:00 hodin a s prohlídkou školy byla spojena i návštěva 

tvořivých dílniček, ve kterých si předškoláci užili zábavné odpoledne. Nechybělo ani luštění 

tajemství, jaké je to ve škole aneb akce „Tři podharťské oříšky pro předškoláky“. 

 

Sbírka věcí pro Diakonii Broumov 
Na základě žádosti Diakonie Broumov, která pořádá sbírky na pomoc sociálně slabým 

osobám či rodinám i osobám bez domova, vyhlásila škola od pondělí 25. března do pátku 

5. dubna sbírku šatstva. Rozsah vybíraných věcí byl opravdu široký: dámské, pánské a dětské 

oděvy; obuv; kabelky a batohy; lůžkoviny, prostěradla, ručníky a utěrky; péřové přikrývky, 

polštáře a deky; látky nebo knihy a menší (i nefunkční) elektrospotřebiče. Věci se 

odevzdávaly denně od 7:00 do 16:30 hodin v budově školy u školníka nebo u paní vrátné. 

Sbírka byla následně prodloužena až do středy 10. dubna 2019, získané věci si převzali 

pracovníci Diakonie Broumov. 

Zdroj: ZŠ Podharť Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní škola 5. května 
„XIV. Ples školy“  
V pátek 8. března 2019 se v sále Hankova domu konal již „XIV. Ples školy“, 

jehož součástí bylo nejen šerpování deváťáků, ale který byl i příležitostí 

k setkání jejich rodičů, učitelů, nebo současných a bývalých zaměstnanců, žáků a příznivců 

školy. Po úvodním předtančení žákyň školy a břišních tanečnic ze skupiny Malika (pod 

vedením Kateřiny Krupkové) a po projevu ředitele školy následoval slavnostní nástup 

deváťáků a na závěr jejich vystoupení i šerpování za velkého potlesku celého sálu.  
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Nechybělo ani taneční vystoupení žáků školy – Jiřího Kňákala, Moniky a Lukáše 

Culkových a jejich tanečních partnerů z taneční školy TAK DANCE KROK Hradec Králové, 

slavnostní přípitek nealkoholickým šampaňským, společné fotografování nebo bohatá 

tombola. Po 22. hodině začala humorná show „Řekni to písní“, ve které deváťáci společně 

s učiteli předváděli scénky ze školního prostředí, doplňované úryvky známých písní.  

Po ukončení hlavního programu se pak všichni sešli na parketu při hudebním 

doprovodu skupiny J. K. Band Ohnišov. 

 

„Den otevřených dveří“ 
„Den otevřených dveří“, při kterém bylo možné navštívit a prohlédnout si školu, její učebny 

a další prostory, se ve škole konal ve čtvrtek 21. března od 13:00 do 17:00 hodin. 

Zdroj: ZŠ 5. května Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní umělecká škola R. A. Dvorského 

Úspěchy v okresních kolech soutěží  
V měsíci březnu se konala okresní kola soutěží základních uměleckých škol 

ve hře na akordeon a v komorní hře dechových nástrojů, vyhlášená 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

Radovan Mrkvička, žák Jana Prouzy, získal ve hře na akordeon ve III. kategorii (do 

12 let) 2. místo. 

Soutěže v komorní hře se zúčastnily dva soubory pod vedením Vlasty Siřišťové – 

Flute Sisters ve složení Anna a Adéla Sedláčkovy, které získaly ve II. a) kategorii 3. místo, 

a soubor zobcových fléten Flauti Dolci, ve složení P. Konrád, M. Pecnová, D. Totka, 

P. Všetečková a F. Mostecký, získal ve IV. d) kategorii 2. místo. Porota také udělila zvláštní 

cenu za mimořádný výkon v souborové hře Pavlu Konrádovi. 

 

Vystoupení žáků houslové třídy  
Koncert žáků houslové třídy Jany Kovářové se v učebně hudební nauky uskutečnil ve středu 

6. března 2019 od 16:30 hodin. 

 

„Lenka Jasanská – Dětem“ 
Až do pátku 8. března mohli návštěvníci v galerii Otto Gutfreunda, ve všední dny od 9:00 do 

17:00 hodin, navštívit výstavu ilustrátorky Lenky Jasanské a prohlédnout si i její poslední 

ilustrovanou knihu „Dílna bratří Čapků“.  

 

„Stará řemesla II“ 
Ve školní galerii Otto Gutfreunda byla v úterý 12. března od 17:00 hodin zahájena vernisáží 

výstava žákovských prací výtvarného oboru – druhá v tomto školním roce. Žáci pod vedením 

Ivany Černé a Jiřího Holana na ní představili svá výtvarná díla v grafické, textilní a keramické 

tvorbě, v hudebním programu vystoupili žáci hudebního oboru. Výstava „Stará řemesla II“ 

potrvá do pondělí 8. dubna 2019.  
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„Malý koncert“ dechařů 
Koncert na zobcovou flétnu, klarinet nebo na žesťové nástroje v podání mladších žáků školy 

si posluchači mohli vychutnat v úterý 12. března od 18:00 hodin v sále školy v rámci „Malého 

koncertu“. 

 

Crazy Band 
Posluchačům se (opět po roce) představilo na tradičním jarním koncertu v sále školy hudební 

uskupení Crazy Band pod vedením Vladimíry Matuškové. Vedle známých skladeb zazněly 

i skladby zcela nové, koncertem provedli klarinetisté Crazy Bandu – T. Dederová, N. Erben, 

D. Hojný a M. Vaněk. Koncert se uskutečnil v úterý 19. března od 18:00 hodin. 

 

Březnový koncert 
Další z pravidelných veřejných koncertů, na kterém vystupují žáci hudebního oboru, se v sále 

školy konal ve čtvrtek 21. března 2019 od 18:00 hodin. 

Zdroj: ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem 

 

STŘEDNÍ ŠKOLY 

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 

Úspěch ruštinářek královédvorského gymnázia 
Ve čtvrtek 21. března 2019 se v Hradci Králové uskutečnilo krajské kolo 

konverzační soutěže v ruském jazyce, ve kterém studentky královédvorského 

gymnázia porazily ve většině kategorií spolužáky z ostatních škol Královéhradeckého kraje. 

Magdalena Kazmirowská z 2. C obsadila 1. místo v kategorii základních škol. 

V kategorii SŠ I. vybojovala rovněž první místo Adéla Šleisová ze 3. A a postoupila tak do 

celostátního kola, které se v Praze bude konat v pondělí 8. dubna 2019. Výborného výsledku 

v silné konkurenci pak dosáhla i Kateřina Karlíčková z 5. C, která v kategorii SŠ II. obsadila 

3. místo. 

 

„ARS POETIKA – Puškinův památník“ 
Úspěšná byla také Michaela Sacherová, žákyně 3. C. Ve čtvrtek 28. března se na Univerzitě 

Hradec Králové konal 8. ročník regionální soutěže „ARS POETIKA – Puškinův památník“. 

Ve čtyřech kategoriích spolu soutěžili žáci základních a středních škol Královéhradeckého 

a Pardubického kraje. Královédvorské gymnázium se této soutěže zúčastnilo poprvé, o to 

větší byla radost z toho, že se Michaela v kategorii slovního projevu umístila na výborném 

3. místě.  

Zdroj: Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 
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Střední škola informatiky a služeb 

Dvůr Králové nad Labem 
1. ples oboru kadeřník – vizážista 

Ples, na jehož přípravě se již od začátku školního roku podílela celá třída, se uskutečnil 

v pátek 1. března 2019. Večer zahájil nástup absolventek, jejich šerpování a společný přípitek. 

Následoval hudební a taneční program, vystoupení absolventek, nechybělo zašlapávání šerp, 

půlnoční překvapení a výborné občerstvení. O hudbu k tanci i k poslechu se postaral DJ Patrik 

Doubic. 

Zdroj: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem 

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Dům dětí a mládeže Jednička 
Výukový program – „Ten dělá to a ten zas tohle“ 
Výukového programu se ve středu 13. března zúčastnilo 9 dětí 

z královédvorské „Mateřinky“. Čekala je návštěva stanoviště učitelky, účetní, 

hrnčířky, truhláře, lékaře, švadleny a uklízečky. Po jejich absolvování byly děti odměněny 

medailemi a jedlými penězi.  

Zdroj: z příspěvku V. Málkové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku 

upravila kronikářka 

 

Předprojekce „Královédvorského festivalu mladých amatérských 

filmařů“ 
Na letošní předprojekci, určené žákům základních škol od 6. ročníků a studentům středních 

škol, byly poprvé zastoupeny filmy z obou soutěží, tedy nejen z „Juniorfilmu“, ale i ze 

„Zlatého slunce“. Proto tedy došlo i ke změně názvu. 

V úvodním vstupu se návštěvníci dozvěděli základní informace a zajímavosti o obou 

filmařských soutěžích. Celkem měli možnost zhlédnout 21 filmů různého žánru a způsobu 

zpracování. K vidění tak byly snímky animované i hrané, jeden dokument, jeden experiment 

a dva hudební videoklipy.  

Akce zaznamenala patrně nejvyšší návštěvnost za celou dobu svého konání – 

zúčastnilo se jí 373 žáků a studentů. 

Zdroj: z příspěvku V. Jiřičky z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka 

 

„Zlaté slunce“ a „Juniorfilm – Memoriál Jiřího Beneše“ 
V pondělí 18. března byla zahájena výstava výtvarné soutěže „Před kamerou... za kamerou... 

zvíře musí stát!“, do které bylo přihlášeno 164 výtvarných prací. Hlavní cenu – voucher na 

volný vstup do Safari Parku a vzdělávací program pro celou třídu – získala za kolekci obrázků 

a nejlépe zpracované téma třída 6. A ZŠ E. Beneše z Písku. 
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V úterý 19. a ve středu 20. března se v kině uskutečnily filmové předprojekce (viz 

samostatný příspěvek). 

Program pokračoval ve čtvrtek 21. března nabídkou odborných workshopů, které 

zajistili pedagogové a studenti SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky Hradec Králové 

a pracovníci Českého Rozhlasu Hradec Králové. Z důvodu rekonstrukce budovy 

královédvorské Střední školy informatiky a služeb se workshopy sice musely na poslední 

chvíli přemístit do budovy DDM Jednička, vše se ale událo bez potíží a ke spokojenosti 

studentů i učitelů, kterých se ze zdejších škol sešlo bezmála pět set.  

Odpoledne zahájila svůj program také soutěž „Zlaté slunce“ a v Safari Parku 

vzdělávací program s lektorkou Ilonou Kratochvílovou. Z jejího odborného komentáře 

i z natáčení zvířat pak filmaři vytvořili krátké snímky, které zpracovali během odpoledního 

workshopu v prostorách Safari Lodge. Večer zde pod dohledem odborné poroty pak byly 

promítnuty dva soutěžní bloky.  

V pátek ráno účastníci v prostorách Safari Lodge zhlédli další tři bloky, uskutečnilo 

se i vyhodnocení soutěže, vyhlášení výsledků a rozbor celé akce odbornou porotou.  

Mezitím se v kině Svět zúčastnilo ve dvou skupinách asi 450 dětí promítání pásma 

pohádek. V letošním roce je přivítala Týna – postavička z pohádky o „Tarbících“. S Barborou 

Dlouhou, jejich výtvarnicí, si pak děti povídaly o afrických zvířatech, některá si předvedly 

a také nakreslily. Kromě zážitků si děti odnášely volné vstupenky do Tonga a ti šikovnější 

i pexeso s „Tarbíky“. 

V 16:00 hodin byl v kině Svět (za přítomnosti odborné i dětské poroty, hostů 

a filmařů) starostou města Ing. Janem Jarolímem slavnostně zahájen jubilejní 25. ročník 

soutěže „Juniorfilm – Memoriál Jiřího Beneše“. Zahájení se zúčastnil také Jiří Beneš mladší, 

který odkaz svého otce a zakladatele soutěže stále udržuje, zprostředkovaně filmaře rovněž 

pozdravila bývalá ředitelka DDM paní Viera Pávková (Karbolová), která stála u zrodu 

„Juniorfilmu“. Promítnuty byly dva bloky, večer se v Safari Lodge uskutečnil bowling 

a odborný workshop vedený youtuberem a filmařem Allanem Šubertem. 

V sobotu pak účastníky kromě filmové projekce čekalo překvapení v podobě návštěvy 

přehrady Les Království a návrat do DDM Jednička, ve kterém bylo vše připraveno v retro 

stylu – dekorace a rekvizity byly rozmístěny přesně tak, jako před mnoha lety, kdy 

„Juniorfilm“ začínal, dobovou atmosféru doplnila videoprezentace s komentářem. Následoval 

přejezd do kina, vyhlášení výsledků, předávání cen a rozbor celého letošního filmového 

ročníku s porotou.  

Zdroj: z příspěvku I. Hanušové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku 

upravila kronikářka 

 

„Jarní kros“ 
V úterý 26. března 2019 se konal další oblíbený jarní kros. Na start se postavilo 67 závodníků 

– ze ZŠ Schulzovy sady a ze tří tříd ZŠ Podharť – na které čekal běh členitým lesním terénem. 

Počasí bylo sice trochu mrazivé, závod se ale přesto odehrával v příjemné atmosféře. Za 

odměnu dostal každý čaj a sladkost, tři nejlepší běžci byli odměněni cenou a diplomem.  

Zdroj: z příspěvku V. Málkové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku 

upravila kronikářka 
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ZPRÁVY ZE SPORTU 

Krasobruslařský klub 

Dvůr Králové nad Labem 

„Ať žijí duchové“ 
Známý dětský film „Ať žijí duchové“ si v divadelním představení na ledě mohli milovníci 

krasobruslení vychutnat na zimním stadionu ve Dvoře Králové nad Labem ve středu 

20. března od 8:30 a od 9:30 hodin a v neděli 24. března od 15:00 hodin. Vystoupili v něm 

členové královédvorského krasobruslařského klubu. Vstupné na dopolední představení činilo 

30 Kč, na odpolední představení pak 50 Kč.  

Další představení se uskutečnilo i na zimním stadionu v Trutnově, a to v úterý 

26. března od 8:30 hodin. V tomto případě činilo vstupné 40 Kč. 

Zdroj: Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem, z. s. 

 

Aeroklub Dvůr Králové nad Labem 

„Den otevřených dveří – vše o létání“ 
V sobotu 2. března od 9:00 hodin měli zájemci možnost prohlédnout si 

královédvorské letiště, leteckou techniku a setkat se i s piloty. Dozvěděli se 

vše, co je zajímalo (pokud by chtěli začít s létáním), a měli možnost setkat 

se a popovídat si například i s Jiřím Vepřkem, dlouholetým členem akrobatické skupiny 

Flying Bulls a mistrem světa ve skupinové akrobacii. 

Zdroj: Aeroklub Dvůr Králové nad Labem 

 

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem 
„Dětské šibřinky“ 
Letošní „Dětské šibřinky“ se nesly v duchu „pojďte s námi do zoo“ 

a v tělocvičně TJ Sokol se uskutečnily v sobotu 9. března 2019 od 

14:00 hodin. Nechyběl kulturní program, ve kterém nejprve malí členové 

z oddílu sokolské všestrannosti zatančili dva zvířecí tanečky a cvičitelé předvedli scénku 

z večerníčku o opičce Žofce. Následovaly soutěže, ve kterých děti musely nakrmit lva, 

vyšplhat s opičkami po laně a provazovém žebříku, projít řekou plnou krokodýlů, poznat 

v teráriu zvířátka, nakrmit papouška, prolézt surikatí chodbičkou, překonat překážky se 

zebrami a lemury, pomáhat slonům přenášet předměty chobotem, postavit žirafí krk a lovit 

v jezírku s plameňáky. Za svoji snahu tentokrát nedostávaly sladké odměny, ale získávaly 

obrázkové bankovky, tzv. sokolské šibřinky. Za ty si pak v zooshopu – v kiosku – mohly 

nakoupit drobnosti, které se jim líbily. Vstupné pro děti činilo 20 Kč, dospělí hradili 30 Kč. 

Zdroj: TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem 
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Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem 

Setkání atletů Tělovýchovné jednoty Dvůr Králové nad Labem 
V sobotu 23. března se v našem městě uskutečnilo neoficiální setkání atletů Tělovýchovné 

jednoty Dvůr Králové nad Labem, kterých se během večera sešlo více než padesát.  

Vzpomínky byly nejenom osobní, ale připomenuta byla například i jména Fidler, 

Maťátko, Netymach, Zapadlo a mnozí další. Bývalí českoslovenští reprezentanti Jan a Petr 

Odvárkovi vzpomínali na své začátky i na své úspěšné kariéry, vzpomínka patřila také 

dalšímu mnohonásobnému reprezentantovi Josefu Tomášovi – olympioniku z Tokia. Byl to 

právě on, kdo dokázal povznést královédvorskou atletiku v 60. letech na úroveň krajského 

přeboru a vytvořit širokou základnu mládeže.  

Nikdo nelitoval, že se setkání zúčastnil, přestože řada ze zúčastněných musela 

přicestovat z různých koutů Čech i Moravy.  

Zdroj: Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem 

 

SAFARI PARK DVŮR KRÁLOVÉ 

Do Safari Parku dvakrát na jednu vstupenku 
Vzhledem k tomu, že v areálu zahrady dochází v současné době k několika 

stavebním úpravám, připravil královédvorský Safari Park pro své 

návštěvníky mimosezonní zvýhodnění vstupného. Pokud návštěvníci 

navštíví Safari Park v kterýkoliv den do začátku hlavní sezony a zakoupenou vstupenku si 

uschovají, na podzim ji mohou použít ještě jednou a navštívit na ni Safari Park zadarmo. 

Podzimní bezplatné vstupné bude platit od října do konce roku 2019 při předložení zakoupené 

mimosezonní vstupenky z března nebo z dubna letošního roku. 

 

„Jedovatá Afrika“ 
Chov nejjedovatějších hadů Afriky vyžaduje zkušenosti a řadu odborných znalostí. 

Královédvorský Safari Park chová smrtelně nebezpečné mamby, zmije i bojgy. O tom, jakou 

tito hadi vyžadují péči a jaká všechna bezpečnostní pravidla se musí dodržovat, si posluchači 

mohli v pátek 29. března od 18:00 hodin vyslechnout přednášku ošetřovatele Martina Smrčka 

v hotelovém sále Masai Boma. Vstupné zdarma. 

Zdroj: Safari Park Dvůr Králové 
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DALŠÍ UDÁLOSTI VE MĚSTĚ A V JEHO OKOLÍ 

Spolek dvorských holek 

Nevšední akce  
Nejen bazar kabelek, ale nově i bazar knih, čekal na prodávající a kupující v sobotu 

30. března 2019. Pořádal ho opět Spolek dvorských holek, konal se od 13:00 do 17:00 hodin 

a z důvodu potřeby většího prodejního prostoru byl nově přemístěn z budovy Špýcharu do 

prostor královédvorského gymnázia. 

Kabelky, jako v minulém roce, bylo možné darovat (v takovém případě určily jejich 

prodejní cenu organizátorky a výtěžek z prodeje posloužil k úhradě nákladů bazaru 

a vzdělávací akce žen v regionu), nebo si prodejní cenu stanovili sami prodejci, kteří své 

nabízené kabelky měli přinést od úterý 26. do pátku 29. března 2019 do městského muzea 

nebo v době konání bazaru přímo do gymnázia. Poplatek z prodaných kabelek činil 10 Kč 

z ceny do 100 Kč; 20 Kč z ceny do 200 Kč; 30 Kč z ceny do 300 Kč atd. Nevyzvednuté 

kabelky či peníze propadly organizátorům, zbylé kabelky byly darovány královédvorské 

Střední škole informatiky a služeb, která pořádá dobové módní přehlídky a kabelky využije 

jako vhodné módní doplňky. 

Knihy bylo možné do bazaru buď věnovat (v takovém případě byla jejich cena 

dobrovolná a výtěžek z  jejich prodeje posloužil k financování první královédvorské 

knihobudky, nerozebrané knihy pak byly předány do pečovatelských zařízení, školních 

knihoven, Domova důchodců či dětského domova), nebo si je na bazaru prodávali přímo 

jejich majitelé (po úhradě poplatku za prodejní místo ve výši 50 Kč). 

Součástí akce byl i křest první královédvorské knihobudky (ve 14:00 hodin), 

občerstvení, návštěvníci se seznámili s tangem (od 14:15 do 15:00 hodin), zhlédli prezentaci 

Boženy Štofkové z nakladatelství JOTA o tom, jak vzniká kniha (od 15:20 do 15:50 hodin), 

mohli se zúčastnit besedy s Kateřinou Dubskou (autorkou několika bestsellerů) spojené 

s autogramiádou (od 16:10 do 17:00 hodin), proměny ve spolupráci se studentkami SŠIS (od 

14:00 do 16:00 hodin), tomboly atd. 

Zdroj: Spolek dvorských holek Dvůr Králové nad Labem 

 

„Růže pro T. G. M.“  
Při příležitosti připomenutí 169. narozenin T. G. Masaryka se ve čtvrtek 7. března uskutečnilo 

od 17:30 hodin v Podharti setkání účastníků u Masarykova pomníku, spojené s pietním aktem 

na kterém promluvila Marta Pešková Staníková a za TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem 

Pavlína Špatenková. O hudební doprovod se postaral Matěj Voňka hrou na klarinet. 

Připomenuto bylo i smutné 80. výročí okupace Československa německými vojsky, ke které 

došlo dva roky po Masarykově smrti. V 19:00 hodin pak byl v královédvorském kině Svět 

promítnut historický film „Hovory s TGM“ – jehož celý děj se odehrává během několika 

hodin v roce 1928, kdy k tehdejšímu prezidentovi Masarykovi přijel do Topoľčianek 

spisovatel Karel Čapek s posledními poznámkami před vydáním jejich společné knihy 

rozhovorů. Oba se procházejí v zahradě zámku a vedou spolu dialog. 

Zdroj: vlastní akce   
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Husův sbor Církve československé husitské 

„Masaryk a náboženství“ 
Přednáška ThDr. Martina Chadima, Th.D., „Masaryk a náboženství“ se v Husově 

sboru uskutečnila ve středu 20. března 2019 od 16:00 hodin. 

Zdroj: Husův sbor CČH Dvůr Králové nad Labem 

 

Německá okupace našeho města 
Smutné osmdesáté výročí obsazení naší země fašistickým Německem si během letošního 

března připomnělo i naše město.  

Dne 15. března 1939 v časných ranních hodinách obsadili němečtí vojáci 

královédvorské náměstí. V noci padal sníh, vál mrazivý vítr a tvořilo se náledí, takže německé 

vojenské auto dostalo v Revoluční ulici smyk, vjelo na chodník a smrtelně zranilo přihlížející 

čtyřiačtyřicetiletou Julii Lehkou, která ještě téhož dne dopoledne v nemocnici zemřela – byla 

to první oběť tohoto černého období dějin našeho města. 

Jak uvádí Jaroslav Jakoubek v městské kronice: „Již po šesté hodině ráno přes město 

projížděla německá armáda. Náměstí obsadili vojáci s kulomety, další městem projížděli dál 

do vnitrozemí. Zdejší Němci je vítají pozdravem Heil Hitler a zdvižením paže. Češi se slzami 

v očích a vztekem hledí na německé řady. Němí a ohromení. Jiní však s Němci ochotně mluví 

a ukazují jim cestu. Těch bylo ovšem velmi málo.“ 

K dalším incidentům v tento den nedošlo, Němci spěchali k Jaroměři, obsadit tamní 

kasárna s českými vojáky. V našem městě nechali jednoho důstojníka a 44 mužů.  

Dne 18. března 1939 ale byla tato posádka vystřídána protiletadlovým oddílem o síle 

220 mužů. Usídlili se v budově chlapecké měšťanské školy, strážní zabrali zasedací síně 

městské rady a zastupitelstva. 

Již 15. března zveřejnilo vedení města také několik vyhlášek: „Vyzýváme všechno 

občanstvo, aby příslušníky říšské armády přijímalo vlídně a chovalo se k nim přátelsky 

v každém směru. Všechny obchody, živnosti a průmyslové závody musí pracovati 

bezpodmínečně dál. Každé porušení toho příkazu by bylo jako sabotáž přísně trestáno,“ znělo 

v jednom z prvních vyvěšených oznámení. 

Všichni občané města museli do druhého dne odevzdat střelné zbraně, náboje 

a třaskaviny. Nesměli fotografovat vojenské útvary, hospody a veřejné místnosti mohly být 

otevřeny pouze do osmi hodin večer, byl vyhlášen zákaz vycházení po 21. hodině. Protože byl 

v našem městě klid, povolil velitel již v sobotu 18. března posunutí zavírací hodiny na půlnoc. 

V noci se ale lidé nesměli pohybovat venku bez propustky, byla zavedena jízda vpravo místo 

tehdy zavedené jízdy po levé straně vozovky atd.  

Všední život neměl být narušen. V bankách bylo možné vyzvednout si týdně na jednu 

osobu 500 K. Kurz byl stanoven na 10 K za jednu říšskou marku. Městu bylo nařízeno denně 

přispívat na stravování vojenského oddílu částkou 250 K. Na nádvoří městské tržnice Němci 

vyvářeli pro chudé a nemajetné. Potřebné ingredience odebírali z místních obchodů, kterým 

ale za zboží neplatili a vše musela hradit obec.  

V dubnu 1939 bylo, po absolvování odpovídající zdravotní prohlídky, posláno na práci 

do Německa prvních dvacet jedna osob. Královédvorské náměstí Tomáše Garrigua Masaryka 

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=1062052&x=300&y=300&hash=54499a3398da611274946ef3ce22a829&ratio=1
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bylo přejmenováno na náměstí Adolfa Hitlera, Edvardu Benešovi (druhému prezidentovi 

Československa) bylo na mimořádné schůzi obecního zastupitelstva dne 20. prosince 1939 na 

základě nařízení říšského protektora zrušeno čestné občanství města, které mu zastupitelstvo 

udělilo 6. března 1935 apod. 

Během německé okupace přišlo na popravišti o život devatenáct královédvorských 

občanů, šestnáct občanů zemřelo v koncentračních táborech, čtyři zůstali po válce nezvěstní. 

Škody způsobené během okupace byly královédvorským MNV vyčísleny na 11.777.708 Kč.  

Zdroj: informace z diplomové práce Bc. Daniela Kasana, Univerzita Hradec Králové, 

Pedagogická fakulta, 2015 

 

Junák – český skaut, středisko Zvičina 

Činnost v měsíci březnu  
V sobotu 23. března se uskutečnily tradiční závody v uzlování, ve kterých byli 

soutěžící rozděleni do kategorií podle věku – benjamínci, světlušky a vlčata, 

skauti a skautky a roveři a rangers. Do výsledného hodnocení se při nich 

počítal lepší čas ze dvou kol. Na konci března skauti 3. oddílu uspořádali akci s přespáváním 

v klubovně spojenou s besedou s panem Lokvencem, který jim ukázal různé trofeje zvířat 

a vyprávěl jim o lese, zvěři a stromech. Druhý den pak skauty čekala výprava do 

Choustníkova Hradiště, kde si prohlédli zříceninu hradu a během cesty i na hradě si zahráli 

několik her. 

Zdroj: Junák – český skaut, středisko Zvičina Dvůr Králové nad Labem, z. s. 

 

Svaz postižených civilizačními chorobami 

Dvůr Králové nad Labem 
Akce svazu v měsíci březnu  
Královédvorská organizace Svazu postižených civilizačními chorobami pořádala v měsíci 

březnu každou středu plavání v Hořicích a každý čtvrtek cvičení v sálku městské knihovny 

Slavoj. 

Pro zájemce uspořádala v pondělí 4. března výlet „Rozkvetlý Ferdinandov“ a ve 

čtvrtek 7. března se ve velkém sále Hankova domu konala od 13:30 hodin výroční členská 

schůze, na které bylo mimo jiné možné přihlásit se na ozdravný pobyt v Sola Fide v Janských 

Lázních (uskuteční se od 1. do 8. června 2019), dále se bylo možné přihlásit na rekondiční 

pobyt v Bělči (ve dnech 23.–30. června 2019) a také na zájezd do Polska (Kowary), který se 

uskuteční ve středu 15. května 2019. 

V pondělí 25. března se také konala tradiční akce „Rozchodíme civilky“, odjezd 

z nádraží ČD byl v 10:00 hodin. 

Zdroj: Svaz postižených civilizačními chorobami Dvůr Králové nad Labem 
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Old Racing Club Dvůr Králové nad Labem 

„Burza neboli bleší trh“ 
Další z burz Old Racing Clubu se uskutečnila na dopravním hřišti v Podharti 

v neděli 24. března 2019 od 9:00 do 13:00 hodin. 

Zdroj: Old Racing Club Dvůr Králové nad Labem 

 

Hasičský záchranný sbor České republiky 
Výjezdy jednotky profesionálních hasičů ze Dvora 

Králové nad Labem 
V neděli 3. března pomohla profesionální jednotka ze Dvora Králové nad 

Labem v královédvorském městském muzeu po poruše vodovodního řadu 

s odčerpáním vody z depozitáře. 

Ve čtvrtek 7. března v odpoledních hodinách pak královédvorští hasiči likvidovali na 

parkovišti v Legionářské ulici uniklou naftu.  

V pondělí 11. března ve večerních hodinách zasahovali královédvorští hasiči a JSDH 

Mostek a Bílá Třemešná při požáru sazí v komíně. Požár se naštěstí nerozšířil mimo 

komínové těleso, takže nevznikla žádná škoda.  

Zdroj: HZS Královéhradeckého kraje, zásahy a pozary.cz  

 

Město má další výjezdovou jednotku  
Od měsíce března má město Dvůr Králové nad Labem dvě výjezdové jednotky dobrovolných 

hasičů. Vedle SDH Žireč se jedná o výjezdovou jednotku SDH Verdek, jejíž zřizovací listinu 

zastupitelé schválili již v září 2018 a kterou tvoří dvanáct hasičů se zaměřením na zdolávání 

požárů, práci na vodě a práci s motorovou pilou. Velitelem jednotky se stal Michal Hurta. 

Výjezdová jednotka je kategorie JPO V s místní působností, s dobou výjezdu k zásahu 

do 10 minut, může tedy zasahovat v katastru města. Hasiči mají k dispozici základní vybavení 

(ochranné obleky, vysílačku apod.), disponují automobilem Avia A31K, člunem Marine, 

požárními stříkačkami, motorovou pilou, ponorným a plovoucím čerpadlem, elektrocentrálou 

a dalším drobným vybavením. 

Ještě před pěti lety výjezdovou jednotku dobrovolných hasičů naše město nemělo. 

Důvody byly různé – od nedostatku vhodných lidí až po značnou finanční náročnost. Již 

v červenci roku 2016 ale vznikla jednotka v Žirči a nyní také ve Verdeku. Bylo nutno hasiče 

vhodně materiálně vybavit, začít opravovat roky neudržované budovy a techniku, ale 

personální zajištění členů musely obě jednotky zvládnout samy.  

V současnosti se SDH Žireč a SDH Verdek mohou pochlubit také 48 dětmi, které se 

věnují požárnímu sportu, a 72 dobrovolnými hasiči – třicet z nich je i přes svá občanská 

zaměstnání připraveno ve dne v noci pomáhat v krizových situacích.  

Zdroj: město Dvůr Králové nad Labem a výjezdová jednotka SDH Verdek  

  

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=702153&x=800&y=599&hash=7149fc351594ff5523091c8917f8a380&ratio=1
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Policie České republiky 

KŘP Královéhradeckého kraje 

Obvodní oddělení PČR Dvůr Králové nad Labem 

Vandal v královédvorských ulicích rozbíjel výlohy i okna 
Noc z neděle 10. na pondělí 11. března 2019 byla v našem městě ve znamení řádění vandala. 

Prvním místem jeho působení byl bývalý obchod s obuví Meloun, kde se při své činnosti 

dokonce zranil. Jeho cesta pak pokračovala kolem budovy, ve které sídlí Česká spořitelna, 

a Staré radnice – tam všude byly nalezeny stopy jeho zranění. Místem jeho dalšího řádění 

byla výloha obchodu s proutěným zbožím v Palackého ulici, poté pokračoval směrem do 

Podhartě, přičemž rozbil ještě další dvě okna a cílem jeho řádění se stalo také několik 

automobilových zrcátek. 

Zdroj: Policie ČR 

 

Domov sv. Josefa v Žirči 
Maraton s roztroušenou sklerózou  
„MaRS – 24H Maraton s Roztroušenou Sklerózou“ – se v tělocvičně v Domě 

sv. Damiána uskutečnil i v letošním roce, a to v pátek 1. března od 18:00 do 

22:00 hodin. Pod dohledem místních fyzioterapeutek si mohli zacvičit i ti, kteří 

necvičí pravidelně, ale kteří si chtěli nejen protáhnout po dlouhé a vyčerpávající zimě své 

tělo, ale i podpořit dobrou věc. Na závěr 8. ročníku sportovní a benefiční akce pro ně bylo 

v Café Damián připraveno zdravé občerstvení a v oddechovém čase se dozvěděli, k čemu 

může být dobrá ergoterapie. Výtěžek z dobrovolného vstupného je určen na zakoupení 

rehabilitačního vybavení Domova.  

 

„Pouť ke sv. Josefu“ 
Od 13:30 do 16:30 hodin se v úterý 19. března v žirečském areálu „pro kolegy v Charitě i pro 

klienty“ konala „Pouť ke sv. Josefu“. Zahájila ji mše svatá v kapli kostela, kterou celebroval 

P. Czekala, a poté následovaly prohlídky Domova sv. Josefa a posezení u kávy v Café 

Damián. 

 

Vzácná návštěva a nevšední akce 
Nevšední akce se v Domě sv. Damiána (bývalý pivovar), v podkrovní galerii ve 3. patře, 

uskutečnila v sobotu 30. března 2019 od 16:00 hodin. V tento den do Domova sv. Josefa 

zavítaly české rychlobruslařky – Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová, aby se se zdejšími 

klienty a návštěvníky nejen podělily o své zážitky ze závodů, ale aby zde zahájily i kampaň za 

výměnu oken. 

Po besedě se tak uskutečnila i dražba sportovní bundy Martiny Sáblíkové, kterou obě 

rychlobruslařky podepsaly. Dva zájemci cenu „vyšroubovali“ přes deset tisíc korun. 

V průběhu aukce se tak Sáblíková rozhodla, že věnuje ještě jednu bundu, která se rovněž 
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vydražila, takže celkový výtěžek aukce činil dvacet tisíc korun a během krátké doby se 

povedlo získat peníze na jedno nové okno. 

Uskutečnila se také adopce oken, na které si každý mohl „adoptovat okno“ nebo jeho 

část, a tím přispět k tomu, aby okna, která jsou ve špatném technickém stavu, mohla být 

v letošním roce vyměněna. Bylo tak možné „adoptovat“ si okno za necelých 21 tisíc Kč, nebo 

třeba jen jednu malou okenní tabulku za 200 Kč.  

Zdroj: Domov sv. Josefa v Žirči 

 

POČASÍ V NAŠEM MĚSTĚ 

Počasí v měsíci březnu 
Minimální teploty se v březnu letošního roku pohybovaly v rozmezí od -3,1 °C (v úterý 

19. března 2019) do +4,9 °C (v neděli 24. března 2019). Chladnější byl v porovnání s tím 

měsíc březen v roce 2018, kdy nejnižší minimální teplota dosahovala hodnoty -13,8 °C. Horní 

hodnota rozmezí byla sice téměř stejná jako v letošním roce (+5,2 °C), pod bodem mrazu se 

ale teploty pohybovaly ve dvaceti sedmi případech (v šestnácti případech v roce letošním, 

navíc v řadě případů byly teploty na rozdíl od roku 2018 jen těsně pod bodem mrazu).  

Maximální teploty se v březnu 2019 pohybovaly v rozmezí od +2,9 °C (v sobotu 

2. března) do +17,6 °C (v sobotu 23. března 2019). Pro porovnání, v roce 2018 se maximální 

teploty pohybovaly v rozmezí od -5,2 °C do +14,3 °C. Sedmkrát byla naměřena teplota pod 

bodem mrazu, v letošním roce ani jednou, zato desetkrát byly letos naměřeny hodnoty nad 

deset stupňů (z toho pětkrát nad patnáct stupňů Celsia) – v loňském roce byly teploty nad 

deset stupňů naměřeny pouze třikrát. 

Zdroj: meteostanice Gymnázia Dvůr Králové nad Labem 

 

TEPLOTY V BŘEZNU 2019 

Datum Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota 

1. 3. 2019  +2,4 °C  +5,2 °C  +7,7 °C 

2. 3. 2019  +0,2 °C  +1,7 °C  +2,9 °C 

3. 3. 2019  +1,4 °C  +5,7 °C  +9,2 °C 

4. 3. 2019  +2,5 °C  +8,2 °C  +13,4 °C 

5. 3. 2019  +0,6 °C  +2,9 °C  +5,8 °C 

6. 3. 2019  -2,1 °C  +2,9 °C  +9,2 °C 

7. 3. 2019  -0,3 °C  +6,7 °C  +15,4 °C 

8. 3. 2019  +2,3 °C  +6,2 °C  +9,5 °C 

9. 3. 2019  -0,3 °C  +4,5 °C  +8,9 °C 

10. 3. 2019  +2,0 °C  +4,2 °C  +6,8 °C 
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TEPLOTY V BŘEZNU 2019 

Datum Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota 

11. 3. 2019  -0,1 °C  +0,9 °C  +4,0 °C 

12. 3. 2019  -2,1 °C  +1,3 °C  +4,5 °C 

13. 3. 2019  -0,1 °C  +3,6 °C  +7,4 °C 

14. 3. 2019  +0,6 °C  +3,4 °C  +6,5 °C 

15. 3. 2019  +2,0 °C  +4,4 °C  +7,5 °C 

16. 3. 2019  +3,2 °C  +4,4 °C  +6,9 °C 

17. 3. 2019  +1,0 °C  +8,6 °C  +17,5 °C 

18. 3. 2019  -0,4 °C  +3,2 °C  +5,9 °C 

19. 3. 2019  -3,1 °C  +1,3 °C  +6,0 °C 

20. 3. 2019  -2,7 °C  +3,0 °C  +8,9 °C 

21. 3. 2019  -2,7 °C  +4,7 °C  +13,5 °C 

22. 3. 2019  -0,3 °C  +8,6 °C  +17,1 °C 

23. 3. 2019  +1,1 °C  +9,7 °C  +17,6 °C 

24. 3. 2019  +4,9 °C  +7,2 °C  +9,6 °C 

25. 3. 2019  -0,3 °C  +3,1 °C  +5,9 °C 

26. 3. 2019  -1,5 °C  +2,8 °C  +5,1 °C 

27. 3. 2019  -1,6 °C  +4,1 °C  +7,7 °C 

28. 3. 2019  +2,6 °C  +6,3 °C  +10,8 °C 

29. 3. 2019  +1,2 °C  +6,3 °C  +13,4 °C 

30. 3. 2019  -1,5 °C  +6,7 °C  +15,5 °C 

31. 3. 2019  -0,4 °C  +7,8 °C  +15,8 °C 

 

ZAJÍMAVOSTI Z DOMOVA 

Epidemie spalniček se šíří i u nás 
V době od 1. ledna do 8. března 2019 bylo ve třinácti krajích České republiky evidováno dvě 

stě šedesát jedna případů spalniček (v roce 2018 to byly za celý rok dvě stě tři případy). 

V 10. kalendářním týdnu došlo oproti 9. kalendářnímu týdnu k nárůstu počtu případů 

o 22,61 %. V lednu přibývalo kolem deseti nových případů týdně, v únoru to bylo již třicet 

případů a v prvním březnovém týdnu přes padesát případů. Nejvíce nemocných bylo 

evidováno ve věkové skupině 35–39 let, onemocnění ale postihlo téměř všechny věkové 

skupiny. 
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V Královéhradeckém kraji se za toto období jednalo o třicet případů. Z celkového 

počtu dvě stě šedesát jedna nemocných bylo dvacet sedm případů spalniček importováno ze 

zahraničí (tj. 10,34 %), a to sedmnáct případů z Ukrajiny (kde jsou evidovány desetitisíce 

nemocných), dva případy z Gruzie, jeden případ z Polska, čtyři případy z Francie, jeden 

případ ze Srí Lanky, jeden případ z Kambodže a jeden případ z Myanmaru (z Barmy). Kvůli 

nakaženému zaměstnanci byla dočasně uzavřená i restaurace v Poslanecké sněmovně 

Parlamentu ČR, v karanténě byli také lékaři v nemocnici ve Vrchlabí nebo pracovníci 

Českého rozhlasu v Pardubicích. 

Zvýšený počet nemocných spalničkami zaznamenali zdravotníci na začátku měsíce 

března bohužel i na Trutnovsku – speciálně v trutnovském závodě firmy Siemens 

a v nedalekých Vlčicích a v Pilníkově. Z 850 zaměstnanců onemocnělo spalničkami dvacet 

šest osob, které byly hospitalizovány na infekčním oddělení. Nemocnice v Trutnově, která 

byla prvním kontaktním místem s lidmi s příznaky tohoto onemocnění, infekční oddělení 

nemá, proto byli tito pacienti okamžitě převezeni na infekční oddělení do královéhradecké 

fakultní nemocnice. Trutnovská nemocnice i tak zakázala kvůli spalničkám návštěvy, své 

ohrožené zaměstnance nechala otestovat na protilátky, případně byli tito zdravotníci 

přeočkováni.  

Z Fakultní nemocnice Hradec Králové bylo z dvaceti šesti hospitalizovaných pacientů 

v první třetině měsíce již pět propuštěno do domácího ošetření, v polovině měsíce pak zůstalo 

v nemocničním ošetření ještě pět pacientů. 

Výskyt spalniček omezil i výrobu firmy Siemens, která místo na tři směny pracovala 

na začátku měsíce pouze na jednu směnu a v polovině měsíce na směny dvě. Firma nechala 

otestovat přes sedm set svých pracovníků na protilátky, podle její mluvčí je ale počet 

zaměstnanců, u kterých byl testem zjištěn prokazatelný dostatek protilátek a kteří tak nejsou 

infekcí bezprostředně ohroženi, zatím jen dvě stě dvacet. U dalších dvě stě zaměstnanců, kteří 

žádné protilátky nemají, nebo jich mají hraniční množství, byla nařízena karanténa. 

Onemocnění se šíří kapénkovou nákazou, je vysoce nakažlivé a může zanechat trvalé 

fatální následky, nebo může být u rizikových skupin i smrtelné. Při léčbě je ze zákona 

povinná hospitalizace na infekčním oddělení a izolace po dobu sedmi dnů od doby, kdy se 

objeví vyrážka. Nejlepší prevencí proti spalničkám je očkování. V posledních letech ale 

proočkovanost lidí klesá, a to i v Královéhradeckém kraji, a riziko výskytu této nákazy se tak 

zvyšuje. Ideálně by očkováním mělo projít 98 % dětí, jenže v našem kraji se tato hranice 

pohybuje okolo 90 %. Situaci ještě zhoršují odpůrci očkování, kterých díky internetu navíc 

přibývá a kteří svým nezodpovědným přístupem ohrožují nejen sebe a své děti, ale i rizikové 

skupiny obyvatel, které se proti této nemoci nemohou bránit – jako jsou děti do jednoho roku, 

které mohou být očkovány až po dosažení této věkové hranice. 

Od středy 13. března začal znovu platit zákon o povinném očkování v Itálii. Podle 

něho mohou úřady rodičům neočkovaných školních dětí udělit pokutu až 500 eur (téměř 

13.000 Kč). Dle tohoto zákona musejí mít děti očkování proti deseti chorobám, mimo jiné 

proti spalničkám, zánětu mozkových blan, tetanu, dětské obrně, příušnicím a černému kašli. 

Itálie patří k zemím, kde je velmi silné hnutí proti povinnému očkování, proto v posledních 

letech klesal podíl očkovaných až pod 80 %. Počet onemocnění spalničkami je tak jeden 

z nejvyšších v západní Evropě – v roce 2017 zde tuto nemoc prodělalo 5 004 lidí.  

Dle Světové zdravotnické organizace (WHO) onemocnělo spalničkami v loňském roce 

v celé Evropě 23 927 osob. 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 11. března 2019 
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20 let od vstupu ČR do NATO 
V úterý 12. března uplynulo dvacet let od doby, kdy naše země vstoupila do NATO. Společně 

s ní se členy aliance staly i Polská a Maďarská republika – šlo o první připojení zemí 

z bývalého východního bloku. NATO se nejprve stěhovalo do Francie a poté do Bruselu. Brzy 

však ani původní bruselské sídlo nevyhovovalo, a tak zde „přes ulici“ vzniklo sídlo NATO 

nové – za miliardu eur, ve kterém každý z úředníků nachodí denně kolem šesti kilometrů. 

Původní ústředí je nyní prázdné a belgická vláda řeší, co s ním. 

K výše uvedenému dni je v naší zemi registrováno na dvacet tisíc vojáků, kteří v rámci 

NATO prošli zahraničními misemi. Pověstná je mezi nimi protichemická jednotka. 

Zdroj: ČT24 

 

Smutný rok 1939 
V měsíci březnu jsme si připomněli i další – tentokrát smutná výročí – osmdesáté výročí 

odtržení Slovenska od naší republiky a vyhlášení samostatného slovenského státu i okupaci 

Čech a Moravy a vyhlášení protektorátu Böhmen und Möhren. 

Dne 7. března 1939 jednal nacistický předák Arthur Seyss-Inquart v Bratislavě 

s Jozefem Tisem a Karolem Sidorem a snažil se je přimět k vyhlášení samostatného 

Slovenska. Česká vláda nato nařídila vojenský zásah, který na Slovensku začal v noci z 9. na 

10. března pod vedením generála Bedřicha Homoly a vyvrcholil vyhlášením stanného práva, 

sesazením Tisovy vlády prezidentem Háchou a vyhlášením tzv. vojenské diktatury. Do čela 

slovenské vlády byl 11. března povolán velitel Hlinkových gard Karol Sidor, Tiso se uchýlil 

na svou faru v Bánovcích. Dne 12. března 1939 němečtí emisaři jednali s Karolem Sidorem 

o odtržení Slovenska od českých zemí, ten ale na tento plán odmítl přistoupit. Nacisté se proto 

opětovně obrátili na Jozefa Tisa, který 13. března společně s Ferdinandem Ďurčanským jednal 

v Berlíně s Adolfem Hitlerem. Zde padlo ultimátum – buď bude vytvořen samostatný 

slovenský stát, nebo na Slovensko vpadnou maďarské jednotky. Tiso nakonec s Hitlerovým 

požadavkem souhlasil a 14. března 1939 slovenský sněm odhlasoval vytvoření Slovenského 

štátu v čele s Tisem. Maďarsko požadovalo vyklizení Podkarpatské Rusi, kam vstoupily 

maďarské jednotky, na mnoha místech se ale setkaly s odporem československé armády. 

Prezident Emil Hácha s ministrem zahraničí Františkem Chvalkovským odjeli do 

Berlína. Napjaté jednání s Adolfem Hitlerem (během kterého musel lékař ošetřit Háchu, který 

zkolaboval) vyvrcholilo v jednu hodinu po půlnoci, kdy Hitler sdělil svůj záměr okupovat za 

několik hodin zbytek českých zemí a připojit je ke Třetí říši. V případě nesouhlasu vyhrožoval 

leteckým bombardováním Prahy, která tak měla „lehnout popelem“. Hácha a členové vlády 

nakonec souhlasili.  

Během 15. března 1939 tak německá vojska české země obsadila a Adolf Hitler vydal 

16. března 1939 výnos o zřízení protektorátu Čechy a Morava, který se stal integrální součástí 

Třetí říše.  

Zdroj: Ústav pro studium totalitních režimů 

  

https://www.ustrcr.cz/uvod/audio-nebo-videozaznamy-k-historickym-tematum/audio-archiv-zivotopisy/#ehacha
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Česká republika vymýtila africký mor prasat 

Česká republika po dvou letech vymýtila africký mor prasat a je tak první zemí na světě, které 

se to v posledních pěti letech podařilo. 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR 

 

Bezdomovectví v naší zemi 
Podle odhadu Ministerstva práce a sociálních věcí bylo v naší republice letos na jaře zhruba 

23 830 bezdomovců. Jsou mezi nimi osoby, které se bezdomovci staly nešťastnou shodou 

událostí – rozvedení, které jejich partner nechal vystěhovat ze společného bytu, zkrachovalí 

a zadlužení podnikatelé, lidé, kteří propadli alkoholu a drogám – a co je alarmující, 

z uvedeného počtu je i 2 600 dětí.  

Nejvíce bezdomovců, mezi kterými převažují muži v poměru 4:1 k ženám, bylo 

napočítáno v Moravskoslezském kraji a v Praze. Asi polovina ze všech bezdomovců žije ve 

stanech, pod mosty, v opuštěných domech nebo v místech u parovodů, ostatní pak žijí 

v azylových domech. Poměry se mění v zimních měsících, kdy přenocování včetně možnosti 

osobní hygieny, získání polévky či teplého čaje nebo nového čistého oblečení nabízejí různé 

humanitární organizace včetně Armády spásy. Ty tyto služby nabízejí buď za symbolický 

poplatek 20 Kč, nebo za pomoc při úklidu, při vydávání oblečení a stravy a za vykonávání 

dalších prací zabezpečujících chod organizace. 

Několik bezdomovců potkávají Královédvoráci pravidelně i v našem městě, a to 

včetně žen. V teplých měsících se pohybují poblíž nákupních středisek, především u Penny 

marketu na Benešově nábřeží, a na autobusovém nádraží, v zimních měsících jim své služby 

nabízí noclehárna provozovaná královédvorskou pečovatelskou službou. Ve středisku mohou 

tito lidé nejen v teple přespat, vykoupat se, vyprat si své oblečení nebo získat oblečení nové, 

ale středisko jim poskytuje i potravinou pomoc, získanou především v rámci charitativní akce 

Noc venku. 

Zdroj: Armáda spásy a Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem 
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FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ A AKCÍ 

Březen 2019 
„Dny R. A. Dvorského“ 
V letošním roce si naše město připomnělo 120. výročí narození svého významného rodáka 

a 25. let od založení swingového a jazzového festivalu Dny R. A. Dvorského. 

 

 

 
Záznamy v matrice narozených Dvůr Králové nad Labem, 1896–1902, str. 152, sign.  

35–7085, uložené ve Státním oblastním archivu v Zámrsku (včetně poznámky o tom, že 

Rudolfu Antonínovi byla dne 15. září 1925 povolena změna jména na Rudolf Antonín 

Dvorský). 

 

 
V roce 1999, při příležitosti oslav 100. výročí jeho narození, udělilo královédvorské městské 

zastupitelstvo na svém zasedání 4. března 1999 R. A. Dvorskému čestné občanství in 

memoriam. To a jeho Královédvorské písničky si návštěvníci mohli na oslavách prohlédnout 

v předsálí Hankova domu.  
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V úterý 23. března 1999 se v 15:00 hodin uskutečnil v konšelské síni Staré radnice za 

přítomnosti členů rodiny, hostů i veřejnosti slavnostní akt, na kterém tehdejší starosta města 

Viktor Švub předal do rukou sestry R. A. Dvorského, paní Anny Mannové (na horním snímku), 

synovcům panu Peterovi a Mannovi a neteři Ing. Janě Novákové doklad o jmenování 

R. A  Dvorského čestným občanem města in memoriam. Mezi hosty nechyběly ani herečka 

Zita Kabátová (na horním i dolním snímku) a herečka a zpěvačka Aťka Janoušková. 
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V 16:00 hodin se na královédvorském lesním hřbitově uskutečnila vzpomínková slavnost, při 

které rodinní příslušníci, představitelé města, delegace umělců a zástupci kultury položili na 

hrob, kde odpočívá R. A. Dvorský se svojí ženou, kytice květů.  

Následně pak byla v 16:30 hodin na rodném domě R. A. Dvorského v Kotkově ulici odhalena 

pamětní deska, kterou odhalila neteř R. A. Dvorského, Ing. Jana Nováková, a synovec Jan 

Mann. 
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Před 40. lety byla v našem městě otevřena Mateřská škola 

Elišky Krásnohorské 
Mateřská škola Elišky Krásnohorské byla v našem městě dána do provozu 5. března 1979 

s kapacitou 90 dětí v mateřské škole a 35 dětí v jeslích. 

 

 
 Hlavní budova mateřské školy. 

 

Kuchyně, kanceláře a technické zázemí. 
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Prostorná zahrada s moderními herními prvky poskytuje dětem dostatek možností pro 

nejrůznější činnosti a vzrostlé stromy umožňují zahradu využívat i v teplých letních měsících. 

 
Prostor původně využívaný jako jesle (snímek uprostřed a dole). 
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Desáté výročí založení svazku obcí „Královská věnná 

města“ 

 
Historický snímek představitelů devíti královských věnných měst po podpisu „Smlouvy 

o vytvoření svazku obcí Královská věnná města“ ve středu 13. května 2009 ve velkém sále 

Adalbertina v Hradci Králové. Jedinou ženou uprostřed je starostka našeho města, 

Mgr. Edita Vaňková.  

Foto: město Hradec Králové 

 

Česká pošta vydala známku s motivem přehrady Les Království 

 
Jako připomínku 100. výročí dostavby přehradní nádrže na horním toku řeky Labe – jedné 

z nejkrásnějších přehrad v České republice – představila Česká pošta poštovní známku 

s názvem Les Království. Jejími autory jsou výtvarník Adolf Absolon a rytec Martin Srb, 

nominální hodnota činí 19 Kč („A“).  
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Akce Domu dětí a mládeže Jednička 

„Zlaté slunce“ a „Juniorfilm – Memoriál Jiřího Beneše“ 
 

 
Soutěž „Zlaté slunce“ zahájila svůj program ve čtvrtek 21. března odpoledne. 

 

„Juniorfilm – Memoriál Jiřího Beneše“ 
 

 

 
Druhý den starosta města Ing Jan Jarolím (na snímku vlevo nahoře) za přítomnosti odborné 

a dětské poroty, hostů, filmařů, syna Jiřího Beneše a návštěvníků slavnostně otevřel jubilejní 

25. ročník soutěže „Juniorfilm – Memoriál Jiřího Beneše“. Večer se v Safari Lodge vedle 

odborného workshopu uskutečnil i bowlingový turnaj (snímek vpravo dole). 
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Výukový program – „Ten dělá to a ten zas tohle“ 

 
Na „stanovišti učitelky, účetní, hrnčířky, truhláře, doktora, švadleny a uklízečky“ se děti ve 

výukovém programu dozvěděly, jaké jsou jejich pracovní povinnosti. 

Foto: 8x archiv DDM Jednička 

 
Na titulní straně kroniky událostí v měsíci březnu 2019: Pamětní deska akademického 

sochaře Jana Holinky byla R. A. Dvorskému odhalena na jeho rodném domě v Kotkově ulici 

při příležitosti oslav jeho 100. narozenin. 

 

Foto: Pokud není uvedeno jinak, autorkou fotografií je kronikářka města. Historické snímky 

pocházejí ze soukromé sbírky. 


