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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI 

Schůze rady města – vybraná usnesení 
Rada města na své 15. schůzi ve středu 3. dubna 2019 mimo jiné: 

- odvolala ke dni 4. dubna 2019, v souladu se zákonem o obcích, z funkce 

člena komise životního prostředí Ing. Dušana Sedláčka; 

- schválila s platností od 4. dubna 2019 vnitřní předpis města Dvůr Králové 

nad Labem č. 6/2019 – „Organizační řád“; 

- schválila smlouvu o poskytování služeb na internetovém serveru  

www.fiedler-magr.czč.KRI_1/POSS-2019/0289 se společností Fiedler AMS, s. r. o., 

areál JVP, České Budějovice; 

- vzala na vědomí zprávu hodnoticí komise o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na 

akci „Dodávka dopravního automobilu pro jednotku SDH Dvůr Králové n. L. – Žireč“ 

a rozhodla, že nejvhodnější nabídku ve výši 1.072.446 Kč bez DPH podala společnost 

Auto Trutnov, s. r. o., Trutnov; 

- vzala na vědomí písemnou zprávu o výsledku splnění podmínek účasti u jediného 

dodavatele veřejné zakázky „Nájem kamerového systému pro měření úsekové 

rychlosti“ a rozhodla, že nejvýhodnější je nabídka GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY, 

a. s., Praha 9 – Satalice s celkovou nabídkovou cenou 5.999.760 Kč bez DPH, tj. 

7.259.710 Kč včetně DPH; 

- vzala na vědomí zprávu hodnoticí komise o vyhodnocení nabídek na dodavatele 

veřejné zakázky malého rozsahu na projekt „Atmogeochemický a geofyzikální 

průzkum – analýza rizik chlorovaných uhlovodíků v podzemních vodách“ a rozhodla, 

že nejvhodnější je nabídka firmy Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o., Chrudim 

s nabídnutou cenou 960.000 Kč bez DPH, tj. 1.161.600 Kč s DPH; 

- vzala na vědomí protokol o hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na 

dodavatele stavebních prací „Obnova vnějšího pláště hlavní budovy Hankova domu 

č. p. 299 ve Dvoře Králové nad Labem – jižní průčelí“ a rozhodla, že nejvhodnější je 

nabídka firmy Řemeslné stavby, s. r. o., Trotinka, Miletín s nabídkovou cenou 

6.395.126 Kč včetně DPH; 

‐ rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na akci „Výměna chlazení plochy zimního 

stadionu ve Dvoře Králové nad Labem“ tak, že nejvhodnější je nabídka firmy 

Architekti A90, s. r. o., Jeníčkova, Brno s cenou 362.637 Kč včetně DPH; 

- vzala na vědomí, že při následné kontrole bylo zjištěno u vybraného dodavatele na 

dodávku „Varovný informační protipovodňový systém města Dvůr Králové nad 

Labem“, že na část „VZ č. 1“ nebylo doloženo čestné prohlášení jeho poddodavatele 

a zrušila rozhodnutí o výběru dodavatele VoiceSys, s. r. o., Nymburk s celkovou 

nabídkovou cenou 2.928.070 Kč bez DPH, tj. 3.542.965 Kč včetně DPH; 

- souhlasila s tím, aby Technické služby města Dvora Králové nad Labem uzavřely 

výpůjčku s Lenkou Mannovou (jednající jménem kapely Vaťák) na část objektu 

v areálu zimního stadionu za účelem uskladnění movitých věcí a pořádání hudebních 

zkoušek kapely; 

- doporučila Technickým službám města Dvora Králové nad Labem vybrat nejvhodnější 

nabídku veřejné zakázky „Dodávka 1 ks zařízení na sečení trávy“, kterou byla 

hodnoticí komisí určena nabídka společnosti CS TECHNIKA, s. r. o., Zborovská, 

Dvůr Králové nad Labem, s nabídkovou cenou 897.728 Kč bez DPH; 

- vzala na vědomí výroční zprávu Technických služeb města Dvora Králové nad Labem 

za rok 2018; 
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- schválila pronájem pozemkové parcely č. 2689/2 o výměře 205 m², v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, na dobu neurčitou za roční nájemné ve výši 2.058 Kč od České 

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

Praha 2; 
- odvolala ke dni 4. dubna 2019 z funkce člena likvidační komise Miluši Černou 

a k témuž dni do této komise jmenovala Milana Šimka; 

- schválila zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3596/1 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 3.600 Kč 

bez DPH s ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly (na základě plné moci 

zastoupené společností MATEX HK, s. r. o., Hradec Králové); 

- schválila pronájem místnosti č. 10 o výměře 11,64 m² v areálu č. p. 101, náměstí 

Republiky (od 11. dubna 2019) za cenu 500 Kč/m²/rok s uplatněním meziročního 

inflačního koeficientu spolku Další šance, z. s., Čechova, Hradec Králové za účelem 

provozování depozitu pro ochranu a péči o opuštěné a týrané kočky; 

- souhlasila se zřízením úplatné služebnosti na částech pozemkových parcel č. 2311/89, 

č. 3773/2, č. 3771/2 a č. 3774/2, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za 

jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč bez DPH (za každý započatý metr 

uloženého kabelového vedení a zařízení) se společností Česká telekomunikační 

infrastruktura, a. s., Žižkov, Praha 3; 

- uložila vedoucímu RISM zajistit přípravu plakátovacího sloupku před Hankovým 

domem, náměstí Václava Hanky; 

- vzala na vědomí oznámení ředitele Základní školy Schulzovy sady o získání dotace ve 

výši 42.920 Kč; ředitelky ZŠ Strž ve výši 35.520 Kč a ředitelky ZŠ Podharť ve výši 

42.920 Kč – z rozvojového programu MŠMT „Podpora výuky plavání na základních 

školách v roce 2019“ (IV. etapa); 

- schválila poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Kč Diakonii ČCE – středisko 

Světlo, Vrchlabí na provozní náklady sociální služby rané péče; 

- souhlasila s provozováním bezbariérového bytu v objektu Domu s pečovatelskou 

službou, Sadová ulice, upraveného pro poskytnutí krátkodobých pronájmů seniorům 

a osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku a zdravotního stavu (které vyžadují 

intenzivní péči druhé osoby po propuštění z nemocnice do doby umístění v pobytovém 

zařízení), s trvalým bydlištěm ve správním obvodu města Dvůr Králové nad Labem 

a schválila i pronájem jednotky za paušální částku 6.000 Kč/měsíc (nájem, pronájem 

vybavení bytu, náklady na služby spojené s bydlením) a pověřila vedoucí odboru ŠKS 

určováním osob, se kterými bude uzavřena smlouva; 

- vzala na vědomí informaci o získání dotace (z rozpočtu Královéhradeckého kraje), 

kterou získal Dům dětí a mládeže Jednička na projekt „Okresní kolo poznávání 

přírodnin“, a to ve výši 8.500 Kč; 

- vzala na vědomí protokol o vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Dvě nová 

osobní služební vozidla se speciální úpravou pro dopravu seniorů a osob se 

zdravotním postižením“ pro Pečovatelskou službu Města Dvůr Králové nad Labem 

a rozhodla, že nejvhodnější je nabídka firmy Auto Inzat, s. r. o., Dvůr Králové nad 

Labem – dvě vozidla Dacia Dokker Sce 75kW/102 k – hodnota zakázky 675.802 Kč 

bez DPH, tj. 817.720 Kč včetně DPH; 

- vzala na vědomí oznámení ředitelky pečovatelské služby o získání dotací z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje na provoz sociálních služeb – pečovatelská služba 

2.215.740 Kč; azylový Dům Žofie 320.380 Kč; noclehárna 262.500 Kč – a o získání 

dotace na projekt „Obnova vozového parku a dovybavení mobilního týmu“, 

maximální výše 1.064.000 Kč, tj. 95 % z celkových předpokládaných nákladů 
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získaných v rámci „9. výzvy MAS Královédvorsko – IROP – Zvýšení kvality 

a dostupnosti sociálních služeb II.“; 

‐ schválila poskytnutí finančního daru ve výši 1.000 Kč Sjednocené organizaci 

nevidomých a slabozrakých ČR, z. s., Praha 1 pro Oblastní pobočku Trutnov; 

- schválila poskytnutí dotace Pavlu Škopovi ve výši 5.000 Kč na úhradu pohonných 

hmot, ubytování a startovné při účasti na Mistrovství Evropy v kulečníku 

(Brandenburg, Německo); 

- schválila poskytnutí dotace Jaroslavu Tomancovi ve výši 10.000 Kč na částečnou 

úhradu cestovních nákladů a startovného na soutěže v powerliftingu – mrtvém tahu; 

- souhlasila s konáním dvoudenního „COOLfestu 2019“ ve dnech 6. – 7. června 2019 za 

podmínek, že akce bude spolufinancována městským kulturním zařízením Hankův 

dům a Mezinárodní konzervatoří Praha. 

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 15/2019“ 

 

Rada města na své 16. schůzi v pátek 12. dubna 2019 mimo jiné: 

- rozhodla, na základě doporučení hodnoticí komise, že vybranou nabídkou na dodávku 

zakázky „Varovný informační protipovodňový systém města Dvůr Králové nad 

Labem a zpracování digitálního povodňového plánu“, část „VZ č. 1“ 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, je nabídka VoiceSys, s. r. o., Nymburk, 

s celkovou nabídkovou cenou 2.928.070 Kč bez DPH, tj. 3.542.965 Kč včetně DPH; 

- vzala na vědomí zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 

„Rekonstrukce chodníku v ulici Dukelská“ a rozhodla, že vybranou nabídkou je 

nabídka firmy Pavel BOŘEK – STAVEBNÍ FIRMA, Dvůr Králové nad Labem, 

s nabídkovou cenou 958.753,60 Kč bez DPH, tj. 1.160.092 Kč včetně DPH. 

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 16/2019“ 

 

Rada města na své 17. schůzi ve středu 17. dubna 2019 mimo jiné: 

- schválila hromadnou licenční smlouvu o veřejném provozování s OSA – Ochranný 

svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s., Praha 6 – Bubeneč, ve výši 

28.216 Kč; 

- schválila prodloužení pojistného vztahu mezi městem Dvůr Králové nad Labem 

a Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group, Praha 8 na pojištění 

plavidla s vlastním strojním pohonem MARINE Y16; 

- schválila smlouvu o zprostředkování burzovních komoditních obchodů se společností 

FIN – servis, a. s., Kladno, včetně obchodních podmínek, na nákup silové elektrické 

energie na období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021 pro město Dvůr Králové nad 

Labem a jeho příspěvkové organizace; 

- souhlasila s navýšením celkové ceny díla investiční akce „Stavební úpravy a opravy tří 

bytů“ nábřeží Benešovo 1974, ulice B. Němcové 950 a ulice Komenského 1296 

o 407.167,04 Kč včetně DPH a zároveň se změnou termínu dokončení stavby do 

31. května 2019; 

- souhlasila s rozšířením zadání veřejné zakázky o stavební objekt cyklopruh 

a parkovací stání v ulici 5. května a schválila dodatek smlouvy s Královéhradeckým 

krajem;  

- rozhodla na základě doporučení hodnoticí komise o výběru nejvýhodnější nabídky na 

akci „Zatěsnění kanalizačního sběrače jednotné kanalizace DN 600/1200 ul. Luční, 

Dvůr Králové nad Labem, od šachty ŠB-I/4 po šachtu ŠB/6“ s tím, že nejvýhodnější je 
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nabídka firmy Wombat, s. r. o., Brno-město, s nabídkovou cenou 3.865.170 Kč bez 

DPH, tj. 4.676.855,70 Kč s DPH; 

- doporučila řediteli Technických služeb města Dvora Králové nad Labem vybrat 

nejvhodnější nabídku veřejné zakázky – „Dodávka 1 ks kontejnerového vozidla 

(AVIA D120) s nosností 12 t s jednoramenným natahovačem kontejnerů (FORNAL 

s nosností 8 t)“, kterou byla hodnoticí komisí určena nabídka společnosti KOBIT, 

s. r. o., se sídlem Konecchlumského, Jičín s nabídkovou cenou 1.545.850 Kč bez 

DPH, tj. 1.870.478,50 Kč s DPH; 

- schválila zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 1050 

v k. ú. Verdek, za jednorázovou finanční úhradu ve výši 2.420 Kč včetně příslušné 

sazby DPH, pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly; 

- schválila zapojení ZŠ 5. května, ZŠ Podharť a MŠ Drtinova do projektu „Potravinová 

pomoc dětem Královéhradeckého kraje – obědy do škol ve školním roce 2019/2020“; 

- vzala na vědomí oznámení ředitelky ZŠ Strž o přidělení finančních prostředků 

z rozvojového programu „MŠMT – Podpora vzdělávání cizinců ve školách, MSMT– 

č. j. 28283/2018“; 

- schválila poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč Centru LIRA, z. ú., Liberec na pořízení 

speciálních pomůcek, literatury a diagnostického materiálu pro práci s dětmi; 

- schválila poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč Misericordii, o. p. s., Dvůr Králové nad 

Labem na činnost Křesťanské psychologické poradny; 

- schválila poskytnutí dotací na služby související se sociální oblastí: 

o Královédvorská Arnika, z. s., Doubravice – 26.500 Kč;  

o Svaz diabetiků ČR, územní organizace Dvůr Králové nad Labem – 45.600 Kč; 

o Klub důchodců v Sadové, Dvůr Králové nad Labem – 45.600 Kč; 

o Klub důchodců v Žirči, Dvůr Králové nad Labem – 36.500 Kč; 

o Mateřské centrum Žirafa, z. s., Dvůr Králové nad Labem – 36.500 Kč; 

o Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., Dvůr Králové nad Labem – 

45.600 Kč; 

o Potravinová banka Hradec Králové, z. s., – 13.700 Kč; 

‐ vzala na vědomí informaci o nutnosti úhrady plateb dle rozsudků Krajského soudu 

v Hradci Králové ve sporech se společností EVORADO IMPORT, a. s., a provedení 

započtení vzájemných pohledávek. 

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 17/2019“ 

 

První kolo rozdělení dotací na veřejně prospěšné aktivity 
Na své 15. schůzi, ve středu 3. dubna 2019, schválila Rada města Dvůr Králové nad Labem 

rozdělení dotací na veřejně prospěšné aktivity. V rozpočtu na ně má pro rok 2019 vyčleněno 

500.000 Kč. Během prvního kola podávání žádostí (které se uskutečnilo na přelomu měsíce 

února a března) si žadatelé podali celkem třicet čtyři žádostí do čtyř oblastí podpory – osm 

žádostí na podporu činnosti spolků (jedna byla vyřazena); osmnáct žádostí na podporu 

kulturních akcí na území města; tři žádosti na podporu neformálního vzdělávání a pět žádostí 

na podporu kulturních akcí mimo Dvůr Králové nad Labem.  

Výše dotace pro jednotlivé projekty byla stanovena minimálně na částku 3 tisíce Kč, 

maximálně na 50 tisíc Kč s tím, že podíl získané dotace může na celkových nákladech činit 

maximálně 75 %. 

Dotace byly přiděleny těmto žadatelům a v této výši: 

o Český kynologický svaz ZKO Dvůr Králové nad Labem – spolková činnost 

10.000 Kč, Podzvičinský pohár – závody psů 3.000 Kč; 
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o Pěvecký spolek Záboj – spolková činnost 25.000 Kč; 

o Fimfárum, Lánov – spolková činnost 15.000 Kč, Oslavy letního slunovratu se 7. Dračí 

bitvou 3.000 Kč; 

o BIGBAND Dvorský, z. s. – spolková činnost 20.000 Kč; 

o Český rybářský svaz, z. s. místní organizace Dvůr Králové nad Labem – spolková 

činnost 25.000 Kč, rybářské závody 3.000 Kč; 

o AUTO KLUB v AČR Dvůr Králové nad Labem – spolková činnost 3.000 Kč; 

o Královédvorský chrámový sbor, z. s. – spolková činnost 20.000 Kč, Koncert se 

světovou premiérou 10.000 Kč, Hudební léto Kuks 8.000 Kč; 

o Královédvorská Arnika, z. s. – vítání léta v Žirči, vítání podzimu 12.000 Kč; 

o Římskokatolická farnost – děkanství Dvůr Králové nad Labem – Adventní koncerty 

10.000 Kč, Noc kostelů 3.000 Kč; 

o Tělocvičná jednota Sokol Žireč – maškarní dětský ples a dětský den 5.000 Kč; 

o Český svaz chovatelů, z. s., základní organizace Žireč – místní výstava drobného 

zvířectva 8.000 Kč; 

o Tělovýchovná jednota Sokol Lipnice, z. s. – Pochod okolo Lipnice 5.000 Kč; 

o Antonín Šturm – RONDO Dvůr Králové nad Labem – koncert a výstava k 50. letům 

hudební skupiny WOSTRUHA 8.000 Kč; 

o Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem, z. s. – Než vypustíme vodu z chladiče 

10.000 Kč; 

o Klub kaktusářů Dvůr Králové, z. s. – XXIV. ročník otevírání sezony 8.000 Kč; 

o Old Racing Club Dvůr Králové nad Labem, z. s. – Soutěž historických vozidel o cenu 

Fr. Šťastného „Královédvorský okruh 2019“ 20.000 Kč, Dvorské toulky do Ratibořic 

3.000 Kč; 

o Braunův Betlém, z. s. – Propagace Braunova Betléma a Dvora Králové 8.000 Kč; 

o Řecko český spolek Dvůr Králové nad Labem – Řecký večer – připomínka 70. výročí 

příchodů Řeků na Královédvorsko 25.000 Kč; 

o SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Žireč – Hasičské čarodějnice a ukončení 

prázdnin 5.000 Kč; 

o Oblastní charita Červený Kostelec, středisko Domov sv. Josefa – 17. „Svatoanenské 

zahradní slavnosti aneb slavnosti bez bariér“ 25.000 Kč; 

o Den všech, z. s. – „Den všech“ 25.000 Kč; 

o Klub Natura, z. s. – Expedice Švýcarsko 8.000 Kč; 

o Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Dvůr Králové nad Labem – odborný 

naučně vzdělávací zájezd za včelaři na Slovensko 3.000 Kč; 

o Ing. arch. Kateřina Sedláčková – Výtvarné dílny OČKO 12.000 Kč; 

o Theatrum Kuks, z. s. – „Theatrum Kuks“ 15.000 Kč; 

o Život Srdcem, z. s. – „Kulturní léto na přehradě Les Království 2019“ 50.000 Kč. 

Termín pro druhé kolo podávání žádostí o příspěvek z „Dotačního programu na 

podporu veřejně prospěšných aktivit“ byl stanoveno na období od pondělí 20. do pátku 

31. května 2019. Všechny potřebné informace našli žadatelé na stránkách města v sekci 

Rozvoj/Granty a dotace/Dotace z rozpočtu města.  

Zdroj: město Dvůr Králové nad Labem 

  

https://www.mudk.cz/cs/rozvoj/granty-a-dotace/dotace-z-rozpoctu-mesta.html
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Naše město uspělo ve 21. ročníku „Zlatého erbu“ 
V letošním roce se uskutečnil již 21. ročník soutěže o nejlepší webové stránky 

a elektronické služby měst a obcí – „Zlatý erb 2019“ – kterého se zúčastnily 

obce a města všech čtrnácti krajů naší republiky. Celkem tak bylo do soutěže 

přihlášeno 435 webových stránek a projektů obcí a měst včetně 

elektronických služeb a turistických prezentací.  

Na hodnocení se podílelo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a agentura 

CzechTourism. Soutěžilo se v „Kategorii nejlepší webové stránky města“, v „Kategorii 

nejlepší webové stránky obce“, v „Kategorii Smart City a elektronická služba“ a dále zde byly 

soutěže „Cena Jana Savického za nejlépe zvládnuté povinné informace“ a „Cena ministryně 

pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci – kategorie města, obce; kategorie kraje, 

regiony; kategorie turistické aktivity a kategorie certifikované organizace destinačního 

managementu“. 

V celostátním kole této soutěže bylo naše město velmi úspěšné a obsadilo se svým 

turistickým portálem www.dvurkralove.cz druhé místo! 

V pondělí 1. dubna se v jednacím sále, na konferenci ISSS (Internet ve státní správě 

a samosprávě) v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové, uskutečnilo předávání ocenění 

za druhá a třetí místa v jednotlivých kategoriích soutěže i prezentace oceněných projektů. Za 

naše město si plaketu – „Cenu ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci“ 

v kategorii města, obce – převzaly místostarostka Alexandra Jiřičková a tisková mluvčí města 

Miroslava Kameníková. První se v této soutěžní kategorii umístil portál Karlových Varů, třetí 

byl portál Hluboké nad Vltavou. 

Turistický portál www.dvurkralove.cz byl spuštěn v červenci 2015, je tak v provozu 

již čtyři roky. Uživatelům přináší informace o zajímavostech nejen v našem městě, ale 

i v našem regionu, nabídku tipů na výlety (rozdělenou podle cílových skupin), seznam 

ubytovacích a restauračních zařízení, informace o dopravě, kalendář akcí, fotogalerii, 

aktuality z městského informačního centra a jeho nabídky apod.  

Město spolupracuje i s organizacemi, působícími v cestovním ruchu regionu, například 

s destinační společností Podkrkonoší, společností Revitalizace Kuks, se Safari Parkem Dvůr 

Králové atd. a v  současné době připravuje setkání za účasti zástupců Královéhradeckého 

kraje.  

V roce 2016 město za tento portál již získalo v rámci celostátního kola Zlatého erbu 

„Zvláštní cenu ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci“ v kategorii 

města a obce. 

Zdroj: město Dvůr Králové nad Labem a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

 

Rozsudky ve sporech o výši úhrad za čištění odpadních vod jsou 

pravomocné 

Počátkem měsíce dubna obdrželo naše město písemné vyhotovení pravomocných rozsudků 

Krajského soudu Hradec Králové, které se týkaly sporů se společností Evorado Import, a. s., 

o výši plateb za čištění odpadních vod v letech 2005–2013. 

Krajský soud rozhodl, že za období let 2005–2006 je společnost Evorado Import, a. s., 

povinna vrátit našemu městu částku 9,61 milionů Kč, jako přeplatek plateb za čištění 

odpadních vod ze strany města. Za období let 2007–2013 město naopak společnosti za čištění 

https://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=1212871&x=397&y=397&hash=5778a54e942b400469160c8cafecf88d&ratio=1
http://www.dvurkralove.cz/
http://www.dvurkralove.cz/
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odpadních vod uhradí cca 17,3 milionů Kč. Pokud se týče nákladů, vynaložených na 

zpracování znaleckých posudků, město za posudky uhradilo necelých 490 tisíc Kč, dle 

rozhodnutí soudu se o tyto náklady obě strany soudního sporu podělí stejným dílem. Lhůta na 

splnění vzájemných platebních povinností obou stran byla stanovena na jeden měsíc od právní 

moci rozsudku. 

Město své závazky vůči společnosti Evorado Import, a. s., na základě pravomocného 

rozhodnutí soudu splní, jinak by se vystavilo riziku, že na městský majetek bude uvalena 

exekuce včetně zablokování účtu, což by s sebou přineslo řadu problémů. Ve většině 

uplynulých let skončilo hospodaření města přebytkem. Příslušná část těchto uspořených 

finančních prostředků tak bude nyní využita na uhrazení závazků z uvedených soudních 

sporů. 

Zdroj: město Dvůr Králové nad Labem 

 

Rekonstrukce chodníku v Dukelské ulici 
Pracovníci královédvorské stavební firmy Pavel Bořek zahájili v měsíci dubnu práce na 

rekonstrukci chodníku v Dukelské ulici. Konkrétně se jedná o asi sto šedesát metrů chodníku 

po pravé straně ulice při výjezdu z města směrem na Zboží (od křižovatky do Sládkovy ulice 

po most přes Hartský potok). 

Při rekonstrukci dojde k výměně konstrukčních vrstev, povrch bude nově vydlážděn 

zámkovou dlažbou a nebudou zde chybět ani prvky pro osoby se sníženou schopností pohybu 

a orientace. Uloženy zde budou také chráničky pro městskou metropolitní síť. 

Stavební práce by měly stát necelých 1,2 mil. Kč včetně DPH, město na jejich 

realizaci získalo prostřednictvím MAS Královédvorsko dotaci z Integrovaného regionálního 

operačního programu ve výši 1,9 mil. Kč. Prostředky, které z dotace po ukončení prací 

v Dukelské ulici zbydou, pak město ještě v letošním roce využije na rekonstrukci dosud 

neopravené části chodníku v Preslově ulici. 

Rekonstrukce chodníku v Dukelské ulici potrvá zhruba do poloviny měsíce 

června. Vzhledem k pohybu pracovníků a stavebních strojů během realizace, dojde v úseku 

stavebních prací k zúžení jízdního pruhu přiléhajícího k rekonstruovanému chodníku. Další 

dopravní omezení nejsou plánována.  

 
Zdroj: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor rozvoje, investic a správy majetku 

 

Oprava mostu Jana Palacha 
V loňském roce došlo na nově opraveném mostě Jana Palacha k poškození vozovky, a bylo 

tak nutno provést příslušnou nezbytnou opravu. V listopadu ale byla z důvodu nízkých teplot 

realizována pouze provizorní oprava propadlé části vozovky. Definitivní oprava tak byla 

prováděna až v letošním roce v době od úterý 23. do neděle 28. dubna 2019. Stavbaři 

současný povrch na mostě i před ním směrem do Husovy ulice odfrézovali a položili nový 

povrch ze speciální mastixové směsi.  
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Po dobu opravy byl most pro veřejnost uzavřen, průchozí byl pouze pro chodce a cyklisty. Pro 

nákladní vozidla jedoucí směrem od Hostinného vedla objížďka ulicemi Spojených národů, 

Nerudovou, Nedbalovou a Tyršovou ulicí směrem do centra (a zpět). Firmám, které mají své 

sídlo v lokalitě Slovany, byla nákladní doprava umožněna okolo kostela sv. Jana Křtitele, 

vozidla nad 3,5 tuny mohla vjet do Husovy ulice ve směru k bráně, pokračovat pak mohla do 

Palackého ulice a k náměstí Republiky. Uzavírka se dotkla i městské autobusové dopravy, 

takže od 23. do 28. dubna platily výlukové jízdní řády, a to včetně změn zastávek.  

Protože pro přejezd z jedné strany Labe na druhou zůstal k dispozici pouze most Jana 

Opletala na Denisově náměstí, řidiče během těchto dnů čekalo zahuštění dopravy a zdržení 

jak na Benešově nábřeží, tak v ulicích 17. listopadu, 28. října nebo v Heydukově ulici. Aby 

stavaři tuto komplikovanou situaci v dopravě zbytečně neprotahovali, pracovali i v pozdních 

večerních hodinách. 

Zdroj: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor rozvoje, investic a správy majetku 

 

Ocenění rodinných pečujících 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) vyhlásilo novou soutěž 

„Pečující roku“, jejímž cílem je ocenit rodinné pečující. Podle MPSV pečuje 

v naší republice více než čtyři sta tisíc lidí, převážně žen, o své blízké 

v průměru 37 hodin týdně, což v podstatě představuje další plný pracovní 

úvazek, navíc psychicky velmi náročný. MPSV se jim sice snaží tuto složitou životní situaci 

ulehčit alespoň finanční podporou (navýšil se například příspěvek na péči o osobu blízkou ve 

třetím a ve čtvrtém stupni), uvědomuje si ale, že by těmto pečovatelům měla veřejnost 

věnovat více pozornosti. I proto připravilo jejich ocenění v podobě této soutěže. 

Soutěží se ve třech kategoriích: 

1. péče o seniora staršího 65 let; 

2. péče o člověka s postižením/dlouhodobě nemocného mladšího 18 let; 

3. péče o člověka s postižením/dlouhodobě nemocného staršího 18 let. 

Své návrhy mohli navrhovatelé posílat na MPSV do pátku 26. dubna 2019, vítězům předá 

ocenění ministryně Jana Maláčová ve středu 15. května 2019 na Fóru rodinné politiky v Brně. 

Zdroj: www.mpsv.cz 

 

Projekt „Příběhy našich sousedů“ 
„Příběhy našich sousedů“ je vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum Praha, 

určený pro žáky základních a studenty středních škol. V Královéhradeckém kraji se letos do 

projektu zapojily školy z Hradce Králové, z Hořic, z Náchoda, z Dobrušky a poprvé také 

základní školy na Královédvorsku a Gymnázium Dvůr Králové nad Labem. 

V rámci projektu zaznamenávali studenti gymnázia vzpomínky pamětníků pomocí 

profesionální kamerové techniky, ve spolupráci s filmovým oddělením organizace Impuls 

Hradec Králové, Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové a Východočeské televize 

V1. Z projektu vznikla rovněž putovní výstava, výstavní panely byly umístěny na 

královédvorském náměstí T. G. Masaryka od čtvrtka 11. do čtvrtka 25. dubna. Vernisáž se 

uskutečnila v pátek 12. dubna 2019 od 17:00 hodin v sále ZUŠ R. A. Dvorského za 

přítomnosti pamětníka pátera Jana Rybáře, o kterém studenti královédvorského gymnázia 

Magdalena a Martin Kazmirowští a Dominika Rezková natočili v rámci projektu 

https://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=1057074&x=314&y=313&hash=093ad971be2de4a012d51785d8bc1a64&ratio=1
http://www.mpsv.cz/
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pětiminutový dokument. Páter Jan Rybář působil v našem městě v letech 1976–1979 jako 

duchovní v kostele sv. Jana Křtitele.  

Dozvědět se mnoho zajímavého o naší nedávné minulosti jinak než z učebnic nebo 

z výkladu u tabule mohli také žáci základních škol v našem regionu. Díky spolupráci mezi 

školami se podařilo vytvořit 10 žákovských týmů ze ZŠ a MŠ Dukelských bojovníků 

Dubenec, ze ZŠ Strž, ze ZŠ Podharť, ze ZŠ 5. května, ze ZŠ a MŠ Bílá Třemešná a ze 

ZŠ Schulzovy sady, které pod vedením svých učitelů zpracovávaly v období od září 2018 do 

dubna 2019 životní příběhy pamětníků, které samy „objevily“. 

Žáci navštívili během sedmi měsíců pamětníky u nich doma a jejich vyprávění 

zachytili na diktafon nebo mobil. Z nahrávky museli vybrat to nejdůležitější a vytvořit 

rozhlasový scénář, ve kterém měl slovo nejen pamětník, ale také každý z žáků. V Hradci 

Králové pak v rádiu natočili 10 audio reportáží, společně také podnikli exkurzi do Státního 

okresního archivu Trutnov a do Českého rozhlasu Hradec Králové. Prezentace jejich reportáží 

se uskutečnila ve čtvrtek 25. dubna 2019 od 17:00 hodin na besedě v Hankově domě. 

Zdroj: Post Bellum Praha 

 

Společenská kronika 

Noví občánci 

V měsíci dubnu 2019 se narodilo třináct nových občánků našeho města – sedm holčiček a šest 

chlapců. 

Zemřelí 

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

šest královédvorských občanů (čtyři ženy a dva muži). 

Jubilea 

Členové komise pro občanské záležitosti navštívili v dubnu při jejich životních jubileích 

s gratulací a s květinou dvacet jedna občanů.  

Sňatky 

Své „ano“ si v dubnu řeklo šest párů snoubenců ve Dvoře Králové nad Labem a jeden pár 

snoubenců v obci Kuks.  

V tomto období oslavily čtyři páry stříbrnou a sedm párů zlatou svatbu. 

Vítání občánků 

Ve Staré radnici bylo v měsíci dubnu slavnostně přivítáno deset novorozených občánků 

našeho města – šest holčiček a čtyři chlapci. 

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

 

Městská policie Dvůr Králové nad Labem 
Strážníci zakončili své třídenní cvičení simulací 

zákroku proti ozbrojenému muži v budově školy 
Strážníci Městské policie Dvůr Králové nad Labem (MPDK) absolvovali od úterý 9. do 

čtvrtka 11. dubna třídenní speciální takticko-preventivní cvičení „Škola 2019“.  

Pod vedením profesionálního instruktora při něm v prostorách ZŠ 5. května 

nacvičovali postupy při řešení krizových situací – ochraně života, evakuaci osob, poskytnutí 

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=717432&x=250&y=250&hash=3bf529b2ae86b5be89e79202ff695b73&ratio=1
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první pomoci atd. Součástí cvičení byl simulovaný útok nebezpečného člověka, který po 

vniknutí do budovy školy ohrožoval střelnou zbraní děti i učitele. Během cvičení si strážníci 

v praxi vyzkoušeli tzv. nouzové tlačítko, kterým je možné přivolat bezodkladně jejich pomoc; 

jak by se měli chovat ti, kteří by ve většině případů díky nouzovému tlačítku přijeli na místo 

události jako první; nechyběly informace o tom, jak by se žáci a pedagogové měli při takovéto 

situaci chránit, aby své šance na přežití zvýšili do příjezdu dalších ozbrojených složek; 

trénink, jak se účinně zabarikádovat ve třídě; zkouška následné evakuace z již zabezpečené 

budovy apod. 

Za bezpečnost a ochranu škol zodpovídá jejich zřizovatel, tedy ve většině případů 

město. V základních školách tak za neodkladný zákrok odpovídají právě městští strážníci. 

Nemusí však jít vždy o teroristickou či jinou velice závažnou situaci. Nouzové tlačítko mohou 

školy použít i při problémech s agresivním či podnapilým rodičem, v případě nějakého 

náhlého zdravotního problému dětí či dospělých atd. Po aktivaci tlačítka městská policie 

aktivátora telefonicky kontaktuje, aby zjistila, zda se nejedná o planý poplach, i to, co se 

vlastně děje. Hlídku jedoucí na příslušné místo tak je možné příslušně instruovat, o jaký 

zákrok se jedná, je možné přivolat na pomoc státní policii, hasiče nebo zdravotníky.  

Simulovanému zákroku podle předem stanoveného scénáře přihlíželi také Jan Jarolím, 

starosta města; senátor Jan Sobotka, předseda Bezpečnostního výboru Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje; Jiří Popov, vedoucí obvodního oddělení Policie ČR ve Dvoře 

Králové nad Labem; policisté z krajského policejního ředitelství i metodici prevence. 

Součástí cvičení bylo samozřejmě i jeho závěrečné hodnocení. Jak při něm řekl 

instruktor Pavel Černý: „Cením si toho, že Dvůr Králové nad Labem má takové vedení města, 

kterému záleží na bezpečnosti občanů, a v této problematice činí konkrétní kroky. Bohužel 

útoky ve školách nejsou fikcí, vzpomeňme si třeba na případ z Havlíčkova Brodu. Nelze tedy 

zavírat oči a spoléhat se na to, že ´u nás´ se to nikdy nestane. Kdo je připraven, není 

překvapen.“ 

 

Zásahy městských strážníků 

Strážníci Městské policie Dvůr Králové nad Labem řešili během měsíce dubna celkem 

128 případů. 

 

Druh zásahu duben 2019 

 BESIP přestupky 71 

 Dopravní nehoda 1 

 Překročení nejvyšší povolené rychlosti 13 

 Veřejný pořádek (přestupek)  2 

 OZV o volném pohybu psů 1 

 Občanské soužití (přestupek) 3 

 Majetek (přestupek) 5 

 Ztráty a nálezy 12 

 Prevence (opatření a úkony) 2 
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Druh zásahu duben 2019 

 Doručení písemnosti (šetření) 9 

 Odchyt zvířete (opatření) 3 

 Přestupek – nezletilý, mladistvý 1 

 Trestný čin 3 

 Pokuty v blokovém řízení 35 

 Na místě nezaplacených blokových pokut 4 

 Domluva 35 

 Předáno na Policii ČR 2 

 Předáno na správní odbor MěÚ 9 

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem 

 

Technické služby města Dvora Králové nad Labem 
Úpravy ve svozu odpadů a výsledky jarního svozu 

odpadů 
Starosta města Jan Jarolím řešil s pracovníky technických služeb města a příslušných odborů 

městského úřadu problém přeplněných kontejnerů na tříděný odpad z domácností, kdy 

z nedostatku volného místa dochází k tomu, že obyvatelé odkládají tento odpad vedle 

popelnic, takže na stanovištích vzrůstá nepořádek. 

Na základě uskutečněných jednání přibyly od měsíce dubna další termíny svozů 

papíru a plastů. Jak uvedl starosta Jan Jarolím: „Domluvili jsme se, že TSm přidají na 

přibližně polovině sběrných míst od 1. dubna další termín svozu papíru, kterým bude čtvrtek. 

Současně se posílí kritická místa buď větším počtem kontejnerů, nebo budou stávající sběrné 

nádoby nahrazeny většími, jež zajistí odbor životního prostředí“. 

V současné době je ve Dvoře Králové nad Labem 100 stanovišť kontejnerů na tříděný 

odpad, na kterých je umístěno 102 kontejnerů na papír, 110 kontejnerů na plast, 93 kontejnerů 

na barevné a 57 na bílé sklo, 22 na kov, 11 kontejnerů na drobná elektrozařízení (včetně části 

na odkládání baterií) a 8 kontejnerů Diakonie Broumov určených na odkládání textilu. 

Občané s větším množstvím tříděného odpadu nebo odpadu, který nelze odložit do 

kontejnerů, mají možnost ho zdarma odevzdat ve sběrném dvoře. Za minimální poplatek si 

také Královédvoráci mohou pronajmout kompostér na domácí kompostování bioodpadu nebo 

mohou využívat hnědé popelnice na odkládání bioodpadu. Město plánuje umístit na vybraná 

stanoviště také nádoby na oleje a tuky. Vedle popelnic na tříděný odpad nebo uložení odpadu 

do sběrného dvora mohou občané ve vybraných oblastech využít pytlový sběr papíru, plastů, 

kovů, nápojových kartonů, textilu a obuvi. Na jaře a na podzim se ve městě konají i mobilní 

svozy zahradního odpadu a nebezpečného a velkoobjemového odpadu, elektrozařízení, kovů, 

textilu, obuvi a nově i dalších funkčních věcí. 

Popelnice na tříděný odpad slouží královédvorským občanům, nikoliv firmám nebo 

podnikatelům, kteří si svoz odpadu, který při své činnosti vyprodukují, musí zajistit buď 
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zapojením se do systému města, nebo uzavřením smlouvy s některou ze specializovaných 

firem. 

Město Dvůr Králové nad Labem se věnuje rovněž osvětě v oblasti odpadového 

hospodářství. Již několik let například vydává odpadový kalendář, který je zdarma 

distribuován do všech domácností a obsahuje informace jak třídit, jak předcházet vzniku 

odpadů a také termíny svozů. V současné době mohou občané po vyplnění dotazníku, 

týkajícího se odpadového hospodářství, získat také zdarma tašky na tříděný odpad.  

V oblasti třídění komunálního odpadu patří Dvůr Králové nad Labem dlouhodobě 

k velmi úspěšným městům, což dokazuje i řada ocenění. 

 

Od čtvrtka 4. do čtvrtka 11. dubna 2019 se v našem městě konal mobilní svoz zahradního 

odpadu, při kterém občané odevzdali 22 tun větví a listí. Od pondělí 15. do čtvrtka 18. dubna 

2019 se pak uskutečnil první mobilní svoz nebezpečných odpadů v letošním roce, spojený se 

sběrem elektrozařízení, objemného odpadu, železného šrotu, textilu a nově i zachovalých věcí 

pro opětovné použití. Bylo posbíráno více než 10 tun nebezpečných odpadů, 47 televizorů 

a počítačových monitorů, 9 ledniček, 10 velkých spotřebičů, 52 malých spotřebičů, 23 tun 

objemného odpadu, 1,2 tuny železného šrotu a 1,2 tuny pneumatik. Dále byla svezena jedna 

tuna textilu, kterou spolek Katalpa předal do Diakonie Broumov, a 800 kg funkčních věcí 

(sportovních potřeb, potřeb pro domácnost a zahradu, knih, LP, VHS atd.), které byly 

deponovány do RE-USE centra v Rokycanově ulici, kde si je zájemci za symbolický poplatek 

mohou zakoupit. 

Zdroj: Technické služby města Dvora Králové nad Labem a město Dvůr Králové nad Labem 

 

KULTURA VE MĚSTĚ 

Městské kulturní zařízení Hankův dům 
XXV. ročník swingového a jazzového festivalu  

Dny R. A. Dvorského 
V dubnu se festivalové koncerty přesunuly do krčmy Starý pivovar. 

The Cracked Cookies 
Ve čtvrtek 11. dubna zde vystoupilo česko-francouzské vokální trio The Cracked Cookies. 

Marie Dubus a Marie Ruby pocházejí z Francie, obě vystudovaly konzervatoř a hrají na 

několik nástrojů, např. na flétnu, kytaru, ukulele, kazoo, klavír a různé perkuse. Trio dokonale 

doplňuje Jitka Štěrbáková, absolventka JAMU v Brně a Conservatoire de Strasbourg, 

specialistka na hispánskou a brazilskou hudbu. V podání těchto mladých muzikantek zazněly 

melodie v rytmu swingu, jazzu, popu, ale i židovské a filmové melodie ve vlastních aranžích. 

Začátek v 19:00 hodin, vstupné 220 Kč. 

 

After party: PETR STRÁNSKÝ & EKG JAZZ 

O závěrečnou after party se jako obvykle postaralo v pátek 26. dubna od 19:30 hodin rodinné 

seskupení EKG Jazz v čele s talentovaným trumpetistou Petrem Stránským. Vstupné 80 Kč. 
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XV. ročník taneční soutěže „Dvorská Jednička“ 
V sobotu 6. (od 9:00 hodin) a v neděli 7. dubna (od 9:30 hodin) se sál Hankova domu stal 

místem přehlídky umění tanečních kolektivů. Akci pořádal DDM Jednička Dvůr Králové nad 

Labem, vstupné 50 Kč. 

 

„Už je tady zas!“ 
Tragikomedie a satira Divadla Na Jezerce Praha – „Už je tady zas!“ – představila divákům 

absurdní situaci, která nastala poté, co se v naší současnosti v jednom berlínském parku 

probudil Hitler… V podání herců Ondřeje Kavana, Kristýny Hrušínské, Zdeňka Hrušky, 

Miluše Šplechtové a dalších ji mohli zhlédnout v sále Hankova domu v pondělí 8. dubna 2019 

od 19:00 hodin. Hra v předplatném, vstupné 360 a 380 Kč. 

 

„Příhody Maxipsa Fíka“ 
Dobrodružství malé holčičky Áji a jejího kamaráda velkého psa Maxipsa Fíka, v podání 

Divadla Krapet Praha, představilo další generaci malých diváků známý příběh o tom, jak 

tatínek jednoho dne přinesl malé Áje štěně, které jí omylem neuvěřitelně rychle vyrostlo. 

V rámci „Divadelního čtyřlístku“ se představení konalo v neděli 14. dubna v salonku 

Hankova domu od 10:00 hodin. Vstupné 110 Kč.  

 

DUO SPES 
O dva dny později, v úterý 16. dubna se v salonku Hankova domu uskutečnil 459. koncert 

Kruhu přátel hudby „Barokní violoncello: vášeň a pokora v historických pramenech“ v podání 

violoncellistek Anežky Kavalírové a Petry Machkové Čadové, absolventek českých 

a zahraničních hudebních škol a finalistek několika mezinárodních soutěží. Zazněla díla Jeana 

Zewalta Triemera, Antonia Vivaldiho, Johanna Sebastiana Bacha, Tomáše Hanzlíka, 

Giuseppe Barrona Dall´Abaca a Jeana Barriéra. Začátek v 19:00 hodin, vstupné 130 Kč. 

 

„Slavíme“  
Je to sice neuvěřitelné, ale královédvorská základní umělecká škola oslavuje v letošním roce 

již sedmdesát let svého trvání. V rámci oslav se během celého roku budou konat koncerty 

a výstavy pod názvem „Slavíme“. 

V komponovaném pořadu všech svých oborů se tak ZUŠ R. A. Dvorského představila 

v sále Hankova domu ve středu 24. dubna 2019 od 8:30 a od 10:30 hodin školám a od 

17:00 hodin široké veřejnosti. Vstupné 30 Kč děti a 60 Kč dospělí. 

 

„Královédvorský majáles 2019“ 
„Bombarďák“ – koncert pro děti plný divokých písní a ztřeštěných tanečků (v 16:30 hodin); 

vystoupení Angeles Dance Groupe (v 17:30 hodin) nebo The Arcane Legacy – mladé 

královédvorské kapely, která hraje symfonic metal (v 18:00 hodin), či vystoupení Yo Yo 

Bandu (ve 20:00 hodin) – tak takový byl letošní program „Královédvorského majálesu“. 

Konal se v úterý 30. dubna od 16:30 hodin na náměstí T. G. Masaryka a nechyběly na 

něm ani stánky s nejrůznějším občerstvením, atrakce pro děti, večerní lampionový průvod, 

který prošel městem obvyklou trasou, ohňostroj (ve 21:30 hodin) nebo večerní čarodějnická 
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zábava, na které svým posluchačům hrála od 22:00 hodin pro dobrou náladu oblíbená 

královédvorská kapela Vaťák. 

Zdroj: Městské kulturní zařízení Hankův dům Dvůr Králové nad Labem 

 

Městské muzeum 
Měsíc duben byl v městském muzeu nejen ve znamení výstav, ale 

také ve znamení celé řady přednášek. 

 

„Bitva u Žďáru 30. IX. 1745 (zapomenutá bitva 2. slezské války)“ 
Dne 30. září 1745 došlo v prostoru mezi Dvorem Králové nad Labem a Trutnovem k jedné 

z velkých bitev 2. slezské války, k bitvě u Žďáru. Střetla se zde spojenecká rakousko-saská 

armáda o síle téměř 40 tisíc mužů s pruskou armádou o síle asi 22 tisíc mužů. I přes téměř 

dvojnásobnou početní převahu utrpěla ale spojenecká armáda od Prusů drtivou porážku a byla 

donucena k ústupu ke Dvoru Králové nad Labem… Bitvu si veřejnost v roce 2015 připomněla 

odhalením kříže a informační tabule ve Stříteži, kde se kdysi odehrály nejprudší boje.  

Přednáška Ivo Vosičky, která se v přednáškovém sále Špýcharu uskutečnila ve čtvrtek 

4. dubna 2019 od 17:00 hodin, ozřejmila posluchačům, jaké byly příčiny „Slezských válek“, 

co předcházelo bitvě u Žďáru a jaký byl průběh a následky této bitvy. Prohlédnout si mohli 

i výstavku artefaktů z této bitvy, dobové plány a uniformy. Vstupné 30 Kč. 

 

„Dedivadlo – (Z)rádkyně“ 
Divadelní představení spolku doubravických ochotníků „Dedivadlo – (Z)rádkyně“ zhlédli 

diváci v přednáškovém sále Špýcharu ve středu 10. dubna od 18:00 hodin. Čekal je příběh 

o tom, že pod most se člověk dostane relativně snadno, cesta zpátky do „normálního“ života, 

ale již vyžaduje pořádné úsilí. Pokud si však lidé dokáží navzájem pomáhat, může se to 

podařit. Vstupné dobrovolné. 

 

„Finsko očima Petra Voldána“ 
Petr Voldán je dlouholetým rozhlasovým zpravodajem. Se štábem ČT Ostrava pátral 

například po stopách legendárního finského designu i po osudech jeho světoznámých 

představitelů – Alvara Aalta a Eero Saarinena. Zpracoval zajímavosti ze života a tvorby 

skladatele Sibelia nebo „Egypťana z Helsinek“ – spisovatele Waltariho. Zabýval se finskou 

architekturou, tím, proč má tradiční finský chléb uprostřed „díru” a dalšími zajímavostmi 

včetně postřehů o „českých stopách” ve Finsku. S autorem již osmi sérií „Postřehů odjinud” 

posluchači také poznali, jak se některé zvláštnosti života kolem severního polárního kruhu 

nebo jiná témata dají „vtěsnat” do pětiminutového televizního pořadu.  

Vstupné na přednášku v sále Špýcharu ve čtvrtek 11. dubna (od 17:00 hodin) činilo 

30 Kč. 
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„Čarodějnická dílna“ 
Vyrobit si originální čarodějnické dekorace nebo pouze strávit příjemný čas 

v královédvorském městském muzeu mohli zájemci v „Čarodějnické dílně“. 

Uskutečnila se ve středu 24. a ve čtvrtek 25. dubna v přednáškovém sále Špýcharu od 

9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin a na účastníky čekalo plno zábavy.  

Vstupné 30 Kč, na akci se bylo nutné předem přihlásit. 

 

„Jiří Winter Neprakta“ 
Až do neděle 21. dubna byla ve výstavním sále Staré radnice nainstalována výstava „Jiří 

Winter Neprakta“ (další informace v měsíci březnu této kroniky). 

 

„Od Masopustu do Velikonoc“ 
Další výstavu, tentokrát ve výstavním sále Špýcharu, pak návštěvníci mohli navštívit až do 

Velikonočního pondělí 22. dubna. Ozřejmila jim různé zvyky a obyčeje spojené s těmito dny, 

prohlédnout si mohli i více než sto kraslic z různých koutů nejen České republiky, ale 

i z Ukrajiny nebo z Ruska (více informací v měsíci únoru této kroniky). 

Zdroj: Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem 

 

Výstava: „Umělci – Artyści. Umění nás spojuje –

Łączy nas sztuka“ 
Ve čtvrtek 18. února 2016 podepsali starosta našeho města Jan Jarolím 

a dnes již bývalý starosta polského města Kamienna Góra Krzysztof 

Świątek na královédvorském městském úřadě smlouvu o vzájemné 

spolupráci, která by se měla zaměřit především na oblast kultury, 

cestovního ruchu, sportu a zaměstnanosti. V rámci této spolupráce 

pozvaly ve čtvrtek 25. dubna 2019 Městské muzeum ve Dvoře Králové 

nad Labem a polské partnerské Muzeum tkactwa v Kamiennej Górze 

návštěvníky na společnou výstavu současného umění našich a polských umělců. 

Představili se na ni jak výtvarníci z Královédvorska – Ivana Černá, Jaroslav Černý, Jiří 

Holan, Aleš Malý a Miloš Petera, tak umělci z okolí Kamiennej Góry – manželé Janusz 

Konecki a Beata Kornicka–Konecka, Teresa Kępowicz, Marian Wiekiera a Zbigniew 

Frączkiewicz. Výstavu společně zahájili starostové obou měst, Jan Jarolím a Janusz 

Chodasewicz, k návštěvníkům promluvili i zástupci přítomných umělců a o příjemnou 

atmosféru se postaral také hudební doprovod.  

Vernisáž se uskutečnila od 17:00 hodin ve výstavním sále Staré radnice, pro širokou 

veřejnost byla výstava přístupná od pátku 26. dubna do neděle 2. června 2019, následně pak 

byla (včetně své české části) přemístěna do Polska, do Kamiennej Góry. Vstupné zdarma.  

Zdroj: Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem a vlastní návštěva výstavy 

 

Pozn. kronikářky: Kamienna Góra (původně německy Landeshut in Schlesien, 

počeštěně Lanžhote) je okresním městem s cca 21 tisíci obyvateli v polském 

Dolnoslezském vojvodství, které leží v kotlině řeky Bóbr na úpatí Vraních hor, asi 

12 km od českých hranic. První zmínky o něm pocházejí ze 13. století. 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina
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Městská knihovna Slavoj 
„Medvědí snídaně a jiné pohádky“ 
V sobotu 6. dubna od 15:00 hodin sehrálo divadlo Klíček dětem v sálku 

knihovny maňáskovou pohádku „Medvědí snídaně a jiné pohádky“. 

Vstupné 20 a 30 Kč.  

 

Projekce Jirky a Aleny Márových: „Skandinávie & Pobaltí“ 
Projekce Aleny a Jiřího Máry, který je autorem 20 cestopisných knih a dokumentárních filmů 

z různých koutů světa, zavedla návštěvníky na sever Evropy, kde Márovi na své expedici 

navštívili devět zemí a ujeli deset tisíc kilometrů. Ve Švédsku si vyzkoušeli cyklistiku ve 

zdejších nedotčených lesích a viděli i slavnou halu Globen. V Norsku a na ostrovech Lofoty si 

prohlédli jezera, fjordy i vodopády a ve Finsku potkali Santa Clause. Krásné přírodní scenérie 

a architektonické skvosty jim nabídlo také Pobaltí. V estonských bažinách viděli masožravé 

rostliny, v Lotyšsku našli kopii slavného zámku Versailles a v Litvě je okouzlili čápi 

a ostrovní hrad Trakai.  

Projekce, v rámci které mohli být návštěvníci při tom, se uskutečnila v sálku knihovny 

ve středu 10. dubna od 18:00 hodin, vstupné 50 Kč.  

 

Pohádkoterapie: „Velikonoční příběh“ 
Velikonoce jsou obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara a jsou i nejvýznamnějším 

křesťanským svátkem. Proč tomu tak je, se návštěvníci Pohádkoterapie dozvěděli v sálku 

knihovny v pátek 12. dubna od 13:45 hodin. Program byl určen pro děti od 7 let, které si 

domů z akce odnesly i jarní dekoraci. Vstupné zdarma. 

 

„Královédvorské knihomrně“ 
V rámci programu projektu „S knížkou do života – Bookstart“ se malí návštěvníci tentokrát 

vydali se skřítkem „Knihovníčkem“ na koledu a vyrobili si i velikonoční dekoraci. 

V sálku knihovny se „Královédvorské knihomrně“ konalo ve středu 17. dubna od 

9:30 a od 10:30 hodin, vstupné zdarma. 

 

„Abecední hrátky se zvířátky“ 
Královédvorák Jaroslav Kratěna napsal knížku pro děti „Abecední hrátky se zvířátky“, kterou 

ilustroval Rudolf Doulík. Ve středu 17. dubna se od 17:00 hodin uskutečnila s oběma autory 

v sálku knihovny beseda o tom, jak kniha vznikala, spojená s autogramiádou. Vstupné 

zdarma. 

Zdroj: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem 
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ŠKOLSTVÍ 

MATEŘSKÉ ŠKOLY 

MŠ Drtinova 

„Novopacký slavíček“ 
Na pěvecké soutěži „Novopacký slavíček“ získaly ve středu 3. dubna v Nové Pace v kategorii 

„A1“ z královédvorské MŠ Drtinova Táňa Kremličková (s písněmi „Chovejte mě má 

matičko“ a „Voda, voděnka“) a Zuzana Škaloudová (s písněmi „Pásla ovečky“ a „Mravenci“) 

zlaté pásmo a Anna Brentnerová (s písněmi „Cib, cib, cibulenka“ a „Kočičí písnička“) pásmo 

stříbrné. Ve stejné kategorii pak zlaté pásmo získal i Jáchym Jirousek z MŠ Lipnice 

(odloučeného pracoviště MŠ Drtinova) s písněmi „Kdybys měla má panenko sto ovec“ 

a „Zvonky“.  

Zdroj: výsledková listina soutěže „Novopacký slavíček“ 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Prázdniny 
Velikonoční prázdniny připadly ve školním roce 2018/2019 na čtvrtek 18. a na pátek 

19. dubna 2019. 

 

Zápisy dětí do prvních tříd základních škol 
Zápisy dětí do prvních tříd pro školní rok 2019/2020 se na základních školách zřizovaných 

naším městem uskutečnily počátkem měsíce dubna, konkrétně ve středu 3. dubna od 12:00 do 

18:00 hodin a ve čtvrtek 4. dubna od 12:00 do 16:00 hodin, a týkaly se především dětí 

narozených v období od 1. září 2012 do 31. srpna 2013. 

K zápisům přišlo se svými rodiči celkem 193 dětí, o odklad povinné školní docházky 

požádali rodiče pro 24 z nich.  

Pro srovnání – v roce 2018 se k zápisu do 1. tříd základních škol zřízených městem 

dostavilo 199 dětí, tedy o 6 děti více než v letošním roce (o odklad povinné školní docházky 

požádali rodiče pro 31 dětí, v letošním roce to tedy bylo o sedm žádostí méně). V roce 2017 

bylo u zápisu 191 dětí (o odklad povinné školní docházky žádali rodiče pro 37 dětí). 

Zdroj: město Dvůr Králové nad Labem a příslušné zápisy v kronice našeho města za rok 2017 

a 2018 
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Základní škola Schulzovy sady 

Zápis dětí do prvních tříd 
Do ZŠ Schulzovy sady přišlo k zápisu 75 dětí, o odklad požádali rodiče 

dvanácti z nich. Ve škole budou v následujícím školním roce otevřeny tři 

třídy prvňáčků. 

 

V pěvecké soutěži soutěžily i žákyně školy 
Soutěže „Novopacký slavíček“ se v Nové Pace vedle královédvorských mateřských škol 

a ZUŠ R. A. Dvorského zúčastnily (v kategorii „A2“) i Eliška a Tereza Johnovy, žákyně 

ZŠ Schulzovy sady. Obě za svůj sólový zpěv získaly zlaté pásmo, Tereza za přednes písní 

„Kdyby byl Bavorov“ a „Jaro, léto, podzim, zima“, Eliška za přednes písní „Na tom 

Bošileckým mostě“ a „Bylo jedno paraplíčko“. 

Zdroj: ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem a výsledková listina soutěže „Novopacký 

slavíček“ 

 

Základní škola Strž 

Zápis do prvních tříd 
Dvě první třídy budou otevřeny na ZŠ Strž. K zápisu se dostavilo 47 dětí, 

o odklad požádali rodiče sedmi z nich.  

 

„Cestička do školy“ 
Dílny „Cestička do školy“ pokračovaly také v dubnu, a to v úterý 9. dubna od 13:00 do 

15:00 hodin na téma „Hrajeme si se zvířátky“ 

Zdroj: ZŠ Strž Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní škola Podharť 
Zápis do první třídy 
Do ZŠ Podharť se k zápisu dostavilo 35 dětí, o odklad povinné docházky bylo 

požádáno u jednoho dítěte. Škola otevře jednu první třídu. 

 

Vyhlášení volna 
V souladu se zákonem č. 561/2004 vyhlásila ředitelka pro žáky školy z organizačních důvodů 

na pondělí 29. a na úterý 30. dubna 2019 volno. 

 

„Příběhy našich sousedů“ 
Na začátku školního roku 2018/2019 se také zdejší škola zapojila do vzdělávacího projektu 

neziskové organizace Post Bellum Praha „Příběhy našich sousedů“.  
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Žákyně 9. třídy Barbora Heřmanová, Nikol Šormová, Matylda Svobodová a Adéla 

Šindelářová nejprve natočily audionahrávky s pamětnicí Martou Čermákovou, která 

vzpomínala na druhou světovou válku, ale především jim vyprávěla o nespravedlnostech, 

páchaných tehdejším režimem během padesátých let na řadě našich občanů. Před vánočními 

svátky děvčata navštívila Státní archiv v Trutnově, kde jim zdejší pracovníci vysvětlili, jak je 

zapotřebí pracovat s historickými prameny. Následovala exkurze v Českém rozhlase v Hradci 

Králové, odkud si přivezly profesionálně zpracovaný audiozáznam, posledním krokem pak 

bylo vytvoření powerpointové prezentace. 

Závěrečná prezentace projektu se uskutečnila ve čtvrtek 25. dubna 2019 od 

17:00 hodin v Hankově domě, kde i žáci z ostatních  královédvorských základních škol 

představili výsledky své práce ostatním.  

Zdroj: ZŠ Podharť Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní škola 5. května 

Zápis do první třídy 
ZŠ 5. května přivítala u zápisu 36 dětí, odklad povinné školní docházky budou 

mít 4 děti. Škola tak na podzim otevře jednu první třídu. 

 

Cvičení „Škola 2019“ 
Součástí třídenního preventivního cvičení „Škola 2019“ strážníků královédvorské městské 

policie v budově ZŠ 5. května bylo nacvičování postupů se žáky i pedagogy při řešení 

krizových situací.  

Jak řekl ředitel školy Radan Černý: „Jsem rád, že jsme mohli tuto akci absolvovat. Na 

konkrétních příkladech jsme totiž viděli, jak můžeme bezpečnost na naší škole ještě zvýšit. 

Také je dobře, že si mohli žáci vyzkoušet například postupnou evakuaci z ohrožených tříd.“  

K výsledku cvičení se vyjádřil i starosta města Jan Jarolím: „Chtěl bych poděkovat 

všem, kteří se do cvičení zapojili, protože vím, že se jednalo o akci velmi náročnou na 

organizaci. A i kdyby si děti zapamatovaly pouze zlomek toho, co měly možnost se přiučit 

a vyzkoušet si, jak se v takové vypjaté situaci chovat a co naopak nedělat, je to dobře, protože 

nikdo nevíme, co se může stát a jim to třeba v budoucnu může skutečně pomoci.“  

(Další informace o cvičení viz tato kronika, kapitola Městská policie Dvůr Králové nad 

Labem/Strážníci zakončili své třídenní cvičení simulací zákroku proti ozbrojenému muži 

v budově školy) 

Zdroj: ZŠ 5. května Dvůr Králové nad Labem 
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Základní škola speciální a praktická škola 

Diakonie ČCE Vrchlabí, odloučené 

pracoviště Dvůr Králové nad Labem 

Zápis do školy 
Základní škola speciální a praktická škola DČCE, odloučené pracoviště Dvůr Králové nad 

Labem je diakonickou školou s Montessori prvky určenou pro děti se všemi stupni mentálního 

postižení, s kombinovanými vadami a s autismem. Přijímá děti v oboru vzdělání základní 

školy speciální i do přípravného stupně základní školy speciální. Nabízí poradenskou činnost; 

nadstandardně vybavené učebny; pobyt ve školní družině; ovoce a mléko; obědy pro děti 

z rodin v tíživé situaci zdarma; podpůrnou péči – logopedii, ergoterapii, arteterapii, snoezelen, 

caviaterapii, muzikoterapii; zimní pobyt na horách; letní pobyt v termálních lázních na 

Slovensku; plavání; zajištění tří pedagogických pracovníků ve výuce (zdarma); vánoční dárky 

pro všechny děti zdarma apod.  

Zápis se uskutečnil v úterý 9. dubna 2019 od 12:00 do 18:00 hodin. 

Zdroj: Základní škola speciální a praktická škola DČCE, Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní umělecká škola R. A. Dvorského 
Při příležitosti oslav 70 let od vzniku základní umělecké školy připravuje 

škola po celý rok 2019 koncerty, výstavy a vystoupení s názvem „Slavíme“. 

 

„Novopacký slavíček“ 
Gymnázium a SOŠPg v Nové Pace uspořádaly i v letošním roce soutěž mateřských, 

základních, základních uměleckých a středních škol „Novopacký slavíček“, které se 

každoročně účastní na 300 soutěžících. Ve středu 3. dubna se jí zúčastnili i žáci pěveckého 

oddělení Zdeňka Jirouska a Jany Machkové. 

V kategorii „A2“ získala zlaté pásmo Laura Bénová s písněmi „Koulelo se koulelo“ 

a „Kluci kočičí“, v kategorii „A3“ se na 2. místě umístila Ema Siřišťová s písněmi „Už se 

fašang krátí“ a „Zvonky“ a na 3. místě Dorota Hamplová s písněmi „Vyletěla holubička“ 

a „Duhová kulička“.  

 

Koncert „Silmaril a The Arcane Legacy“ 
V sobotu 6. dubna vystoupila od 18:00 hodin v koncertním sále ZUŠ skupina The Arcane 

Legacy, která se skládá z bývalých absolventů školy. Jako předkapela vystoupila také kapela 

Silmaril. Na koncertě zazněly i vlastní rockové kompozice. Vstupné dobrovolné. 

 

Dubnový koncert 
Na dalším z pravidelných veřejných koncertů vystoupili v sále školy v pondělí 29. dubna od 

18:00 hodin žáci hudebního oboru. 

  



146 
 

„Slavíme – 70 let dětem“ 
Ve čtvrtek 11. dubna od 18:00 hodin se v sále školy konal koncert učitelů hudebního 

a vernisáž výstavy učitelů výtvarného oboru.  

Na slavnostním večeru k výročí školy se střídala hudba se slovy, na programu byly 

skladby klasické i populární, poezie i slavnostní otevření výstavy v galerii Otto Gutfreunda. 

 

„Slavíme“ 
Pro veřejnost se pak v sále Hankova domu uskutečnil komponovaný pořad „Slavíme“, na 

kterém vystoupily všechny obory školy. Vystoupení pořádala ZUŠ společně se Spolkem 

rodičů a přátel dětí ZUŠ R. A. Dvorského ve středu 24. dubna od 8:30 a od 10:00 hodin pro 

školy a od 17:00 hodin pro ostatní zájemce. Vstupné 30 a 60 Kč.  

Zdroj: ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem a výsledková listina soutěže 

„Novopacký slavíček“ 

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Dům dětí a mládeže Jednička 
XV. ročník „Dvorské Jedničky“ 
V dubnu roku 2005 se v našem městě uskutečnil první ročník taneční soutěže 

„Dvorská Jednička“. Během doby se tato soutěž rozrostla z původně malé 

regionální soutěže ve významnou taneční událost, která se koná během celého dubnového 

víkendu a která každoročně zaplní prostory Hankova domu mnoha stovkami soutěžících.  

Nebylo tomu jinak ani v letošním roce, kdy o poháry, medaile a diplomy přijelo na 

taneční parket bojovat více než tisíc soutěžících, takže nakonec bylo nezbytné soutěž rozdělit 

a zcela osamostatnit kategorii orientálních tanců. Ta se tak poprvé uskutečnila až o týden 

později. 

Zdroj: z příspěvku O. Černoty z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku 

upravila kronikářka 

 

„Belly dance DK“ 
Výše avizovaná nepostupová pohárová soutěž v orientálních tancích se tak v Hankově domě 

uskutečnila v sobotu 13. dubna 2019 a pět porotkyň z celé České republiky nemělo 

rozhodování o nejlepších tanečních kolektivech, sólových vystoupeních nebo o vystoupení 

dvojic či trojic rozhodně vůbec jednoduché, neboť na jevišti Hankova domu se během dne 

vystřídalo více než 60 vystoupení.  

 

„Stříbrná zeměkoule“ 
„Hliník, unikátní kov, který je plně recyklován ze 100 %, a to znovu a znovu. Proto nevzniká 

žádný odpad!“ Tak vysvětlují pořadatelé ekologické soutěže Stříbrná zeměkoule to, proč se 

hliník sbírá. Soutěž byla vyhlášena v září 2018, ukončena byla 8. dubna 2019, její součástí 

bylo i zaslání tří fotografií z průběhu sbírání materiálu. Letošního ročníku se zúčastnily děti 
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a další soutěžící z devíti školských zařízení. Dohromady tak všichni vytřídili 320 kg hliníku 

(sbírala se víčka od jogurtů, plechovky od nápojů, obaly od čokolády, paštik a protlaků či 

svíček i čisté obaly od jídel). 

Vyhlášení výsledků se uskutečnilo v úterý 16. dubna. Nejúspěšnějším sběratelem 

12. ročníku soutěže se stala ZŠ Podharť, jejíž žáci nasbírali 107 kg hliníku a získali tak 

putovní pohár. Druhá byla 4. D ZŠ Schulzovy sady s 56 kilogramy; třetí místo obsadila 

MŠ Dubenec se 42 kg; čtvrtá byla MŠ Drtinova s 33 kg; pátá byla MŠ Žireč s 25 kg; šesté 

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem – Klub Natura s 22 kg; sedmá ZŠ a PrŠ Dvůr Králové 

nad Labem s 19 kg; osmý Dům dětí a mládeže Jednička s 10 kg a devátou příčku obsadila 

MŠ Radost Třebihošť, která nasbírala 6 kg hliníku. 

Všechny zúčastněné skupiny si odnesly krásné ceny a diplomy a i když se nepodařilo 

překonat rekord z roku 2016, kdy děti nasbíraly 395 kg hliníku, byl i letošní ročník soutěže 

velmi úspěšný.  

Zdroj: z příspěvků A. Huškové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku 

upravila kronikářka 

 

„Den Země“ s Jedničkou – „Les plný tajemství“ 
DDM Jednička akci „Les plný tajemství“ nabídl základním a středním školám při příležitosti 

oslav „Dne Země“.  

Trasa dvouhodinové lesní exkurze vedla kolem toku Hartského potoka, kde na děti 

čekalo několik překvapení. U skály nad stezkou hledaly kus pískovce s otiskem škeble, 

pátraly, co se skrývá ve velkém pařezu, a když našly dva provázky, vytáhly z něj krabičku 

s drahými kameny a lahvičku s českými granáty. Dál je čekal obrázkový test „Poznej stromy 

podle listů“, hledání jeleního parohu ve větvích a také do skály vytesaný portrét psa Dona, 

který posloužil jako úvod do tematiky myslivosti. Pro názornost si děti prohlédly několik 

obrázků a mapek, z kterých poznaly, kde pramení Hartský potok a jak vypadá a hnízdí jeden 

z jeho obyvatel, skorec vodní.  

Exkurze se zúčastnilo 39 dětí – dvě třetí třídy ze ZŠ Podharť – k jejímu 

bezproblémovému průběhu přispělo i pěkné počasí. 

 

„Jarní vejšlápek“ 
Turistický pochod pro malé i velké „Jarní vejšlápek“ patří k tradičním akcím Jedničky. 

Letošní ročník se konal již po osmnácté. Oproti loňskému roku byla trasa opět pozměněna 

a navíc zpestřena obrázky a mapami, které účastníky seznamovaly se živou i neživou přírodou 

kolem Hartského potoka, na jednom ze zastavení byly i ukázky několika drahých kamenů 

a zkamenělina škeble z kocbeřského kamenolomu.  

Nechybělo občerstvení – čaj a oplatka (poté, co účastníci správně odpověděli na 

turistickou otázku) – i možnost opéci si buřty, v cíli na všechny účastníky čekal diplom.  

Letošního pochodu se zúčastnilo celkem 42 účastníků, pochod se konal ve čtvrtek 

18. dubna, start byl od 9:00 do 11:00 hodin, délka pochodu byla 5 kilometrů a startovné činilo 

15 Kč.  

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

kronikářka 
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Velikonoční bowling 
Ve čtvrtek 18. dubna – o velikonočních prázdninách – se pro příznivce bowlingu v restauraci 

U Laušmanů (Cosmo bowling) konal Velikonoční turnaj, poslední turnaj v tomto školním 

roce. Zúčastnilo se ho 19 hráčů, kteří hráli na třech drahách po šesti a sedmi hráčích 

rozdělených do dvou kategorií podle ročníku svého narození. 

Všichni hráči si odnesli sladkou odměnu, ti nejlepší z jednotlivých kategorií cenu 

a diplom a Vít Kudrnovský, hráč s největším počtem bodů, také pohár. 

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

upravila kronikářka 

 

ZPRÁVY ZE SPORTU 

ASPV TJ Sokol Lipnice 

28. ročník pochodu 
V sobotu 20. dubna uspořádal TJ Sokol Lipnice již 28. ročník pochodu, který tradičně vede 

v okolí Lipnice a který se těší oblibě velkého počtu malých i velkých účastníků. Start 

z lipnického hřiště byl od 13:00 do 14:30 hodin, startovné činilo 25 Kč.  

Zdroj: ASPV TJ Sokol Lipnice 

 

SAFARI PARK DVŮR KRÁLOVÉ 

35. ročník „Safari běhu ČSOB“ 
V Safari Parku odstartoval v sobotu 6. dubna 35. ročník „Safari běhu 

ČSOB“, který jako jediný závod v České republice nabízí běžecké tratě 

vedoucí Africkým nebo Lvím safari. 

Letošní ročník přilákal rekordní počet běžců, takže pro zajištění jejich pohodlí a dostupnost 

všech služeb, museli organizátoři přihlašování účastníků uzavřít již před závodem.  

Závodníci si mohli vybrat ze tří druhů běhů. Zahájil je oblíbený rodinný běh na 2 km, 

který odstartoval v 10:00 hodin (trasa vedla Lvím safari) a kterého se zúčastnilo 275 dětí. Po 

něm byl v 11:00 hodin odstartován závod na 5 kilometrů a hlavní závod – běh na 10 km byl 

zahájen ve 12:00 hodin. Dospělých se na start postavilo 818. 

Startovným běžci přispívali na projekty, týkající se nosorožců, přispět bylo možné 

také nákupem triček ze speciální edice „Nechci být poslední“ s obrázkem mláděte nosorožce. 

Výtěžek letošního ročníku přesáhl částku 300 tisíc Kč a byl stejně jako v loňském roce 

věnován na speciální konto Wildlife, ze kterého královédvorské zoo financuje své 

ochranářské projekty. V tomto případě běžci podpořili návrat pěti nosorožců do volné přírody, 

který by se měl uskutečnit ve druhé polovině června. Tři nosorožci pocházejí 

z královédvorské zoo, dva jsou z jiné části Evropy. 
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Dosud největší přesun nosorožců z Evropy do Afriky organizuje královédvorská zoo 

společně s několika dalšími institucemi. Cílem cesty je národní park Akagera ve Rwandě, kde 

by měli nosorožci založit novou chovnou skupinu. Do Dvora Králové nad Labem také přijede 

manažer národního parku Akagera, se kterým bude zoo domlouvat poslední podrobnosti 

transportu.  

 

Zahájení nové sezony 

Na Velký pátek (19. dubna) byla v Safari Parku zahájena hlavní sezona. Návštěvníkům se tak 

letos poprvé otevřely brány Afrického a Lvího safari, v průběhu velikonočního víkendu se 

v zoo uskutečnilo i oblíbené pletení pomlázek. 

Největší letošní novinkou je otevření mostu v africkém stylu. Návštěvníky převede 

přes velké jezero s pelikány a poskytne jim i výhled na podmáčené louky s voduškami. 

Nahradil starý betonový most, který již byl v dezolátním stavu a navíc více odpovídá 

stavbám, které se v Africe stavěly v první polovině minulého století. Na jeho výstavbu zoo 

vynaložilo částku 27 mil. Kč. Novou klec již také mají africké opice guerézy a vrcholí 

výstavba žirafince. 

Vstupné pro letošní sezonu zůstalo beze změn – 230 Kč pro dospělé; 180 Kč snížené 

vstupné pro děti, studenty a důchodce a rodiny s dětmi uhradí za dospělého 200 Kč a za dítě 

160 Kč. Zvýšil se pouze poplatek za vjezd vlastním autem do Afrického safari a Lvího safari, 

a to ze 190 na 240 Kč. 

 

V Safari Parku se narodilo další mládě hrabáče kapského 
V měsíci dubnu se v královédvorském Safari Parku narodilo samici Skyle a samci Ekovi – 

dvojici hrabáčů kapských, nočních živočichů subsaharské Afriky – již druhé mládě. Jeho 

porodní váha byla ale pouze 1,5 kilo, což byla hraniční porodní váha, takže ošetřovatelé měli 

obavu, aby po porodu nedošlo k nějakým komplikacím. Další obava pramenila z toho, aby 

matka své mládě nezalehla, proto bylo hned po narození přeneseno od matky na odchovnu do 

zázemí zahrady, kde mu ošetřovatelé připravili speciální ubytování vyhřívané infralampou 

a s příslušnou vzdušnou vlhkostí. Ke své matce je tak mládě na krmení zatím vždy donášeno, 

a to po celý den, zhruba každé tři hodiny. V současné době se zdá, že je vše v pořádku 

a mládě je již mimo nebezpečí. Skyla i nadále zůstává v expozici pavilonu, který je ale 

z důvodu zajištění jejího klidu pro návštěvníky otevřen zatím jen omezeně. Samec Eko byl 

dočasně přemístěn na jiné místo. 

Zajímavostí je skutečnost, že toto vzácné mládě má v zoo již svůj speciální suvenýr. 

Safari Gastro umístilo podobu malého hrabáče na speciální edici zálohovaných Chombo 

kelímků, které v zoo nahradily jednorázové plastové kelímky, a za které si zákazník může 

vyzvednout zálohu po jejich vrácení, nebo si zálohu nevyzvednout a kelímek si odnést domů 

jako unikátní suvenýr. 

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

„Putování 2019“ 
„Putování 2019“ je akce, která má široké veřejnosti přiblížit a ozřejmit problémy, se kterými 

se musí potýkat ti, kteří neměli to štěstí jako ostatní populace a narodili se jako autisté.  

Na podporu osvěty problematiky autismu se v zasedací místnosti starosty města 

konala ve středu 3. dubna od 17:00 hodin beseda, jejíž součástí byly i ukázky produkce 

chráněné dílny KC Kopec a didaktických hraček. Ve čtvrtek 4. dubna se pak v 8:00 hodin 

uskutečnil u městského informačního centra na náměstí T. G. Masaryka start další etapy 

pochodu, jejímž cílem byl Červený Kostelec. Záštitu nad touto etapou převzal starosta našeho 

města Jan Jarolím, organizátoři vyzývali, aby se zájemci připojili alespoň na část pochodu. 

Celé putování skončilo v pondělí 15. dubna v Hradci Králové. 

Zdroj: projekt Adventor, o. s. 

 

„Ukliďme svět – ukliďme Česko“ v našem městě 
Je potěšitelné, že se do iniciativy „Ukliďme svět – ukliďme Česko“ zapojují i královédvorské 

politické strany a uskupení. Méně potěšitelné ovšem je, kolik toho v našem městě v jedné 

nepříliš rozsáhlé lokalitě tito dobrovolníci za pouhé tři hodiny „dokázali nasbírat“. 

Osm dobrovolníků v sobotu 13. dubna v oblasti od Alešovy ulice podél vlečky 

směrem ke koupališti posbíralo 70 kg plastů, 400 kg objemného odpadu, 150 kg skla, 300 kg 

pneumatik, 30 kg elektroodpadu, 22 kg těžkého železa, 29 kg ostatního železa a 4,5 kg 

hliníkových plechovek! 

Dobrovolníkům patří za jejich aktivitu a námahu poděkování, ti, kteří si sem tento 

odpad „odložili“, by se ale nad svojí činností měli asi hluboce zamyslet…(do sběrného dvora 

a ke kontejnerům na nejrůznější odpad to totiž z této lokality nemají daleko). 

Zdroj: vlastní akce 

 

Misericordia, o. p. s., 

Dvůr Králové nad Labem 

Individuální kurz základních počítačových dovedností 
Ve středu 17. dubna mohli zájemci ve věku od 18 do 63 let nezávazně navštívit od 10:00 do 

12:00 nebo od 15:00 do 17:00 hodin Misericordii, aby zde získali informace o bezplatném 

kurzu počítačových dovedností.  

Účelem kurzu je naučit účastníky samostatně pracovat s e-mailem, vyhledat si práci, 

bydlení, kontakt na instituce, pohybovat se bezpečně na sociálních sítích, napsat si životopis 

atd. Do kurzu, který je hrazen z projektu „Služby sociální prevence“, se zájemci mohli zapojit 

kdykoliv. 

Zdroj: Misericordia, o. p. s., Dvůr Králové nad Labem 
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Diakonie Českobratrské církve 

evangelické Dvůr Králové nad Labem 

Setkání svépomocné skupiny rodin pečujících o člověka s demencí 
V úterý 9. dubna se od 17:00 hodin v sídle střediska Diakonie na Benešově nábřeží 

uskutečnilo další setkání svépomocné skupiny pro rodinné příslušníky pečující o člověka 

s demencí. Tato setkání pečujícím rodinám nabízejí možnost získat řadu informací o tom, jak 

člověku s demencí pomáhat a jak pečovat nejen o něho, ale i o sebe sama. Účastníci mohou na 

setkání získat odpovědi na konkrétní otázky a zároveň jsou pro ně setkání místem pro výměnu 

zkušeností, které s sebou nelehký život s takto nemocným člověkem přináší. Svépomocnou 

skupinu vedou dvě zkušené pracovnice střediska Diakonie Dvůr Králové nad Labem, zájemci 

o účast se setkání mohou zúčastnit po předchozí domluvě. 

Zdroj: Diakonie ČCE Dvůr Králové nad Labem 

 

MAS Královédvorsko 

„Sociální sítě prevence pro rodiče“ 
Workshop „Sociální sítě prevence pro rodiče“ se uskutečnil v salonku 

Hankova domu ve čtvrtek 11. dubna 2019 od 16:30 hodin. 

 

„Příběhy našich sousedů“ 
Na slavnostní prezentaci příběhů pamětníků z Královédvorska se v Hankově domě ve čtvrtek 

25. dubna se svými příspěvky představili žáci základních škol z našeho města, z Bílé 

Třemešné a z Dubence a studenti královédvorského gymnázia. 

(Další informace viz příspěvek u ZŠ Podharť této kroniky a příspěvek Projekt „Příběhy našich 

sousedů“ v sekci Městské události). 

Zdroj: MAS Královédvorsko, z. s. 

 

Dětské centrum Dvůr Králové nad Labem 

„Čarodějnický rej“ a „Den otevřených dveří“ 
Zábavný den plný soutěží a her, spojený s opékáním vuřtů a s prohlídkou zařízení uspořádalo 

Dětské centrum Dvůr Králové nad Labem v pondělí 29. dubna 2019 od 10:00 do 16:30 hodin.  

Každé dítě, které se akce zúčastnilo, obdrželo malý dárek.  

Zdroj: Dětské centrum Dvůr Králové nad Labem 
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Klub železničních modelářů Dvůr Králové nad Labem 

„Výstava modelové železnice“ 
V tělocvičně královédvorského gymnázia se od pondělí 29. dubna do středy 1. května 2019 od 

9:00 do 17:00 hodin uskutečnila „Výstava modelové železnice“. Vedle kolejišť a prací 

dospělých členů si návštěvníci mohli prohlédnout také kolejiště a práce dětí z KŽM.  

Vstupné 40 Kč bude využito na činnost klubu, pro školní třídy a osoby do 130 cm bylo 

vstupné dobrovolné. 

Zdroj: Klub železničních modelářů Dvůr Králové nad Labem 

 

Děkanství Dvůr Králové nad Labem 

a SHŠ Legenda Aurea 

„Událost Velkého pátku ve Dvoře Králové nad Labem“  
Divadelní hru o umučení Ježíše Krista měli zájemci možnost zhlédnout v parku Schulzovy 

sady u altánu v neděli 14. dubna 2019 od 14:00 hodin. Vstupné dobrovolné. 

Zdroj: Děkanství Dvůr Králové nad Labem 

 

Spolek Katalpa, z. s., Dvůr Králové nad Labem 

Spolek zahájil prodej věcí  
Snížit množství vyprodukovaného odpadu a zároveň dát starým či již nepoužívaným věcem 

nový život se v našem městě rozhodl spolek Katalpa, z. s.  Darováním těchto věcí se pomůže 

potřebným a navíc se tím prodlouží životní cyklus věcí, které denně končí na skládce.  

Od začátku letošního roku tak bylo možné do RE-USE centra v Rokycanově ulici 

(v bývalém areálu Eurovia) odevzdávat nepotřebné, ale funkční věci, které již spolek 

potřebným v několika případech poskytl pouze na základě e-mailových požadavků. 

V současné době je ale již darovaných věcí tolik (800 kg jich například spolek získal při 

celoměstském sběru pořádaném ve spolupráci s technickými službami města ve dnech 15. až 

18. dubna 2019), že spolek v sobotu 27. dubna 2019 mohl slavnostně otevřít i prodejnu. 

Ta tak nabízí kuchyňské potřeby (skleničky, hrnečky, nádobí atd.), dekorační 

předměty (vázy, keramiku, obrazy apod.), dětské hračky a hry, knihy, časopisy, CD, DVD, 

nábytek (stolky, skříňky, křesla atd.), lustry, lampičky, lůžkoviny, ručníky, oblečení, kabelky 

a řadu dalších věcí.  

Otevřeno bude každou poslední sobotu v měsíci, vždy od 9:00 do12:00 hodin 

a návštěvníci s sebou mohou přinést i věci, které již nepotřebují, ale které jsou funkční a čisté 

a které chtějí do RE-USE centra odevzdat. V případě potřeby může spolek Katalpa zdarma od 

původních majitelů zajistit také odvoz. Věci pracovníci RE-USE centra následně prodají za 

symbolickou cenu a výtěžek z prodeje využijí na provoz centra. 

Zdroj: spolek Katalpa, z. s., Dvůr Králové nad Labem 
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Hasičský záchranný sbor České4 republiky 
„Hasič roku“ 
Ve čtvrtek 11. dubna byli v reprezentačních prostorech Španělského sálu 

Pražského hradu oceněni v rámci jubilejního 10. ročníku prestižní ankety 

„Hasič roku“ nejlepší hasiči, zaměstnanci nebo členové kolektivů.  

Hasičem roku se stal npor. Zdeněk Šedivka z královédvorské hasičské 

stanice, který ocenění získal nejen za svoji téměř čtyřicetiletou práci, ale také za své sportovní 

úspěchy v disciplínách požárního sportu. 

Zdeněk Šedivka nejdříve působil jako výjezdový hasič, poté jako velitel družstva 

a 1. července 2014 se stal velitelem stanice ve Dvoře Králové nad Labem. Řadu let také 

reprezentuje ČSSR a ČR v požárním sportu. Je držitelem stříbrné medaile ve dvojboji 

a bronzové medaile ve výstupu na věž v celorepublikové soutěži v roce 1988. V roce 1989 

získal 3. místo v běhu a o rok později ve všech třech individuálních disciplínách. U HZS 

Královéhradeckého kraje se stal počátkem nového tisíciletí vedoucím krajského 

reprezentačního výběru v požárním sportu, který na posledním „Mistrovství republiky 

v požárním sportu“ v Liberci dovedl až na medailové pozice. Je také pravidelným 

spoluorganizátorem „Mistrovství České republiky v klasických disciplínách CTIF“, které 

hostí sportovní stadion ve Dvoře Králové nad Labem.  

Jeho nominace na ocenění „Hasič roku“ vzešla od příslušníků, kteří v průběhu 

několika let působili a trénovali pod jeho vedením. 

Ocenění v podobě skleněné hasičské přilby, těžítka a dárkového koše si převzal 

z rukou ministra vnitra Jana Hamáčka a generálního ředitele HZS ČR genmjr. Drahoslava 

Ryby. 

Zdroj: HZS Královéhradeckého kraje  

 

Policie České republiky 

KŘP Královéhradeckého kraje 

Obvodní oddělení PČR Dvůr Králové nad Labem 

Dopravní nehoda v Legionářské ulici  
V pátek 12. dubna krátce před půl desátou dopoledne došlo v Legionářské ulici k dopravní 

nehodě. Ženu, která přecházela po přechodu za kruhovým objezdem, srazil řidič automobilu 

Škoda. Podle dosud zjištěných skutečností řidič ženu zřejmě přehlédl. Chodkyně po nárazu 

skončila na vozovce, utrpěla těžké zranění a do péče si ji museli převzít přivolaní záchranáři. 

Provedená dechová zkouška na alkohol vyšla u řidiče negativně, hmotná škoda byla 

předběžně vyčíslena na 20 tisíc korun. 

Zdroj: Policie ČR 

  

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=702153&x=800&y=599&hash=7149fc351594ff5523091c8917f8a380&ratio=1
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Domov sv. Josefa v Žirči 
Benefiční koncert Mariana Jurečky a Porta Bohemica 
Domov sv. Josefa upořádal v kostele sv. Anny v Žirči benefiční koncert, na 

kterém zazněly skladby od baroka až po současnost a na kterém se představilo 

uskupení Porta Benefica a také bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka. 

Koncert se konal v sobotu 27. dubna 2019 od 18:00 hodin, výtěžek byl použit na nákup 

nových oken pro budovy v areálu „Domova“.  

Zdroj: Domov sv. Josefa v Žirči 

 

Revitalizace Kuks, o. p. s. 

„Zahradnické trhy“ 
České farmaceutické muzeum v hospitálu Kuks uspořádalo na nádvoří barokního areálu od 

pátku 26. do neděle 28. dubna „Zahradnické trhy“. 

Vybírat bylo možné z bohaté nabídky balkónových i zahradních květin, ovocných 

stromů, skalniček, kaktusů atd., zájemci mohli získat i cenné informace v zahrádkářské 

poradně nebo na vystoupeních odborníků z Katedry farmaceutické botaniky Univerzity 

Karlovy v Hradci Králové. Dozvěděli se tak více o pěstování léčivých rostlin a zelených super 

potravin, divokých bylin, jedlém plevelu, o koření a jeho účincích, o výrobě bylinných mastí, 

tinktur nebo odvarů apod. Nechyběly informace o činnosti včel v jejich každodenním životě 

i o tom, že na své zahradě nemají s přírodou bojovat, ale mají s ní spolupracovat… 

Trhy provázel velký zájem návštěvníků. 

Zdroj: Revitalizace Kuks, o. p. s. 

 

POČASÍ V NAŠEM MĚSTĚ 

Počasí v měsíci dubnu 
Minimální teplota se v dubnu letošního roku pohybovala v rozmezí od -1,9 °C (v úterý 

2. dubna 2019) do +8,4 °C (ve středu 24. dubna 2019). V roce 2018 se minimální teploty 

pohybovaly v rozsahu od -2 °C do + 10,5 °C. 

Maximální teplota se v dubnu pohybovala v rozmezí od +3,7 °C (v pátek 12. dubna 

2019) do +27,1 °C (v pátek 26. dubna 2019), teploty nad 20 °C byly naměřeny ve čtyřech 

dnech (v pátek 19. a v sobotu 20. dubna a ve čtvrtek 25. a v pátek 26. dubna), teplota nad 

+25 °C byla naměřena jednou. 

V roce 2018 se teploty pohybovaly v rozsahu od +4,2 °C do +26,4 °C, teploty nad 

20 °C byly naměřeny dokonce čtrnáctkrát (z toho třikrát nad +25 °C), což koresponduje 

i s tím, že loňský duben byl nejteplejším dubnem za předchozích 37 let. 

Zdroj: meteostanice Gymnázia Dvůr Králové nad Labem 
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TEPLOTY V DUBNU 2019 

Datum Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota 

1. 4. 2019 + 0,8 °C + 5,2 °C + 9,5 °C 

2. 4. 2019 - 1,9 °C + 7,1 °C + 15,3 °C 

3. 4. 2019 + 2,1 °C + 9,9 °C + 16,6 °C 

4. 4. 2019 + 2,6 °C + 11,5 °C + 16,6 °C 

5. 4. 2019 + 3,5 °C + 12,1 °C + 19,2 °C 

6. 4. 2019 + 4,2 °C + 9,6 °C + 17,1 °C 

7. 4. 2019 + 0,5 °C + 9,5 °C + 17,5 °C 

8. 4. 2019 + 3,7 °C + 10,8 °C + 17,7 °C 

9. 4. 2019 + 3,3 °C + 8,0 °C + 17,1 °C 

10. 4. 2019 + 2,1 °C + 4,7 °C + 8,5 °C 

11. 4. 2019 + 0,2 °C + 2,4 °C + 5,4 °C 

12. 4. 2019 - 1,0 °C + 1,6 °C + 3,7 °C 

13. 4. 2019 + 0,8 °C + 2,3 °C + 5,3 °C 

14. 4. 2019 + 0,6 °C + 5,5 °C + 10,8 °C 

15. 4. 2019 + 2,1 °C + 7,4 °C + 11,7 °C 

16. 4. 2019 + 2,2 °C + 6,9 °C + 14,0 °C 

17. 4. 2019 - 0,3 °C + 8,7 °C + 15,5 °C 

18. 4. 2019 + 1,0 °C + 10,7 °C + 17,8 °C 

19. 4. 2019 + 2,7 °C + 12,3 °C + 20,3 °C 

20. 4. 2019 + 2,8 °C + 13,1 °C + 21,5 °C 

21. 4. 2019 + 2,5 °C + 12,5 °C + 19,9 °C 

22. 4. 2019 + 3,9 °C + 9,9 °C + 13,9 °C 

23. 4. 2019 + 4,5 °C + 9,8 °C + 14,3 °C 

24. 4. 2019 + 8,4 °C + 11,9 °C + 18,2 °C 

25. 4. 2019 + 7,3 °C + 15,9 °C + 24,8 °C 

26. 4. 2019 + 7,9 °C + 16,6 °C + 27,1 °C 

27. 4. 2019 + 6,7 °C + 9,6 °C + 14,4 °C 

28. 4. 2019 + 3,8 °C + 8,0 °C + 11,8 °C 

29. 4. 2019 + 5,6 °C + 7,1 °C + 8,1 °C 

30. 4. 2019 + 5,7 °C + 10,8 °C + 15,6 °C 
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FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ A AKCÍ 

Duben 2019 
„Hasič roku“ 
Na slavnostním vyhodnocení jubilejního 10. ročníku ankety Hasič roku převzal npor. Zdeněk 

Šedivka toto ocenění v reprezentačních prostorách Španělského sálu Pražského hradu ve 

čtvrtek 11. dubna z rukou ministra vnitra Jana Hamáčka a generálního ředitele Hasičského 

záchranného sboru ČR genmjr. Drahoslava Ryby. 

 
Foto: Hasičský záchranný sbor ČR 

 

Oprava mostu Jana Palacha 

 
V loňském roce došlo na nově opraveném mostě Jana Palacha k poškození vozovky, a tak bylo 

nutné provést příslušnou nezbytnou opravu. V listopadu ale byla z důvodu nízkých teplot 

realizována pouze provizorní oprava propadlé části vozovky. Definitivní oprava byla 

prováděna až v letošním roce, v době od úterý 23. do neděle 28. dubna 2019. 
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Výstava: „Umělci – Artyści. Umění nás spojuje – Łączy nas 

sztuka“ 

 
Návštěvníky vernisáže výstavy uvítalo netradiční hudební vystoupení před budovou Staré 

radnice, hudební doprovod přispěl k příjemné atmosféře i v průběhu vernisáže. 

 

Výstavu zahájila zástupkyně ředitelky muzea Dana Humlová, starosta našeho města Jan 

Jarolím a za královédvorské výtvarníky Miloš Petera, spolupráci obou měst ocenil i starosta 

Kamiennej Góry Janusz Chodasewicz a zástupce polských výtvarníků. 
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Na výstavě se představili jak výtvarní umělci Královédvorska – Ivana Černá, Jaroslav Černý, 

Jiří Holan, Aleš Malý a Miloš Petera, tak umělci z okolí Kamiennej Góry – Janusz Konecki 

a Beata Kornicka-Konecka, Teresa Kępowicz, Marian Wiekiera a Zbigniew Frączkiewicz. 

 

Vzácný přírůstek v Safari Parku  

 
V měsíci dubnu se dvojici hrabáčů kapských – samici Skyle a samci Ekovi – narodilo 

v královédvorské zoo již druhé mládě. 
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Turistická vizitka R. A. Dvorský 

 
 

 

 

Dne 24. března 1899 se v našem městě narodil Rudolf Jan Antonín, 

pozdější populární zpěvák, klavírista, hudební skladatel, kapelník 

a hudební nakladatel R. A. Dvorský. V letošním roce si tak město 

připomnělo již 120. let od jeho narození. K poctě tohoto významného 

královédvorského rodáka se uskutečnila řada akcí, městské muzeum 

pak v dubnu pro sběratele vydalo turistickou vizitku, kterou si mohou 

v muzeu zakoupit za cenu 15 Kč. 

 

 

 

 

 

 

Cena ministryně pro místní rozvoj „Zlatý erb 2019“  

 
 

V rámci 21. ročníku soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby – „Zlatý erb 

2019“ – obsadilo naše město v celostátním kole této soutěže se svým turistickým portálem 

druhé místo v „Kategorii města a obce“. 
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Akce Domu dětí a mládeže Jednička 

XV. ročník „Dvorské Jedničky“ 
Vystoupení všech účastníků soutěže hýřilo v sobotu 6. a v neděli 7. dubna v sále Hankova 

domu nejen barvami, ale i nadšením soutěžících a diváků.  

 

 

 

„Stříbrná zeměkoule“ 

 
Jednou z možností, jak šetřit životní prostředí, je provádět recyklaci surovin. Hliník je 

například možné recyklovat ze 100 %, a to je i smyslem ekologické soutěže „Stříbrná 

zeměkoule“. Letošního ročníku se zúčastnili soutěžící z devíti školských zařízení a společně 

vytřídili 320 kg hliníku. 

Foto: 6x archiv DDM Jednička  
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„Abecední hrátky se zvířátky“ 
 

 

 

 

 

Ve středu 17. dubna se v sálku městské 

knihovny Slavoj uskutečnila prezentace knížky 

„Abecední hrátky se zvířátky“, spojená 

s besedou a s autogramiádou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na titulní straně kroniky událostí v měsíci dubnu 2019: Záběr z vernisáže výstavy „Umělci – 

Artyści. Umění nás spojuje – Łączy nas sztuka“, kterou slavnostně zahájili starostové obou 

partnerských měst – Ing. Jan Jarolím a Janusz Chodasewicz (na snímku vpravo). 

 

Foto: Pokud není uvedeno jinak, autorkou fotografií je kronikářka města. 

 

Příloha: Plakátek výstavy „Umělci – Artyści. Umění nás spojuje – Łączy nas sztuka“ 

s podpisy královédvorských a polských výtvarníků a s podpisem starosty partnerského města 

Kamienna Góra Janusze Chodasewicze.  
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Příloha 1 

 




