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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI 

Schůze rady města a zasedání zastupitelstva města – 

vybraná usnesení 
Rada města na své 19. schůzi ve čtvrtek 2. května 2019 mimo jiné: 

- vzala na vědomí navýšení hodnoty pronajímaného vodohospodářského 

majetku o 20.346.693 Kč za období od 15. září 2015 do 28. února 2019 

a schválila dodatek č. 7 ke smlouvě o provozování vodohospodářského majetku mezi 

městem Dvůr Králové nad Labem a provozovatelem Městské vodovody a kanalizace 

Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., ze dne 27. června 2012; 

- vzala na vědomí protokol o otevírání obálek na stavební práce „Rekonstrukce 

komunikace v ulici Čelakovského“ a na základě doporučení hodnoticí komise 

rozhodla, že vybranou nabídkou je nabídka EUROVIA CS, a. s., Praha 1, s celkovou 

nabídkovou cenou 12.213.529,68 Kč bez DPH, tj. 14.778.370,98 Kč včetně DPH; 

- rozhodla o výběru zhotovitele veřejné zakázky na přeložku plynu „Dvůr Králové nad 

Labem – Úprava křižovatky ulice Nedbalova“, kterým je společnost ADÁMEK 

Jaroměř, spol. s r. o., s cenou díla 437.106,07 Kč bez DPH, tj. 528.898,34 Kč včetně 

DPH; 

- souhlasila s udělením plné moci k zastupování města Dvůr Králové nad Labem ve věci 

podání žádosti o závazné stanovisko k plánovanému záměru „Braunův Betlém – 

Revitalizace Braunova Betléma“ Národnímu památkovému ústavu, státní příspěvkové 

organizaci, Praha 1 – Malá Strana, za který jedná Územní památková správa na 

Sychrově, se sídlem Zámek Sychrov, zastoupená PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem 

územní památkové správy na Sychrově; 

- schválila smlouvu o zpracování osobních údajů se společností QCM, s. r. o., a smlouvu 

o zpracování osobních údajů s Karlem Duškem; 

- souhlasila s navýšením roční částky systémové podpory portálu GIS o 18.900 Kč bez 

DPH (tj. 22.689 Kč včetně DPH) na celkových 161.460 Kč bez DPH (tj. 195.367 Kč 

včetně DPH) a schválila dodatek č. 2 ke smlouvě se spol. T-MAPY, spol. s r. o.; 

- jmenovala Mgr. Janu Kubcovou, MBA, na místo ředitelky Hankova domu, městského 

kulturního zařízení, a to s účinností od 1. srpna 2019; 

- vzala na vědomí oznámení zástupkyně ředitelky městského muzea o přijetí dotace ve 

výši 8.071,41 EUR z Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis v rámci programu 

Interreg V – A Česká republika – Polsko. 

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 19/2019“ 

 

Rada města na své 20. schůzi ve středu 15. května 2019 mimo jiné: 

- schválila v souladu se zákonem o obcích přijetí dotace z rozpočtu Královéhradeckého 

kraje na projekt „Podpora činnosti MIC Dvůr Králové nad Labem“ ve výši 38.000 Kč 

a na projekt „Podpora činnosti sezonního IC – přehrada Les Království ve výši 

34.000 Kč; 

- uložila vedoucí ŠKS-KSCR koordinovat doplnění turistického značení zoo a centra 

města; 
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- schválila poskytnutí daru Pěveckému sboru Záboj, z. s., ve výši 2.000 Kč na dopravu 

členů sboru do Nového Bydžova na přehlídku pěveckých sborů Královských věnných 

měst „Nota bene 2019“; 

- souhlasila se zpracováním akčního plánu rozvoje sportu na léta 2019–2020; 

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

akci „Stěhování textilních strojů z muzea Boženy Němcové v České Skalici do Dvora 

Králové nad Labem“ ze dne 13. května 2019 a rozhodla, že nejvhodnější nabídkou je 

nabídka firmy FORMER, spol. s r. o., Brno, s cenou 490.000 Kč bez DPH; tj. 

592.900 Kč včetně DPH; 

- vzala na vědomí žádost Tomáše Otradovského, DiS., a Ing. Martina Otradovského 

o prodloužení veřejné kanalizace a vodovodu v ulici Vorlech a souhlasila 

s prodloužením v parametrech pro budoucí možný rozvoj této lokality; 

- vzala na vědomí zprávu o hodnocení a posouzení nabídek a protokol o posouzení 

doplněných dokladů veřejné zakázky „ZŠ Schulzovy sady – Odborné učebny 

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

dodávka školního nábytku“ a rozhodla, že nejvýhodnější je nabídka společnosti Z+M 

Partner, spol. s r. o., Moravská Ostrava, s nabídkovou cenou 5.080.860 Kč včetně 

DPH; 

- schválila pronájem místnosti č. 8 o výměře 18,33 m
2
 v areálu č. p. 101 na náměstí 

Republiky Petře Hrdinové za účelem vytvoření skladu k provozování půjčovny 

kostýmů, a to od 1. června 2019 za cenu 300 Kč/m
2
/rok s uplatněním meziročního 

inflačního růstu nájemného; 

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

malého rozsahu na nákup a dodávky zemního plynu pro Základní školu Podharť, 

Mateřskou školu Elišky Krásnohorské a Dům dětí a mládeže Jednička (ze dne 6. května 

2019) a rozhodla, že nejvhodnější je nabídka firmy Pražská plynárenská, a. s., Praha 1 

– Nové Město, s cenou 595 Kč/MWh bez DPH; tj. 719,95 Kč/MWh včetně DPH; 

- schválila vyslání starosty a místostarostky města na zahraniční pracovní cestu do města 

Altenmarkt an der Triesting (Rakousko) dne 18. května 2019. 

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 20/2019“ 

 

Rada města na své 21. schůzi ve středu 29. května 2019 mimo jiné: 

- jmenovala Bc. Ivu Bednářovou ředitelkou příspěvkové organizace Mateřská škola 

E. Krásnohorské, a to s účinností od 1. srpna 2019;  

- schválila poskytnutí dotace ve výši 4.000 Kč Ing. Blance Porcalové na výdaje spojené 

s účastí čtyř členek TJ Sokol Lipnice na 16. gymnaestrádě v Dornbirn – Rakousko; 

- souhlasila s přijetím dotace ve výši 350.000 Kč z „Programu prevence kriminality 

ministerstva vnitra“ na obnovu a rozšíření městského kamerového a dopravního 

systému; 

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

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

stavební práce“ o 1.026.515,21 Kč včetně DPH podle změnových listů ZL 009; 014; 

015; 017 až 022 a 024 až 038 se společností Chládek a Tintěra Pardubice, a. s., se 

sídlem K Vápence, Pardubice. Celková cena díla tak činí 75.285.037,60 Kč včetně 

DPH;  

- rozhodla o výběru zhotovitele na akci „Obnova vodovodu a kanalizace v křižovatce 

ulice Nedbalova a Vrchlického“, kterým je společnost Městské vodovody a kanalizace 



167 
 

Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., náměstí Denisovo – s cenou 4.069.882,19 Kč včetně 

DPH; 

- souhlasila s podmínkami napojení plynárenského zařízení v lokalitě Sylvárov – malá 

průmyslová zóna za Technickými službami města Dvora Králové nad Labem 

a s prodejem tohoto plynárenského zařízení za cenu 692.038,93 Kč včetně příslušné 

sazby DPH (z důvodu provozování plynových zařízení jako součásti distribuční 

soustavy) společnosti GasNet, s. r. o., Klíšská, Ústí nad Labem; 

- souhlasila s přijetím dotace ve výši 2.266.809,57 Kč od Ministerstva pro místní rozvoj 

– výzva „MAS Královédvorsko – IROP – Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání II“, 

projekt s názvem „Sdílená robotická učebna“; 

- rozhodla na základě vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na akci „Úprava křižovatky 

v ulici Nedbalova, Dvůr Králové nad Labem“, že nejvýhodnější je nabídka firmy Pavel 

Bořek – STAVEBNÍ FIRMA, Poděbradova, Dvůr Králové nad Labem s nabídkovou 

cenou 4.367.979,38 Kč bez DPH, tj. 5.285.255,04 Kč včetně DPH; 

- rozhodla, že nejvýhodnější nabídkou veřejné zakázky „Expozice textilního tisku – 

vnitřní vybavení expozice, nábřeží Jiřího Wolkera 132, 133 Dvůr Králové nad Labem“ 

je nabídka firmy Spyron Design, s. r. o., V háji, Praha 7, s nabídkovou cenou 

1.559.690 Kč včetně DPH; 

- souhlasila s požadavkem HC Dvůr Králové, z. s., na zahájení sezony na 

královédvorském zimním stadionu již 18. srpna 2019; 

- schválila zřízení úplatného věcného břemene – služebnosti – na části pozemkové 

parcely č. 2082/31 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, v rozsahu dle geometrického 

plánu č. 4990-152/2019, za jednorázovou finanční úhradu ve výši 2.638 Kč včetně 

příslušné sazby DPH; 

- schválila smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV–12–2017717/VB1 

(ES OEMM/VB–2019/0541) – se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 

IV-Podmokly; 

- schválila zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3629/1 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem (v rozsahu dle geometrického plánu č. 4935–

1149/2018) se společností GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská, Ústí nad Labem, za 

jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.420 Kč včetně příslušné sazby DPH; 

- souhlasila se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely 

č. 835/16 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 

200 Kč bez příslušné sazby DPH (tj. 242 Kč včetně příslušné sazby DPH) za každý 

započatý metr uloženého kabelového vedení a zařízení a s umístěním stavby v části 

pozemkové parcely č. 835/16 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem se společností ČEZ 

Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly; 

- souhlasila se zřízením úplatného věcného břemene – služebnosti – na částech 

pozemkových parcel č. 3771/2 a č. 3774/2 (obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem) za 

jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč/bm bez DPH (t. j. 242 Kč/bm včetně 

DPH) uloženého vedení a zařízení se společností JUTA, a. s., se sídlem Dukelská, 

Dvůr Králové nad Labem.  

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 21/2019“ 

 

Zastupitelstvo města na svém 4. zasedání ve čtvrtek 16. května 2019 mimo jiné: 

- schválilo návrh úpravy znaku města (žádost o schválení návrhu bude zaslána do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR); 
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- rozhodlo o podání dovolání k Nejvyššímu soudu ČR proti rozsudkům Krajského soudu 

v Hradci Králové č. j. 30Co5/2013–2678 a č. j. 30Co3/2013–2798 a souhlasilo 

s udělením plné moci advokátce Mgr. Kateřině Kavalírové z advokátní kanceláře NNK 

a partneři, Hradec Králové, k zastupování města v této věci; 

- schválilo Jana Jarolíma jako určeného zastupitele, který bude spolupracovat 

s pořizovatelem třetí změny Územního plánu města Dvůr Králové nad Labem.  

Zdroj: výňatky z „Usnesení ZM Dvůr Králové nad Labem č. 4/2019“ 

 

Město požádalo o úpravu městského znaku 
Na svém zasedání ve čtvrtek 16. května 2019 zastupitelé mimo jiné schválili návrh nového 

znaku našeho města. Jeho současné grafické zobrazení totiž zcela neodpovídalo popisu 

zveřejněnému v Registru komunálních symbolů. V novém návrhu není zobrazení lva na znaku 

již tak zdobné. Návrhem města se nyní bude zabývat podvýbor pro heraldiku a vexilologii 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ten by novou podobu znaku měl doporučit 

k odsouhlasení předsedovi dolní komory. Pokud bude návrh schválen, město nový znak 

následně představí veřejnosti. 

Městský znak byl našemu městu udělen v roce 1398 králem Václavem IV. Během 

doby docházelo v jeho grafické podobě k více či méně podstatným změnám, dne 17. listopadu 

1886 byl znak například potvrzením Zemského archivu Království českého prohlášen za 

autentický v podobě, ve které jej můžeme najít v královédvorském městském muzeu (viz 

podoba znaku níže vlevo, uprostřed podoba městského znaku používaná v současné době 

a vpravo návrh nové podoby znaku našeho města). 

 

     
 

Popis znaku: „Na červeném štítě je stříbrná zeď z kvádrového zdiva s cimbuřím se šesti 

stínkami, otevřenou bránou se zlatými, stříbrně kovanými vraty a zlatou vytaženou mříží se 

třemi svislými a jedním vodorovným prutem. Nad hradební zdí vystupují dvě čtyřhranné 

stříbrné věže, každá s jedním černým oknem se zlatou mříží, ukončené cimbuřím se třemi 

stínkami, s červeno-hnědou valbovou střechou a se dvěma zlatými makovicemi na vrcholu 

každé z věží. Mezi věžemi je stříbrný dvouocasý lev ve vzpřímeném postoji, stojící oběma 

nohama na středních stínkách hradební zdi, se zlatou zbrojí a zlatou korunou. Barva stříbrná 

a zlatá se může ve znaku nahrazovat barvou bílou resp. žlutou“. 

 

Používání symbolů města upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů. K používání praporu města není zapotřebí žádný souhlas, znak města mohou ze 

zákona používat právnické osoby a organizační složky, které město zřídilo nebo založilo. 

Ostatní subjekty potřebují k používání znaku souhlas města (rady města). 

Zdroj: město Dvůr Králové nad Labem a informace ze zasedání zastupitelstva města č. 4/2019 

konaného dne 16. května 2019 
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Ve volbách do Evropského parlamentu 2019 kandidoval i starosta 

našeho města 
Ve volbách do Evropského parlamentu 2019 kandidoval na osmnáctém místě kandidátní 

listiny ANO 2011 i starosta našeho města Ing. Jan Jarolím. Politické hnutí ANO 2011 si 

v těchto volbách vylosovalo číslo třicet (další informace o volbách do Evropského parlamentu 

viz Zajímavosti z domova/Volby do Evropského parlamentu 2019 – v této kapitole kroniky). 

Volební lístky mohli voliči v našem městě odevzdat v sedmnácti volebních okrscích. 

Zdroj: hlasovací lístek příslušného politického hnutí 

 

Metropolitní síť v našem městě 
Cílem metropolitní sítě – systému zemních kabelů umožňujících pevné připojení bodů 

a zajišťujících vysokorychlostní přenos dat – kterou naše město začalo budovat před několika 

lety, je propojit všechny městské organizace. V současné době je na ní připojeno více než 

třicet pět budov. Vedle městského úřadu jsou mezi nimi budovy mateřských, základních 

a středních škol, hlavní budova technických služeb města, budova MěVaK, Lesů města, 

městské policie i Policie ČR, budova hasičské stanice ve Dvoře Králové nad Labem a budovy 

řady dalších organizací. Prostřednictvím metropolitní sítě je provozován také kamerový 

systém královédvorské městské policie a síť město pronajímá i podnikatelům. 

Rozšíření sítě město připravuje také v letošním roce a to tak, aby byly připojeny již 

připravené úseky v Lipnici, chráničky budou položeny v části ulic Dukelská a Raisova, 

napojeny budou další čtyři budovy a v následující etapě by měla být metropolitní síť rozšířena 

i do Žirče a do areálu Tyršova koupaliště.  

Zdroj: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor informatiky a služeb  

 

Medaile za pomoc druhým  
Ve středu 8. května se na Pivovarském náměstí v Hradci Králové 

uskutečnily tradiční oslavy Dne kraje. Zahájil je slavnostní nástup 

jednotek integrovaného záchranného systému (IZS) a předávání „Záslužných medailí 

Královéhradeckého kraje“ členům IZS a „Pamětních medailí hejtmana“ významným 

osobnostem regionu, které na toto ocenění mohla nominovat široká veřejnost. 

„Pamětní medaili hejtmana“ předal hejtman PhDr. Jiří Štěpán, PhD., i Petru Hirschovi, 

a to za obětavou a neúnavnou pomoc druhým: „Ve svém osobním volnu pomáhá Petr Hirsch 

nemocným lidem po těžkých onemocněních páteře. Věnuje se například vozíčkářům 

v žirečském Domově sv. Josefa, kde pro zdejší klienty pořádá různé kulturní akce. Za pomoci 

sponzorských darů také splnil vozíčkáři Janu Duškovi jeho velký sen, a to pouť napříč 

Španělskem do Santiaga de Compostela. Spolu putovali pěšky více než šest set kilometrů za 

každého počasí a pouť jim trvala měsíc a tři dny. O jejich pouti vznikl dokumentární film 

Camino na kolečkách.“ 

Zdroj: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
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„Den zdraví“ a „Den sociálních služeb“ 
Ve čtvrtek 30. května od 13:00 do 17:00 hodin se náměstí T. G. Masaryka stalo místem 

společné prezentace zdravotních a sociálních služeb.  

Prezentace zdravotních služeb se zúčastnily Městská nemocnice Dvůr Králové nad 

Labem; Mamma help i VOŠ a SZŠ Trutnov – které návštěvníkům nabídly bezplatné měření 

tlaku a cukru v krvi, ukázku správné hygieny rukou, na modelu samovyšetřování prsu 

(v rámci prevence rakoviny prsu) i ukázky první pomoci. 

V rámci profesionálních sociálních služeb se prezentovaly Pečovatelská služba 

Města Dvůr Králové nad Labem; Farní charita, Diakonie, Domov důchodců a Misericordia, 

o. p. s., Dvůr Králové nad Labem; Domov sv. Josefa Žireč; Centrum LIRA, z. ú. – centrum 

pro podporu rodiny a dítěte; Oblastní charita Hradec Králové – Středisko rané péče Sluníčko; 

Život Hradec Králové, o. p. s. – tísňová péče; RIAPS – stacionář pro osoby s duševním 

onemocněním i Domácí hospic DUHA, o. p. s. 

Prezentovaly se i související volnočasové služby – Svaz postižených civilizačními 

chorobami ČR, z. s.; ZO Dvůr Králové nad Labem; Svazek diabetiků ČR, pobočný spolek 

Dvůr Králové nad Labem; Královédvorská Arnika, z. s.; Klub důchodců v Sadové, z. s.; Klub 

důchodců Žireč, z. s., a Mateřské centrum Žirafa, z. s. 

Nechyběl ani doprovodný program, ve kterém vystoupili žáci ZUŠ R. A. Dvorského 

s ukázkami tanců, své umění předvedly mažoretky a součástí byla i prezentace integrovaného 

záchranného systému; Českého červeného kříže a simulace nárazu, kterou předvedl BESIP. 

Zdroj: vlastní akce 

 

Návrat Krista Salvátora do kaple Nejsvětější Trojice 
Do kaple Nejsvětější Trojice na křižovatce v Žirči se ve čtvrtek 30. května vrátila opět po 

letech kolorovaná replika originálu sochy Krista Salvátora. Vytvořit repliku sochy z lipového 

dřeva trvalo řezbáři Jiřímu Kobrovi téměř rok, během této doby měl zapůjčený i originál 

sochy, který je jinak umístěn v předsálí výstavního sálu ve Staré radnici. Město Dvůr Králové 

nad Labem za vytvoření repliky uhradilo ze svého rozpočtu 290 tisíc Kč. Celá akce vznikla na 

základě podnětu žirečských občanů, historický originál si zájemci nyní mohou opět 

prohlédnout v předsálí reprezentačních prostor Staré radnice.  

Zdroj: město Dvůr Králové nad Labem 

 

Společenská kronika 

Noví občánci města 

V měsíci květnu 2019 se narodilo patnáct nových občánků našeho města – jedenáct holčiček 

a čtyři chlapci. 

Zemřelí 

Ve Dvoře Králové nad Labem zemřelo v tomto měsíci dvacet jedna osob – z tohoto počtu 

bylo devět královédvorských občanů (sedm žen a dva muži). 

Jubilea  

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

s gratulací a s květinou dvacet osm občanů.  

Sňatky 

Své „ano“ si v měsíci květnu řekly dva páry snoubenců ve Dvoře Králové nad Labem, tři páry 

snoubenců v obci Kuks a jeden pár snoubenců v obci Vítězná.  
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Vítání občánků 

Ve Staré radnici bylo v měsíci květnu slavnostně přivítáno osm novorozených občánků 

našeho města – pět holčiček a tři chlapci. 

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

 

Městská policie Dvůr Králové nad Labem 
Zásahy městských strážníků 

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

125 případů. 

 

Druh zásahu květen 2019 

 BESIP přestupky 79 

 Překročení nejvyšší povolené rychlosti 12 

 Veřejný pořádek (přestupek)  4 

 OZV o volném pohybu psů 4 

 Občanské soužití (přestupek) 5 

 Majetek (přestupek) 4 

 Ztráty a nálezy 2 

 Prevence (opatření a úkony) 1 

 Doručení písemnosti (šetření) 4 

 Odchyt zvířete (opatření) 3 

 Stížnosti 1 

 Trestný čin 2 

 Pokuty v blokovém řízení 38 

 Na místě nezaplacených blokových pokut 7 

 Domluva 42 

 Předáno na Policii ČR 2 

 Předáno na správní odbor MěÚ 10 

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem 

 

Technické služby města Dvora Králové nad Labem 
Zavlažovací vaky pomohou při závlaze stromů a keřů 
S klimatickými změnami (s vyšší teplotou, s nedostatkem vodních srážek a tím 

i s nedostatkem vody) se v posledních několika letech potýká celá naše republika. Výsledkem 

je usychání vegetace včetně tolik potřebných stromů. V uplynulých letech se ukázalo, že nově 

vysazené stromy a keře neměly mnohdy v našem městě dostatek vláhy nezbytné pro jejich 

správné zakořenění v prvních letech výsadby, a tak nakonec uschly a musely být odstraněny. 

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=717432&x=250&y=250&hash=3bf529b2ae86b5be89e79202ff695b73&ratio=1
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Pracovníci technických služeb proto v našem městě umístili počátkem měsíce května 

k vybraným stromům a keřům zavlažovací vaky, které dřevinám zajistí postupné dodávání 

zálivky a péči o veřejnou zeleň i zefektivní. Konkrétně se jedná o ty části města, ve kterých se 

špatně vytváří závlahové mísy na vodu, tedy o svažitá místa (Janečkův kopec, ulice Jana 

Žižky, Kohoutův dvůr atd.), zavlažovací vaky budou umístěny i na místech, na kterých mají 

stromy již delší dobu menší přírůstky (křižovatka Spojených národů s Fibichovou ulicí apod.). 

Vaky o objemu 57 litrů budou pracovníci pravidelně plnit vodou, která se bude 

postupně uvolňovat po dobu asi devíti hodin do zeminy, stromy a keře ji tak využijí 

efektivněji, než kdyby je pracovníci jednorázově intenzivně zalili. Za nákup čtyřiceti 

zavlažovacích vaků pro zálivku stromů a dvaceti pěti vaků pro zálivku keřů a nízko 

rozvětvených stromů, např. jehličnanů, zaplatily TSm téměř padesát tisíc Kč. 

 

Omezení sečení trávy ve vybraných lokalitách 
Nedostatek srážek negativně ovlivňuje i vysychání trávníků. Nakrátko posečený trávník 

(navíc tímto způsobem posečený několikrát do roka) může pro městskou vegetaci a pro 

zadržování potřebné vody znamenat problém. Takový trávník ztrácí schopnost vodu 

zadržovat, řídký porost nezamezí slunečním paprskům, aby půdu dále nevysušovaly. Slunce 

takový trávník také dříve spálí, takže zbylá tráva zežloutne či zhnědne, zeleň je bez života 

a často zcela vymizí. Z nakrátko stříhaných trávníků se také více než ze vzrostlé 

trávy snadněji šíří houby a roztoči, což pro alergiky představuje zvýšené riziko. 

Naše město se proto, tak jako je tomu i v jiných městech, rozhodlo, že v letošním roce 

ve vybraných lokalitách počet sečí výrazně omezí. Odbor životního prostředí 

královédvorského městského úřadu vytipoval ve spolupráci se zástupci technických služeb 

města, kteří mají údržbu zeleně na starosti, patnáct lokalit, ve kterých v průběhu letošního 

roku dojde k omezení sekání trávy. Konkrétně se jedná o park Schulzovy sady; o ulici 

Smetanova; ulice Pod Hřištěm a Eklova; o Rašínovo náměstí; Wolkerovo nábřeží; náměstí 

Republiky; o lokalitu Podharťského rybníka; o Štefánikovu ulici; o lokalitu pod městskou 

nemocnicí; o Raisovu ulici – lokalitu garáží; o ulici 5. května; o Raisovu ulici; lokalitu 

městského muzea a o Roháčovu ulici. 

První seč byla v těchto lokalitách provedena během května, tedy ještě před 

tzv. pylovou sezonou, další seče se uskuteční na základě toho, jak bude travní porost vysoký 

a jaké budou v letošním roce srážky. Předpokládá se, že se v těchto lokalitách bude tráva 

sekat maximálně třikrát do roka namísto běžných šesti až osmi sečí, na konci roku pak bude 

výsledek celého projektu vyhodnocen. 

Starosta města vyloučil další možnost „záchrany“ městské zeleně, kterou by mohlo být 

její častější zalévání: „Možná někoho napadne, že řešením je častější zalévání. Je ale třeba si 

uvědomit, že vody ubývá a současná krajina ji není schopna dostatečně využít. Omezení 

sečení trávy na veřejných prostranstvích je tak jednoduchý a zároveň levný zásah podporující 

udržení vody v půdě. Tímto bych chtěl apelovat i na občany města, aby zvážili, zda i na svých 

zahradách nemohou tímto způsobem pomoci životnímu prostředí.“  

Zdroj: Technické služby města Dvora Králové nad Labem a město Dvůr Králové nad Labem 
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Předprodej permanentek na Tyršovo koupaliště a příprava na 

zahájení sezony 

Již v pátek 3. května od 9:00 do 12:00 hodin a 10. května od 15:00 do 18:00 hodin si zájemci 

mohli na pokladně Tyršova koupaliště zakoupit v předprodeji permanentky na nadcházející 

sezonu. Permanentky se měsíc před otevřením koupaliště prodávají již čtyřicet let, letos 

poprvé se ale královédvorské permanentky prodávají jako čipové karty. Za první dny 

koupaliště za prodej 34 permanentek a pronájem 16 kabinek utržilo již více než 44 tisíc Kč. 

Zájemci si mohli vybrat buď nepřenosné sezonní permanentky (čipové karty) na 

jméno, nebo přenosné permanentky na počet vstupů. V letošní sezoně bylo zastaralé pokladní 

zařízení zmodernizováno – do vchodu byly nainstalovány turnikety, kterými budou 

návštěvníci do areálu nově vcházet. Při průchodu turnikety budou čipové karty zaznamenávat 

každý příchod. Ti, kteří budou mít permanentky na jméno, budou moci do areálu vstupovat 

opakovaně, mezi dvěma vstupy musí ale uplynout minimálně dvě hodiny času. V případě 

přenosných čipových karet bude při průchodu turniketem předplacený kredit odečítán až do 

úplného vyčerpání. Čipovou kartu obdrží abonenti proti záloze 100 Kč. V případě karty na 

jméno bude majiteli po nahlášení případné ztráty vystavena karta nová, složená záloha však 

propadne.  

Ti, kteří si u pokladny zakoupí jednorázovou vstupenku, obdrží lístek s čárovým 

kódem, hendikepovaní či maminky s kočárky budou moci pro snazší průchod využít 

elektronicky ovládanou bránu.  

Na koupališti byla v rámci přípravy na letošní sezonu provedena řada úprav, došlo 

i k úpravám zeleně a byl rozšířen počet bezpečnostních schránek z 20 na 40. Zásadnější 

úpravy by měly pokračovat také po skončení letošní sezony, konkrétně je např. naplánována 

stavba nového hlavního sociálního zařízení u plaveckého bazénu a nové sociální zázemí pro 

imobilní návštěvníky. 

Od začátku sezony platí také nový ceník vstupného: 

Dospělí: celodenní vstupné nově 60 Kč (zvýšení proti roku 2018 o 10 Kč); po 17. hodině 

30 Kč; na poslední hodinu 10 Kč. 

Dospělí nad 60 let: celodenní vstupné 40 Kč; po 17. hodině 20 Kč; na poslední hodinu 

10 Kč. 

Mládež od 6 do 18 let a studenti: celodenní vstupné 30 Kč; po 17. hodině 20 Kč; vstupné na 

poslední hodinu 10 Kč.  

Děti do 6 let a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P: vstupné zdarma. 

Hromadné vstupné v rámci školního vyučování: 20 Kč (doprovod zdarma). 

Sezonní permanentní vstupenky – mládež od 6 do 18 let, důchodci a dospělí nad 60 let: 

650 Kč. 

Sezonní permanentní vstupenky – dospělí: nově 1.100 Kč (zvýšení o 150 Kč). 

Sezonní permanentní vstupenky – rodinné permanentky: 10 vstupů nově 350 Kč (zvýšení 

o 100 Kč); 30 vstupů nově 900 Kč (zvýšení o 300 Kč); 60 vstupů nově 1.500 Kč (zvýšení 

o 400 Kč).  

Pronájem kabiny na sezonu (1–4 osoby): nově 1.100 Kč (zvýšení o 100 Kč). 

Jednorázové zapůjčení: kabiny 30 Kč/den (+ vratná záloha 50 Kč); slunečníku (20 Kč/den).  

Pronájem areálu koupaliště (cca 34 tisíc m
2
 x 1 Kč): 34.000 Kč (v případě pronájmu jeho 

části bude vypočtena poměrná částka podle zabrané plochy). 
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V loňském roce bylo prodáno kolem 38 tisíc vstupenek a permanentek, letos se navíc očekává 

také nápor lidí ze sousedního Trutnova, kde je koupaliště z důvodu rozsáhlé rekonstrukce 

uzavřeno. Kapacita areálu Tyršova koupaliště není stanovena, stanovena je pouze kapacita 

jednotlivých bazénů. Hlavní plavecký bazén má kapacitu 230 koupajících, druhý bazén – 

provozovaný v režimu přírodního koupaliště – má kapacitu 200 koupajících.  

Zdroj: Technické služby města Dvora Králové nad Labem 

 

Lesy města Dvůr Králové nad Labem 

Kůrovcová kalamita snižuje cenu palivového dřeva 
Naše země se vedle sucha potýká již několik let také s kůrovcovou 

kalamitou, která se suchem úzce souvisí a která je v tomto roce nejhorší za 

celé dané období. Zatímco před lety se za jeden rok vyrojila jedna generace 

kůrovce, nyní odborníci hovoří již o vylíhnutí tří generací kůrovce za rok. Situaci zhoršují 

i opakované polomy, ke kterým došlo v důsledku nepříznivého počasí.  

Vzhledem ke zvýšeným těžbám dřeva jak z polomů, tak z oblastí napadených 

kůrovcem, došlo v roce 2019 ke značnému snížení cen palivového dřeva a tím i ke snížení 

výnosu z jednoho hektaru lesa, snížila se rovněž kvalita dřeva. Odborníci se obávají, že 

majitelům lesa nezbyde po odečtení nákladů na těžbu a svoz dřeva dostatek finančních 

prostředků na novou výsadbu a že se bez finanční pomoci státu majitelé lesů neobejdou. 

Dřevo za sníženou cenu nyní zájemcům nabízejí i Lesy města Dvůr Králové nad 

Labem, s. r. o. Za prostorový sypaný metr jehličnatého a měkkého listnatého dřeva tak 

zájemci zaplatí 750 Kč/prms (délka polen 33; 40 nebo 50 cm) nebo 800 Kč/prms (délka polen 

25 cm). Za tvrdé listnaté palivové dřevo je cena stanovena na 1.150 Kč/prms (délka polen 33; 

40 nebo 50 cm) a 1.200 Kč/prms (délka polen 25 cm). Ceny byly stanoveny včetně DPH, 

doprava do 20 km od místa, kde dochází ke štípání dřeva, je zdarma. Štípané palivo je 

rozváženo traktorem s přívěsem (9 prms) nebo multikárou (3 prms), palivo v kulatině 

traktorem s vyvážecím vlekem.  

Cena za jehličnaté a měkké listnaté palivo pak byla stanovena na 880 Kč/m
3
 a za tvrdé 

listnaté dřevo 1.480 Kč/m
3
. I v této ceně je zahrnuto DPH a doprava do 10 km od místa 

odvozu. 

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

 

Královská věnná města 

„Nota Bene 2019“ 

V sobotu 11. května se v Novém Bydžově uskutečnila přehlídka pěveckých 

sborů „Nota Bene 2019“, která měla zvláště slavnostní ráz. Členská města 

tohoto dobrovolného svazku obcí si na setkání připomněla nejen založení svazku, ale i první 

neformální setkání před dvaceti lety, na kterém byla zahájena jejich spolupráce. 

Přehlídky pěveckých sborů se zúčastnily sbory všech devíti členských měst, naše 

město zastupoval pěvecký sbor Záboj. Přítomni byli také zástupci Dvora Králové nad Labem, 

https://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=1179515&x=1339&y=1339&hash=832fa84c1d48f2c1dcd8b5188e15a67e&ratio=1


175 
 

starosta Jan Jarolím a Petra Zivrová, vedoucí oddělení kultury, sportu a cestovního ruchu 

našeho městského úřadu. 

Zdroj: Dobrovolný svazek obcí Královská věnná města  

 

KULTURA VE MĚSTĚ 

Městské kulturní zařízení Hankův dům 
Hankův dům má novou ředitelku  
Rada města na svém zasedání ve čtvrtek 2. května 2019 rozhodla, že 

novou ředitelkou městského kulturního zařízení Hankův dům se od 1. srpna 2019 stane 

Mgr. Jana Kubcová, MBA. Vystřídá tak Zuzanu Čermákovou, která na pozici ředitelky 

Hankova domu působila téměř třicet let a které za její činnost poděkoval starosta města. 

Jana Kubcová pochází ze Dvora Králové nad Labem, řadu let působila v Praze, kde se 

věnovala zejména marketingu, posledních pět let tráví opět v našem městě. Jak řekla: „Chtěla 

bych kulturu ve městě aktivně rozvíjet a zaměřím se také na oslovení veřejnosti 

prostřednictvím sociálních sítí.“ 

Zdroj: město Dvůr Králové nad Labem 

 

„Královédvorský majáles“ 
Královédvorský majáles pokračoval na náměstí T. G. Masaryka i ve středu 1. května od 

10:00 hodin. Vystoupily na něm skupiny Mozaica Jazz Band a studenti královédvorského 

gymnázia (v 10:00 hodin); Unikátní Popcorn – pop–rocková kapela (ve 12:30 hodin); 

TS Attitude DKNL (ve 13:45 hodin); dále Honza Křížek (ve 14:30 hodin); Olga Lounová 

(v 16:00 hodin) a další umělci.  

 

„Medová královna“ 
Divadelní „medobraní“ v podání Divadla Drak Hradec Králové přiblížilo nejmenším divákům 

tajemství včel prostřednictvím „dědečka včelaře, který svoji malou vnučku učí poznávat 

tajemství úlu, získávat důvěru včel a stát se přes všechny nesnáze dobrou včelařkou“. 

V sále Hankova domu se představení uskutečnilo od 8:30 a od 10:00 hodin v pondělí 

6. května 2019, vstupné 60 Kč. 

 

„Jak je důležité míti Filipa“ 
Herci Městského divadla Mladá Boleslav – Matouš Ruml, Aleš Petráš, Svatava Milková 

a další – sehráli divákům v sále Hankova domu rovněž v pondělí 6. května, tentokrát ale od 

19:00 hodin, slavnou divadelní hru „Jak je důležité míti Filipa“ („The Importance of Being 

Earnest“) – světově známou „lehkovážnou komedii pro vážné lidi“ z roku 1895 o třech 

dějstvích, o lásce a námluvách ve vyšší společnosti – anglického spisovatele irského původu 

Oscara Wildea, který v ní nešetřil svérázným humorem.  

Hra v předplatném, vstupné 300, 320 a 340 Kč. 
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„Řecký večer“ 

Zatímco během pátečního odpoledne se zájemci mohli zúčastnit vernisáže výstavy „Řekové 

mezi námi – 70 let řecké menšiny na Královédvorsku“ (blíže viz Městské muzeum Dvůr 

Králové nad Labem této kroniky), sobota 11. května 2019 patřila „Řeckému večeru“.  

Vystoupily na něm sestry Martha a Tena Elefteriadu, které večer zahájily. K tanci 

i k poslechu pak na tradiční řecké nástroje zahrála řecká hudební skupina Akropolis z Prahy, 

která vystupuje na řeckých zábavách, v restauracích, na soukromých oslavách, svatbách nebo 

na akcích řecké obce v Praze, v Krnově, v Brně, v Karviné, v Ostravě nebo v Šumperku. 

V sále Hankova domu se od 19:30 hodin tančilo již od samého začátku programu, 

vstupné do sálu činilo 295 Kč, na balkon 225 Kč. Večer pořádal Řecko-český spolek Dvůr 

Králové nad Labem. 

 

„Věra Martinová a přátelé Tour 2019“ 
V úterý 14. května od 19:00 hodin patřil sál Hankova domu koncertnímu projektu „Jako 

dřív“, který připomíná třicet dva úspěšných let Věry Martinové na její sólové dráze. 

Rodačka z Opočna působila až do roku 1982 jako zpěvačka v Orchestru Gustava 

Broma. Poté se stala členkou dívčí country kapely Schovanky a po pětiletém působení se 

vydala na vlastní sólovou uměleckou dráhu. Některými hudebními odborníky je označována 

jako nejlepší zpěvačka v oblasti country music v České republice a je titulována přízviskem 

„první dáma country music“. Vstupné 300, 320 a 340 Kč. 

 

„Senior bez nehod“ 
Město Dvůr Králové nad Labem bylo ve středu 15. května patronem ojedinělé akce – 

divadelní přednášky – projektu, jehož úkolem je zvýšení bezpečnosti seniorů v dopravě.  

Na českých silnicích umírá stále více seniorů, ať již se jedná o chodce, cyklisty či 

řidiče. Příčinou je nezkušenost, menší frekvence řízení, pomalejší reakce na danou 

nebezpečnou situaci, ale i zrychlování a větší hustota dopravy a bezohlednost mladších řidičů. 

Nová celostátní preventivní kampaň, kterou v letech 2018 a 2019 pořádá společnost 

ECHOPIX, je financována z Fondu zábrany škod a seniorům od 65 let (ale nejen jim) radí, jak 

se ve stále hustším silničním provozu mají chovat bezpečně.  

Pořadem provázeli herečka Jaroslava Obermaierová a zpěvák Jiří Štědroň, součástí 

přednášek byla naučná edukativní videa a herecké scénky. V sále Hankova domu se pořad 

konal od 15:00 hodin, vstupné bylo zdarma a návštěvníci naopak obdrželi užitečné dárky. 

 

Jarní koncert Pěveckého sboru Záboj 
V rámci 460. koncertu Kruhu přátel hudby se ve čtvrtek 16. května 2019 uskutečnil v sále 

Špýcharu městského muzea „Jarní koncert Pěveckého sboru Záboj“. Jako hosté na něm 

vystoupili žáci královédvorské ZUŠ R. A. Dvorského a královédvorského gymnázia.  

Začátek koncertu byl v 19:00 hodin, vstupné 100 Kč (další informace viz „Další 

události ve městě a v jeho okolí“/„Pěvecký sbor Záboj“ – v této kronice). 

 

Sandra Pogodová a Richard Pogoda: „Hoď se do pogody“ 
Sandra Pogodová a Richard Pogoda vydali svoji první povídkovou knížku, kterou ve středu 

22. května 2019 představili v 19:00 hodin v sále Hankova domu zdejším návštěvníkům. Ty 

pak společně provedli zábavným večerem plným historek, vzpomínek na slavné osobnosti 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1982
https://cs.wikipedia.org/wiki/Orchestr_Gustava_Broma
https://cs.wikipedia.org/wiki/Orchestr_Gustava_Broma
https://cs.wikipedia.org/wiki/Country
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Schovanky&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Country
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
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i čtením úryvků právě z této své knižní prvotiny, aby vše, pro navození ještě příjemnější 

atmosféry, proložili řadou písní a šansonů. Vstupné 190 Kč. 

 

„Will Johns Trio“  
Do naší republiky přijel synovec Erika Claptona, Georga Harrisona a Micka Fleetwooda, 

bluesový kytarista a zpěvák Will Johns označovaný za novou velkou naději britského blues. 

Je nejen vynikajícím kytaristou a zpěvákem se zaměřením na klasické elektrické blues 

a tvorbu legendárních The Cream, ale i velmi respektovaným skladatelem. Tři roky po sobě 

(2012–2014) byl nominován za nejlepší původní píseň na British Blues Awards. Vydal tři 

sólová alba a pravidelně hostuje i s novou hvězdou britské bluesové scény, zpěvačkou 

Malayou Blue. V České republice se pro velký úspěch představí již na svém třetím turné. 

Fanoušci a milovníci této hudby si jeho vystoupení mohli vychutnat ve čtvrtek 

23. května 2019 od 19:30 hodin také v královédvorské krčmě Starý pivovar. Hrálo se ve 

složení Will Johns (kytara, zpěv), Tomáš Liška (baskytara) a Tomáš Hobzek (bicí). Vstupné 

220 Kč. 

 

7. ročník „Taneční show TS ATTITUDE DKNL“ 
V pátek 24. května od 9:30 a od 18:00 hodin se sál Hankova domu stal místem „Taneční show 

TS ATTITUDE DKNL“, na které se návštěvníci mohli seznámit s tanečními ukázkami 

celoroční práce taneční skupiny TS ATTITUDE – ve stylech street dance, break dance a pole 

dance – a ve kterých se představili tanečníci a tanečnice ve věku od tří let až po dospělé. 

 

„Na půdě“ 
Žáci tanečního oboru Základní umělecké školy Hostinné se se svým uměním představili 

divákům i svým „kolegům“ z královédvorské ZUŠ ve čtvrtek 30. května od 18:00 hodin 

v sále Hankova domu.  

Zdroj: Městské kulturní zařízení Hankův dům Dvůr Králové nad Labem 

 

Městské muzeum 
„Řekové mezi námi – 70 let řecké menšiny na 

Královédvorsku“ 
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem ve spolupráci s Řecko-českým spolkem Dvůr 

Králové nad Labem a s nadačním fondem Hellenika uspořádalo ve výstavním sále Špýcharu 

výstavu věnovanou 70. výročí příchodu občanů řecké národnosti do našeho města. Výstava se 

skládala ze dvou částí.  

První část návštěvníkům ve stručnosti přiblížila tehdejší poměry v Řecku a tím 

i důvody, proč Řekové před sedmdesáti lety do tehdejšího Československa vůbec emigrovali. 

Královédvoráci požádali o spolupráci Nadační fond Hellenika z Brna, který při této 

příležitosti zapůjčil již hotovou výstavu a filmový dokument k tomuto období, který mohli 

zhlédnout i návštěvníci.  

Druhá část výstavy pak byla věnována příchodu příslušníků řecké menšiny přímo do 

našeho regionu. Díky dobovým fotografiím a dalším materiálům se tak návštěvníci mohli 
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seznámit s historií královédvorské řecké menšiny i v našem městě, tedy těch, kteří společně se 

svými potomky žijí v našem městě v řadě případů i v dnešní době. 

Vernisáž výstavy se uskutečnila v pátek 10. května, veřejnosti pak byla výstava 

přístupná od soboty 11. května do neděle 9. června 2019. Vstupné 20 a 40 Kč.  

 

„LiStOVáNí.cz: Můj příběh 9:58 (Usain Bolt)“ 
(bližší informace o pořadu viz Městská knihovna Slavoj – této kroniky). 

 

Přednáška: „Řekové mezi námi“ 
Přednáška PhDr. Jany Polákové, Ph.D., „Řekové mezi námi“ byla třetí akcí, kterou si Řecko-

český spolek připomněl 70. výročí příchodu Řeků do naší země. Součástí moderních dějin 

řeckého státu je i jedno z nejsmutnějších období – období druhé světové války a hlavně 

období občanské války, která se zde odehrávala v letech 1946–1949. Důsledkem byl mohutný 

exodus. Přednáška, doplněná filmem a besedou s pamětníky, tak návštěvníkům odpověděla na 

otázku, proč Řekové se svými rodinami žijí již sedmdesát let také v našem městě. Konala se 

ve středu 22. května od 17:00 hodin v přednáškovém sále Špýcharu, vstupné 30 Kč. 

Zdroj: Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem 

 

Městská knihovna Slavoj 
„Královédvorské knihomrně“ 
Další program tohoto projektu připravila knihovna Slavoj na úterý 

7. května od 9:30 hodin pro děti do dvou let a od 10:30 hodin pro děti 

od tří do šesti let. V sálku knihovny oslavili všichni s „Knihovníčkem“ 

svátek maminek, vstupné zdarma. 

 

„LiStOVáNí.cz: Můj příběh 9:58 (Usain Bolt)“ 
„LiStOVáNí“ v pondělí 13. května představilo posluchačům od 19:00 hodin další z dosud 

neobjevených žánrů, a to sportovní literaturu a oblast životopisů.  

Představená kniha vyprávěla o nejrychlejším sprinterovi všech dob, o trojnásobném 

olympijském vítězi Usainu St. Leo Boltovi, narozenému 21. srpna 1986 v Sherwoodu 

Contentu na Jamajce – bývalém jamajském sprinterovi, držiteli tří atletických světových 

rekordů v běhu na 100 metrů (s časem 9:58 s, který zaběhl 16. srpna 2009); v běhu na 200 

metrů (s časem 19:19 s z 20. srpna 2009) a ve štafetě na 4x100 metrů (s časem 36:84 s, kterou 

jamajský tým zaběhl na Letních olympijských hrách v roce 2012). 

Kniha je jednou z nejlepších sportovních knih, které v poslední době vyšly. Dobře 

ilustruje, proč je jamajský šampion jedním z nejsympatičtějších lidí mezi světovou sportovní 

špičkou. V podání Lukáše Hejlíka a Alana Novotného se s ní v přednáškovém sále městského 

muzea seznámili i královédvorští posluchači. Vstupné 120 Kč.  

  

https://www.google.cz/search?q=usain+bolt+&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SM41zjJU4gIxM8xMM0rMtMSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVVJ-Ud4iVu7S4sTMPIWk_JwSBQBeBblcPwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjTgL_S-6ziAhVBxMQBHftOAisQmxMoATAfegQIDBAH
https://www.google.cz/search?q=usain+bolt+&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SM41zjJU4gIxM8xMM0rMtMSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVVJ-Ud4iVu7S4sTMPIWk_JwSBQBeBblcPwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjTgL_S-6ziAhVBxMQBHftOAisQmxMoATAfegQIDBAH
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Pohádkoterapie: „Hasičský příběh“ 
Hasiči jsou mezi dětmi velice oblíbení – s jejich příběhy se tak děti od sedmi let mohly 

v pátek 17. května 2019 od 13:30 hodin seznámit v sálku knihovny na další „Pohádkoterapii“. 

Zároveň si také připomněly jedno moudré přísloví – že totiž „oheň je dobrý sluha, ale zlý 

pán“. Vstupné zdarma. 

Zdroj: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem 

 

ŠKOLSTVÍ 

MATEŘSKÉ ŠKOLY 

MŠ Drtinova a MŠ Elišky Krásnohorské 

Zápisy dětí do mateřských škol  
Odbor školství, kultury a sociálních věcí MěÚ Dvůr Králové nad Labem vyhlásil na základě 

usnesení Rady města Dvůr Králové nad Labem zápisy do královédvorských mateřských škol 

(jejichž je město zřizovatelem) pro školní rok 2019/2020, a to na úterý 14. května 2019 od 

10:00 do 14:00 hodin a na středu 15. května 2019 od 12:00 do 14:00 hodin. 

Děti jsou do školek přijímány tak, že nejprve jsou ve školském obvodu mateřské školy 

přijímány děti, které do 31. srpna 2019 dosáhnou nejméně třetího roku věku a které mají 

v tomto obvodu trvalý pobyt (v případě cizinců děti s místem pobytu v tomto obvodu). 

Spádové školské obvody byly pro mateřské školy stanoveny obecně závaznou vyhláškou 

č. 1/2017. Dle školského zákona je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které do 31. srpna 

2019 dosáhnou nejméně pátého roku věku, a jejich zákonní zástupci jsou povinni tyto děti do 

příslušné mateřské školy i zapsat. 

Celkem do mateřských škol přišlo se svými rodiči 138 dětí (někteří rodiče absolvovali 

zápis v obou centrálních zařízeních). Pro školní rok 2019/2020 bylo přijato 132 dětí, 

vyhověno nebylo pouze žádostem rodičů, kteří nesplnili zákonnou povinnost podle školského 

zákona (kterou je očkování dítěte), případně svoji žádost zrušili. 

Po zápisu zůstalo ještě jedno volné místo v MŠ Drtinova na pracovišti v Žirči a volná 

místa byla i v MŠ E. Krásnohorské, na pracovištích ve Verdeku a v ulici Elišky 

Krásnohorské. 

Počty dětí přijatých do mateřských škol jsou zhruba stejné jako ve školním roce 

2018/2019. Pokles počtu dětí se tedy nijak dramaticky neprojevil, do předškolních zařízení 

bylo přijato i 31 dvouletých dětí, tedy všechny děti, o jejichž umístění měli rodiče zájem. 

V obou mateřských školách tak vznikly méně početné třídy pro nejmenší děti, ve kterých jsou 

pro ně vytvořeny specifické podmínky. Ředitelky mateřských škol využívají dotační 

prostředky získané z „Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy“, ze kterého se mimo jiné daří čerpat prostředky také pro chůvy ke 

skupinám těchto nejmladších dětí.  
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Celkové počty tříd v mateřských školách (včetně detašovaných pracovišť) a přijaté děti: 

MŠ Drtinova: 

MŠ Drtinova (ředitelství) 2 třídy  

MŠ Dvořákova 2 třídy   

MŠ Roháčova 2 třídy   

MŠ Lipnice  2 třídy   

MŠ Žireč  1 třída   

Celkem bylo do MŠ Drtinova přijato 62 nových dětí. 

 

MŠ Elišky Krásnohorské: 

MŠ Elišky Krásnohorské (ředitelství)  5 tříd   

MŠ Slunečná I  2 třídy  

MŠ Slunečná II  4 třídy (z toho 2 speciální)  

MŠ Verdek  1 třída  

Celkem bylo do MŠ Elišky Krásnohorské přijato 70 nových dětí. 

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

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Školní liga házené 4. a 5. tříd, ročník 2018/2019 
Také v letech 2018/2019 se uskutečnil další ročník školní ligy v miniházené 4. a 5. tříd. 

Pořadí jednotlivých školních týmů v tomto ročníku určilo osm kol a celkem dvacet čtyři 

zápasů: 

Umístění 4. tříd: 

1. místo ZŠ Schulzovy sady, Legionářská 47 bodů; 

2. místo ZŠ Strž    31 bodů; 

3. místo ZŠ Schulzovy sady, Školní  9 bodů; 

4. místo ZŠ Podharť    9 bodů. 

 

Umístění 5. tříd: 

1. místo ZŠ Strž    41 bodů; 

2. místo ZŠ Schulzovy sady, Legionářská 28 bodů; 

3. místo ZŠ 5. května    19 bodů; 

4. místo ZŠ Schulzovy sady, Školní  8 bodů. 

Zdroj: ZŠ Strž Dvůr Králové nad Labem 
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Základní škola Strž 

„Stržohrátky“ 
V sobotu 18. května se ZŠ Strž zaplnila dětmi, které si mohly vybrat některou 

ze čtyř dílen.  

Jazyková dílna nabízela možnost vyzkoušet si své znalosti nejen z anglického jazyka 

a z reálií, ale také se dozvědět něco zajímavého o Spolkové republice Německo nebo o Ruské 

federaci. Vedle Londýna tak děti poznávaly i hrdiny pohádek Walta Disneye nebo skládaly 

puzzle známých ruských památek. 

Největší zájem byl o dílnu přírodovědnou, která se skládala ze dvou částí. V té první 

nazvané „Půda a život v ní“ zkoumali malí i velcí výzkumníci v laboratořích pH čtyř druhů 

půdy, poznávali rostliny, rostoucí na půdách v okolí školy, prohlédli si pod elektronickým 

mikroskopem žížalu a při své činnosti poslouchali odborný výklad žáků sedmého ročníku. 

Druhá část dílny byla věnována včelám. Účastníci si prohlédli prosklený úl, dozvěděli se 

o životě dělnic, trubců i královny a ochutnali med, pyl a medovou limonádu. 

Přírodou byla inspirována i výtvarná dílna. Pod vedením učitelů se zde vyráběly 

pestrobarevné ryby, které nyní zdobí vestibul školy. 

Sportovní dílna se odehrávala také na dvou stanovištích. Pro starší děti byl 

v tělocvičně připraven nácvik a hra basketbalu, mladší děti si na venkovním hřišti 

procvičovaly obratnost a rychlost ve štafetovém běhu a věnovaly se nácviku a hře 

přehazované.  

Po svačině se všichni sešli na školní zahradě, kde se s dětmi do hry zapojili také jejich 

rodiče. Program zahájil lístečkový závod, následovaly další soutěže, při kterých si všichni 

vyzkoušeli svoji fyzickou kondici, nechyběla hra „Lichožrouti“ (párování ponožek), prolézání 

obručí, chůze na chůdách, přechod po „čáře“ a další fyzické i zábavné hry. 

 

„Cestička do školy“ 
Předškolní dílna „Cestička do školy“ se v ZŠ Strž konala od 13:00 do 15:00 hodin i v úterý 

21. května 2019. Její náplní bylo tentokrát „Hledání pokladu a slavnostní předání klíčů od 

školy“. 

Zdroj: ZŠ Strž Dvůr Králové nad Labem  
 

Exkurze žáků ZŠ Žireč do Hradce Králové a do Liberce  
Žáci ZŠ Žireč, odloučeného pracoviště ZŠ Strž, navštívili planetárium v Hradci Králové, kde 

byl pro 1. stupeň připraven vzdělávací program „Člověk a jeho svět“. Odborný lektor jim na 

modelu vysvětlil princip střídání dne a noci i ročních období, sledovali různá souhvězdí na 

noční obloze, dozvěděli se o Severce (Polárce), která pomáhá určovat sever, o planetách 

a o dalších tělesech Sluneční soustavy a za odměnu za svoji spolupráci při odborném pořadu 

viděli i astronomickou pohádku „Polaris“. Navštívili také hvězdárnu, kde na ně v kopuli 

čekaly dalekohledy. Nevšedním zážitkem pro ně pak bylo to, že si na závěr celého programu 

mohli kopuli sami zavřít. 

Jejich druhá exkurze mířila do Liberce, do IQparku. Zde děti navštívily laboratoře, kde 

se dozvěděly informace o magnetech (nejvíce se líbily magnetické stavebnice) a kde na ně 

v dalších patrech čekaly nejen zajímavé úkoly, ale i zábava. Své zážitky z návštěvy IQparku 

pak žáci druhého a třetího ročníku popisovali v hodině českého jazyka ve svých dopisech.  

Zdroj: ZŠ Strž Dvůr Králové nad Labem, odloučené pracoviště Žireč  
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Základní škola Podharť 

„Den lesů“ 
Ve čtvrtek 9. května se žáci 1. A, 1. B a 4. B zúčastnili v areálu Hájemství 

akce „Den lesů“. Přivítali je zde slavnostní fanfárou studenti lesnické školy 

a pak již se žáci zúčastnili připravených aktivit. Poznávali stromy, třídili šišky, běhali lesní 

stezkou, vyzkoušeli si chůzi na chůdách, seznámili se s lesní technikou a se zvířecími 

pomocníky, nechyběla ukázka dravců, vyprávění včelaře, nebo ochutnávka bylinkových čajů 

a na závěr pak z dřevěných špalíků vytvářeli stavby. 

 

„Pohár rozhlasu 2019“ 
Úspěšný byl pro žáky ZŠ Podharť letošní ročník „Poháru rozhlasu“, který se na 

královédvorském atletickém stadionu uskutečnil ve čtvrtek 9. května 2019 a z něhož si žáci 

odnesli řadu medailí. 

 

Okresní kolo dopravní soutěže 
A úspěšné bylo i „Okresní kolo dopravní soutěže“, které ve středu 22. května uspořádal DDM 

Jednička ve spolupráci s Besipem na hřišti v Podharti. ZŠ Podharť reprezentovala i v letošním 

roce dvě družstva. Družstvo žáků v mladší kategorii obsadilo druhé místo, starší žáci se 

umístili na prvním místě a postoupili tak do krajského kola, které se bude 4.–5. června 2019 

konat v Hradci Králové. V jednotlivcích se pak na 1. místě umístil Petr Škop. 

 

„Cesta do pravěku“ 
Ve stejný den se žáci čtvrtých tříd vypravili „do pravěku“. Svoji cestu zahájili v galerii 

královédvorského Safari Parku, kde si zjistili podrobnější informace o osobě a životě Zdeňka 

Buriana a prohlédli si i jeho obrazy. Autobus je pak dovezl do Archeoparku Všestary, kde je 

čekala komentovaná prohlídka artefaktů z období nejstaršího osídlení naší země, spojená 

s promítáním filmu o práci experimentálních archeologů. Měli také možnost vyzkoušet si 

několik činností ze života lovců a sběračů, například hod oštěpem, vrtání děr, čištění kůže 

nebo řezání dřeva nástroji z pazourku.  

Zdroj: ZŠ Podharť Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní škola 5. května 

Statistické šetření dopravního provozu v okolí školy 
Ve čtvrtek 2. května 2019 se u ZŠ 5. května uskutečnilo celodenní statistické 

šetření dopravního provozu, které prováděly tři skupiny žáků 8. třídy. První 

skupina prováděla šetření v obou směrech v Raisově ulici, druhá mapovala provoz směrem 

od/na Lipnici a třetí skupina ve směru od/k vlakovému nádraží. Šetření bylo zahájeno 

v 7:30 a ukončeno ve 14:30 hodin.  

Raisovou ulicí projížděla nejčastěji osobní auta s jedním pasažérem. V této ulici sídlí 

firma Juta, a proto zde projelo i mnoho kamionů. Od 7:30 do 14:30 hodin jich v obou směrech 

bylo napočítáno celkem čtyřicet devět, nejvíce aut projelo v obou směrech v rozmezí od 

7:30 do 8:30 hodin. 
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Také druhá skupina zjistila, že z města a do města jezdí nejvíce aut s jednou osobou. 

V průměru za jednu hodinu projelo do města sedm kamionů, nejvíce vozidel pak projelo 

v poslední měřené hodině, tedy od 13:30 do 14:30 hodin. 

I ve směru k vlakovému nádraží projížděla nejčastěji auta s jednou osobou, autobusy 

pak jezdily spíše poloprázdné. Nejvíce dopravních prostředků projíždělo v rozmezí od 

13:30 do 14:30 hodin, nejmenší dopravní provoz byl v rozmezí od 10:30 do 11:30 hodin.  

Následující den, na hodině matematiky, pak žáci získané údaje zpracovali do tabulek 

a grafů. 

 

Okrskové kolo atletických závodů 
Okrskového kola atletických závodů „Pohár rozhlasu“ se zúčastnili i žáci ZŠ 5. května, a to 

v počtu třiceti jeden soutěžící ze všech tříd druhého stupně, včetně 5. třídy. 

V kategorii „Starší žáci“ obsadil Štěpán Baum 1. místo (běh na 1 500 metrů – 

9. třída). 

V kategorii „Starší žákyně“ obsadila Natálie Hrubá 2. místo (běh na 60 metrů – 

8. třída); Veronika Selicharová 3. místo (vrh koulí 3 kg – 9. třída) a čtveřice Klára a Bára 

Bujárková, Selicharová a Valešová 3. místo (štafeta 4x60 metrů – 9. třída). 

V kategorii „Mladší žáci“ obsadil Jan Bujárek 1. místo (hod kriketovým míčkem – 

7. třída) a 3. místo (běh na 60 metrů) a čtveřice Hulík, Laňka, Krejzl, Bujárek 2. místo (štafeta 

4x60 metrů – 5. a 7. třída). 

V kategorii „Mladší žákyně“ obsadila Lucie Janská 1. místo (běh na 600 metrů – 

7. třída) a Tereza Pavelková 3. místo (hod kriketovým míčkem – 7. třída). 

Zdroj: ZŠ 5. května Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní umělecká škola R. A. Dvorského 
„Týden otevřených dveří“ – přijímání nových žáků 
V týdnu od pondělí 13. do pátku 17. května, v době od 13:00 do 17:00 hodin, 

měli zájemci jedinečnou příležitost prohlédnout si celou budovu školy 

a nahlédnout i do učeben všech oborů. V rámci „Týdne otevřených dveří“ se konaly také 

zápisy k talentovým zkouškám. 

 

„Za starých časů hudebního salonu“ 
Několik klavíristů ze třídy Milady Petrášové se nejen svým rodičům, přátelům a známým, ale 

i široké veřejnosti představilo na malém třídním koncertu „Za starých časů hudebního 

salonu“. 

Svými drobnými klavírními skladbami z 19. století přenesli posluchače do tohoto 

období a oživili tak atmosféru proslulých hudebních večírků té doby, kdy byl měšťanský 

salon prostředím setkávání kultury milovných rodin, vzdělaných přátel, profesionálních 

umělců i amatérů. Žákovská klavírní vystoupení v dobových kostýmech byla doplněna 

scénickými prvky a mluvenými vstupy, které měly posluchačům přiblížit rysy tehdejšího 

vlasteneckého života a rozvoje české kultury. 

Koncert se v sále školy konal ve čtvrtek 16. května 2019 od 17:00 hodin. 
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„Exprese“ 
V úterý 21. května 2019 se od 18:00 hodin uskutečnila v sále školy vernisáž výstavy 

„Exprese“, která představila výběr prací studentů keramické dílny Jindry Vikové ze studia 

Jarmily Tyrnerové z Kohoutova. Výstava se ve školní galerii Otto Gutfreunda konala od 

středy 22. května do pátku 14. června 2019. 

 

V měsíci květnu nechyběly ani koncerty žáků školy: 

Květnový koncert 
Další z pravidelných koncertů žáků hudebního oboru se v sále školy uskutečnil ve čtvrtek 

23. května 2019 od 18:00 hodin. 

Absolventský koncert 
První z absolventských koncertů žáků hudebního oboru se pak v sále školy konal ve čtvrtek 

30. května od 18:00 hodin. 

 

„ZUŠ OPEN 2019“ 
V rámci III. ročníku celostátního happenningu základních uměleckých škol upořádala také 

ZUŠ R. A. Dvorského v pátek 31. května 2019 od 14:30 do 18:00 hodin na několika místech 

v našem městě různá vystoupení na kterých se po celou uvedenou dobu představovali 

divákům a posluchačům žáci, soubory a pedagogové všech oborů školy. 

Celá akce byla zahájena ve 14:30 hodin na náměstí T. G. Masaryka (před budovou 

školy), kde se představil taneční obor, Zpěvanky, Komořinka, Silmaril, Carpe diem, zpěv – 

sólová vystoupení. Od 15:15 hodin se v kostele Českobratrské církve evangelické (vedle 

gymnázia) uskutečnilo vystoupení žáků dechové třídy Tomáše Valtery a Vlasty Siřišťové 

a kytarové třídy Michala Koudelky. Od 16:00 hodin vystoupil v „Pasáži 80“ (ve „Dvorečku“) 

PlechBand a představil se i literárně-dramatický a výtvarný obor. Od 17:00 hodin pak 

návštěvníky čekal v sále Špýcharu městského muzea koncert žáků a učitelů klavírního 

oddělení. 

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

 

STŘEDNÍ ŠKOLY  

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 

„Férová snídaně“ 
Prostory královédvorského gymnázia přivítaly v sobotu 11. května zájemce ze 

široké veřejnosti, kteří se stejně jako v loňském roce chtěli setkat, podpořit 

regionální produkty a na zahradě a v altánu školy prožít příjemné chvíle při „Férové snídani“.  

Akce se v celé naší republice koná již šestým rokem, její vyznavači si při „snídani 

v trávě“ vzájemně nabízejí fair trade kávu, čaj, kakao, pokrmy připravené z fair trade 

produktů (cukr, banány, čokoláda...) nebo pokrmy získané od farmářů nebo z vlastních 

zahrad. 

Zdroj: Gymnázium Dvůr Králové nad Labem  
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ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Dům dětí a mládeže Jednička 
„Otevírání turistické sezony“ na Zvičině 
Tradiční „Otevírání turistické sezony“ na vrcholu Zvičiny doprovázel v neděli 

5. května déšť a studený vítr, přesto na soutěžních stanovištích soutěžila na 

téma „Přehrada Les Království“ a „Kámen v Podkrkonoší“ asi stovka dětí, které si za 

doprovodu rodičů mohly vyzkoušet práci s jeřábem na dálkové ovládání, stavbu z kostek 

podle nákresu, „průchod přehradou“ nebo si otestovat své znalosti nerostů. Cihličky nasbírané 

na soutěžní kartičce pak děti mohly vyměnit za některý z dárků, zároveň se i podílely na 

„dostavbě“ velké papírové přehrady. I přes nepřízeň počasí se tak akce vydařila a všichni 

návštěvníci si „užili“ zajímavou zábavu.  

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

upravila kronikářka 

 

„Den lesů“ 
Také v letošním roce uspořádaly Lesy ČR a ZŠ Schulzovy sady „Den lesů“ na Hájemství. 

Konal se ve čtvrtek 9. května 2019 a přesto, že ani při této akci počasí pořadatelům příliš 

nepřálo, na osm set dětí a dospělých se i tak rozjelo do lesní osady zjistit něco nového 

o přírodě a lese.  

Zde je uvítalo troubení lesních rohů. Městské lesy návštěvníkům předvedly lesní 

techniku a práci koně jako pomocníka člověka při stahování dřeva a při dalších lesnických 

pracích, se životem včel a dravců je seznámila Česká lesnická akademie Trutnov, připravena 

byla jízda na ponících jezdeckého oddílu Nemojov, vaření čaje z přírodnin a výtvarné 

dílničky DDM Jednička nebo zajímavosti ze života v KRNAPu a v Safari Parku. Pracovníci 

odboru životního prostředí královédvorského městského úřadu poučili děti o správném třídění 

odpadů, na připravených stanovištích se děti seznámily s mineralogií nebo se základy 

rybářství a Řád sv. Huberta pro ně připravil zastavení s myslivostí. Nechybělo ani sportovní 

vyžití, zajímavostí pak bylo vyřezávání motorovou pilou z jednoho kusu kmene, kdy se před 

očima účastníků „objevil“ vlk a kůň. Krátkou cestou po okolním lese provázeli účastníky žáci 

9. ročníků, kteří si pro děti uchystali soutěže, úkoly i zajímavosti ze života rostlin a živočichů 

z Hájemství. Účastníci od Lesů ČR obdrželi také malý dárek a na připraveném ohništi si 

opekli buřty, rohlíky či chleba. 

Zdroj: z příspěvku J. Paulusové Fišerové pro kroniku upravila kronikářka 

 

„Primahrátky“ 
V sobotu 18. května hostil v odpoledních hodinách areál DDM Jednička asi 300 dětí a jejich 

rodiče a přátele. Na zahradě i v budově DDM byla připravena akce pro děti, které rády tráví 

volný čas sportem, hrami a zábavně vzdělávacími aktivitami, rodičům pak „Primahrátky“ 

každoročně přinášejí náhled na nejnovější volnočasové trendy a činnosti, ve kterých se jejich 

děti mohou všestranně rozvíjet. 

K dispozici tak zde byly nízké lanové překážky, bezpečná střelba z luku, žongléři 

a bublinová dílna, IQ herna i canisterapeutické stanoviště. Velký zájem také vzbudily novinky 

v programu – zmenšený model vodní přehrady a jeřáb na dálkové ovládání, nebo možnost 

svézt se na oslovi či poníkovi. Plno bylo i ve výtvarné a rukodělné dílně – zdobila se zrcátka 
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a vyráběly se dřevěné magnetky, děti mohly také soutěžit na sportovně pohybových 

stanovištích a za své úsilí a šikovnost získat pěkné dárky.  

Největší odměnou pak pro prvních 60 dětí byla možnost zhlédnout vesmírnou projekci 

v mobilním planetáriu, všichni malí návštěvníci také získali vstupenku do zábavního centra 

Tongo. 

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

upravila kronikářka 

 

„Znalec rostlin“ 
Ve středu 22. května uspořádal DDM Jednička další kolo soutěže „Znalec rostlin“ určené 

žákům od 3. tříd základních škol až po studenty škol středních. Soutěže se zúčastnilo celkem 

57 soutěžících – o něco více než v loňském roce. Své znalosti si přišli ověřit žáci všech 

královédvorských škol, studenti zdejšího gymnázia a České lesnické akademie Trutnov. 

Čekalo je poznávání 60 bylin a dřevin, jejichž rodové a druhové jméno měli určit, soutěžilo se 

ve třech kategoriích. 

V kategorii 2.–6. třída zvítězila Martina Hamerská ze 6. B ZŠ Schulzovy sady, která 

s počtem 57 bodů získala jako absolutní vítězka soutěže i titul „Znalec rostlin roku 2019“. 

V kategorii žáků 7. až 9. tříd zvítězila Jana Fléglová z 9. B ZŠ Schulzovy sady 

a v kategorii středoškoláků vybojoval první místo Martin Kubíček ze 3. A Gymnázia Dvůr 

Králové nad Labem.  

Zvlášť pak byli oceněni nejlepší účastníci ze ZŠ a PrŠ Dvůr Králové nad Labem, mezi 

nimiž zvítězil Josef Mencl z 8. třídy. 

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

kronikářka 

 

„Závěrečná akademie“ 
Školní rok 2018/2019 ukončil DDM Jednička v pátek 31. května tradiční akademií.  

Hudební vystoupení klavíristů, kytaristů a flétnistů a taneční vystoupení kroužků 

„Baby dance“, „Orientální tance“ a mažoretek doplnily stánky a další zábava pro děti. Všichni 

si mohli vyzkoušet paličkování, kreslit si na stanovišti „Ilustrace a komiks“, nebo si mohli 

koupit napečené dobroty ve stánku „Veselé vařečky“. Nechyběl stánek animačního kroužku, 

železničních modelářů či deskových her, vystoupení malých hasičů s jejich scénkou nebo 

„dospěláků“ na trampolínkách, kteří předvedli sport „jumping“. Celou akcí provázel 

moderátorský kroužek. 

 

„Den dětí 2019“ 
V pátek 31. května se na Tyršově koupališti sešly děti nejen z královédvorských základních 

a mateřských škol, ale i děti z blízkého okolí, aby si společně užily oslavy „Dne dětí“.  

Pro malé účastníky byla připravena řada oblíbených tradičních atrakcí (IQ herna, 

bublinárium, skákací hrad, střelba z luku, lanové aktivity, žonglování, drink bar apod.).  

V programu ale nechyběly ani novinky, které měly obrovský úspěch. Zájem byl o obří 

nafukovací koule Bubblehome, ve kterých si děti vyzkoušely drobné souboje, soutěže a herní 

aktivity. Bezpečné a kontrolované karamboly provázel smích a jásot, až se zdálo, že někteří 

nemají za úkol do cíle doběhnout, ale dokutálet se… Vítaným zpestřením byla i jízda na 

ponících či herní SEVA koutek s tisícovkami kostiček ke skládání i na hraní. Své vystoupení 

předvedl kouzelník Štěpán Šmíd, který vedle nových triků přivezl také zvířátka z balonků. 
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Děti rozezpíval a roztančil DJ Furat, řada z nich se také věnovala sbírání razítek za drobné 

úkoly, za razítka pak mohly opět získat hezké dárky. Stánek s ukázkami policejní práce zde 

měla i městská policie a studentky SŠIS zajišťovaly nejen soutěžní stanoviště, ale měly zde 

pro děti připravený kadeřnicko-kosmetický salon.  

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

upravila kronikářka 

 

Ostatní akce DDM Jednička v měsíci květnu: 
„Voda voděnka“ (čtvrtek 16. května); „OK Soutěže mladých cyklistů 2019“ (čtvrtek 

23. května) a „Turnaj špuntů“ (sobota 25. května). 

Zdroj: DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem 

 

ZPRÁVY ZE SPORTU 

Královéhradecký MASTER 
Hankův dům byl v sobotu 18. května místem otevřeného turnaje v moderních šipkách 

a nejprestižnějšího krajského individuálního turnaje TOP Master. 

V 9:00 hodin se konala liga žen (pouze pro předem přihlášené týmy); v 9:30 hodin 

Master mládeže – otevřený turnaj pro mladší 18 let; v 10:00 hodin TOP Master mužů (pouze 

pro nominované); v 11:00 hodin TOP Master žen (pouze pro nominované) a nominační 

Master mužů (otevřené turnaje jednotlivců); ve 12:00 hodin nominační Master žen (otevřené 

turnaje jednotlivců) a v 15:30 hodin Master dvojic žen/mužů (otevřené turnaje dvojic). 

Zdroj: plakátek akce 

 

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem 

Gymnastky si z republikového šampionátu přivezly 

stříbro 
Druhý květnový víkend patřil republikovému šampionátu v Team Gymu, 

který se uskutečnil v Olomouci. Tým nejstarších dívek královédvorského Sokola odjel na 

mistrovství ČR v neúplné sestavě, v dalších kategoriích naše město zastoupení nemělo. 

Závod naše gymnastky zahájily povedenou pódiovou skladbou, za kterou obdržely 

druhou nejvyšší známku. Dařilo se také na dalším nářadí (tumbling a trampolínka) – i zde 

dívky dokázaly zacvičit bez většího zaváhání. Výsledkem tak bylo druhé místo těsně za 

vítězným týmem TJ Chropyně. Královédvorské vicemistryně republiky se tak domů mohly 

vracet více než spokojené. 

Zdroj: TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem 
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DALŠÍ UDÁLOSTI VE MĚSTĚ A V JEHO OKOLÍ 

Pěvecký sbor Záboj Dvůr Králové nad Labem 

Tradiční „Jarní koncert“ se tentokrát konal v muzeu  
Pěvecký sbor Záboj se svým příznivcům a milovníkům sborového zpěvu představil i letos na 

tradičním jarním koncertu, který se uskutečnil ve čtvrtek 16. května 2019 v 19:00 hodin – 

tentokrát ale netradičně ve Špýcharu královédvorského městského muzea. Na programu byly 

oblíbené skladby Záboje – spirituály, skladby Jaroslava Ježka atd. – v rámci koncertu 

vystoupili i hosté z královédvorské ZUŠ R. A. Dvorského a z Gymnázia Dvůr Králové nad 

Labem. 

Zdroj: Pěvecký sbor Záboj Dvůr Králové nad Labem 

 

Královédvorský chrámový sbor, z. s., 

Dvůr Králové nad Labem 

Kniha „Varhany na Královédvorsku“ 
Ve středu 29. května 2019 se v 15:00 hodin v Respiriu Lichtenštejnského paláce na 

Malostranském náměstí v Praze uskutečnil křest knihy „Varhany na Královédvorsku“, jejímž 

autorem je MgA. Vít Havlíček, Ph.D., varhaník, hudební teoretik a vedoucí oddělení hudebně 

teoretických disciplín HAMU v Praze. Knihu pokřtil profesor Ivan Klánský, děkan Hudební 

a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze, křtu se zúčastnila rovněž řada 

významných hostů. 

Kniha na dvě stě devatenácti stranách mapuje varhany v královédvorském regionu –

podrobně je v ní popsáno dvacet čtyři nástrojů od roku 1668 až po varhany dokončené 

v polovině 20. století, nechybí ani světový unikát – barokní zvonkohra, kterou v roce 1732 

objednal hrabě F. A. Špork. U každého nástroje je podrobně zdokumentována historická 

a organologická část, nechybí ani informace o opravách varhan nebo o necitlivém umístění 

elektroinstalace, součástí je i rejstřík osob a míst, resumé v anglickém a německém jazyce 

a bohatá fotodokumentace, která zahrnuje kolem 250 barevných fotografií.  

Publikaci vydal Královédvorský chrámový sbor, z. s., její prezentace se ve Dvoře 

Králové nad Labem uskuteční v neděli 9. června v 16:00 hodin v Husově sboru Církve 

československé husitské, kde si ji zájemci budou moci i zakoupit. Cena knihy je 590 Kč. 

 

„Noc kostelů“ 
Oblíbené celorepublikové akce „Noc kostelů“ se v pátek 24. května již tradičně zúčastnil také 

Královédvorský chrámový sbor. Společně s Královédvorským chrámovým orchestrem 

vystoupil nejprve na koncertu v Kuksu, kde bylo vystoupení rozděleno do dvou částí – první 

část se uskutečnila od 18:00 hodin v kostele Nejsvětější Trojice, druhá část koncertu 

následovala, po komentované prohlídce kostela, v kostelní hrobce. 

V našem městě se pak vystoupení uskutečnilo o několik hodin později – od 

21:30 hodin – v Husově sboru Církve československé husitské. Na programu byly skladby 

J. S. Bacha, W. A. Mozarta, J. J. Ryby a dalších autorů.  
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Dle sdělení Královédvorského chrámového sboru se koncerty sboru konají v našem 

městě v kostele Církve československé husitské proto, protože Římskokatolická farnost ve 

Dvoře Králové nad Labem od června 2018 ani přes opakované žádosti neumožnila 

Královédvorskému chrámovému sboru zpívat při hudebních doprovodech mší 

v královédvorském kostele sv. Jana Křtitele (viz sdělení MgA. Víta Havlíčka, Ph.D., 

v Novinách královédvorské radnice č. 4/2019 a na www.kchs.cz). 

Zdroj: Královédvorský chrámový sbor, z. s., Dvůr Králové nad Labem 

 

Další programy „Noci kostelů 2019“ 
Do Noci kostelů se v pátek 24. května zapojil také kostel sv. Jana Křtitele a Husův sbor 

Církve československé husitské. 

Kostel sv. Jana Křtitele:  

V 17:50 hodin se rozezněly zvony kostela; od 18:00 do 18:45 hodin se konala mše svatá a od 

19:00 do 19:30 hodin se uskutečnil varhanní koncert Martina Škrabky, který návštěvníkům od 

19:45 do 20:30 hodin umožnil i prohlídku varhan. Průběžně se od 19:00 do 21:30 hodin 

konaly také prohlídky věže, v rámci akce „Kalichy a bohoslužebné předměty zblízka“ čekal 

návštěvníky výklad průvodce, který zodpověděl také dotazy návštěvníků (od 20:40 do 

21:30 hodin), v bytě pověžného viděli ukázky hostií a měli možnost ochutnat i mešní víno. Od 

19:45 do 21:50 hodin byla připravena prohlídka kostela a od 22:00 do 22:15 hodin se konala 

noční modlitba za město. 

V Husově sboru Církve československé husitské: 

V 18:00 hodin se uskutečnily soutěže pro děti; ve 20:00 hodin následoval koncert pěveckého 

sdružení Cantus a ve 21:30 hodin se konal výše uvedený koncert Královédvorského 

chrámového sboru. 

Zdroj: příslušné programy „Noci kostelů 2019“ 

 

„Týden Divadla bratří Formanů“ v pivovaru Tambor 
Královédvorský pivovar Tambor oslavil v letošním roce 10. výročí svého založení. V rámci 

oslav nabídl královédvorské veřejnosti i festival „Týden Divadla bratří Formanů“, nad kterým 

převzal záštitu hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán. Pět představení s názvem 

„Deadtown“ mohli návštěvníci navštívit v areálu pivovaru od středy 8. do soboty 11. května. 

Dřevěná divadelní budova pro 250 diváků byla postavena přímo v areálu pivovaru 

Tambor. Tvářemi oslav se stali principál Divadla bratří Formanů Petr Forman a jeden 

z nejlepších francouzských akrobatů a divadelních herců Jacques Laganache. Oba byli 

zároveň jedni z hlavních protagonistů divadelního představení „Deadtown“. Ve hře 

z Divokého Západu její autoři netradičně kombinují činohru, tanec, zpěv a loutkoherectví 

a i proto se Deadtown po celé Evropě setkává s mimořádným diváckým ohlasem. V letošním 

roce tak v České republice nebude mnoho míst, kde Divadlo bratří Formanů vystoupí.  

 „Formany“ doplnil italský mim a klaun Giorgio Bertolotti, který v areálu pivovaru 

Tambor odehrál devět představení hry „Juri Kosmonaut“. Diváci na nich prožili absenci 

gravitace, hrdinství, samotu i zoufalství. Stali se dobrovolnou posádkou vesmírné lodi 

http://www.kchs.cz/
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s kapitánem Jurim, který je pomocí projekce, animace a videa provedl „skutečnou cestou 

vesmírem“. Představení bylo určeno především dětem, zaujalo ale i dospělé diváky. 

Samotná oslava desetileté existence pivovaru nabídla 10. května od 10:00 hodin vedle 

dvou představení Deadtown také řadu dalších akcí. Návštěvníci si mohli prohlédnout výstavu 

výtvarných prací Matěje Formana, v hudebním bloku vystoupil písničkář Miroslav Paleček, 

kanadská šansoniérka Jessica May, přijel i Jan Ponocný neboli Cirkus Ponorka. Místní 

muzikanty zastupovalo duo Paya Maya a David Jakubec a vše uzavřela pražská blues rocková 

formace Wild Music Walkers. Během celého dne probíhal také minifestival malých pivovarů, 

který kromě českých piv nabídl zájemcům také piva americká, belgická, německá 

a holandská.  

Vstupenky na jednotlivá divadelní představení si zájemci mohli zakoupit přímo 

v pivovaru Tambor nebo v Městském informačním centru. 

Před deseti lety, 28. února 2009, Tambor (po třiceti letech) obnovil vaření piva ve 

Dvoře Králové nad Labem. Letošní oslavy tak byly zahájeny rovněž 28. února,  kdy byla 

uvařena jubilejní várka piva s číslem 1950. Protože se pivovar Tambor specializuje především 

na spodně kvašená piva, jednalo se i v tomto případě o zástupce typicky českého ležáku. 

Zdroj: pivovar Tambor a denní tisk 

 

MAS Královédvorsko 

Podpora podnikání prostřednictvím programu 

„Technologie pro začínající podniky“ 
Jedním z cílů Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, v jehož 

rámci vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR výzvu VIII Technologie pro začínající 

podniky, je rozvoj regionů a zvyšování zaměstnanosti prostřednictvím podpory malých 

začínajících podniků.  

O dotaci si tak mohly požádat podnikatelské subjekty (z podporovaných odvětví), 

které byly založeny od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2017. Mohly získat dotaci ve výši 

450 tisíc až 1 milion Kč na nové stroje, technologická zařízení a vybavení s tím, že míra 

podpory v rámci programu činila 45 % z celkových jimi vynaložených nákladů. Podpora byla 

určena obchodním společnostem i podnikajícím fyzickým osobám. Podmínkou byla realizace 

projektu v registrované provozovně umístěné mimo Prahu. 

Žádosti administrovala Agentura pro podnikání a inovace (žadatelé 

z Královéhradeckého kraje se mohli obrátit na regionální kancelář v Hradci Králové) a bylo 

možné je podávat do 28. května 2019, služby agentury byly zdarma. Podklady k výzvě 

a bližší informace nalezli zájemci na příslušných webových stránkách, k tématu se také 

9. dubna 2019 uskutečnil od 9:00 hodin v Penzionu Za Vodou seminář, který pořádal 

MAS Královédvorsko. 

Zdroj: Krajský úřad Královéhradeckého kraje  
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Old Racing Club Dvůr Králové nad Labem 

„Burza neboli Bleší trh“ 
„Burza neboli Bleší trh“ se tentokrát na královédvorském dopravním hřišti 

uskutečnila v neděli 5. května od 9:00 do 13:00 hodin, pro návštěvníky bylo 

vstupné dobrovolné, za prodejní místo se hradila částka 50 Kč. 

Zdroj: Old Racing Club Dvůr Králové nad Labem 

 

Klub kaktusářů Dvůr Králové nad Labem 

XXIV. mezinárodní setkání   
V pátek 10. a v sobotu 11. května 2019 se již po čtyřiadvacáté konalo 

tradiční mezinárodní setkání příznivců pěstování kaktusů, sukulentů 

a dalších exotických rostlin „Otevírání sezony 2019“. Toto sympozium je 

největší jarní akcí svého druhu v naší republice a jednou z největších 

v Evropě. Každoročně se na něm setkávají stovky příznivců nejen z ČR, ale i ze zahraničí. 

Akce byla zahájena v pátek od 18:00 hodin neformálním posezením přihlášených 

účastníků v královédvorském Penzionu Za Vodou. Hlavní program pro širokou veřejnost se 

uskutečnil v sobotu od 8:00 hodin prodejem výpěstků mnoha desítek pěstitelů, kteří nabízeli 

nejen kaktusy, listové sukulenty (agáve, aloe, euphorbie apod.), rostliny připomínající sloní 

nohu a další exotické rostliny, ale i potřeby pro pěstitele. Od 13:30 hodin se pak 

v přednáškovém salonku penzionu konalo několik přednášek. Součástí byla také prezentace 

fotografií rostlin, pořízených z cest po celém světě řady cestovatelů.  

Vstupné na akci činilo 20 Kč.  

Zdroj: Klub kaktusářů, z. s., Dvůr Králové nad Labem 

 

„Den Lipnice“ 
Na sokolském hřišti v Lipnici se v sobotu 25. května od 13:00 hodin uskutečnil „Den Lipnice 

aneb možná přijde i šavlozubý tygr“, a to v retro stylu.  

Ve 13:00 hodin sehrálo Divadlo Doubravice hru „Maják aneb vítejte v Kvasnicových 

lázních“; ve 14:30 hodin následovalo vystoupení „Lipničáků“, na kterém se představila 

mateřská škola „Lipnička“, Sokol Lipnice a „Pěvecký sbor Lipnice“. V 15:30 hodin se pak 

veřejnosti představili žáci královédvorské ZUŠ – Plechband pod vedením Nikoly Šimkové – 

a mažoretky. 

Nechyběla živá hudba – hudební skupina X band – nebo retro soutěže pro děti 

s překvapením a bohaté občerstvení. Vítán byl „retro dress code … 80. léta“.  

Zdroj: program akce 
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Hasičský záchranný sbor České republiky 
Výjezdy jednotky profesionálních hasičů ze Dvora 

Králové nad Labem 
Královédvorští hasiči zasahovali v ranních hodinách v úterý 28. května 

u dopravní nehody osobního vozidla, které v Nových Lesích narazilo do 

svodidel. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění, hasiči tak pouze uniklé 

provozní kapaliny zasypali sorbentem a uklidili vozovku. 

Méně štěstí měli ale účastníci dopravní nehody u které zasahovaly hned tři jednotky 

hasičů (ze Dvora Králové nad Labem, z Trutnova a z Hajnice) na silnici číslo II/300 v zatáčce 

ze Dvora Králové směrem do Kocbeře před jedenáctou hodinou dopoledne. Podle informací 

zde třiatřicetiletý řidič osobního vozidla Škoda Octavia nezvládl při své jízdě při průjezdu 

pravotočivou zatáčkou vozidlo, dostal smyk, vjel do protisměru a zde se střetl s protijedoucím 

plně naloženým nákladním vozidlem značky Mercedes. Hasiči neprodleně zahájili 

vyprošťování vážně zraněných cestujících z osobního automobilu, řidič i jeho 

čtyřiačtyřicetiletá spolujezdkyně ale utrpěli zranění neslučitelná se životem, takže přes 

veškerou snahu všech složek integrovaného záchranného systému lékař na místě u obou osob 

konstatoval smrt. Řidič nákladního vozidla vyvázl bez zranění, provedená dechová zkouška 

byla negativní. Komunikace v místě nehody byla uzavřena od 10:45 do 15:30 hodin.  

Náročná pro královédvorské profesionální hasiče byla i středa 29. května. 

Po 9. hodině ranní byli přivoláni k nehodě dvou osobních automobilů v ulici Josefa 

Hory. Zraněná osoba byla na místě ošetřena zdravotnickou záchrannou službou, hasiči na 

vozidlech odpojili autobaterie a vozidla odstranili z komunikace.  

V 10:25 hodin je čekalo odstraňování spadlého stromu ze silnice u Výšinky a po 

poledni vyjížděli do ulice Štefánikova, kde došlo k úniku oleje z nákladního automobilu. 

Jednotka zasypala olej sorbentem a technické služby města chodník a vozovku uklidily.  

Jako technická pomoc pak hasiči večer asistovali v ulici Okružní zdravotnické 

záchranné službě při jejím transportu pacienta z  jeho bytu do sanitky. 

 

„Dny otevřených dveří“ 
Oblíbené „Dny otevřených dveří“, pořádané hasiči při příležitosti oslav svátku sv. Floriána, 

patrona hasičů, se letos uskutečnily v neděli 5. a v pondělí 6. května vždy od 9:00 do 

17:00 hodin. Zatímco v neděli mohla hasičskou stanici v Zátopkově ulici navštívit široká 

veřejnost, pondělí bylo vyhrazeno pro organizované skupiny – mateřské, základní, střední 

školy atd.  

Zdroj: HZS Královéhradeckého kraje 

  

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 

Omezení provozu na silnici č. I/37 
V sobotu 11. května byla v době mezi 7:00 a 9:00 hodinou ranní výrazně omezena doprava na 

silnici I. třídy číslo 37 v lesním úseku mezi obcemi Výšinka a Kocbeře. Důvodem bylo šetření 

dopravní nehody a provádění potřebných úkonů v souvislosti s vyšetřováním celé této 

události, ke které v těchto místech došlo před nějakou dobou. Dopravu v inkriminovaném 

místě řídila dopravní policie, která řidiče i vyzývala k trpělivosti. 

 

Řidička nepřežila střet s vlakem 
V pondělí 13. května krátce před osmou hodinou ranní došlo na železničním přejezdu v Bílé 

Třemešné k tragické dopravní nehodě. Dvaačtyřicetiletá řidička osobního vozidla 

Volkswagen Passat, která jela ve směru od obce Doubravice, vjela na nechráněný přejezd ve 

chvíli, kdy zde projížděl vlak na trase Liberec – Pardubice. Strojvůdce vlaku již střetu 

nedokázal zabránit ani po použití rychlobrzdy, vlak vozidlo ještě smýkal asi sto metrů, poté 

skončilo v několika kusech v lese. Žena při nehodě utrpěla zranění neslučitelná se životem, 

sedmdesát pět cestujících z vlaku bylo v pořádku a byla pro ně zajištěna náhradní autobusová 

doprava. Dechová zkouška provedená u strojvůdce měla negativní výsledek, předběžná 

hmotná škoda na vlaku byla odhadnuta na 400 tisíc Kč, 350 tisíc Kč činila škoda na vozidle. 

Příčina dopravní nehody je předmětem dalšího šetření. 

Zdroj: Policie ČR 

 

Domov sv. Josefa v Žirči 
Benefiční koncert Komorního orchestru Slávy Vorlové 
Podkrovní sál domu sv. Damiána v Žirči byl ve čtvrtek 23. května 2019 od 

18:00 hodin místem, kde se konal benefiční koncert pětadvacetičlenného 

Komorního orchestru Slávy Vorlové z Náchoda. Na programu byly skladby Jana 

Křtitele Vaňhala „Symfonie C-dur“ a Frédérica Chopina „Klavírní koncert č. 2 f-moll“. Jako 

sólistka vystoupila Olena Ivaněnko. Vstupné bylo dobrovolné, výtěžek z koncertu bude použit 

na nákup a montáž nových oken v Domově sv. Josefa.  

 

2. benefiční putování 
Svoji podporu Domovu sv. Josefa mohli jeho donátoři a milovníci turistiky vyjádřit také svojí 

účastí na 2. benefiční pouti po části Svatojakubské cesty. Cesta, která vedla z Meziměstí do 

Broumova, dále do Police nad Metují a do Červeného Kostelce a přes Českou Skalici do 

Žirče, měřila 78,1 kilometrů. 

Putování bylo zahájeno ve čtvrtek 30. května ve 12:00 hodin v Meziměstí a po 

požehnání poutníkům vedlo do Hlavňova, kde po 17,7 kilometru dlouhém pochodu účastníky 

čekalo nocování na Hvězdě. 
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V pátek 31. května vedla trasa z Hlavňova do Červeného Kostelce, kde si svoji cestu 

mohli zájemci zpestřit prohlídkou výrobny sirupů. Ubytováni byli v OCHČK Háčko, délka 

trasy, kterou tento den urazili, byla 22,6 km. 

V sobotu 1. června čekalo poutníky po 23,7 kilometru dlouhé cestě z Červeného 

Kostelce do Chvalkovic nocování ve Chvalkovicích na hřišti a své putování zakončili po 

14,2 kilometru dlouhé cestě z Chvalkovic v neděli 2. června 2019 příchodem do Žirče, kde je 

ve 14:00 hodin čekala mše svatá v kostele sv. Anny. V Žirči si pak mohli prohlédnout 

i Domov sv. Josefa nebo se občerstvit v Café Damián. 

Zdroj: Domov sv. Josefa v Žirči  

 

5. ročník pochodu „Život srdcem“ 
Před DDM Jednička byl v sobotu 25. května od 10:00 hodin zahájen charitativní pochod, 

který účastníky zavedl po ujití více než 4 kilometrů na přehradu Les Království. 

V cíli byl připraven hlavní program, kterého se zúčastnili talentovaný fotbalista Ondřej 

Mastný, hráč juniorského týmu anglického velkoklubu Manchester United, vítězka hudební 

soutěže Sanremo Junior Sofie Fiurášková, nechybělo ani vystoupení „Attitude tančí s dětmi“, 

pohádka divadelního souboru Klíček „Kůzle v pohádce“ či vystoupení kapely „Kůzle 

Hu.Sou“. V doprovodném programu byly pro účastníky připraveny skákací hrad, balónkové 

stanoviště, pohádkový den plný dětských přání, vědomostní soutěže nebo ruční a tvořivé 

dílny. Moderovala Miroslava Kameníková. 

Vstupné bylo dobrovolné, finanční výtěžek byl prostřednictvím Nadačního fondu 

Kapka naděje předán klinice dětské onkologie Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Účast na 

pochodu byla vysoká, na startu se rozdalo okolo 800 reflexních pásek. Vybráno bylo 

rekordních téměř 134 tisíc Kč, na transparentní účet věnovali dárci 82 tisíc Kč a do 

zapečetěné kasičky se přímo při pochodu vybralo 51.799 Kč. Původně byla akce určena na 

pomoc tříletému Dominiku Václavkovi. Vzhledem k tomu, že se ale vybralo mnohem více, 

než se očekávalo, na rekonvalescenční pobyt pojede nejen rodina Václavkova s malým 

Dominikem, ale po jednání s lékaři budou pro další pobyty vytipovány ještě další rodiny. 

Zdroj: www.zivotsrdcem.cz  

 

„Vítání ptačího zpěvu ve Dvoře Králové nad Labem“ 
První květnový víkend se v naší republice na více než stovce míst vydávají milovníci přírody 

pod vedením zkušených ornitologů naslouchat ptákům.  

Letošní vycházka se uskutečnila v neděli 5. května od 6:30 hodin, místem srazu byl 

most přes potok u autobusového nádraží vedle Kauflandu. Odtud se účastníci vydali do 

oblasti pod Žižkovem, kde se nejen zaposlouchali do zpěvu ptáků, ale kde jim některé z nich 

člen České společnosti ornitologické Oldřich Forman i ukázal, vysvětlil jim, jak lze jednotlivé 

druhy ptáků rozpoznat, a pověděl jim i zajímavosti o jejich chování, o hnízdění a o jejich 

ochraně. 

Zdroj: plakátek akce 

  

http://www.zivotsrdcem.cz/
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Zvláštní parní vlaky  
Ve středu 8. a v neděli 12. května 2019 měli milovníci páry jedinečnou možnost projet se 

zvláštními parními vlaky na trase Semily – Jaroměř – Turnov. Z našeho města vyjížděl vlak 

směrem na Turnov v neděli 12. května v 9:17 hodin a směrem na Jaroměř ve středu 8. května 

ve 12:44 hodin. Speciální jízdenky si cestující kupovali ve vlacích u průvodčího.  

Zdroj: Výtopna Jaroměř 

 

POČASÍ V NAŠEM MĚSTĚ 

Počasí v měsíci květnu 
Minimální teplota se v květnu letošního roku pohybovala v rozmezí od -1,4 °C (v úterý 

7. a ve středu 8. května 2019) do +10,2 °C (v pondělí 20. a ve středu 22. května 2019). 

Zatímco v letošním roce se ještě objevily teploty pod bodem mrazu, květen roku 2018 byl 

teplejší než květen letošní, tehdy se minimální teploty pohybovaly v rozsahu od +4,4 °C do 

+14,3 °C. 

Maximální teplota se v květnu pohybovala v rozmezí od +7,5 °C (ve středu 

15. května) do +24,3 °C (v neděli 19. května 2019).  

V roce 2018 se maximální teploty pohybovaly v rozsahu od +17 °C do +29,6 °C 

a loňský květen byl extrémně suchý a teplotně nadnormální. Stal se tak nejteplejším květnem 

od roku 1961 a průměrná teplota převýšila i červnový normál, který činil +15,8 °C. Zatímco 

v roce 2019 převýšila teplota hodnotu +20 °C celkem šestkrát, v roce 2018 to bylo dvacet 

dvakrát. A zatímco v letošním roce nepřesáhly teploty hodnotu +25 °C ani jednou, v roce 

2018 to bylo dokonce šestkrát. 

Zdroj: meteostanice Gymnázia Dvůr Králové nad Labem 

 

TEPLOTY V KVĚTNU 2019 

Datum Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota 

1. 5. 2019 + 2,3 °C + 10,1 °C + 15,4 °C 

2. 5. 2019 + 4,6 °C + 11,3 °C + 18,0 °C 

3. 5. 2019 + 4,5 °C + 7,0 °C + 9,8 °C 

4. 5. 2019 + 0,5 °C + 5,4 °C + 12,1 °C 

5. 5. 2019 + 0,1 °C + 4,7 °C + 8,1 °C 

6. 5. 2019 + 0,2 °C + 5,1 °C + 9,4 °C 

7. 5. 2019 - 1,4 °C + 5,1 °C + 11,3 °C 

8. 5. 2019 - 1,4 °C + 8,8 °C + 15,7 °C 

9. 5. 2019 + 6,0 °C + 10,1 °C + 16,3 °C 

10. 5. 2019 + 5,6 °C + 9,5 °C + 15,3 °C 
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TEPLOTY V KVĚTNU 2019 

Datum Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota 

11. 5. 2019 + 2,2 °C + 10,2 °C + 16,1 °C 

12. 5. 2019 + 6,8 °C + 8,4 °C + 10,0 °C 

13. 5. 2019 + 3,3 °C + 8,6 °C + 11,9 °C 

14. 5. 2019 - 0,3 °C + 4,7 °C + 8,2 °C 

15. 5. 2019 + 2,7 °C + 4,9 °C + 7,5 °C 

16. 5. 2019 + 5,2 °C + 8,3 °C + 12,4 °C 

17. 5. 2019 + 7,1 °C + 12,2 °C + 18,1 °C 

18. 5. 2019 + 7,2 °C + 13,4 °C + 19,9 °C 

19. 5. 2019 + 5,8 °C + 16,0 °C + 24,3 °C 

20. 5. 2019 + 10,2 °C + 12,9 °C + 16,3 °C 

21. 5. 2019 + 7,9 °C + 14,1 °C + 21,0 °C 

22. 5. 2019 + 10,2 °C + 11,7 °C + 13,5 °C 

23. 5. 2019 + 6,3 °C + 11,1 °C + 16,1 °C 

24. 5. 2019 + 3,2 °C + 12,6 °C + 19,8 °C 

25. 5. 2019 + 6,7 °C + 13,7 °C + 21,4 °C 

26. 5. 2019 + 7,0 °C + 14,5 °C + 20,9 °C 

27. 5. 2019 + 8,2 °C + 15,9 °C + 23,8 °C 

28. 5. 2019 + 9,4 °C + 12,2 °C + 16,2 °C 

29. 5. 2019 + 8,3 °C + 10,7 °C + 13,8 °C 

30. 5. 2019 + 4,0 °C + 12,3 °C + 19,1 °C 

31. 5. 2019 + 5,5 °C + 14,2 °C + 21,6 °C 

 

ZAJÍMAVOSTI Z DOMOVA 

Před patnácti lety se naše země stala členem Evropské unie 
Před patnácti lety – 1. května 2004 – se Česká republika stala členem Evropské unie, do 

uskupení tehdy vstoupilo deset nových zemí. Přístupová jednání naší země byla zahájena již 

v roce 1998.  

Výročí vstupu připomněli na konferenci, která se konala ve středu 15. května v budově 

Ministerstva zahraničí ČR a kterou živě přenášela ČT24, premiér Andrej Babiš i Věra 

Jourová, eurokomisařka pro rovnost a spravedlnost. Ta ve svém projevu řešila mimo jiné 

i problémy, které souvisí s evropskými fondy a s jejich čerpáním naší republikou, nebo 
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směrnici o stejné kvalitě potravin ve všech zemích EU. Kvůli aférám s kontaminovaným 

polským hovězím a kuřecím masem se totiž například snížil i jejich dovoz do naší republiky. 

Zdroj: ČT24 

 

Volby do Evropského parlamentu 2019 
Od čtvrtka 23. do neděle 26. května 2019 se v rámci celé Evropské unie uskutečnily volby do 

Evropského parlamentu, a to jako deváté volby v pořadí od roku 1979. V České republice se 

volilo v pátek 24. od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 25. května od 8:00 do 14:00 hodin. 

V letošním roce se jednalo o naše jediné celostátní volby, své kandidátky musely kandidující 

strany odevzdat do úterý 19. března 2019. 

Celkově si Češi mohli vybrat vhodné kandidáty ze třiceti devíti uskupení a z osmi set 

čtyřiceti čtyř kandidátů. Preferenční hlas pak mohli dát maximálně dvěma kandidátům. 

Každý stát EU má vlastní volební pravidla, Česko si v rámci Euro voleb 2019 volilo 

zástupce dvaceti jednoho mandátu. Voliči, kteří chtěli volit mimo své trvalé bydliště, si 

museli zařídit voličský průkaz, o který museli zažádat osobně do středy 22. května, písemně 

bylo třeba žádost doručit buď poštou, nebo prostřednictvím datové schránky do pátku 

17. května. Žádost si musel každý buď sepsat sám, nebo ji na stránce volby.hlidacstatu.cz 

připravil po vyplnění údajů se všemi náležitostmi automat. Na poště si pak žadatel musel před 

odesláním na příslušný úřad nechat žádost úředně ověřit. Česká pošta musela schválené 

voličské průkazy doručit nejpozději tři dny před začátkem voleb, tedy do úterý 21. května. 

Další možností bylo požádat třetí osobu, aby průkaz za voliče v místě jeho bydliště vyzvedla, 

i zde však musel ten, kdo průkaz za žadatele vyzvedával, mít jeho plnou moc. 

I ten, kdo již voličský průkaz získal, mohl nakonec volit v místě svého trvalého 

bydliště, musel si však vzít voličský průkaz s sebou. Současně s vydáním průkazu totiž 

úředníci žadatele vyškrtli ze seznamu voličů v jeho trvalém bydlišti, a to proto, aby nikdo 

nemohl volit na dvou místech současně. 

Volit mohli i ti, kteří se právě nacházeli v jiné zemi Evropské unie. Oproti 

parlamentním či prezidentským volbám zde však byl jeden zásadní rozdíl. V zahraniční 

nebylo možné hlasovat pro české kandidáty. Čeští občané v cizině sice mohli zastupitelský 

úřad požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů a o zřízení voličského průkazu, hlasovat 

ale mohli pouze pro kandidáty daného státu, přičemž každý stát měl svá vlastní hlasovací 

pravidla a podmínky. Celoevropské volby výrazně ovlivnil i brexit, neboť dosud není jasné, 

kdy a zda vůbec k němu dojde. 

Volit v České republice mohli také cizinci z členských zemí EU, ti, dle daných 

pravidel, mohli do našich voleb do EU i kandidovat (museli se však v takovém případě u nás 

přihlásit k pobytu po dobu 45 dnů). Před pěti lety tak strany na své kandidátky šest občanů 

jiných členských států EU (z celkem 849 kandidátů) i zařadily. Ve volbách 2004 a 2009 

kandidovalo pět cizinců, v roce 2004 byl mezi nimi dokonce i irský občan a negativní legenda 

kupónové privatizace Viktor Kožený, nebo dnes méně známý kandidát KSČM Daniel Strož, 

který byl jako německý občan dokonce v těchto volbách do Evropského parlamentu zvolen. 

Český rodák a následný emigrant do SRN Strož tak byl díky svému zvolení jediným 

cizincem, který nás doposud ve Štrasburku jako poslanec zastupoval. 

Zdroj: Český statistický úřad, ČT24 a celostátní tisk 

  

https://zpravy.aktualne.cz/eurovolby/l~i:keyword:784/
https://volby.hlidacstatu.cz/?utm_source=hlidacstatu&utm_medium=header&utm_campaign=eu2019#/form
https://www.reflex.cz/cizinci-volby-evropsky-parlament
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Před 500 lety zemřel autor Mony Lisy 

Ve čtvrtek 2. května uplynulo 500 let od úmrtí muže vlastním jménem Leonardo di ser Piero 

(Leonardo od pana Piera), který se stal ztělesněním označení „renesanční osobnost“, jehož 

díla patří mezi nejcennější díla na světě, který se podílel na pokroku v nejrůznějších 

odvětvích, jehož vynálezy patří nejen na svoji dobu mezi ty nejpozoruhodnější, ale jsou 

uznávány i v dnešní době a jsou v dnešní době „znovuobjevovány“, neboť „předběhly svoji 

dobu“. 

Leonardo se narodil 15. dubna 1452 v horské vesničce Anchiano poblíž města Vinci 

jako nemanželský syn notáře Piera, zde navštěvoval i základní školu. Ve svých 14 letech se 

s otcem přestěhoval do Florencie, která byla v té době centrem renesančního umění. Prosadil 

se v malířské dílně věhlasného mistra Andrea del Verrocchio, mezi jehož žáky patřil 

například i Sandro Botticelli. 

Posledních dvacet let svého života pobýval Leonardo střídavě na několika místech. 

V letech 1503 až 1506, kdy se na krátko usídlil zpět ve Florencii, namaloval obraz Mona Lisa, 

patrně jeden z nejslavnějších obrazů všech dob. Do své smrti ještě pobýval v Římě, v Miláně 

a na poslední tři roky svého života odcestoval na osobní pozvání krále Františka I. z Valois do 

Francie, kde 2. května 1519 v Le Clos Lucé u Amboise ve věku 67 let na krvácení do mozku 

zemřel.  

Zajímavostí je, podle nové studie odborníků z galerie Uffizi ve Florencii, zjištění, že 

Leonardo byl „obouruký“. To znamená, že psát, kreslit a malovat byl schopen stejně dobře 

levou i pravou rukou. 

Zdroj: Wikipedie a tisk 

 

„Český den proti rakovině“ 
Již 23. ročník celonárodní veřejné sbírky „Český den proti rakovině“ se uskutečnil ve středu 

15. května 2019, zájemci si již tradičně mohli zakoupit „žlutý květ“ a tímto způsobem 

finančně i morálně tuto akci podpořit.  

Kytičky bylo možné zakoupit také v královédvorském Městském informačním centru 

na náměstí T. G. Masaryka. 

Zdroj: vlastní akce 
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FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ A AKCÍ 

Květen 2019 
Zavlažovací vaky 
Technické služby města Dvora Králové nad Labem nainstalovaly ve městě k nově vysázeným 

stromkům zavlažovací vaky, které by účinnějším způsobem měly napomoci k tomu, aby 

stromky během léta z důvodu zvýšeného sucha neuschly.  

 

   

 

 

„Pamětní medaile hejtmana“ 
 

 

 

 

„Pamětní medaili hejtmana“ předal hejtman 

Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, 

PhD., vedle řady dalších oceněných také Petru 

Hirschovi ze Dvora Králové nad Labem, 

a to za obětavou a neúnavnou pomoc druhým. 
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Návrat Krista Salvátora do kaple Nejsvětější Trojice 
 

 

Ve čtvrtek 30. května se do kaple Nejsvětější 

Trojice v Žirči vrátila po letech kolorovaná 

replika sochy Krista Salvátora (viz dolní 

snímek). Řezbář Jiří Kobr měl během své 

práce zapůjčen originál sochy, který je jinak 

umístěn v předsálí výstavního sálu ve Staré 

radnici (viz snímek vlevo). 
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„Noc kostelů“ 
V rámci oblíbené celorepublikové akce „Noc kostelů“ mohli zájemci v pátek 24. května již 

tradičně navštívit kostel sv. Jana Křtitele nebo Husův sbor Církve československé husitské. 

 

     
 

Při návštěvě kostela sv. Jana Křtitele je průvodce upozornil i na detaily a zajímavosti, kolem 

kterých by jinak možná prošli bez povšimnutí. 

 

Kniha „Varhany na Královédvorsku“ 
 

 

 

Ve středu 29. května se v Respiriu 

Lichtenštejnského paláce na Malostranském 

náměstí v Praze uskutečnil křest knihy „Varhany 

na Královédvorsku“, jejímž autorem je MgA. Vít 

Havlíček, Ph.D., varhaník, hudební teoretik, 

vedoucí oddělení hudebně teoretických disciplín 

HAMU v Praze a vedoucí Královédvorského 

chrámového sboru, z. s., Dvůr Králové nad 

Labem. 
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„Královédvorský majáles“ 
 

 

 

Královédvorský majáles se na náměstí T. G. Masaryka, na 

náměstí Odboje a na dalších místech ve městě konal i ve středu 

1. května, a to od 10:00 hodin. Vedle vystoupení skupin nebo 

stánkového prodeje byly jeho součástí také atrakce pro 

nejmenší.  

 

 

 

Rekonstrukce ulice Čelakovského 
V měsíci květnu pokračovaly zemní a montážní práce, spojené s výměnou vodovodního řadu 

a kanalizace. Celková rekonstrukce Čelakovského ulice, která byla rozdělena do dvou etap, 

patří v letošním roce k největším a nejnákladnějším městským projektům. 
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Dvacáté výročí založení svazku obcí „Královská věnná města“ 

oslavili přehlídkou pěveckých sborů 
 

 
 

V sobotu 11. května se v Novém Bydžově uskutečnila přehlídka pěveckých sborů Nota 

Bene 2019. Letošní ročník byl věnován 20. výročí vzniku svazku Královských věnných měst 

a zúčastnily se ho pěvecké sbory všech devíti členských měst. Město Dvůr Králové nad Labem 

zastupoval pěvecký sbor Záboj. 

Foto: Soňa Chlumecká 

 

Akce Domu dětí a mládeže Jednička 

„Primahrátky“ 
„Primahrátky“ navštívilo v sobotu 18. května na 300 dětí, jejich rodičů a dalších zájemců 

o zajímavou zábavu a neméně zajímavý program. Na zahradě i v budově DDM byly 

připraveny rukodělné a výtvarné dílny, sportovní a zábavné aktivity i vesmírná projekce 

v mobilním planetáriu. 
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„Turnaj špuntů“ 
V sobotu 25. května byl DDM Jednička místem setkání malých milovníků šachových partií. 

 

 

 

 

„Den dětí 2019“ 
Na pátek 31. května byly na Tyršově koupališti připraveny pro děti v rámci „Dne dětí“ 

atrakce (IQ herna, bublinárium, skákací hrad, střelba z luku, lanové aktivity, žonglování, 

drink bar apod.), hry, soutěže a „spousta další zábavy“.  
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„Závěrečná akademie“ 
Tradiční „Závěrečná akademie“ ukončila v pátek 31. května školní rok 2018/2019 hudebními 

vystoupeními klavíristů, kytaristů a flétnistů, tanečními vystoupeními kroužků „Baby dance“ 

a „Orientálního tance“, nechyběly ani stánky, zábava pro děti, možnost občerstvení a mnoho 

dalšího.  

 

 
Foto: 8x archiv DDM Jednička 

 
Na titulní straně kroniky událostí v měsíci květnu 2019: Kaple Nejsvětější Trojice v Žirči 

s kolorovanou replikou sochy Krista Salvátora.  

 

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


