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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI 

Schůze rady města a zasedání zastupitelstva města – 

vybraná usnesení 
Rada města na své 22. schůzi ve středu 12. června 2019 mimo jiné: 

- souhlasila s umístěním pamětní desky Johanna Wenzela Bergla (Jana 

Václava Bergla) a uložila vedoucí oddělení kultury, sportu a cestovního ruchu 

odboru školství, kultury a sociálních věcí realizovat ve spolupráci s městským 

muzeem umístění pamětní desky Johanna Wenzela Bergla a vedoucímu odboru 

rozpočtu a financí zapracovat částku 30.000 Kč do nejbližšího rozpočtového opatření;  

- souhlasila s úpravou loga k výročí města; 

- uložila vedoucímu odboru rozvoje, investic a správy majetku (po vyřešení 

majetkoprávních vztahů) realizovat rekonstrukci dvou Božích muk v katastru Dvůr 

Králové nad Labem, nacházejících se na křižovatce historických vozových cest do 

Kocbeře a do Nové Vsi; 

- schválila Jaroslavu Raticovi úhradu nákladů spojených s mimořádnou veterinární péčí 

za psa nalezeného na území města, a to ve výši 8.478 Kč; 

- uložila řediteli technických služeb předložit odboru životního prostředí seznam 

pozemků v majetku města vhodných pro náhradní výsadbu dřevin a vyjádření 

k závěrům a doporučením (za oblast městská zeleň a svoz a zpracování odpadu) 

vyplývajícím z ekonomické analýzy technických služeb, vypracované firmou 

INVENTIO ATC, s. r. o., včetně návrhů řešení a dlouhodobé strategie; 

- vzala na vědomí vyhodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na akci 

„Všichni správně tušíme, že s přírodou se učíme (MŠ Drtinova)“ – zahrada 

MŠ Drtinova – a rozhodla, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka firmy Robert Seidl, 

Skalice, s cenou 789.370 Kč bez DPH, tj. 955.138 Kč včetně DPH; 

- souhlasila se zpracováním záměru „ČOV ve Dvoře Králové nad Labem“ (k zákonu 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů), které bude sloužit k provedení zjišťovacího řízení pro stavbu 

ČOV ve Dvoře Králové nad Labem a rozhodla o výběru zpracovatele, kterým je 

společnost INVEK, s. r. o., Brno-Štýřice, Vinohrady, s cenou 380.000 Kč bez DPH, 

tj. 459.800 Kč včetně DPH; 

‐ schválila zřízení úplatného věcného břemene – služebnosti – na částech pozemkových 

parcel č. 580; 583; 586 a 590 (všechny v k. ú. Zboží), a to v rozsahu dle 

geometrického plánu č. 171-2/2019, a na částech pozemkových parcel č. 2047; 

2576/2; 2578/2; 2580/2; 2582/2; 4567; 4568; 4557; 4556/2; 4553/4; 4538/4; 4537; 

4536; 4533; 4532; 4524; 4521; 4520; 4099/2; 4017; 3786/2; 3786/1; 3769/18; 

3769/12; 3769/11; 2585/2 a 2585/1 (všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem) za 

jednorázovou finanční úhradu ve výši 388.864 Kč bez DPH, tj. 470.525 Kč včetně 

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

- schválila zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel 

č. 4015/1 a 4016 (obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, v rozsahu dle geometrického 

plánu č. 4912-144/2018) za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.400 Kč bez 
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DPH, tj. 2.904 Kč s DPH, s firmou ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly, 

zastoupenou společností ELEKTRO-COMP, spol. s r. o., Česká Skalice, Malá Skalice. 

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 22/2019“ 

 

Rada města na své 23. schůzi ve středu 26. června 2019 mimo jiné: 

- rozhodla o stanovení závazných pravidel finančních úhrad výjezdů požární jednotky 

města Dvůr Králové nad Labem – Žireč, vyvolaných elektrickou požární signalizací 

a vyhodnocených jako plané poplachy, a schválila smlouvu s provozovateli elektrické 

požární signalizace JTH Shopping Park Dvůr Králové, s. r. o., Teplice; Carla, 

spol. s r. o., Dvůr Králové nad Labem, a Kaufland Česká republika, v. o. s., Praha 6; 

- schválila smlouvu s poskytovatelem služby SMS InfoKanál společnosti Konzulta 

Brno;  

- souhlasila s umístěním 1 ks silnostěnné mikrotrubičky do částí pozemkových parcel 

č. 2311/89; č. 3773/2; č. 3771/2 a č. 3774/2 (všechny v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem) v souběhu s chráničkou společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, 

a. s., a v chráničce společnosti JUTA, a. s., Dvůr Králové nad Labem, a souhlasila se 

zřízením úplatného věcného břemene – služebnosti – na částech těchto pozemkových 

parcel za jednorázovou finanční náhradu ve výši 200 Kč bez DPH (tj. 242 Kč/bm 

včetně DPH) za každý započatý metr uloženého vedení;  

- souhlasila s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání – kanceláře 

v areálu zimního stadionu v provozní budově na st. p. č. 3069/1 v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem – mezi Technickými službami města Dvora Králové nad Labem a spolkem 

HC Dvůr Králové, z. s., se sídlem Lipnice, Dvůr Králové nad Labem, za podmínek 

uvedených v nájemní smlouvě; 

- schválila vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2019 – „Pravidla pro 

hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem“, a to s účinností od 

27. června 2019; 

‐ rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „ZŠ Schulzovy sady – 

dodávka ICT“ tak, že nejvhodnější je nabídka firmy DLNK, s. r. o., Česká Skalice, za 

cenu 663.685 Kč včetně DPH; 

- vzala na vědomí oznámení ředitelky ZŠ Podharť o získání dotace z dotačního 

programu „Rozvoj podmínek pro vzdělání“ ve výši 30.000 Kč a „Etická výchova ve 

školách“ ve výši 30.000 Kč; 

‐ schválila poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč na provoz Linky bezpečí, z. s., Praha 8; 

‐ schválila poskytnutí dotací na podporu veřejně prospěšných aktivit na úhradu 

nákladů specifikovaných ve smlouvách, a to následovně: 

o ELDORÁDO, středisko Náchod, Oddíl TUBRODEL Dvůr Králové nad Labem, 

Zborovská, Náchod (středisko Roháčova, Dvůr Králové nad Labem) – spolková 

činnost 20.000 Kč, Crazy memoriál 3.000 Kč; 

o Junák – český skaut, středisko Zvičina Dvůr Králové nad Labem, z. s., Plk. Švece, 

Dvůr Králové nad Labem – spolková činnost 20.000 Kč; 

o KČT, odbor Dvoráci Dvůr Králové – turistický pochod 3.000 Kč; 

o UMĚNÍ VŠEM, z. s., Dvůr Králové nad Labem – II. sochařské sympozium 

9.000 Kč; 

o Linda Harwot, Žireč, Dvůr Králové nad Labem – bazar kabelek a knih 3.000 Kč; 
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o Ochotnický spolek ŽOFIE, Dvůr Králové nad Labem – Cesta za královnou Žofií 

10.000 Kč;  

o Za obnovení památky Židovského hřbitova Dvůr Králové nad Labem, z. s., 

Lipnice – kulturní festival 10.000 Kč;  

o Farní charita Dvůr Králové nad Labem – Den s pěstounskými rodinami v zoo 

3.000 Kč; 

o Mgr. Filip Kraus, Libotov – Matějova a Elišky šance na život 3.000 Kč; 

o Revitalizace KUKS, o. p. s., Kuks – Baroko naoko 3.000 Kč; 

- schválila v souladu s ust. § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2019 

„Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad 

Labem“, s účinností ode dne 27. června 2019; 

- uložila řediteli technických služeb předložit odboru životního prostředí celkové 

náklady za hubení plevele herbicidy vynaložené v roce 2018 a předpokládané roční 

náklady za hubení plevele ekologickými prostředky (např. horkou vodou, parou); 

- souhlasila s prodloužením termínu plnění Příkazní smlouvy – Technický dozor 

stavebníka v rámci akce „Rekonstrukce ZŠ Schulzovy sady – budova „A“, Dvůr 

Králové nad Labem“ – do 31. října 2019 a současně s navýšením celkové ceny 

o 11.669 Kč včetně DPH na celkovou cenu 363.000 Kč včetně DPH, schválila 

i smlouvy s Ing. Lubošem Kasperem, Trutnov. 

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 23/2019“ 

 

Zastupitelstvo města na svém 5. zasedání ve čtvrtek 20. června 2019 mimo jiné: 

- schválilo veřejnoprávní smlouvu s obcí Trotina o výkonu některých úkolů Městské 

policie Dvůr Králové nad Labem;  

- schválilo „Veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků“ 

s obcemi Velký Vřešťov, Mostek, Horní Brusnice a Bílé Poličany; 

- rozhodlo o poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč Nadačnímu fondu pro 

podporu Městské nemocnice, a. s., Dvůr Králové nad Labem; 

- schválilo odkoupení pozemkové parcely č. 3884 o výměře 1 299 m² v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem za dohodnutou kupní cenu ve výši 428.743 Kč od společnosti 

SLEZAN HOLDING, a. s., se sídlem Praha 2 – Nové Město; 

- schválilo odkoupení pozemkových parcel č. 1941/3 o výměře 4.306 m
2
 a č. 1941/5 

o výměře 1.435 m
2
 (obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem) za dohodnutou kupní cenu 

80 Kč/m
2
, za celkovou kupní cenu ve výši 459.280 Kč; 

- udělilo in memoriam čestné občanství města Dvůr Králové nad Labem Janu Václavu 

Berglovi za významný přínos v oblasti výtvarného umění; 

- udělilo „Cenu města Dvůr Králové nad Labem“ Zdeňku Šedivkovi, hudební skupině 

Wostruha, Pavlíně Špatenkové a Heleně Rezkové, Josefu Kočnarovi in memoriam, 

Antonínu Valáškovi, Josefu Pospíšilovi, Dominice Jansové, Jakubu Grusovi 

a Karolíně Grohové (více viz samostatný příspěvek Laureáti Ceny města Dvůr Králové 

nad Labem za rok 2018); 

- schválilo „Akční plán rozvoje sportu města Dvůr Králové nad Labem na období 2019–

2020“;  
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- schválilo poskytnutí dotace ve výši 350.000 Kč PhMr. Romanu Chaloupkovi na 

obnovu fasády nemovitosti č. p. 56 na náměstí T. G. Masaryka; 

- schválilo poskytnutí 400.000 Kč neinvestičního příspěvku (pro rok 2019) k zajištění 

činností Hasičskému záchrannému sboru Královéhradeckého kraje; 

- schválilo rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2019 včetně změn v rámci jednotlivých 

organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů, zahrnujících 

požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, 

a to v následujícím sestavení: 

o na straně příjmů zvýšilo rozpočet o 24.157.236,89 Kč; 

o na straně výdajů jej zvýšilo o  28.406.289,70 Kč; 

o ve financování jej upravilo o    4.249.052,81 Kč. 

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

o na straně příjmů   458.648.903,47 Kč; 

o na straně výdajů   515.714.640,70 Kč; 

o financování      57.065.737,23 Kč. 

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

57.065.737,23 Kč, je pokryt zůstatkem finančních prostředků z minulých let a také 

smlouvami o kontokorentním úvěru v souhrnné výši úvěrového limitu 55 milionů Kč; 

- schválilo „Střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na období let 

2020 až 2021“ nahrazující v plném rozsahu dosavadní „Střednědobý výhled rozpočtu 

města Dvůr Králové nad Labem na období let 2020 až 2021“. 

Zdroj: výňatky z „Usnesení ZM Dvůr Králové nad Labem č. 5/2019“ 

 

Laureáti Ceny města Dvůr Králové nad Labem za rok 2018 
Na podzim letošního roku budou v Hankově domě Ceny města Dvůr Králové nad Labem za 

rok 2018 slavnostně předány laureátům, které na svém pátém zasedání schválilo 

zastupitelstvo města. Mezi oceněnými je vedle jednotlivých osobností i jedna autorská dvojice 

a jedna hudební skupina: 

Pavlína Špatenková a Helena Rezková – za autorství knihy „Nebylo jim souzeno žít“; 

Zdeněk Šedivka, profesionální hasič – za celoživotní přínos;  

hudební skupina Wostruha – ocenění v hudební oblasti; 

Josef Kočnar in memoriam – za celoživotní dílo v hudební oblasti; 

Antonín Valášek – za celoživotní přínos v oblasti sportu;  

Josef Pospíšil – za celoživotní přínos v oblasti sportu; 

Dominika Jansová – za mimořádné sportovní úspěchy v roce 2018;  

Jakub Grus – za mimořádné sportovní úspěchy v roce 2018;  

Karolína Grohová – za mimořádné sportovní úspěchy v roce 2018.  

Zdroj: „Usnesení ZM Dvůr Králové nad Labem č. 5 /2019“ 

 

Udělení Čestného občanství města Dvůr Králové nad Labem in 

memoriam Janu Václavu Berglovi 
Jan Václav Bergl se v našem městě narodil 23. září 1719 jako dítě Jana a Eleonory (viz zápis 

v matrice NOZ 1693-1730; sign. 35-4; Farní úřad římskokatolické církve Dvůr Králové nad 

Labem, okr. Trutnov; Sbírka matrik Východočeského kraje; Státní oblastní archiv v Zámrsku; 
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s. H 232/D 117), pokřtěn byl tentýž den ve zdejším kostele sv. Jana Křtitele (viz zápis 

v matrice). 

 

 
 

Při studiu na Malířské akademii ve Vídni byl ovlivněn benátským ilusionismem, velký vliv na 

něho měl jeho učitel uznávaný malíř Paul Troger. Jeho spolužákem a blízkým přítelem byl 

pak další významný malíř pozdního baroka Franz Anton Maulbertsch. Po studiu se Bergl 

usadil v Dolních Rakousích, stal se vyhlášeným umělcem a působil i jako dvorní malíř Marie 

Terezie.  

Je například autorem dekorativních maleb zdí a stropů vídeňského císařského sídla 

v Hofburgu i v barokním zámku Schönbrunn, který se od druhé poloviny 18. století stal letní 

rezidencí rakouských císařů. Své umění však Bergl neomezoval jen na císařská sídla. Jeho 

fresky a olejomalby se nacházejí v kostelích, klášterech a na zámcích v Čechách, na Moravě, 

na Slovensku, v Dolním Rakousku a v Dolním a Horním Maďarsku.  

Vytvořil také tři cykly „Křížové cesty“ – v klášterním kapucínském kostele v Opočně, 

v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Orlici u Letohradu (o rozměrech 209 krát 140 cm) a na 

objednávku pro Dvůr Králové nad Labem cyklus čtrnácti olejomaleb o rozměrech 245 krát 

160 cm (největších olejomaleb, které za svůj život vytvořil).  

Až do roku 1899 zdobil tento královédvorský soubor interiér kostela sv. Jana Křtitele 

(tedy kostela, ve kterém byl 23. září 1719 Bergl pokřtěn). Při regotizaci kostela byly obrazy 

20. května 1893 předány děkanem Josefem Beranem sochaři Antonínu Suchardovi z Nové 

Paky a nahrazeny jeho kamennou Křížovou cestou. Dne 4. ledna 1913 naše město odkoupilo 

obrazy od Suchardovy rodiny zpět a celý cyklus, který se stal součástí sbírek muzea, byl 

veřejnosti zpřístupněn v budově Staré radnice.  

Prozíravosti zdejší městské rady pak patrně vděčíme za to, že se se vzácnými 

Berglovými obrazy může naše město chlubit i v současné době, neboť v „Kronice města 

Dvora Králové nad Labem 1960–1982“ v zápise z roku 1969 „Školství a kultura“ (str. 87) 

najdeme lakonickou informaci, že: „Rada se vyslovila proti snaze umístil Býrglovu, Křížovou 

cestu v Trutnově, a rozhodla, že pro její umístění musí být zajištěny prostory na území našeho 

města.“ (Pozn.: zápis z kroniky je autentický včetně zde uvedených chyb).  

K zajištění speciálních prostor pro vystavení Křížové cesty ale v 60. letech nedošlo, 

později byly obrazy uloženy v budově městského muzea, kde v letech 1994–1997 došlo 

k jejich zrestaurování, a teprve po úpravě budovy bývalého špýcharu na výstavní sály 

Špýcharu městského muzea byly obrazy od roku 1998 v jednom ze sálů trvale vystaveny jako 

stálá expozice. 

K „Berglovskému roku“, ve kterém je připomínáno nejen výročí tři sta let od Berglova 

narození, ale i 230 let od jeho úmrtí (zemřel 15. ledna 1789 ve Vídni), se spojila pětice 

českých a rakouských institucí, které budou společně propagovat akce spojené s tímto 

významným umělcem – jedním z nejoceňovanějších malířů středoevropského baroka 

18. století. Jedná se o muzea a kláštery, kde Bergl zanechal největší stopu – městské muzeum 

v našem městě, benediktýnské opatství Melk, cisterciácké opatství Zwettl a bývalé 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Opo%C4%8Dno
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_(Letohrad)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Orlice_(Letohrad)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A1_Paka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A1_Paka
https://www.bergl2019.eu/
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benediktýnské opatství Klein-Mariazell. K akci se připojilo i Muzeum umění Olomouc, kde si 

návštěvníci mohli na jaře letošního roku vyslechnout odbornou přednášku spoluautora 

výstavy Petra Arijčuka (jehož výstavu včetně nově zrestaurované Křížové cesty z Orlice 

mohli ještě v polovině května obdivovat v Arcidiecézním muzeu v Olomouci). 

Čestným občanem města Dvůr Králové nad Labem in memoriam se Jan Václav Bergl 

stal za významný přínos v oblasti výtvarného umění na návrh kulturní komise a čestné 

občanství mu bylo uděleno na zasedání zastupitelstva 20. června 2019. Protože Berglovi 

dědici nejsou známi, doklad o udělení Berglova „Čestného občanství města“ a pamětní mince 

budou předány městskému muzeu ve čtvrtek 4. července 2019 během vernisáže výstavy, která 

připomene Berglovu tvorbu. Historici plánují i tematické přednášky o Janu Václavu Berglovi.  

V neděli 22. září 2019 pak bude Berglovi na Hoření bráně (nedaleko místa, kde se 

narodil) odhalena pamětní deska. 

Zdroj: Wikipedie, životopis J. V. Bergla; Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem 

a Oblastní archiv Zámrsk, matriky  

 

„Akční plán rozvoje sportu města Dvůr Králové nad Labem na 

rok 2019–2020“ 
Zastupitelé na svém zasedání v červnu 2019 schválili také „Akční plán rozvoje sportu města 

Dvůr Králové nad Labem na rok 2019–2020“. Oblast sportu je v něm v návaznosti na 

rozpočet města na rok 2019 řešena v několika samostatných kapitolách. Finanční prostředky 

ve výši 26 milionů Kč zahrnují investice do majetku, na provozování a údržbu sportovišť, na 

projektovou přípravu i dotace sportovním klubům a oddílům. 

K hlavním projektům patří rekonstrukce sociálního zázemí a výstavba nových toalet 

pro imobilní návštěvníky na Tyršově koupališti, realizace hřiště s umělým povrchem ve 

sportovním areálu pod Hankovým domem (kde v současné době již probíhá veřejná zakázka 

a kde by se po stavebních úpravách stávající tréninkové hřiště mělo změnit na fotbalové hřiště 

s umělým povrchem – současný škvárový povrch tak nahradí umělý povrch, dojde zde 

k odvodnění a oplocení hřiště záchytnými sítěmi a k instalaci umělého osvětlení), aktualizace 

projektu na rekonstrukci rekreačního bazénu na Tyršově koupališti nebo příprava projektu pro 

stavební povolení na technologii chlazení a úpravy zázemí na zimním stadionu. 

Dle vyjádření starosty Jana Jarolíma byly investice do sportu v našem městě 

v posledních desetiletích podhodnoceny. Město tak nyní usiluje nejen o podporu sportovních 

oddílů v různých sportovních odvětvích a podporu sportující veřejnosti, ale i o vytvoření či 

úpravu takových sportovišť a objektů, které by členům oddílů i veřejnosti poskytly 

odpovídající zázemí.  

Zdroj: město Dvůr Králové nad Labem 

 

Opatření k ochraně areálu ZŠ Schulzovy sady 
Nejen budova ZŠ Schulzovy sady prochází rozsáhlou rekonstrukcí, rekonstrukcí prošel 

i zdejší školní sportovní areál. Všechny rekonstrukční práce stály město nemalé finanční 

prostředky, i když na ně získalo také finanční příspěvek. Stavební firma ještě se svými 

pracemi neskončila, v areálu nevzešel nově zasetý trávník a žáci školy zde neabsolvovali svoji 

první hodinu tělocviku, a přesto se již ZŠ Schulzovy sady musela potýkat s „nezvanými 

návštěvníky“. Areál školy se totiž o víkendech a ve večerních hodinách stává jejich 
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působištěm. Výsledkem je poškozování nového oplocení, desítky nedopalků „típaných“ 

o umělou trávu, množství poházených odpadků nebo potrhané sítě. 

Z obavy o devastaci areálu školy se starosta Jan Jarolím, ředitel městské policie Jan 

Štípek a vedení ZŠ Schulzovy sady dohodli na opatřeních, která by areál měla ochránit. Okolí 

školy ve Školní a Legionářské ulici i sportovní areál budou pod zvýšeným kamerovým 

dohledem městské policie, její hlídky zde budou vykonávat zvýšený dohled a nezvané osoby 

z areálu vykazovat. 

Zdroj: město Dvůr Králové nad Labem a ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem  

 

Arriva předložila městu novou nabídku na odkup areálu 

autobusového nádraží 
Zastupitelstvo města na svém červnovém zasedání projednalo také opětovnou nabídku 

společnosti Arriva Východní Čechy, a. s., na prodej areálu autobusového nádraží. Za 

pozemky o celkové výměře 9 131 m
2
 společnost nyní požaduje 9,9 milionu Kč splatných 

nejpozději do 31. března 2020. Společnost je také ochotna jednat o předkupním právu ve 

prospěch města, které by se týkalo dvou parcel, z nichž na jedné se nachází budova č. p. 1076 

náležející k areálu. Zastupitelstvo vzalo novou nabídku na vědomí a pověřilo starostu města 

jednáním o podobě kupní smlouvy, která by měla být předložena na zářijovém zasedání 

zastupitelstva.  

Návrh na odkoupení areálu autobusového nádraží projednávali zastupitelé již na svém 

2. zasedání ve čtvrtek 6. prosince 2018. Tehdy společnost Arriva Východní Čechy, a. s., 

nabízela městu dané nemovitosti za cenu 12,7 milionu Kč, s touto cenou ale zastupitelé 

nesouhlasili a vzhledem k tomu, že se jedná o pro město velice zajímavé a strategické 

pozemky, pověřili starostu dalším vyjednáváním. 

Zdroj: město Dvůr Králové nad Labem 

 

Peníze pro nadační fond nemocnice 
Zastupitelé na svém červnovém zasedání schválili 

i poskytnutí finančního daru ve výši 50 tisíc Kč 

Nadačnímu fondu pro podporu Městské nemocnice, a. s., ve Dvoře Králové nad Labem. 

Peníze jsou určeny na podporu rozvoje činnosti nadačního fondu. 

Zdroj: město Dvůr Králové nad Labem 

 

Společenská kronika 

Noví občánci  

V měsíci červnu 2019 se narodilo čtrnáct nových občánků našeho města – osm holčiček a šest 

chlapců. 

Zemřelí 

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

jedenáct královédvorských občanů (pět žen a šest mužů). 

Jubilea  

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

s gratulací a s květinou dvacet tři občanů.  
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Sňatky 

Své „ano“ si v měsíci červnu řeklo dvanáct párů snoubenců ve Dvoře Králové nad Labem, 

šest párů snoubenců v obci Kuks a jeden pár snoubenců v obci Vítězná. 

V tomto měsíci oslavily tři manželské páry stříbrnou, čtyři páry zlatou a jeden pár dokonce 

diamantovou svatbu. 

Vítání občánků 

Ve Staré radnici bylo v měsíci červnu slavnostně přivítáno čtrnáct novorozených občánků 

našeho města – sedm holčiček a sedm chlapců.  

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 června 2019 celkem 158 případů. 

 

Druh zásahu červen 2019 

 BESIP přestupky 112 

 Dopravní nehoda 2 

 Překročení nejvyšší povolené rychlosti 7 

 Veřejný pořádek (přestupek)  4 

 OZV o volném pohybu psů 4 

 Majetek (přestupek) 8 

 Doručení písemnosti (šetření) 3 

 Odchyt zvířete (opatření) 10 

 Stížnosti 2 

 Trestný čin 2 

 Pokuty v blokovém řízení 57 

 Na místě nezaplacených blokových pokut 13 

 Domluva 55 

 Předáno na Policii ČR 2 

 Předáno na správní odbor MěÚ 7 

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem 

  

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=717432&x=250&y=250&hash=3bf529b2ae86b5be89e79202ff695b73&ratio=1
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Pečovatelská služba Města 

Dvůr Králové nad Labem 

Den otevřených dveří v Domě Žofie a v Noclehárně 
Ve středu 19. června 2019 se od 15:00 hodin v královédvorském Domě Žofie a v Noclehárně 

uskutečnil další ze „Dnů otevřených dveří“. 

Lidé, kteří do azylového domu přicházejí, mají za sebou těžké životní zkušenosti 

a většinou také propad až na úplné dno. Najít síly ke změně života je pro ně obvykle velice 

těžké a bez náležité pomoci mnohdy až nemožné. Ke vstupu do nového života proto potřebují 

zázemí a pomoc odborníků. O tom, že se tato práce azylovému domu daří, svědčí mimo jiné 

i to, že v roce 2018 byla úspěšnost v návratu klientů zpět do běžného života 78 %. 

Azylový Dům Žofie byl v roce 2014 oceněn Senátem Parlamentu ČR národní Cenou 

kvality. V letních měsících v roce 2017 kontrolovala kvalitu služby azylového domu inspekce 

Ministerstva práce a sociálních věcí, která celkové maximální hodnocení snížila o pouhý 

jeden bod, s odůvodněním, že: „v důsledku spolupráce se strážníky městské policie mohou být 

klienti vystaveni možnému střetu svých práv s právy poskytovatele“. 

Význam zařízení v oblasti sociální práce s lidmi bez domova nyní potvrdil i nezávislý 

audit, který se uskutečnil v květnu letošního roku se zaměřením na dodržování základních 

lidských práv a svobod a který potvrdil: „profesionální a partnerský přístup k lidem bez 

domova“. 

Zdroj: Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem 

 

Městské vodovody a kanalizace  

Dvůr Králové nad Labem 

Poruchy vodovodní sítě 
V pondělí 3. června v noci došlo v ulici Elišky Krásnohorské u budov Střední školy 

informatiky a služeb k havárii vodovodu a následně i k odstávce pitné vody. Práce na 

opravách byly zahájeny hned ráno, pro odběratele byla v dané lokalitě přistavena cisterna 

s pitnou vodou. Odstávka vodovodního řadu byla ukončena kolem 14. hodiny. 

Ve stejný den došlo z důvodu poruchy vodovodu k dílčí odstávce pitné vody ve 

Vančurově ulici. Oprava trvala od 8:00 do 11:00 hodin. 

K dalším opravám pak došlo v pátek 7. června, kdy byla v ulici Milady Horákové 

opravena porucha vodovodní přípojky, a ve čtvrtek 13. června, kdy byla v Žirči opravena 

porucha vodovodu. 

 

Problémy se zakalováním vody při napouštění rekreačních 

bazénů 
Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem také v letošním roce doporučily 

svým odběratelům, jak mají postupovat při napouštění bazénů, vířivek a dalších 

velkoobjemových zařízení sloužících k rekreaci: „Aby bylo dosaženo napuštění vody bez 

jakéhokoliv zákalu či nepříjemného zabarvení vody, je bezpodmínečně nutné provádět 

samotné napouštění pomalu, respektive výtokový ventil u bazénu pouštět pouze na polovinu 
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jeho kapacity. Je také vhodné při napouštění vizuálně kontrolovat kvalitu napouštěné vody 

v bazénu a případně ještě upravit průtokové množství podle potřeby. V případě, že napouštění 

probíhá ́prudce a především nekontrolovaně, může totiž v konečném důsledku dojít k zakalení 

vody vlivem uvolnění zejména feritových inkrustů ze stěn vodovodního potrubí, které způsobí 

zmiňovaný zákal vody. Vzhledem ke stáří litinové vodovodní sítě ve městě (není výjimkou 

i 80 let) se tomuto jevu nedá jiným způsobem účinně zabránit.“  

Vodovodní síť je systematicky odkalována a také nahrazována novými materiály, 

proces komplexní obnovy městské vodovodní sítě ale bude vzhledem k její rozsáhlosti trvat 

řadu let. 

 

Investiční a stavební akce 
V měsíci červnu pokračovaly práce na obnově vodovodu a kanalizace v ulici Čelakovského 

a došlo i k obnově vodovodu a kanalizace v ulici Vrchlického. 

Zdroj: MěVaK Dvůr Králové nad Labem 

 

Královská věnná města 

20. výtvarný salon 
Již 20. výtvarného salonu královských věnných měst na téma „Věže 

a věžičky královských věnných měst“ se se svými pracemi zúčastnili žáci 

základních uměleckých škol – naše město reprezentovaly práce žáků ZUŠ R. A. Dvorského.  

Vernisáž výstavy se uskutečnila v úterý 4. června od 15:30 hodin v prostorách 

historické radnice v Mělníku, výstava trvala do neděle 30. června 2019. 

Zdroj: Dobrovolný svazek obcí Královská věnná města 

 

KULTURA VE MĚSTĚ 

Městské kulturní zařízení Hankův dům 
„V Paříži bych tě nečekala, tatínku“ 
Komedie „V Paříži bych tě nečekala, tatínku“ vypráví o pařížském 

dobrodružství výběrčího daní, sympatického venkovana ze zapadlého provinčního městečka, 

který se jednoho dne rozhodl překvapit svoji dceru a navštívit ji v Paříži. S podivem pak 

zjistil, že jeho milovaná dcera již nepracuje v pojišťovně, ale pohybuje se jako společnice ve 

světě velké politiky a obchodu, ve kterém se tak rázem ocitl i on. 

V podání herců Petra Nárožného, Simony Postlerové, Jarmily Švehlové a dalších si 

hru v předplatném vychutnali v pondělí 3. června od 19:00 hodin v sále Hankova domu 

i zdejší návštěvníci. Vstupné 400, 420 a 440 Kč. 
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„Operní recitál“ 
O den později, v úterý 4. června 2019 v 19:00 hodin se v salonku Hankova domu, v rámci 

461. koncertu Kruhu přátel hudby, uskutečnil „Operní recitál“, na kterém se představila 

Michaela Zajmi Kapustová (mezzosoprán) s klavírním doprovodem Pavla Voráčka.  

Vstupné 140 Kč. 

 

„COOLFEST 2019“ 
Ve čtvrtek 6. a v pátek 7. června patřilo námětí Václava Hanky a Hankův dům dalšímu 

ročníku studentského festivalu divadla, hudby a tance, pořádaného Mezinárodní konzervatoří 

Praha ve spolupráci s Hankovým domem a s naším městem. 

Svým stálým i novým příznivcům nabídl (tak jako v minulých letech) opět bohatý 

program, ze kterého si jistě mohli vybrat právě to, co je nejvíce zajímalo. Vstup na níže 

uvedené pořady byl zdarma. 

Program ve čtvrtek 6. června 2019 zahájil v 9:00 hodin v sále Hankova domu muzikál 

„O princezně, která ráčkovala“; v 10:30 hodin pak na náměstí T. G. Masaryka došlo 

k slavnostnímu „otevření“ festivalu, spojenému s bubenickou show. 

A další program festivalu? 

V 11:00 hodin na náměstí Václava Hanky „Elvis Presley a bubenická show“; v 11:30 hodin 

„Rockové melodie filmového plátna“ (pop & rock); v 11:30 hodin se v sále Hankova domu 

konal muzikál „My jsme talenti“ a ve 13:00 hodin čekal návštěvníky na náměstí Václava 

Hanky „Maturitní koncert studentů popu“. 

Ve 13:00 hodin následoval v salonku Hankova domu „Workshop Eriky Fečové“ (jazz); 

v 15:00 hodin v sále Hankova domu „Hvězda na 4“ (mediální studia); v 18:00 hodin na 

náměstí Václava Hanky „Na břehu řeky Seiny“ (jazz & world music); v 18:00 hodin v sále 

Hankova domu „Nebezpečné vztahy“ (herectví) a v 19:30 hodin na náměstí Václava Hanky 

„Marcela Březinová, koncert se studenty popu“. 

V pátek 7. června od 9:00 hodin patřil sál Hankova domu muzikálu „Kocourek Modroočko“; 

v 10:00 hodin v salonku Hankova domu „To nejlepší z klasiky“ (klasický zpěv) 

a v 11:00 hodin na náměstí Václava Hanky „Jazzband Jozefa Feča a gospel Eriky Fečové“. 

Odpolední program zahájila ve 13:00 hodin na náměstí Václava Hanky „Coolfest, vědomostní 

soutěž“ (mediální studia); ve 14:00 hodin v sále Hankova domu „Táňa, Táňa“ – divadelní hra 

o lásce (herectví); v 15:30 hodin na náměstí Václava Hanky „Michal Šaray“ (taneční 

workshop); v 16:00 hodin v salonku Hankova domu „Beseda se Zuzanou Bydžovskou“; 

v 18:00 hodin na náměstí Václava Hanky „Baroš Band, velkolepý koncert“ (jazz) 

a v 19:00 hodin vše završil v sále Hankova domu „Kabaret“ (muzikál). 

 

„Staré pověsti české“ 
Kdo z nás by neznal „Staré pověsti české“ Aloise Jiráska. Pro divadelní soubor Erben Miletín 

tuto klasiku nyní přepsal a upravil Vlastimil Peška, který se držel chronologického vyprávění 

od Praotce Čecha až po Přemysla. V pondělí 17. června jeho úpravu soubor od 19:00 hodin 

předvedl v sále Hankova domu. Vstupné 100 Kč, předplatitelé divadelních představení měli 

vstup zdarma. 
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„Královédvorské hudební léto“ – „Dvůrfest“ 
Náměstí Václava Hanky bylo ve čtvrtek 27. června místem vystoupení dětí a žáků 

královédvorských mateřských a základních škol, studentů ZUŠ R. A. Dvorského i studentů 

královédvorského gymnázia (další informace viz Základní umělecká škola 

R. A. Dvorského/Na „Dvůrfestu“ vystoupili žáci královédvorských škol – této kroniky). 

„Dvůrfestem“ bylo zahájeno „Královédvorské hudební léto“, které svými pořady 

pokračovalo i v měsíci červenci a v srpnu. 

Zdroj: Městské kulturní zařízení Hankův dům Dvůr Králové nad Labem 
 

 

Městské muzeum 
Královédvorští umělci vystavují svá díla 

v Polsku 
Až do neděle 2. června si návštěvníci ve výstavní síni Staré radnice mohli prohlédnout 

výstavu výtvarných děl umělců z našeho města a z partnerského polského města Kamienna 

Góra, nazvanou „Umělci – Artyści. Umění nás spojuje – Łączy nas sztuka“. Pořadatelem 

výstavy bylo Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem a Muzeum tkactwa v Kamiennej 

Górze.  

Následně byla výstava přenesena do Polska, kde ji v Muzeum tkactwa mohli od pátku 

7. června vidět také obyvatelé a návštěvníci Kamiennej Góry. 

 

„Řekové mezi námi – 70 let řecké menšiny na Královédvorsku“ 
Výstava věnovaná 70. výročí příchodu občanů řecké národnosti do našeho města byla ve 

výstavním sále Špýcharu otevřena až do neděle 9. června, vstupné 20 a 40 Kč. 

 

XV. ročník „Festivalu muzejních nocí 2019“: „Barokní 

muzejní noc“ 
Královédvorské muzeum se tak, jako každoročně, zapojilo i v letošním roce do 

„Festivalu muzejních nocí“. Vedle prohlídky expozic, byla letošní „Muzejní noc“ věnována 

třístému výročí narození barokního malíře, Královédvoráka Jana Václava Bergla, dvorního 

malíře královny a císařovny Marie Terezie. Součástí byla také výtvarná dílna, výroba 

barokních šperků nebo možnost vyzkoušet si dobové oblečení.  

„Muzejní noc“ se uskutečnila v sobotu 8. června 2019 v prostorách městského muzea 

od 19:00 do 23:00 hodin, vstupné 10 Kč.  

 

„Háčkování v muzeu“ 
Háčkování – a tím vytváření oděvních i bytových doplňků – bylo ještě před několika 

desítkami let nutností, pokud si ctitelky módy chtěly pořídit něco zajímavého do svého či 

rodinného šatníku nebo do domácnosti. V současnosti se jedná o příjemný relaxační, i když 

i nadále užitečný koníček. V sobotu 15. června od 14:00 do 17:00 hodin se tak nádvoří muzea 

stalo místem současných vyznavaček nejen háčkování, ale i pletení. Akce byla volně 

přístupná všem zájemcům, vstupné zdarma, na účastníky čekalo i malé občerstvení. 
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„Řemesla v Podkrkonoší“ 
Manuální zručnost a tvůrčí umění nejen bývalých, ale i současných řemeslníků představila 

návštěvníkům výstava „Řemesla v Podkrkonoší“, jejíž vernisáž se ve výstavním sále 

Špýcharu uskutečnila ve čtvrtek 20. června 2019 od 17:00 hodin. Návštěvníci si tak mohli 

prohlédnout ty nejlepší výrobky z dílny tradičních řemesel, jako je například kovářství, 

řezbářství, zlatnictví a výroba šperků, keramika, kožedělné práce, textilní řemesla atd.  

Výstava, která potrvá do neděle 29. září 2019, se chce podílet nejen na uchování 

zkušeností z oborů lidské činnosti, které by jinak postupně upadly v zapomnění, ale i na jejich 

předávání dalším generacím. Vstupné 20 a 40 Kč. 

Zdroj: Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem 

 

 

Městská knihovna Slavoj 
Pohádkoterapie: „Příběhy z letního tábora“ 
Vzhledem k blížícímu se konci školního roku a nadcházejícím 

prázdninám byla další „Pohádkoterapie“, jak již její název napovídá, 

zaměřena na lesní moudrosti a skautské rady, týkající se letních táborů. Program určený pro 

děti od sedmi let se v sálku knihovny uskutečnil v pátek 14. června 2019 od 13:45 hodin, 

vstupné zdarma. 

 

„Škola naruby aneb ani den bez čtení“ 
Od pondělí 10. do pátku 21. června se v knihovně konalo vyhodnocení celoročního projektu, 

jehož prioritou není pouze čtení, ale také záměr, aby děti strávily příjemné chvíle v knihovně 

se svými rodiči a prarodiči. Odměnou pro všechny, kteří se „Školy naruby aneb ani den bez 

čtení“ zúčastnili, byla kniha s názvem „Kde se nosí krky“ Miroslava Tvrze (s ilustracemi 

Aleny Schulz), vydaná v rámci projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“.  

Zdroj: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem 

 

ŠKOLSTVÍ 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Školní rok 2018/2019 byl ukončen v pátek 28. června 2019.  

Hlavní prázdniny byly zahájeny v sobotu 29. června a budou trvat do neděle 1. září 2019. 
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Základní škola Schulzovy sady 

Návštěva „Veletrhu vědy 2019“ v Letňanech 
Třicet žáků 7. a 8. ročníků ZŠ Schulzovy sady navštívilo ve čtvrtek 6. června 

2019 „Veletrh vědy“ v Praze. Ten od roku 2015 pořádá Akademie věd 

s cílem popularizovat různé oblasti vědy zejména mezi žáky škol a mezi 

mladými lidmi. V letošním roce si žáci mohli prohlédnout stánky jednoho sta vystavovatelů 

z vědeckých ústavů, vysokých škol a z dalších vzdělávacích institucí a v nich se od odborníků 

dozvědět řadu zajímavých informací, mohli si prohlédnout i vystavené exponáty. Zážitkem 

pro všechny pak byla jízda elektromobilem po areálu letňanského výstaviště. 

Návštěva veletrhu byla součástí „projektu“, který má v žácích probudit zájem o vědu 

a techniku a má je motivovat k dalšímu vzdělávání. 

 

Úspěch v soutěži RC modelů 
Michal Hrdina, žák 7. ročníku ZŠ Schulzovy sady, vybojoval v sobotu 8. června v Hořicích 

v konkurenci dalších šesti závodníků 3. místo v soutěži RC modelů v neoficiální kategorii 

RCEŽ. Nejen, že to byla jeho první soutěž, ale stal se zároveň i historicky prvním 

reprezentantem školy v tomto sportovním odvětví, pomocníka a časoměřiče mu dělal další 

člen kroužku, spolužák Jakub Čermák. 

Kategorie RCEŽ určená pro žáky do 15 let vznikla v roce 2017, zatím se létá na 

modelářském letišti v Hořicích a v Mnichově Hradišti. Létá se s (elektro)motorizovanými 

kluzáky s rozpětím okolo 1,8 metru. Úkolem soutěžícího je během 30 vteřin motorového letu 

vystoupat do největší výšky a pak se v klouzavém letu s využitím stoupavých proudů udržet 

pět a půl minuty ve vzduchu. Přistání do vyznačeného čtverce je odměněno body navíc.  

O týden později se Michal zúčastnil závodů na modelářském letišti nedaleko 

Mnichova Hradiště, kde v nelehkých povětrnostních podmínkách obsadil v konkurenci 

dalších sedmi závodníků 1. místo.  

Modelářský kroužek působí v našem městě již šest let, ke svým tréninkům pravidelně 

každý pátek využívá letiště místního Aeroklubu. 

Zdroj: ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní škola Strž 

Program Erasmus+ pokračoval v polském Ṡwidniku 
V rámci programu Erasmus+ se v květnu a v červnu uskutečnil výměnný pobyt 

žáků ZŠ Strž, kterého se v polském Ṡwidniku zúčastnili i žáci z polských 

a portugalských škol. Vedle řady setkání, výtvarných dílen, návštěvy galerie a muzea 

v Krakově nebo Tatranského muzea v Zakopaném (a prohlídky typické místní architektury), 

nechyběl ani výlet do solných dolů ve Věličce a prohlídka zdejších soch vytesaných ze soli.  

Žáci świdnické školy si pro svoji návštěvu připravili vystoupení školního folklórního 

souboru a seznámili ji i se známým polským literárním dílem „Pan Tadeuš“. Královédvoráci 

měli možnost poznat blíže kulturní život v této oblasti a zastupitelka Malopolska je pozvala 

i do krakovského sejmu. Celý týden se při komunikaci s novými kamarády pilně procvičoval 
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anglický jazyk a pobyt vyvrcholil večírkem, kterého se vedle žáků zúčastnili také učitelé 

a polští rodiče.  

Setkání účastníků programu Erasmus+ by v květnu 2020 mělo pokračovat ve Dvoře 

Králové nad Labem, kdy by do našeho města měli přijet žáci z partnerských škol z Polska 

a z Portugalska. 

 

16. ročník soutěže „Svět očima dětí“ 
Ministerstvo vnitra ČR, odbor tisku a public relations, vyhlásilo v neděli 10. března 2019 již 

16. ročník výtvarné a literární soutěže „Svět očima dětí“, určené pro děti ve věku 5 až 16 let. 

Cílem projektu je prevence sociálně patologických jevů a zvyšování informovanosti dětí 

v této oblasti prostřednictvím jejich tvůrčí práce. Bylo vypsáno několik soutěžních okruhů, 

mezi kterými bylo i téma „Sportem na Olymp“, které se zabývalo současným vztahem dětí ke 

sportu.  

Ze ZŠ Strž se soutěže zúčastnily a o svém sportování napsaly kolektivní práci žákyně 

4. B Marie Bukovská a Aneta Erbenová. Organizátoři obě dívky pozvali do Prahy, kde se ve 

čtvrtek 13. června zúčastnily slavnostního vyhlášení výsledků soutěže v Muzeu Policie České 

republiky. Asi nejhezčí chvíle prožily mladé spisovatelky na podiu, kde se dozvěděly, že ve 

své kategorii získaly 1. místo a s ním i řadu hodnotných cen.  

Během slavnostního předávání ocenění vystoupili herci Berenika Kohoutová a Roman 

Štabrňák, pro děti byl také připraven doprovodný program, který zajistily složky záchranného, 

hasičského a policejního sboru.  

 

Další úspěch žáků 4. B 
Konec školního roku přinesl pěti žákům ZŠ Strž radost z postupu do celostátního kola soutěže 

„Evropa ve škole“. V této výtvarné a literární soutěži s dlouholetou tradicí byli žáci školy 

úspěšní již v loňském roce. Letos na tento úspěch navázali žáci ze 4. B s kolektivním 

literárním příspěvkem „V ZOO není nikdy klid". Z krajského kola postoupili do kola 

celostátního a v konkurenci škol z celé republiky získali ve své kategorii „Čestné uznání“. 

Zdroj: ZŠ Strž Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní škola Podharť 

Účast na královédvorském hudebním létu 
„Dvůrfestu“ se ve čtvrtek 27. června před Hankovým domem zúčastnili se 

svými vystoupeními také žáci ZŠ Podharť. Nejprve kroužek aerobiku 

zatančil, poté jej vystřídala 4. B a hrou na kelímky (Cup Song) děti ze 6. A  doprovodily 

skladby na Orffovy nástroje a bonga. Obě poslední vystoupení posílili i žáci ze 7. třídy. 

Vystoupení se uskutečnila také v odpoledním programu. 

 

Úspěchy školy v soutěžích ve školním roce 2018/2019 
Žáci školy se během tohoto školního roku zúčastnili několika matematických soutěží.  

Na podzim se konalo školní kolo Matematické olympiády, ze kterého do okresního 

kola v Trutnově postoupili v kategorii 6. ročníků tři žáci a jeden žák v kategorii 7. ročníků. 
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Další úspěchy sklidili tři žáci v soutěži Matematický klokan v kategorii Cvrček, dva žáci 

v kategorii Klokánek, tři žáci v kategorii Benjamínek a rovněž tři žáci v nejstarší kategorii 

Kadet.  

Výborně si žáci školy vedli i v Pythagoriádě pro 5. až 8. ročníky, kde v okresním kole 

uspěl jeden žák a jeden žák získal dokonce stříbrné ocenění. 

Velkých úspěchů pak dosáhl jeden z žáků také na šachových soutěžích. 

 

Slavnostní „loučení se školou“ 
Předposlední den školního roku se celá škola sešla v tělocvičně, aby nejen společně oslavila 

konec školního roku, ale aby se všichni rozloučili s vycházejícími deváťáky a předali ocenění 

těm, kteří školu v tomto školním roce úspěšně reprezentovali. 

Zástupci žákovského parlamentu a osmáci předali deváťákům šerpy „Absolvent 

2019", prvňáčci jim zarecitovali svoji básničku a pak si mezi nimi našli toho svého průvodce, 

který jim pomáhal při jejich nástupu do školy, aby mu předali dárek pro štěstí. 

Ocenění bylo předáno i všem, kteří školu úspěšně reprezentovali ve vědomostních 

a uměleckých soutěžích, a pak již žáci deváté třídy pronesli svoji rozlučkovou řeč a všichni 

zhlédli jejich vzpomínkovou prezentaci. 

Další slavnostní ukončení školní docházky pak deváťáky čekalo ještě na Staré radnici, 

a to za účasti jejich rodičů a představitelů města. 

Zdroj: ZŠ Podharť Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní škola 5. května 

Opravdu netradiční „Den dětí“ 
V sobotu 1. června uspořádala obec Libotov „Den dětí“, kterého se zúčastnili 

i žáci a zaměstnanci královédvorské ZŠ 5. května. I když na tento den bylo již 

tradičně připraveno plno soutěží a zábavy, byl tento „Den dětí“ přece jen něčím opravdu 

výjimečný.  

Zdejší obyvatelé a pracovníci a žáci ZŠ 5. května na něm totiž vytvořili vynikající 

podmínky pro práci zdravotníků z pražského IKEMU. Ti přímo v prostorách šaten na 

fotbalovém hřišti provedli stěr slin z úst dospělých návštěvníků, kteří se akce zúčastnili na 

výzvu „Zachraňte život Elišce a Matějovi!“. Tyto dvě děti bojují se zákeřnou nemocí a pomoc 

jim mohou pouze vhodní dárci kostní dřeně. Náboru případných dárců, kterým osud Elišky 

a Matěje není lhostejný, se zúčastnilo přes tři sta účastníků, do registru jich mohlo být 

zapsáno dvě stě sedmdesát sedm. 

Zdroj: ZŠ 5. května Dvůr Králové nad Labem 
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Základní umělecká škola R. A. Dvorského 
Absolventské koncerty 
Sál Špýcharu městského muzea byl ve čtvrtek 6. června od 18:00 hodin 

místem absolventského koncertu žáků hry na dechové nástroje žesťové (hra 

na trubku, lesní roh, pozoun) ze třídy Nikoly Šimkové a Vladimíry Matuškové. Na koncertě 

spoluúčinkoval žesťový soubor PlechBand a školní orchestr. 

Další koncert, tentokrát v sále školy, se uskutečnil v úterý 11. června od 18:00 hodin. 

Jednalo se o absolventský koncert klarinetistů – Terezy Dederové a Daniela Hojného. Jako 

host spoluúčinkovalo hudební uskupení Crazy Band. 

Ve čtvrtek 13. června od 18:00 hodin pak sál Špýcharu městského muzea patřil 

absolventskému koncertu žáků hudebního oboru. 

V sérii koncertů nechyběl ani závěrečný koncert žáků z přípravné hudební výchovy, 

který se v sále školy uskutečnil v pondělí 24. června od 16:00 hodin a na kterém se 

v „cirkusovém duchu“ představili nejmladší hudebníci školy. 

 

Závěrečná představení skupin Literárně-dramatického oboru 
Ve středu 5. června v 17:00 hodin se konalo představení I. skupiny, s názvem „Máme rádi 

psy“ od Pavla Šruta, následovalo autorské představení II. skupiny, s názvem „Jak vyzrát na 

počítačovou hru“. 

O tři týdny později, ve středu 26. června v 18:00 hodin, se pak uskutečnilo závěrečné 

autorské představení III. nejstarší skupiny žáků, s názvem „Andělské století“. 

 

Vernisáž výstavy „70 let ZUŠ“ 
Je neuvěřitelné, že základní umělecká škola působí v našem městě již sedmdesát let. Za tuto 

dobu vychovala desítky těch, kteří se hudbou či dalšími uměleckými dovednostmi živí, 

a tisíce těch, pro které se tyto dovednosti staly koníčkem a amatérsky se jim věnují 

i v dospělém věku. 

Ohlédnutí za jednotlivými školními léty, za koncerty i úspěchy školy a jejich žáků na 

různých výstavách a soutěžích přinesla návštěvníkům výstava „70 let ZUŠ“, věnovaná právě 

tomuto výročí. Její vernisáž se uskutečnila v úterý 18. června od 18:00 hodin v sále školy 

a v galerii O. Gutfreunda. V programu vystoupili společně všichni učitelé, ve školní galerii 

O. Gutfreunda si návštěvníci mohli vedle současných fotografií a dokumentů školy 

prohlédnout i fotografie a dokumenty historické. 

 

Na „Dvůrfestu“ vystoupili žáci královédvorských škol 
ZUŠ R. A. Dvorského již tradičně zahájila festival Královédvorské hudební léto, které 

pravidelně pořádá městské kulturní zařízení Hankův dům. Letošní novinkou byla účast 

i ostatních královédvorských škol. 

V celodenním programu tak vystoupil zájmový kroužek „Veselé zpívání“ 

z MŠ Drtinova, „Sboráček“ a děti ze školní družiny ZŠ Schulzovy sady, své pěvecké umění 

předvedli žáci ZŠ Strž, taneční umění žáci ZŠ 5. května a Základní školy a Praktické školy, 

s hudebně tanečním vystoupením se představila ZŠ Podharť a nechyběli ani studenti 

královédvorského gymnázia. 
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Na závěr vystoupil pěvecký sbor Carpe diem, soubor lidových písní a tanců Zpěvanky 

a bubenický soubor a hudební uskupení Crazy Band ze ZUŠ R. A. Dvorského. Celou akci pak 

moderovaly děti z DDM Jednička. 

„Dvůrfest“ byl zahájen na náměstí Václava Hanky ve čtvrtek 27. června v dopoledním 

pořadu od 8:30 hodin a v odpoledních hodinách pokračoval od 14:30 hodin. 

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

 

STŘEDNÍ ŠKOLY  

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 

Beseda se členy velvyslanectví USA v Praze 
V rámci projektu „poskytnout studentům možnost setkat se s rodilými 

mluvčími“ se ke konci školního roku uskutečnila v aule gymnázia beseda 

studentů se šéfem oddělení General Services – Aaronem Burgem a štábním praporčíkem 

Chadem Gannem, zástupců velvyslanectví USA v Praze. 

Ti studentům nejen představili práci velvyslanectví, ale vyzkoušeli si i jejich 

všeobecné znalosti o USA a povědomí o významných amerických osobnostech s českými 

kořeny, odpovídali také na dotazy studentů.  

 

Ocenění výtvarníci 
Mezinárodní organizace UNESCO si v tomto roce připomíná 150. výročí prvního publikování 

periodické tabulky chemických prvků a v návaznosti na toto výročí byl proto i letošní 

47. ročník mezinárodní výtvarné soutěže Lidice věnován tématu „Chemie“. Se svými pracemi 

se této soutěže zúčastnili výtvarníci ze sedmdesáti zemí z celého světa a odborná porota měla 

velice nelehký úkol – vybrat z 15 336 došlých prací ty, které získají ocenění. 

A právě mezi oceněnými byly i práce Elišky Hrubé, která získala čestné uznání, 

a Marka Malicha, který získal dokonce medaili. Ve svých dílech vytvořených technikou suché 

jehly se oba ocenění výtvarníci nechali inspirovat jedním z chemických procesů, kterým je 

oheň a s ním spojené mýty o Prométheovi, jenž lidem přinesl „nejen oheň samotný, ale 

i jiskru poznání“. 

Koncem školního roku se pak studenti gymnázia zapojili rovněž do 13. ročníku 

výtvarné soutěže „Poznáváme svět“ – s tématem „Mexiko“, pořádané Střediskem volného 

času Bájo v České Skalici. Zde se svojí výtvarnou prací uspěla Nela Flosová, která získala 

čestné uznání.  

Zdroj: Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 
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ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Dům dětí a mládeže Jednička 
Třetí „Královédvorské sportovní hry předškoláků“ 
Tři stovky dětí z mateřských škol ze Dvora Králové nad Labem a z dalších 

obcí Královédvorska se ve středu 5. června 2019 zúčastnily sportovního 

dopoledne nazvaného „Královédvorské sportovní hry předškoláků“, které zorganizoval DDM 

Jednička ve spolupráci s městem Dvůr Králové nad Labem, královédvorským gymnáziem 

a Střední školou informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem. 

Na malé sportovce čekaly nejrůznější překážkové běžecké dráhy, atletické disciplíny, 

skákání v pytli a přes švihadlo, kroket, mölkky, přetahování lanem i různé míčové hry, 

vyzkoušet si mohli střelbu z luku na cíl, Bollo ball a závody na koloběžkách i na odrážedlech. 

Zdroj: DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem  

 

„Pohádkové putování“ 
Turistický pochod „Pohádkové putování“ uspořádal DDM Jednička již po osmnácté. Konal se 

v sobotu 8. června 2019 po pozměněné trase vedoucí Podhartí a lesem nad ní. Start byl od 

„Jedničky“ od 9:00 do 11:00 hodin a účastníci prošli sedm stanovišť (setkali se s vílou, 

s princeznami, s čarodějem nebo s Patem a Matem), na kterých plnili drobné úkoly, za jejichž 

splnění získali razítko. Ani špatné počasí během dopoledne nevadilo, a tak si více než stovka 

turistů tento den užila. Startovné činilo 25 Kč, na cestě nechybělo občerstvení a v cíli každý 

z účastníků získal diplom. 

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

kronikářka 

 

„Bejby olympiáda“ 
Ve středu 12. června změřilo na zahradě DDM pět týmů své síly ve sportovní olympiádě. 

Letošního ročníků se zúčastnily děti z MŠ Roháčova, z MŠ Juta, z MŠ Slunečná, z MŠ Horní 

Brusnice a z Mateřinky.  

Během slavnostního ceremoniálu byl za zvuku olympijské hymny zapálen olympijský 

oheň a po krátké rozcvičce se týmy rozmístily na jednotlivá stanoviště, kde soutěžily v hodu 

do dálky, v běhu na 50 metrů nebo ve skoku do dálky. 

Putovní pohár si odnesly děti z MŠ Roháčova, které tak v „Bejby olympiádě“ zvítězily 

podruhé za sebou. Druhé místo obsadila MŠ Horní Brusnice, třetí MŠ Slunečná, čtvrtá byla 

MŠ Juta a na pátém místě se umístila Mateřinka. 

Zdroj: z příspěvku T. Dobiášové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku 

upravila kronikářka 

 

12. ročník „Kuličkiády“ 
Celkem 67 dětí ze ZŠ Schulzovy sady, ze ZŠ Strž, ze ZŠ a PrŠ Dvůr Králové nad Labem 

a z Mateřinky soutěžilo ve čtvrtek 13. června v parku Schulzovy sady ve 12. ročníku 

„Kuličkiády“.  

Úkolem soutěžících bylo dopravit do důlku 10 kuliček, nejprve hodem a poté 

cvrnkáním, rozhodující byl počet cvrnků, které soutěžící potřebovali k tomu, aby kuličky 
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dostali do důlku. V letošním ročníku dosáhl nejlepšího výsledku Josef Mercl ze Základní 

školy a praktické školy ve Dvoře Králové nad Labem, který k dopravení deseti kuliček 

potřeboval pouhých 18 cvrnků a na rok se tak stal držitelem „Zlaté putovní kuličky DDM 

Jednička“. 

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

upravila kronikářka 

 

„Poznávání přírodnin“ 
Pro všechny žáky a studenty, mezi jejichž záliby patří příroda, zorganizoval DDM Jednička za 

podpory Královéhradeckého kraje a ve spolupráci s královédvorským gymnáziem 

a ZŠ Schulzovy sady okresní kolo „Poznávání přírodnin“. 

Soutěže se zúčastnilo 82 dětí ze sedmnácti základních a středních škol, přičemž 

úspěšných řešitelů (kteří dosáhli v součtu za zoologii a botaniku alespoň 60 bodů ze 100) bylo 

pouze devatenáct. Soutěžilo se ve čtyřech věkových kategoriích, z každé kategorie byli 

oceněni vždy tři nejlepší, kteří vedle diplomů a sladké odměny získali dárkové poukázky na 

knihy. Postupující soutěžící se s dalšími přírodovědci utkají v krajském kole soutěže. 

Zdroj: DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem  

 

„Na kole Schulzovými sady“ 
Ve čtvrtek 13. června se konal tradiční, v letošním roce první závod „Na kole Schulzovými 

sady“, který královédvorský cyklistický oddíl Carla.Kupkolo pořádal pro děti z místních 

základních a mateřských škol. Stovka dětí závodila v šesti věkových kategoriích včetně 

odrážedel, volný čas mezi jednotlivými starty vyplnil jízdou zručnosti a dalšími atrakcemi 

DDM Jednička. Vyvrcholením celého odpoledne bylo vyhlášení nejlepších cyklistů 

v jednotlivých kategoriích a velká tombola o ceny, ze které si cenu odnesl každý (další 

informace viz Zprávy ze sportu / Cyklistický oddíl Carla.Kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem 

této kroniky). 

Zdroj: DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem 

 

ZPRÁVY ZE SPORTU 

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem  

„Český závod věkových skupin“ a „Mistrovství ČR 

a Juniorské Mistrovství ČR“ 
Tělocvičná jednota Sokol Dvůr Králové nad Labem, oddíl skoků na 

trampolíně, upořádala v sobotu 8. června 2019 ve sportovní hale ZŠ Strž „Český závod 

věkových skupin“. 

Od 9:00 do 12:45 hodin se uskutečnila kvalifikace – soutěže jednotlivců 

a synchronních dvojic kategorií 9–10 a 11–12 let. Od 12:45 do 14:00 hodin proběhlo finále 

soutěže jednotlivců a vyhlášení vítězů těchto dvou věkových kategorií. Od 15:00 do 19:10 

hodin pokračoval závod kvalifikací – soutěží jednotlivců a synchronních dvojic věkových 
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kategorií 13–14; 15–16 a 17–21 let a od 19:10 do 20:30 hodin se uskutečnilo finále 

a vyhlášení vítězů v těchto věkových kategoriích. 

V neděli 9. června 2019 se zde pak uskutečnilo „Mistrovství ČR a Juniorské 

Mistrovství ČR“. Od 10:00 do 12:50 hodin se konala kvalifikace „Juniorského mistrovství 

ČR“ a od 13:00 do 14:00 hodin jeho finále. 

Od 16:00 do 17:30 hodin proběhla kvalifikace „Mistrovství ČR“ a od 18:00 do 

19:00 hodin jeho finále. Soutěže podporovalo i naše město, vstupné na ně bylo dobrovolné. 

Zdroj: TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem 

 

„Královédvorské sportovní hry školáků“ 
„Královédvorské sportovní hry předškoláků“, které se uskutečnily 5. června 2019, vystřídaly 

na stadionu pod Hankovým domem ve čtvrtek 20. června „Královédvorské sportovní hry 

školáků“ organizované městem Dvůr Králové nad Labem. 

Zdroj: www.mudk.cz 

 

Powerlifting DK 

Úspěch na „Mistrovství Čech v silovém trojboji 

družstev“ 
Ve Frýdlantu se v sobotu 1. června 2019 uskutečnilo „Mistrovství Čech v silovém trojboji 

družstev“, kterého se zúčastnilo i družstvo královedvorského oddílu Powerlifting DK. To zde 

k velkému překvapení ostatních účastníků úspěšně vybojovalo třetí místo a domů si tak 

přivezlo bronzové medaile. 

Zdroj: Powerlifting DK 

 

Cyklistický oddíl Carla.Kupkolo.cz  

Dvůr Králové nad Labem 
„Na kole Schulzovými sady“ 
Ve čtvrtek 13. června 2019 patřil královédvorský park Schulzovy sady malým 

i větším milovníkům cyklistiky. Další ročník akce „Na kole Schulzovými sady“ byl zahájen 

ve 13:45 hodin otevřením závodní kanceláře, kde se zájemci mohli do závodů přihlásit. Ve 

14:30 hodin pak byl závod zahájen startem ročníků 2005–2006; ve 14:50 hodin ročníků 2007–

2008; v 15:20 hodin startovaly ročníky 2009–2010; v 15:40 ročníky 2011–2012 a v 16:00 

hodin celý závod ukončil start ročníků 2013 a mladších.  

Slavnostní vyhlášení celého závodu se uskutečnilo v 16:20 hodin. Již tradičně 

nechyběly nejen zajímavé ceny pro malé cyklisty, ale ani bohatá tombola. 

Zdroj: Carla.Kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem 

  

http://www.mudk.cz/
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SAFARI PARK DVŮR KRÁLOVÉ 

„Dětský den v Safari Parku“ 
Také letošní program „Dětského dne v Safari Parku“ v sobotu 1. června 

2019 byl pestrý. Nechyběla akce „S vysloužilcem do Safari Parku“, kdy pro 

prvních sto návštěvníků byla dětská vstupenka po odevzdání starého 

elektrospotřebiče k dispozici zdarma. 

Pro ty, kteří si chtěli vyrobit jednoduchý, ale originální náramek, byl připraven 

BeadWorks Kenya – navlékání korálků, kdy si na vlastní kůži mohli vyzkoušet práci 

domorodých žen ze severu Keni, jež z českých korálků značky Preciosa vyrábějí rozmanité 

šperky, které se prodávají po celém světě. Zájemci si tyto šperky mohli také zakoupit. Od 

10:00 do 12:00 hodin všechny čekaly čokoládové fontány a čoko dárečky, soutěž o ceny 

a křtiny nového čokoládového dezertu „Safari plné zážitků“. Pro zpestření a obohacení života 

zdejších lidoopů a šelem pro ně zoo vyrobilo „dřevítkové hračky“ a hamaky a návštěvníci se 

právě tento den mohli podívat, jak s nimi obdarovaní naložili. Připraveny byly také další 

programy. 

 

„Afrikou na kole“ 
Radomír Gerstner navštívil poprvé Afriku před třinácti lety, kdy na kole projel Gambii, 

Guineu – Bissau, Guineu, Mali, Burkinu Faso a Ghanu. Několikrát na této cestě zápasil se 

silnou nevolností, bojoval s horkem, s komáry, se žízní i africkou byrokracií, přesto se mezi 

ním a Afrikou vytvořilo pouto na celý život. Celkem na černém kontinentu strávil dva roky 

a na kole procestoval 23 afrických zemí.  

O své zážitky se s posluchači podělil na přednášce v pátek 28. června v 18:00 hodin 

v Galerii Tengenenge. Vstup byl zdarma. 

 

Dar rwandské vládě 
Ve Dvoře Králové nad Labem byla od podzimu roku 2018 připravována pětice nosorožců na 

cestu do Rwandy. Tři nosorožci pocházejí ze zdejší zoo, dva ze zoo Flamingo Land z Velké 

Británie a z dánské zoo Ree Park Safari. Všichni nosorožci jsou takzvaného východního 

poddruhu, kterého ve volné přírodě žije odhadem posledních několik set jedinců.  

V červnu byla pětice královédvorských nosorožců převezena do Rwandy, jednalo se 

o dosud největší přesun nosorožců z Evropy do Afriky. Transport byl zrealizován kamiony 

a letecky, ve Rwandě byli nosorožci postupně vypouštěni do čím dál větších výběhů 

a nakonec do volné přírody.  

V souvislosti s občanskou válkou v polovině 90. let minulého století a po ní byli 

nosorožci ve Rvandě zcela vyhubeni. Do jižní části parku Akagera byla v roce 2017 

převezena skupina 18 nosorožců dvourohých východního poddruhu z Jihoafrické republiky, 

která se dosud rozrostla o několik mláďat.  

Zvířata ze Safari Parku by se s nosorožci z JAR mohla v budoucnu rozmnožit, 

v prvním období by se nosorožci dopravení ze Dvora Králové nad Labem mohli rozmnožovat 

mezi sebou. Všech pět zvířat byl dar rwandské vládě. 

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

Královédvorský chrámový sbor, z. s., 

Dvůr Králové nad Labem 

Jubilejní 10. ročník festivalu „Hudební léto Kuks“ zahájila 

Dagmar Pecková 
Kostel Nejsvětější Trojice v Kuksu byl v sobotu 22. června 2019 místem zahájení jubilejního 

10. ročníku mezinárodního festivalu „Hudební léto Kuks“. Na koncertě v 18:00 hodin 

vystoupila známá mezzosopranistka Dagmar Pecková a spolu s ní i varhaník Pavel Svoboda. 

Stěžejní částí programu byly Biblické písně Antonína Dvořáka, které v provedení obou 

umělců a v prostředí barokního kostela zanechaly v divácích nesmazatelný dojem. 

Festival pořádá Královédvorský chrámový sbor, z. s., společně se správou hospitálu 

Kuks, finančně ho podpořilo Ministerstvo kultury, Královéhradecký kraj a naše město. Na 

pěti koncertech se během dalších měsíců postupně představí řada špičkových interpretů.  

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

 

Soutěž „Stavba roku 2019 Královéhradeckého kraje“ 
Zajímavé stavby všech kategorií mohli jejich investoři, stavitelé či projektanti až do středy 

26. června přihlásit do soutěže „Stavba roku 2019 Královéhradeckého kraje“. Výsledky 

letošního 16. ročníku budou slavnostně vyhlášeny koncem roku, cílem je seznámit širokou 

odbornou i laickou veřejnost s úrovní současného stavebnictví, s architekturou 

a s projektováním v našem regionu. Do soutěže bylo možné přihlásit stavební díla zhotovená 

a zkolaudovaná od 1. ledna 2016 do konce roku 2018.  

V loňském ročníku zvítězila Stezka korunami stromů v Krkonoších a Petrof gallery v Hradci 

Králové, o titul se tehdy ucházelo 13 staveb.  

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz 

 

Domov důchodců 

Dvůr Králové nad Labem 

„Vítání léta“ 
V neděli 9. června 2019 se od 13:00 hodin zahrada a prostory Domova důchodců v Roháčově 

ulici otevřely široké veřejnosti, takže vedle stálých obyvatel tohoto zařízení si připravený 

bohatý program mohli vychutnat i jejich rodinní příslušníci, přátelé, nebo ti, kteří si zdejší 

zařízení chtěli prohlédnout a zároveň se i pobavit.  

Svůj program zde našly děti, nechybělo občerstvení a ochutnávka piva 

z královédvorského minipivovaru Safari, děkovalo se „Ježíškovým vnoučatům“, dobrou 

náladu navodila houslistka Nika a kapela Juno, své umění představil kouzelník Tommy, 

zájemci si mohli prohlédnout výstavu fotografií „Den krásy“ atd. Vstupné bylo dobrovolné.  

Zdroj: Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/
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Klub důchodců v Sadové, z. s., 

Dvůr Králové nad Labem 

Pestrý program prvního pololetí 
Členové klubu důchodců v Sadové ulici absolvovali na jaře výlet na Floru 

Olomouc, kde si nejen prohlédli výstavní areál, ale mohli si zakoupit i sazenice květin. 

V měsíci květnu navštívili zámek ve Frýdlantu, klášter Hejnice a Lázně Libverda. V Hankově 

domě se zúčastnili vzdělávací akce „Senior bez nehod“ a v Dubenci „Hasičské slavnosti“. 

V měsíci červnu absolvovali projížďku parníkem po Máchově jezeře a prohlídku Mnichova 

Hradiště, nechybělo ani společné posezení s živou hudbou, kdy jim k tanci i k poslechu zahrál 

pan Cerman. 

Zdroj: Klub důchodců v Sadové, z. s., Dvůr Králové nad Labem 

 

Ve Dvoře se natáčel studentský film 
Počátkem měsíce června byli Královédvoráci nejen svědky natáčení celovečerního 

studentského nízkonákladového filmu v ulicích a na dalších místech našeho města, ale mohli 

se v něm stát i komparsisty. 

Autory filmu „V zajetí sítě“, jehož námětem je anonymita sociálních sítí a nebezpečí, 

které hrozí investigativnímu novináři při jeho práci, jsou dva studenti oboru Multimediální 

tvorba střední školy v Hradci Králové, kteří se rozhodli, že svoji prvotinu natočí v rámci své 

povinné měsíční praxe. Postupně se k nim při tvorbě scénáře přidávali další studenti, takže se 

do tvorby filmu nakonec zapojilo více než dvacet studentů ze všech ročníků školy. Vedení se 

ujal absolvent JAMU, divadelní lektor a režisér Dominik Macháček z Náchoda a po 

producentské stránce Roman Florian, učitel odborných předmětů oboru, který vlastní 

produkční a televizní firmu Film production, provozuje internetovou televizi TV Náchodsko 

a spolupracuje s internetovou televizí v Podkrkonoší – Zvičina TV. 

Hlavní roli ztvárnil televizní redaktor, moderátor a herec Josef Mádle, který pochází ze 

Dvora Králové nad Labem, roli investigativní novinářky hrála Romana Jungová, redaktorka 

TV Náchodska a Zvičina TV, malou roli si zahrála herečka Michaela Dolinová a nechyběli 

ani studenti školy. Jako místo pro natáčení studenti vybrali právě Dvůr Králové nad Labem, 

ve filmu se tak objevili i královédvorští občané včetně pracovníků městského úřadu 

a některých členů vedení města. 

První den se u královédvorského skateparku natáčela scéna s drogami, v Palackého 

ulici se točily následky tragické dopravní nehody, v restauraci U Slunce scény u bistra, 

v neděli 2. června se točilo na Slovanech, u „lázní“ atd. Natáčení filmu podpořily svými 

finančními příspěvky město Dvůr Králové nad Labem i řada královédvorských firem. 

Film by měl být uveden do kin v měsíci říjnu, jeho předpremiéra se uskuteční ve 

Dvoře Králové nad Labem.  

Zdroj: internetová televize Zvičina TV 
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Hasičský záchranný sbor České republiky 
Výjezdy jednotky profesionálních hasičů ze Dvora 

Králové nad Labem 
V pondělí 3. června pomáhali královédvorští profesionální hasiči záchranné 

službě s transporty pacientů do sanitky nejen v Bílé Třemešné, ale i z bytu 

v královédvorské ulici Rokycanova. Trutnovští hasiči pak vyjeli do ulice 

Horská v našem městě k havárii osobního vozidla a zraněné řidičce poskytli 

předlékařskou péči. 

V úterý 4. června ráno zdejší hasiči likvidovali včelí roj na lešení Hankova domu na 

náměstí Václava Hanky. 

Ve středu 5. června, ve čtvrt na čtyři odpoledne, došlo mezi obcemi Choustníkovo 

Hradiště a Kocbeře k tragické dopravní nehodě. Osobní automobil, ve kterém cestovaly tři 

osoby, zde z neznámých příčin přejel do protisměru, sjel mimo vozovku a čelně narazil do 

překážky. Královédvorští profesionální hasiči a hasiči z Trutnova společně s dobrovolnými 

hasiči z Hajnice museli zaklíněné osoby vyprostit za pomocí hydraulických nástrojů, 

asistovali také zdravotní záchranné službě při resuscitaci osob. I přes maximální snahu všech 

záchranářů ale dvě osoby (šedesáti osmiletý řidič a za ním sedící čtyřicetiletá žena) bohužel 

na místě nehody zemřely. Další cestující (třiačtyřicetiletý muž sedící vedle řidiče) byl 

s vážnými zraněními transportován vrtulníkem Letecké záchranné služby do Fakultní 

nemocnice v Hradci Králové. Hasiči následně provedli protipožární opatření, silnice byla 

zcela uzavřena a provoz byl plně obnoven až kolem osmnácté hodiny. 

K další dopravní nehodě, tentokrát dvou automobilů, došlo v neděli 9. června 

v Jiráskově ulici, kde jedna zraněná osoba skončila v péči záchranářů. 

V úterý 11. června byli profesionální hasiči ze Dvora Králové nad Labem a hasiči 

dobrovolné jednotky z Hostinného vysláni v odpoledních hodinách do Dolní Olešnice 

k nahlášenému požáru nákladního vozidla, u kterého vlivem technické závady došlo 

k zahoření brzd. Škoda byla předběžně vyčíslena na 40 tisíc Kč, včasným zásahem se ale 

podařilo uchránit hodnoty ve výši jednoho milionu Kč. 

Zdroj: HZS Královéhradeckého kraje 

 

Sdružení dobrovolných hasičů 
Oslava založení Sboru dobrovolných hasičů ve Verdeku 
Na začátku letošního roku oslavil Sbor dobrovolných hasičů ve Verdeku 135. výročí svého 

založení. V sobotu 29. června 2019 si toto výročí hasiči ve Verdeku, společně se svými 

kolegy z okolních sborů, připomněli soutěží v požárním útoku, výstavou historické i soudobé 

protipožární techniky a prezentací složek integrovaného záchranného systému. 

Součástí oslav bylo i požehnání nového hasičského praporu, který starostovi 

verdeckých dobrovolných hasičů Zdeňku Žižkovi předal královédvorský starosta Jan Jarolím. 

Prapor požehnala farářka Anna Holínská z Církve československé husitské. Následně Zdeněk 

Žižka převzal z rukou Jiřího Orsáka, starosty Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého 

kraje a také Okresního sdružení hasičů Trutnov, pamětní list o udělení medaile za zásluhy. 

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=702153&x=800&y=599&hash=7149fc351594ff5523091c8917f8a380&ratio=1
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U splavu za lávkou viděli návštěvníci rovněž závod družstev malých hasičů, 

vystoupení taneční skupiny Angeles Dance Group a vystoupení mažoretek. Akci mimo jiné 

podpořilo i město Dvůr Králové nad Labem. 

SDH Verdek patří od března 2019 k výjezdovým jednotkám města Dvůr Králové nad 

Labem. Jedná se o jednotku kategorie JPO V s místní působností, s dobou výjezdu k zásahu 

do 10 minut. 

Zdroj: Sbor dobrovolných hasičů ve Verdeku 

 

Činnost žirečských hasičů v I. pololetí roku 2019 
Shrnutí a vyhodnocení činnosti SDH Žireč za rok 2018 se uskutečnilo na lednové výroční 

schůzi, které se zúčastnila i řada hostů – představitelé královédvorské radnice, velitel 

královédvorských profesionálních hasičů a zástupci SDH Dubenec a SDH Verdek. 

Zpestřením i ukázkou práce s dětmi z kroužku mladých hasičů bylo vystoupení, ve kterém 

děti předvedly simulovaný zásah záchrany tonoucího.  

Pro úspěšné výjezdy je nezbytné, aby členové SDH průběžně zdokonalovali nejen své 

teoretické znalosti, ale především svoji fyzickou zdatnost a své dovednosti. K tomu přispívají 

praktická cvičení i zkušenosti z lezeckého polygonu v Trutnově, který si všichni členové 

vyzkoušeli rovněž v lednu. K efektivnější aktivitě při zásazích přispělo v únoru také 

zakoupení termovybavení pod zásahové obleky. V měsíci květnu se jednotka SDH zúčastnila 

okrskového cvičení v Choustníkově Hradišti, spolupracovala také při akci v královédvorské 

ZŠ 5. května, při které byla žákům školy předvedena spolupráce jednotlivých složek IZS při 

mimořádné události. 

Pokračovaly rovněž práce na úpravě okolí zrekonstruované hasičské zbrojnice (nový 

povrch před hasičskou zbrojnicí, nová podlaha v garáži pro zásahové vozidlo).  

Členové SDH se také věnují práci s dětmi v kroužku mladých hasičů, ať již se jedná 

o pravidelné tréninky nebo o přípravu na závody v požárním sportu. 

SDH Žireč ale nezapomíná ani na kulturní a společenský život v Žirči, a proto 

zajišťuje i pořádání nejrůznějších akcí pro děti („Čarodějnice“, „Rozloučení s prázdninami“, 

„Karneval na ledě“) nebo pořádání velmi oblíbené velikonoční pomlázkové zábavy, na které 

nechyběla ani bohatá tombola. 

Intenzivním způsobem se také začínají připravovat oslavy 140. výročí založení 

SDH Žireč, které se budou konat v červnu roku 2020. 

Zdroj: zpráva SDH Žireč 

 

Policie České republiky 

KŘP Královéhradeckého kraje 

Obvodní oddělení PČR Dvůr Králové nad Labem 

Události v měsíci červnu 
V neděli 9. června, krátce po druhé hodině ranní, došlo na silnici č. II/299 (v Jiráskově ulici) 

k dopravní nehodě, při které řidič vozidla značky Volvo narazil do vozidla značky Ford, které 

stálo před ním. Provedená dechová zkouška na alkohol u řidiče prokázala hodnoty 

2,01 a 1,84 promile, u řidiče fordu byla dechová zkouška na alkohol negativní. Spolujezdkyně 
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řidiče fordu utrpěla lehké zranění, takže si ji do péče museli převzít přivolaní záchranáři. 

Celková hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na částku 45 tisíc Kč, původci srážky hrozí 

za spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky až tříletý pobyt za mřížemi, peněžitý 

trest anebo zákaz činnosti. 

Policie také vyšetřuje poškození osobního auta Škoda Octavia, ke kterému došlo ve 

středu 26. června u koupaliště. Majitel si zde automobil nechal zaparkovaný, a když se 

k němu okolo 18. hodiny vrátil, zjistil, že je na straně řidiče na několika místech vozidlo 

poškrábáno. Vzniklou škodu vyčíslil na 10 tisíc Kč. Policie se domnívá, že neznámá osoba 

auto poškodila pravděpodobně jízdním kolem.  

Zdroj: Policie ČR 

 

Old Racing Club Dvůr Králové nad Labem 

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

v neděli 9. června od 9:00 do 13:00 hodin, za prodejní místo se hradila částka 

50 Kč, pro návštěvníky bylo vstupné dobrovolné. 

Zdroj: Old Racing Club Dvůr Králové nad Labem 

 

„Tambor neckyáda 2019“ 
Spanilá jízda Královédvorskem po Labi na lodi, voru či neckách (nebo na čemkoliv, co se 

udrželo na vodě) se uskutečnila v sobotu 22. června 2019.  

Sraz účastníků a příprava plavidel na Podháji se konal do 12:30 hodin, start byl ve 

13:00 hodin, od 13:30 do 14:00 hodin se uskutečnil průjezd ve Verdeku, do 15:00 hodin byl 

dojezd k loděnici a po vyhlášení výsledků v 15:30 hodin následovala volná zábava, při které 

k poslechu zahrála skupina Jízda. 

Zdroj: program akce 

 

Diakonie Českobratrské církve 

evangelické Dvůr Králové nad Labem 

Setkání svépomocné skupiny 
Další setkání svépomocné skupiny pro rodiny pečující o člověka s demencí se v měsíci červnu 

uskutečnilo ve společenské místnosti v Diakonii Českobratrské církve evangelické v úterý 

11. června od 17:00 hodin. Během dvouhodinového setkání, při kterém svépomocnou skupinu 

vedly dvě zkušené pracovnice střediska, měli účastníci možnost získat odpovědi na konkrétní 

otázky i vyměnit si své zkušenosti z této náročné životní situace. 

Zdroj: Diakonie ČCE Dvůr Králové nad Labem 
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Pietní akt u hrobu obětí „Pochodu hladu a smrti“ 
Již 17. pietní vzpomínka u hrobu obětí pochodu hladu a smrti v Choustníkově Hradišti se 

uskutečnila v sobotu 22. června 2019. Shromáždění organizuje královéhradecká Krajská rada 

Klubu českého pohraničí, krajský výbor Českého svazu bojovníků za svobodu a obec 

Choustníkovo Hradiště. 

V roce 1945, krátce před koncem druhé světové války, zahynulo v okolí Dvora 

Králové nad Labem 179 vězňů z koncentračního tábora Gross-Rosen z tehdejšího Dolního 

Slezska. Starosta Choustníkova Hradiště seznámil přítomné s historickými fakty a přiblížil 

jim utrpení, které na pochodu dlouhém stovky kilometrů, v nedostatečném ošacení a o hladu 

museli podvyživení vězni prožít. Ti, co již nemohli jít dál, byli v lesích nedaleko našeho 

města i okolních obcí popraveni. 

Mezi hosty pietní slavnosti byla také ministryně pro místní rozvoj Ing. Klára 

Dostálová, tajemnice velvyslanectví Ruské federace Karina Sultánová, historička dr. Jitka 

Gruntová a delegace z Pardubického a Libereckého kraje. Kytici na hrob umučených vězňů 

položil i A. Gwiazda z polské Rogoznice, zástupce ředitele muzea Gross-Rosen. 

Zdroj: Krajská rada Klubu českého pohraničí 

 

Revitalizace Kuks, o. p. s. 

Koncert sopranistky Jany Veberové 
Přední česká sopranistka Jana Veberová vystoupila v sobotu 8. června 2019 od 

18:00 hodin v kostele Nejsvětější Trojice v Kuksu. Na programu byly skladby 

W. A. Mozarta, F. Schuberta, A. Dvořáka a dalších významných skladatelů. Na varhany ji 

doprovodil Martin Strejc, úvodní slovo pronesl Stanislav Bohadlo. Vstupné 180 Kč, výtěžek 

z koncertu podpořil Domov sv. Josefa v Žirči. 

 

3. ročník slavnosti „Baroko naoko“ 
Píše se rok 1724 a v údolí barokního areálu Kuks se koná jedna z jeho vyhlášených slavností, 

na kterou se sjelo panstvo nejen z širokého a blízkého okolí, ale i ze vzdálených zemí. 

Takovou atmosféru se pořadatelé 3. ročníku slavnosti „Baroko naoko“ snažili návštěvníkům 

v kukském údolí přiblížit v sobotu 15. června 2019. Artisté, hudebníci, kejklíři, divadlo 

a loutky, řemeslníci, lazebnice, průvody urozených pánů, komtes a dvorních dam, atrakce pro 

malé i velké, dobré jídlo a pití, to vše bylo připraveno, aby návštěvníkům jejich pobyt v tento 

den co nejvíce zpříjemnilo.  

Zatímco v loňském roce tisíce návštěvníků sledovalo zatčení hraběte Šporka 

a obsazení Kuksu císařskými vojáky, letošní ročník se nesl v duchu oslav někdejších lázní 

a lázeňského života. Nechyběly samozřejmě ani prohlídky hospitálu nebo kostela Nejsvětější 

Trojice a připravený program byl natolik zajímavý, bohatý a pestrý, že zástupům návštěvníků 

nevadily ani netradičně vysoké teploty letošního rozmarného června, které se pohybovaly 

okolo 32 °C. 

Výtěžek akce byl jako v minulých letech věnován na připravovaný projekt obnovy 

Braunova Betlému. 

Zdroj: Revitalizace Kuks, o. p. s. 
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Parním vlakem do „Výtopny Jaroměř“ 
Železniční muzeum Výtopna Jaroměř uspořádalo v neděli 2. června 2019 jízdy historických 

parních vlaků s lokomotivou 310.0134 z roku 1913 a na trase Bílá Třemešná – Jaroměř jízdu 

motorového vlaku s lokomotivou z roku 1962. Parní vlak směrem na Turnov odjížděl 

z našeho města v 15:17 hodin, motorový vlak v opačném směru pak v 16:42 hodin. 

Při předložení jízdenky z parního vlaku v pokladně železničního muzea „Výtopna 

Jaroměř“ získali cestující slevu na vstupném. 

Zdroj: muzeum Výtopna Jaroměř 

 

POČASÍ V NAŠEM MĚSTĚ 

Počasí v měsíci červnu 
Při porovnání teplot v našem městě v měsíci červnu 2018 a v roce 2019 se ukazuje, že letošní 

červen byl mnohem teplejší než ten v roce 2018 a vyšší hodnoty byly dosahovány nejen 

u maximálních, ale i u minimálních teplot. 

Minimální teploty se v červnu letošního roku pohybovaly od +7,2 °C (v neděli 

9. června) do +16,9 °C (v úterý 11. června 2019), v roce 2018 to bylo v rozsahu od +5,3 °C do 

+13,3 °C. 

Maximální teploty dosahovaly v červnu hodnoty od +20,5 °C (v neděli 16. června 

2019) do +34,3 °C (v neděli 30. června 2019). V roce 2018 se maximální teploty pohybovaly 

v rozsahu od +15,9 °C do +29,4 °C a dvacet dvakrát přesáhly hodnotu +20 °C, z toho 

třináctkrát byla teplota nad hodnotou +25 °C, ani jednou však nebyla vyšší než +30 °C. 

V letošním roce přesáhla teplota hodnotu +20 °C v měsíci červnu každý den, hodnotu 

+25 °C z toho dosáhla a přesáhla osmnáctkrát a nad +30 °C teplota vystoupila dokonce 

pětkrát. 

Zdroj: meteostanice Gymnázia Dvůr Králové nad Labem 

 

TEPLOTY V ČERVNU 2019 

Datum Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota 

1. 6. 2019 + 10,0 °C + 18,1 °C + 24,4 °C 

2. 6. 2019 + 10,8 °C + 20,1 °C + 27,6 °C 

3. 6. 2019  + 11,2 °C + 20,8 °C + 29,5 °C 

4. 6. 2019  + 12,0 °C + 19,9 °C + 29,5 °C 

5. 6. 2019  + 12,2 °C + 21,2 °C + 28,2 °C 

6. 6. 2019  + 14,0 °C + 18,8 °C + 21,5 °C 

7. 6. 2019  + 14,0 °C + 18,5 °C + 23,9 °C 

8. 6. 2019    + 9,8 °C + 16,3 °C + 21,1 °C 

9. 6. 2019   + 7,2 °C  + 17,4 °C + 24,7 °C 
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TEPLOTY V ČERVNU 2019 

Datum Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota 

10. 6. 2019 + 13,3 °C + 21,4 °C + 28,2 °C 

11. 6. 2019  + 16,9 °C + 24,3 °C + 30,0 °C 

12. 6. 2019 + 16,3 °C + 24,1 °C + 29,3 °C 

13. 6. 2019 + 16,5 °C + 19,3 °C + 24,5 °C 

14. 6. 2019 + 14,4 °C + 22,5 °C + 29,7 °C 

15. 6. 2019 + 16,5 °C + 23,4 °C + 31,7 °C 

16. 6. 2019 + 12,9 °C + 17,9 °C + 20,5 °C 

17. 6. 2019 + 11,9 °C + 18,5 °C + 24,3 °C 

18. 6. 2019 + 12,2 °C + 19,7 °C + 25,8 °C 

19. 6. 2019 + 14,5 °C + 21,9 °C + 29,0 °C 

20. 6. 2019 + 12,6 °C + 21,3 °C + 27,0 °C 

21. 6. 2019 + 15,7 °C + 18,9 °C + 23,6 °C 

22. 6. 2019 + 15,9 °C + 19,0 °C + 23,5 °C 

23. 6. 2019 + 15,7 °C + 19,7 °C + 23,6 °C 

24. 6. 2019  + 13,0 °C + 20,9 °C + 26,9 °C 

25. 6. 2019 + 12,9 °C + 23,1 °C + 30,3 °C 

26. 6. 2019 + 16,3 °C + 25,7 °C + 32,7 °C 

27. 6. 2019 + 15,4 °C + 23,0 °C + 26,6 °C 

28. 6. 2019 + 11,4 °C + 18,3 °C + 24,8 °C 

29. 6. 2019   + 9,7 °C + 19,8 °C + 27,5 °C 

30. 6.2019 + 11,7 °C + 23,9 °C + 34,3 °C 

 

Průtrž mračen na Královédvorsku 
V pátek 7. června v noci mělo naše město velké štěstí, neboť se mu vyhnula průtrž mračen. 

Daleko méně štěstí ale měli obyvatelé nedaleké obce Dubenec, kde se krátce po půlnoci právě 

v důsledku velké průtrže mračen zvedla hladina místního potoka Hustířanka asi o dva metry. 

Voda se pak prohnala obcí, zaplavila několik domů i zahrad, a dokonce poškodila místní 

komunikaci a mostky vedoucí přes potok.  

Obec vyhlásila 3. stupeň povodňové aktivity – tedy stupeň ohrožení – dobrovolní 

hasiči z Dubence a z Velichovek odčerpávali vodu, odklízeli větve a bahno a čistili 

komunikaci. Profesionální hasiči z Hradce Králové pomáhali speciálním vysavačem 

odstraňovat vodu ze zaplavených domů, pracovníci Technických služeb města Dvora Králové 

nad Labem pak do Dubence přivezli několik kontejnerů, do kterých byl odkládán poškozený 

materiál a majetek obyvatel. 
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V sobotu dopoledne byl stupeň povodňové aktivity snížen na 2. SPA – pohotovost. Od 

ranních hodin zde pak na odstraňování škod dohlížel také velitel královédvorské hasičské 

stanice Zdeněk Šedivka, člen povodňové komise ORP Dvůr Králové nad Labem Pavel Lev, 

zástupci Povodí Labe a v dopoledních hodinách obec navštívil také královédvorský starosta 

Jan Jarolím. Naplavené bahno, dřevo a trávu, které ucpaly průchod vody pod mostky, 

pomáhala odklidit rovněž královédvorská Stavební firma Pavel Bořek. 

Profesionální hasiči ale zasahovali také přímo ve Dvoře Králové nad Labem, 

konkrétně v ulici 5. května, kde v sobotu po půlnoci čistili kanálové vpusti tak, aby nedošlo 

k jejich ucpání a k hromadění vody v ulicích města. 

Od čtvrteční půlnoci do pátečního rána řešili hasiči HZS Královéhradeckého kraje 

v důsledku přívalového deště kolem dvaceti událostí. 

Zdroj: HZS Královéhradeckého kraje 

 

Konec měsíce června byl ve znamení veder 
V České republice byl v měsíci červnu naměřen nový teplotní rekord. V Doksanech na 

Litoměřicku meteorologové ve středu 26. června naměřili teplotu 38,9 °C (dosavadní 

maximum naměřené v roce 2000 bylo o 0,7 stupně nižší, absolutní rekord z 20. srpna 2012, 

kdy se teplota zastavila na 40,4 °C, je ale i nadále platný). 

 Teplotní rekordy byly v tento den překonány na více než devadesáti procentech stanic, 

které měří teploty třicet a více let. Kromě Doksan byla teplota více než 38 °C naměřena 

v Plzni-Bolevci, kde bylo naměřeno 38,1 °C. Více než 37 °C bylo naměřeno v Ústí nad 

Labem – Vaňově, na většině měřicích stanic v Praze nebo v Teplicích (kde je novým 

červnovým rekordem hodnota 37,2 °C). Na jižní Moravě byly teplotní rekordy naměřeny na 

všech meteorologických stanicích v kraji, které měří teplotu déle než dvacet let, 

v Kuchařovicích naměřili 35,6 °C.  

 K výraznému ochlazení nedošlo ani v noci ze středy na čtvrtek 27. června, kdy teplota 

ve většině případů neklesla pod 25 °C, takže se jednalo o super tropickou noc. 

Extrémní teploty trápily v červnu i velkou část Evropy – na jihu Francie zemřeli 

například tři senioři, kteří zkolabovali po koupání v moři – a v pátek 28. června ve Francii 

naměřili 45,1 °C. Od středy 26. června zasáhly tropické vlny horka i Španělsko, kde byly 

naměřeny teploty 42–45 °C. Města proto instalovala na veřejných prostranstvích přenosné 

chrliče vody, starším lidem a dětem nabídla zdarma vstup na koupaliště včetně dopravy na ně 

a pomáhala také lidem bez domova. Přesto zaznamenala dvě úmrtí – osmdesátiletého 

a šestnáctiletého muže. Velké problémy navíc způsobily hasičům požáry v Katalánsku, kde se 

na kuřecí farmě vzňal kuřecí trus a odkud se oheň rozšířil do té míry, že více než padesát osob 

muselo být evakuováno a kde shořelo 6 500 ha lesa. 

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) a ČTK  
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ZAJÍMAVOSTI Z DOMOVA 

Co stojí výchova a výživa dítěte v ČR? 
Dle ČT24 stojí výchova a výživa dítěte do 18 let českou rodinu v průměru 1,6 milionu Kč, 

tedy asi 88 tisíc Kč ročně. Kolem 150 tisíc Kč by rodiče měli mít našetřeno dříve, než se dítě 

narodí – 40 tisíc Kč stojí rodiče ročně jen dětské jednorázové plenky. 

Zdroj: ČT24 

 
Před třiceti lety bylo zveřejněno memorandum „Několik vět“ 
Před třiceti lety, 29. června 1989, bylo zveřejněno memorandum „Několik vět“, jehož 

iniciátory a organizátory byli Václav Havel, Jiří Křižan, Stanislav Devátý a Alexander 

Vondra. Text memoranda, který obsahoval požadavky na propuštění politických vězňů, na 

svobodnou činnost sdělovacích prostředků a nezávislých iniciativ (HOS, klub Obroda, 

Helsinský výbor, Mírové hnutí Johna Lennona a další) a možnost veřejné diskuse o všech 

otázkách dějin (rok 1968), politiky a významných investičních akcích (jaderné elektrárny) 

odvysílala i s výběrem jmen prvních signatářů ještě týž den rozhlasová stanice Svobodná 

Evropa. Na prvních podpisových arších byla uvedena jména disidentů Jiřího Dienstbiera, 

Petra Uhla, Ludvíka Vaculíka a Jána Čarnogurského i podpisy známých osob z umělecké 

oblasti, např. Josefa Kemra, Jiřího Menzela, Jiřího Suchého, Hany Zagorové, akademického 

malíře Jana Baucha či Jiřího Bartošky. Karel Gott ale podepsat memorandum odmítl. K výzvě 

se hlásili i významní vědci (psychoterapeut Jaroslav Skála, filozof Ladislav Hejdánek, historik 

Josef Hanzal) i studenti a dělníci. Během týdne text podepsalo kolem 1 800 občanů. Celkový 

počet signatářů se v listopadu 1989 přiblížil k počtu 47 tisíc. 

Zdroj: www.totalita.cz 

 
Před sto lety byla uzavřena Versailleská mírová smlouva  
Versailleská mírová smlouva byla nejdůležitější ze šesti mírových smluv uzavřených v roce 

1919 jako výsledek šestiměsíčního jednání na Pařížské mírové konferenci, kterou byla 

oficiálně ukončena první světová válka mezi Státy Dohody a Centrálními mocnostmi. Jednání 

navazovalo na příměří, jež bylo uzavřeno 11. listopadu 1918 v Compiègneském lese. Smlouva 

byla podepsána 28. června 1919 v Zrcadlovém sále zámku ve Versailles nedaleko Paříže. 

Německo smlouva připravila o třináct procent území v Evropě, zbavila ho kolonií 

v Tichomoří a v Africe, Němci museli odzbrojit a dodávat vítězům uhlí, odevzdat jim stroje, 

průmyslové výrobky i hospodářská zvířata. Německu bylo uloženo zaplatit Státům Dohody 

značné válečné reparace (postupně mělo splácet 132 miliard zlatých), jeho armáda byla 

omezena na 100 tisíc mužů. 

Současní historici se shodují, že podmínky smlouvy byly „tvrdé a ponížení poraženého 

Německa tak veliké“, že již při podpisu smlouvy se mnozí obávali dalšího válečného 

konfliktu: „Ještě za mého života bude válka a budeme vás opět v Evropě potřebovat,“ loučil 

se francouzský ministerský předseda Georges Clemenceau s americkým prezidentem 

Woodrowem Wilsonem a maršál Ferdinand Foch, francouzský národní hrdina, se vyjádřil 

ještě přesněji: „To není mír. Je to příměří na dvacet let.“  

Bohužel to odhadl naprosto přesně… 

Zdroj: historie.cz a zprávy z tisku  

http://www.totalita.cz/vysvetlivky/o_havelv.php
http://www.totalita.cz/vysvetlivky/o_devatys.php
http://www.totalita.cz/vysvetlivky/o_vondraa.php
http://www.totalita.cz/vysvetlivky/o_vondraa.php
https://cs.wikipedia.org/wiki/1919
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BEsk%C3%A1_m%C3%ADrov%C3%A1_konference_(1919)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1ty_Dohody
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C5%99edn%C3%AD_mocnosti
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADm%C4%9B%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/11._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/1918
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADm%C4%9B%C5%99%C3%AD_z_Compi%C3%A8gne
https://cs.wikipedia.org/wiki/28._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/1919
https://cs.wikipedia.org/wiki/Versailles_(z%C3%A1mek)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1le%C4%8Dn%C3%A9_reparace
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FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ A AKCÍ 

Červen 2019 
Čestný občan našeho města – malíř Jan Václav Bergl 
Obrazy královédvorské Křížové cesty jsou největšími, které za svůj život Václav Bergl 

vytvořil, historik Emanuel Poche je v jeho tvorbě považoval také za nejzdařilejší.  

 

 

Snímek vlevo XIII. zastavení Křížové cesty, na kterém je „Ježíšovo tělo sňato z kříže“.  

Snímek vpravo – při regotizaci kostela na konci 19. století byly z popudu děkana Josefa 

Berana Berglovy obrazy nahrazeny kamennou Křížovou cestou sochaře Antonína Suchardy 

z  Nové Paky, kterému byly i Berglovy obrazy přenechány. 

 

Zásah místních záchranných složek 

 

Místní záchranné složky zasahovaly ve středu 12. června ve firemním areálu ve Strži, naštěstí 

se vše obešlo bez škod a dalších problémů.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A1_Paka
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„Královédvorské sportovní hry předškoláků“ 

 

 
Tři stovky dětí z mateřských škol ze Dvora Králové nad Labem a z dalších obcí 

Královédvorska se ve středu 5. června 2019 zúčastnily sportovního dopoledne, nazvaného 

„Královédvorské sportovní hry předškoláků“. 

 

Akce Domu dětí a mládeže Jednička 

„Bejby olympiáda“ 

  
 

Ve středu 12. června změřilo na zahradě DDM pět týmů z MŠ Roháčova, z MŠ Juta, 

z MŠ Slunečná, z MŠ z Horní Brusnice a z Mateřinky své síly ve sportovní olympiádě – v hodu 

do dálky, v běhu na 50 metrů a ve skoku do dálky.   
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„Poznávání přírodnin“  

 
Soutěže „Poznávání přírodnin“ se zúčastnilo celkem 82 žáků a studentů ze sedmnácti 

základních a středních škol. Soutěžilo se ve čtyřech věkových kategoriích, postupující 

soutěžící se s dalšími „přírodovědci“ utkají v krajském kole soutěže. 

 

„Na kole Schulzovými sady“ 

 
 

 

 

Ve čtvrtek 13. června se stovka dětí zúčastnila v Schulzových 

sadech tradičního cyklistického závodu. Volný čas mezi starty 

jednotlivých kategorií pak byl vyplněn jízdou zručnosti 

a dalšími atrakcemi, nechyběla ani velká tombola o ceny. 

Foto: 6x archiv DDM Jednička 

  



242 
 

Stavební úpravy ve městě 
Obnova fasády domu v městské památkové zóně  

 

 

 

 

Na obnovu dlouhodobě poškozené fasády nemovitosti 

č. p. 56 na náměstí T. G. Masaryka schválili zastupitelé 

na červnovém zasedání poskytnutí dotace ve výši 

350 tisíc Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

Úpravy budovy Střední školy informatiky a služeb 

 

Rozsáhlými vnitřními i vnějšími stavebními úpravami procházela v roce 2019 také budova 

Střední školy informatiky a služeb na nábřeží J. Wolkera. 
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Rekonstrukce domů na Benešově nábřeží 

  
Na Benešově nábřeží prošla celkovou rekonstrukcí nejen fasáda domu č. p. 1902. 

 
Na Benešově nábřeží změnil svoji podobu například i objekt č. p. 2218 firmy Donap, s. r. o. – 

okna, dveře, vrata.  

 
Na titulní straně kroniky událostí v měsíci červnu 2019: Návštěvníci královédvorského 

Safari Parku mohli vedle zdejších „obyvatel“ obdivovat také zdejší flóru.  

 

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


