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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI 

Schůze rady města – vybraná usnesení 
Rada města na své 24. schůzi ve středu 10. července 2019 mimo jiné: 

- schválila Ceník prací a služeb Technických služeb města Dvora Králové nad 

Labem s platností od 12. července 2019; 

- schválila zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely 

č. 3714/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou úhradu ve výši 5.860 Kč 

bez DPH, tj. 6.873 Kč včetně DPH, pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., Teplická, 

Děčín IV-Podmokly;  

- souhlasila se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel 

č. 1535/44 a č. 1535/30, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za jednorázovou 

finanční náhradu ve výši 200 Kč bez DPH (tj. 242 Kč s DPH) za každý započatý metr 

uloženého kabelového vedení a se zařízením a umístěním stavby v částech těchto 

pozemkových parcel, se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická, Děčín IV-

Podmokly, zastoupené společností GTT, a. s., Horňátecká, Praha 8; 

- vzala na vědomí změnu rozsahu předmětu nájmu spočívající ve vyjmutí pozemkových 

parcel č. 3610/3, č. 4734/3 a stavební parcely č. 4585, všechny v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, a schválila dodatek k nájemní smlouvě s Českou republikou – Státním 

pozemkovým úřadem, Husinecká, Praha 3 – Žižkov; 

- schválila ukončení pronájmu pozemkové parcely č. 4734/3 (smlouva ze dne 21. srpna 

2013) a parcely č. 4028/1 (smlouva ze dne 30. listopadu 2015) a nesouhlasila 

s úplatným nabytím spoluvlastnického podílu pozemkové parcely č. 690/6 ve výši 

½ (za cenu stanovenou znaleckým posudkem), všechny parcely v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem, s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Rašínovo nábřeží, Nové Město, Praha; 

- souhlasila s odkoupením technické infrastruktury – komunikace, vodovodu, 

kanalizace a veřejného osvětlení na pozemkové parcele č. 649/15 v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem od společnosti J. Pišta a spol., společnost s r. o., Dukelská, Dvůr Králové 

nad Labem za cenu stanovenou znaleckým posudkem; 

- 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 s provozovatelem elektrické požární signalizace 

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem a souhlasila s rozšířením předmětu 

smlouvy o nová zařízení; 

- vzala na vědomí získání dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje Městským 

muzeem ve Dvoře Králové nad Labem ve výši 50.000 Kč na restaurování sbírkového 

předmětu – dámská pelerína; 

- schválila poskytnutí dotace Partnerství, o. p. s., Údolní, Brno – město, ve výši 

3.000 Kč na marketingové aktivity Labské stezky (nákup služeb) v roce 2020; 

- vzala na vědomí získání finančních prostředků z Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání Základní školou Schulzovy sady ve výši 2.597.973 Kč na projekt 

Podpora vzdělávání na ZŠ Schulzovy sady II; 

- vzala na vědomí získání dotace z rozpočtu Ministerstva kultury ČR Domem dětí 

a mládeže Jednička Dvůr Králové nad Labem ve výši 90.000 Kč na projekt 
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„25. ročník celostátní soutěže mladých amatérských filmařů Juniorfilm – memoriál 

Jiřího Beneše“ a „Zlaté slunce Dvůr Králové nad Labem“; 

- vzala na vědomí navýšení dotací pro Pečovatelskou službu města Dvora Králové nad 

Labem z 2. kola dotačního programu z rozpočtu Královéhradeckého kraje na provoz 

sociálních služeb – na pečovatelskou službu 365.800 Kč a na azylový dům 50.000 Kč; 

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

akci „Stavební úpravy stávajícího hřiště ve sportovním areálu pod Hankovým domem 

ve Dvoře Králové nad Labem na fotbalové hřiště s umělým povrchem“ a rozhodla, že 

nejvýhodnější je nabídka firmy Pavel Bořek – stavební firma, Poděbradova, Dvůr 

Králové nad Labem s cenou 4.262.673,69 Kč bez DPH; tj. 5.157.835,17 Kč včetně 

DPH; 

- souhlasila se zkrácením délky rekonstruovaného úseku kanalizační stoky o 30 m a se 

zvětšením jejího průměru na DN 800/1200 na akci „Zatěsnění kanalizačního sběrače 

jednotné kanalizace DN 600/1200 ulice Luční, Dvůr Králové nad Labem“ od šachty 

ŠB-I/4 po šachtu ŠB/6 (ústí komory), se společností Wombat, s. r. o., Březinova, Brno 

– město. Změna nemá vliv na cenu díla, ani na termín dokončení stavebních prací. 

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 24/2019“  

 

Rada města na své 25. schůzi ve středu 24. července 2019 mimo jiné: 

- na základě protokolu o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „ZŠ Podharť – 

Dodávka mobilních zařízení – Šablony II“ rozhodla, že nejvhodnější je nabídka firmy 

Bc. Petr Šotola, Zborovská, Dvůr Králové nad Labem, za cenu 250.470 Kč včetně 

DPH; 

- souhlasila s přijetím dotace ve výši 500.000 Kč na realizaci projektu „Všichni správně 

tušíme, že s přírodou se učíme (MŠ Drtinova)“ ze Státního fondu životního prostředí 

České republiky; 

- rozhodla na základě doporučení hodnoticí komise, že zakázku „Rekonstrukce ulice 

Preslova“ bude realizovat firma Petr Šeba – REKOM, Smetanova, Dvůr Králové nad 

Labem, s nabídkovou cenou díla 940.656 Kč bez DPH, tj. 1.138.194 Kč včetně DPH; 

- souhlasila se snížením ceny veřejné zakázky „ZŠ Schulzovy sady – Odborné učebny 

a zajištění bezbariérovosti v budově „A“ – Školní Dvůr Králové nad Labem: Dodávka 

školního nábytku a učebních pomůcek – II. část: Dodávka učebních pomůcek pro nové 

odborné učebny a jejich zázemí v ZŠ Schulzovy sady ve Dvoře Králové nad Labem“ 

z částky 2.833.686 Kč včetně DPH na částku 2.829.767,71 Kč včetně DPH 

(společnost Z + M Partner, spol. s r. o., Valchařská, Ostrava). 

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 25/2019“  

 

Nosorožec Sudán má svůj „pomník“ i v našem městě 
Z hlasování občanů, jakým způsobem má být osazena nově vznikající okružní křižovatka 

u oční školy, vzešlo přání, aby zde byl symbol, který by hned při vjezdu do našeho města 

návštěvníkům připomínal, že se na území města Dvůr Králové nad Labem nachází Safari 

Park, známý nejen v Evropě, ale například i na africkém kontinentu. 

Bylo tak rozhodnuto, že na této křižovatce bude osazena skulptura Sudána, posledního 

samce nosorožce severního bílého na světě, kterého v roce 2009 královédvorská zoo, ve snaze 

zachovat tento druh i pro další generace, zapůjčila společně se samicemi Nájin a Fatu 

rezervaci Ol Pejeta Conservancy v Keni. V loňském roce se ale zdravotní stav Sudána 
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vzhledem k jeho stáří natolik zhoršil, že se veterináři rozhodli ukončit jeho trápení 

a 19. března 2018 ho utratili. Dne 15. března byla Sudánovi v New Yorku odhalena socha 

„Poslední tři“. Po skonu Sudána se 1. dubna 2018 odehrála v Keni smuteční ceremonie, které 

se zúčastnilo i několik zástupců keňských úřadů a pracovníci rezervací včetně strážců, kteří 

Sudána střežili. Vrcholem ceremonie bylo odhalení pamětní desky. Nyní má tedy Sudán svoji 

sochu v netradičním provedení i v našem městě. 

Autorem návrhu a pískovcových částí sochy je královédvorský kamenosochař Jan 

Brož, železné části vyrobil královédvorský umělecký kovář Pavel Vágner. 

Socha je vysoká téměř 180 centimetrů a váží cca 5 tun, její výroba trvala přes půl 

roku. Kamenické práce byly realizovány v kamenolomu v Dubenci, odkud pískovcové kvádry 

pocházejí, kovové části vznikaly ve Vágnerově kovářské dílně.  

Nejsložitější bylo vybrat vhodné bloky kamene, které by odpovídaly uvažovaným 

rozměrům sochy a které tvoří její přední a zadní část. K realizaci bylo nutné využít 

v kamenolomu v Dubenci těžkotonážní jeřáby, všechny práce, nejen hrubé opracování, ale 

i dočišťování výsledných tvarů a lemů byly prováděny pomocí sbíječky. Zhruba stejně dlouho 

jako opracování kamene trvaly práce na kovových prvcích sochy v kovářské dílně Pavla 

Vágnera. Tady na soše pracovalo denně pět lidí, a to včetně víkendů, ale aby bylo možné 

dodržet příslušný termín, podílel se na ní například i svářeč z Pardubic. Na výrobě kovových 

částí sochy tak Pavel Vágner se svými spolupracovníky odpracoval více než 4 tisíce hodin.  

Jednotlivé kamenné i kovové díly byly smontovány až na místě, tj. ve středovém 

ostrůvku nové okružní křižovatky, a to během pondělí 15. července. Umístění sochy trvalo 

několik hodin. Nejprve došlo k usazení pískovcových částí a kolem poledne kováři přímo na 

místě složili z železných profilů hrudní koš zvířete. V okolí sochy jsou drobné oblázky různé 

velikosti, tzv. kačírek, hlava Sudána směřuje do Sladkovského ulice, směrem k muzeu 

a k zoo, zadní část je natočena k zídce pod bytovými domy. V soše je ukryt tubus, ve kterém 

jsou kromě vzkazu pro budoucí generace uloženy také dobové noviny a další drobnosti. 

Město Dvůr Králové nad Labem za sochu zaplatilo celkem 384 tisíc Kč, slavnostní 

křest se za přítomnosti členů vedení města, obou autorů, pozvaných hostů a zástupců Safari 

Parku uskutečnil v úterý 16. července 2019. Kmotry se stali starosta města Jan Jarolím 

a autoři sochy, přítomné v průběhu akce se smutným osudem nosorožce Sudána v Africe 

seznámil Jan Stejskal, vedoucí oddělení komunikace a mezinárodních projektů 

královédvorského Safari Parku.  

Okružní křižovatka se Sudánem tak doplnila výzdobu ostatních dvou okružních 

křižovatek s motivy zvířat – křižovatku u finančního úřadu, na které jsou umístěny dřevěné 

skulptury surikat, a křižovatku u jatek se sochami lva a supa – i sochy v mini parčíku před 

budovou bývalé ZŠ R. A. Dvorského a vedle budovy pošty, které zde byly nainstalovány při 

příležitosti 70. výročí založení zoo. 

Zdroj: město Dvůr Králové nad Labem 

 

Společenská kronika 
Noví občánci  

V měsíci červenci 2019 se narodilo osm nových občánků našeho města – čtyři holčičky a čtyři 

chlapci.  

Zemřelí 

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

deset královédvorských občanů (čtyři ženy a šest mužů). 
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Jubilea 

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

s gratulací a s květinou dvacet osm občanů. 

Sňatky 

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

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

V tomto měsíci oslavily čtyři manželské páry stříbrnou, čtyři páry zlatou a dva páry dokonce 

diamantovou svatbu. 

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

 

Paní Věra Holičová oslavila své 102. narozeniny 
Paní Věra Holičová je nejstarší občankou našeho města. V měsíci červenci oslavila v plné 

svěžesti své úžasné 102. narozeniny. Ke gratulantům se připojili také starosta města Jan 

Jarolím a Lenka Prajzlerová, členka Komise pro občanské záležitosti. Oba paní Holičové 

popřáli životní optimismus a hlavně pevné zdraví i do dalších let. 

Zdroj: Komise pro občanské záležitosti města Dvůr Králové nad Labem 

 

Městská policie Dvůr Králové nad Labem 
Zásahy městských strážníků 

Strážníci Městské policie Dvůr Králové nad Labem řešili během 

měsíce července 2019 celkem 162 případů.  

 

Druh zásahu červenec 2019 

 BESIP přestupky 86 

 Překročení nejvyšší povolené rychlosti 29 

 Veřejný pořádek (přestupek)  7 

 OZV o volném pohybu psů 2 

 Občanské soužití (přestupek) 5 

 Majetek (přestupek) 11 

 Ztráty a nálezy 4 

 Doručení písemnosti (šetření) 7 

 Odchyt zvířete (opatření) 4 

 Stížnosti 1 

 Pokuty v blokovém řízení 66 

 Na místě nezaplacených blokových pokut 9 

 Domluva 46 

 Předáno přestupkové komisi 1 

 Předáno na Policii ČR 1 

 Předáno na správní odbor MěÚ 5 

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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Technické služby města Dvora Králové nad Labem 
Na koupališti začaly platit vrácenky  

Od pátku 12. července začala v ceníku Tyršova koupaliště platit změna. 

Celodenní jednorázová vstupenka byla zrušena a nahrazena celodenní vstupenkou s možností 

jednoho návratu do areálu denně. Cena vstupenky se nezměnila – dospělí uhradí 60 Kč, 

mládež od 6 do 18 let hradí 30 Kč a dospělí nad 60 let zaplatí 40 Kč. Za stejné vstupné jako 

doposud ale nyní návštěvníci mohou z areálu koupaliště odejít a během téhož dne se do něho 

ještě jednou vrátit. Změna se setkala s příznivým ohlasem, neboť doposud si lidé, kteří 

nevlastnili sezonní nepřenosné permanentky, museli v případě druhého vstupu během téhož 

dne zakoupit novou vstupenku nebo jim byl tento vstup odečten z rodinné permanentky. 

 

Sběrný dvůr monitorují kamery městské policie 
Sběrný dvůr v Seifertově ulici, který provozují Technické služby města Dvora Králové nad 

Labem, nyní monitorují kamery městské policie. Strážníci tak dohlížejí nejen na bezpečnost 

v areálu a ochranu majetku města, ale i na dodržování provozního řádu sběrného dvora. 

Důvodem pro instalaci kamer byla nejen snaha předejít návštěvám „nezvaných hostů“, ale 

i monitorování toho, jak je do areálu odpad přivážen a ukládán. 

Vytříděný komunální odpad včetně vyřazeného elektrozařízení zde totiž občané 

mohou odkládat zdarma, stačí, když platným dokladem prokáží své bydliště na území města, 

nebo předloží doklad o uhrazení příslušné částky za odpadovou nádobu. Bez těchto dokladů 

nebudou moci odpad do areálu sběrného dvora uložit. 

Problémem ovšem je, že stále častěji odpad do sběrného dvora přivážejí velké firemní 

vozy. Podnikatelé nebo firmy sem ale odpad ze své podnikatelské činnosti zdarma ukládat 

nesmějí, ve sběrném dvoře mohou odkládat pouze kompletní vyřazené elektrozařízení. 

Monitorování sběrného dvora tak město využije i jako prevenci k předcházení této činnosti. 

Pokud totiž kamera snahu uložit zde odpad z podnikatelské činnosti zaznamená, příslušného 

podnikatele či firmu pracovníci odboru životního prostředí královédvorského městského 

úřadu zkontaktují a věc prošetří. Zkontrolují také, jakým způsobem je odpad vznikající 

z takovéto činnosti likvidován, i to, jakým způsobem je příslušná firma zapojena do systému 

odpadového hospodářství. V případě většího množství odpadu mají podnikatelé a firmy 

možnost pronajmout si od TSm velkoobjemový kontejner, nebo odpad odvézt přímo na 

skládku (za což ovšem musí uhradit příslušné finanční prostředky). Rozhodně by ale svoz 

a likvidaci odpadu, který při své činnosti vyprodukují, měly firmy zajistit buď zapojením se 

do systému, který zavedlo město, nebo uzavřením smlouvy s některou ze specializovaných 

firem.  

Město se ale zaměří také na občany, kteří do sběrného dvora extrémní množství 

objemného odpadu přivážejí opakovaně, zajímat ho bude zejména původ tohoto odpadu. 

Cílem opatření není snaha omezit běžné obyvatele města, kteří například rekonstruují svůj 

byt. Městu se jedná o případy, kdy dochází ke zneužívání bezplatného systému sběrného 

dvora a občan zde zdarma ukládá právě například odpad z firmy. 

Množství objemného odpadu, který je ukládán do sběrného dvora, každoročně narůstá, 

jeho ukládání a likvidaci město hradí z městského rozpočtu a tedy z financí nás všech. Je 

samozřejmě snahou, aby bylo naše město čisté a upravené, bez černých skládek. Na druhou 

stranu ale není žádný důvod k tomu, aby město tímto způsobem z veřejných prostředků 

dotovalo činnost firem a podnikatelů. 
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Zatímco například v roce 2015 bylo do sběrného dvora uloženo cca 750 tun 

objemného odpadu, v roce 2018 to bylo již 1 135 tun, což představuje nárůst o 51,33 %. 

A zatímco v roce 2015 za uložení a likvidaci tohoto odpadu město z městského rozpočtu 

uhradilo cca 1,3 milionu Kč, v roce 2018 to byly již zhruba 2 miliony Kč (tj. o 53,84 % více). 

Zdroj: Technické služby města Dvora Králové nad Labem 

 

KULTURA VE MĚSTĚ 

Městské kulturní zařízení Hankův dům 
„Královédvorské hudební léto 2019“ 
Pro tradiční letní akci připravili pracovníci Hankova domu na náměstí 

Václava Hanky v měsíci červenci dva koncerty. 

Ve středu 17. července čekal návštěvníky od 19:00 hodin „Rockový minifestival“. 

Zahrály kapely Czech it; Benjaming ́s Clan; Luboš Pospíšil a 5P. 

O týden později, ve středu 24. července rovněž v 19:00 hodin, to pak byl večer 

„Country – Bluegrass“, na kterém se představily kapely Fámy, Blueground a Robert 

Křesťan a Trapeři. Uváděla Miroslava Kameníková. 

Zdroj: Městské kulturní zařízení Hankův dům Dvůr Králové nad Labem 

 

Městské muzeum 
Výstava „Jan Václav Bergl – z malého města až 

na císařský dvůr“ 

Slavnostní vernisáží byla ve čtvrtek 4. července 2019 zahájena v městském muzeu unikátní 

výstava „Jan Bergl – z malého města až na císařský dvůr“. Inspirací k jejímu uspořádání bylo 

300. výročí narození jednoho z nejvýznamnějších rodáků našeho města – vynikajícího pozdně 

barokního malíře Jana Václava Bergla.  

Vedle Křížové cesty, která původně kdysi zdobila zdi královédvorského kostela 

sv. Jana Křtitele, mohli návštěvníci obdivovat i další jeho díla, jež vytvořil nejen pro své 

rodné město. Prohlédnout si tak mohli i část nově zrestaurované Orlické Křížové cesty. Na 

restaurování jejích čtrnácti velkoformátových pláten pracovali restaurátoři více než osm let 

a veřejnosti ji představili v Arcidiecézním muzeu Olomouc od 14. února letošního roku. 

Křížová cesta z Orlice byla dlouho známa jen odborníkům, podrobnější zkoumání 

znemožňoval její havarijní stav. Například na sedmém zastavení bylo celkem šestnáct trhlin, 

větší trhliny kryly staré záplaty, které již ztratily svoji ochrannou funkci a odpadávaly. Povrch 

malby pokrývala silná vrstva nečistot a zažloutlý lak, takže originální barevnost byla téměř 

nečitelná. Na několika plátnech byly také stopy holubího trusu. V havarijním stavu byly 

i okrasné rámy s bohatými zlacenými řezbami. Unikátní obrazový soubor čtrnácti zastavení 

Křížové cesty namaloval Bergl pro kostel Nanebevzetí Panny Marie v Orlici (nyní místní část 

východočeského Letohradu) v roce 1759. Rozměrná plátna, z nichž každé měří 210 krát 
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140 cm, dodal malíř do východních Čech ze svého vídeňského ateliéru pravděpodobně 

navinutá na transportní válec nedlouho po jejich dokončení. Napnutí a osazení do ozdobných 

rámů se uskutečnilo až v kostele, bohužel ne zcela odborně. Podle dobových zpráv stálo 

čtrnáct obrazů Křížové cesty na svoji dobu poměrně vysokou částku – 2.000 zlatých, ale 

pravděpodobně včetně bohatě vyřezávaných a zlacených rámů. 

Výstava Berglových obrazů v našem městě byla unikátní i v tom, že zde návštěvníci 

měli možnost prohlédnout si také obrazy Křížové cesty z Opočna. Ta byla namalována v roce 

1763 pro tehdy dokončenou Křížovou chodbu klášterního kostela a je v pořadí třetí Křížovou 

cestou, kterou Bergl do svého rodného kraje zaslal. Naskytla se tak jedinečná příležitost si 

prohlédnout tyto Berglovy obrazy tří Křížových cest (i když ne ve zcela kompletní podobě), 

které se v našem muzeu představily na jednom výstavním místě, což se nejspíše již nikdy 

nebude opakovat. Berglovy obrazy jsou navíc výjimečné díky malířově bravurnímu 

výtvarnému stylu hraničícímu s expresí, což jeho dílům dodává moderně působící výraz. 

Dalším unikátem, kterého si návštěvníci při vstupu na výstavu všimli jako prvního, byl 

oltářní obraz „Sv. Jan Nepomucký rozdávající almužnu“. Dlouhá léta byl tento obraz 

evidován jako anonymní práce z druhé poloviny 18. století, teprve nedávno odborníci 

potvrdili, že i jeho autorem je Jan Václav Bergl. Oltářní obraz Bergl namaloval kolem roku 

1765 pro královédvorský kostel Povýšení sv. Kříže (mezi obyvateli našeho města známého 

jako „malý kostelíček“) na Dolním Předměstí. V poslední době byl ale obraz ve velmi 

špatném stavu, a proto byl uložen v depozitáři městského muzea. Při příležitosti 300. výročí 

Berglova narození se ho ujali restaurátoři. Restaurování, jež trvalo sedm měsíců, prováděli 

odborníci, kteří již restaurovali jiné Berglovy obrazy a tedy již dobře znali autorovu tvorbu.  

Návštěvníci se také mohli seznámit s neobvyklou fotodokumentací zachycující stav 

obrazu těsně před restaurováním a po něm, třetí snímek pořízený rentgenovými paprsky pak 

odhalil i to, co běžným okem není vidět a co restaurátoři při restaurování objevili – původní 

malbu, která je jiná než na stávajícím obraze. Vysvětlením je, že když Bergl obraz dokončil 

a pověsil ho dva metry nad zemí, zjistil, že se Jan Nepomucký dívá jinam, než by se dívat 

měl. To byl důvod k tomu, aby na obraze provedl potřebné úpravy. Přemaloval a posouval 

i ruce a nohy andělíčků tak, aby obraz měl žádaný efekt. Vzácný zrestaurovaný obraz se stane 

i po ukončení výstavy součástí stálé expozice Berglových obrazů ve výstavním sále Špýcharu. 

Po úvodním ceremoniálu přešli návštěvníci vernisáže do galerie, kde mohli prohlídku 

Berglova díla absolvovat s odborným komentářem Petra Arijčuka, pracovníka Národního 

památkového ústavu v Josefově. Vernisáže se zúčastnili i hosté z rakouského města 

Altenmarkt an der Triesting, kde se již v květnu letošního roku uskutečnila velká slavnost 

připomínající právě 300. výročí Berglova narození. Během vernisáže byl také zástupcům 

muzea předán doklad o udělení Berglova „Čestného občanství města “ a pamětní mince.  

Výstava v našem muzeu potrvá do neděle 29. září, vstupné 20 a 40 Kč. 

 

Při příležitosti připomenutí Berglova výročí narození se Muzeum umění Olomouc stalo 

iniciátorem spojení s dalšími institucemi v Čechách a v Rakousku tak, aby společně 

propagovaly akce pořádané k „Berglovskému roku“. Jedná se o místa, kde barokní malíř 

zanechal největší stopu – o městské muzeum v našem městě, o Římskokatolickou farnost – 

děkanství Opočno, o benediktinské opatství Melk, o cisterciácké opatství Zwettl a o bývalé 

benediktinské opatství Klein-Mariazell. 
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„Řemesla v Podkrkonoší“ 
Také v měsíci červenci si návštěvníci mohli ve výstavním sále Špýcharu prohlédnout výstavu 

„Řemesla v Podkrkonoší“. Vstupné 20 a 40 Kč. 

 

Podkrkonošské hudební léto 2019: „Romantický večer s klavírem 

a houslemi“ 
Ludmila Pavlová (housle) a čínský klavírista Haiou Zhang (narozený v roce 1984 a patřící 

k nejúspěšnějším hudebníkům své generace) koncertují po celém světě a čerpají inspiraci 

z odlišných kultur. Na koncertě v přednáškovém sále královédvorského muzea, ve středu 

17. července 2019 od 18:00 hodin, přednesli sonáty W. A. Mozarta (KV 454), B. Bartóka 

(č. 3) a známou Beethovenovu Kreutzerovu sonátu. Vstupné 100 a 120 Kč. 

Zdroj: Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem 

 

Městská knihovna Slavoj 
Pohádkoterapie: „Dobrodružství na hradě“ 
Během letních prázdnin navštíví alespoň jeden hrad nebo zámek 

opředený tajemstvím či nevysvětlitelnou záhadou téměř každý z nás. 

Takový hrad navštívily v úterý 23. července v sálku knihovny v dalším díle  „Pohádkoterapie“ 

také děti. Vyřešily záhadné kvízy a hlavolamy, dozvěděly se, kdo to v podzemí tajuplného 

hradu „řádí“ a na závěr si vyrobily prázdninovou pohlednici.  

Začátek v 9:30 hodin, vstupné zdarma. 

 

100 let od schválení 1. knihovnického zákona 
Před sto lety, 22. července 1919, přijali poslanci Revolučního národního shromáždění Zákon 

o veřejných knihovnách obecních č. 430/1919 Sb. – první knihovní zákon, v jehož prvním 

paragrafu se uvádělo: „Na doplnění a prohloubení vzdělanosti všech vrstev obyvatelstva 

zřizovány buďte politickými obcemi veřejné knihovny s četbou vzdělávací naučnou 

i zábavnou, která má skutečnou vnitřní hodnotu.“ 

Podle normy musela takovouto instituci zřídit a provozovat každá obec. Přístup 

k literatuře tak měli i ti, kteří si nemohli dovolit vynakládat za knihy finanční prostředky. Tím 

české země udělaly první kroky k tomu, aby se z nich stala světová knihovnická velmoc, 

kterou je naše republika dodnes. 

Knihovny v Čechách a na Moravě sice fungovaly i před přijetím tohoto zákona (krátce 

před první světovou válkou bylo všeobecně přístupných knihoven ve 3 243 obcích napočítáno 

4 451, snadný přístup k literatuře tedy měli obyvatelé asi dvou pětin obcí), rozložení knihoven 

ale bylo nerovnoměrné. Po přijetí zákona jejich počet výrazně vzrostl, a to i díky finančním 

prostředkům, které na jejich provoz musely obce uvolňovat. Dle sčítání v roce 1920 sice počet 

knihoven oproti předválečnému stavu klesl téměř o třetinu (na 2 885), po pěti letech účinnosti 

zákona již ale ČSR disponovala hustou sítí více než deseti tisíc knihoven a v roce 1929 to 

bylo již přes 12 tisíc knihoven.  

V dnešní době je v naší republice sice jen kolem 5 300 knihoven (po sametové 

revoluci byly například i v našem městě zrušeny pobočky v okrajových částech města – 
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v Žirči, v Lipnici, v městské nemocnici), přesto ale v mezinárodním srovnání patříme 

k nejhustším sítím knihoven na světě. 

 

A jaký byl vývoj královédvorské knihovny od přijetí prvního zákona o veřejných knihovnách 

obecních až do roku 2019?: 

„Nelze však aspoň krátce nezmínit rok 1881, kdy byl založen Literární a čtenářský spolek 

Slavoj, protože se vznikem veřejné knihovny přímo souvisí. Spolek byl založen 15. dubna 

1881. V té době obsahoval 110 knih a předplatné na 6 periodik (Květy, Osvěta, Lumír, 

Světozor, Paleček, Věstník bibliografický) pro 115 registrovaných čtenářů. Od 2. října 1881 

byla knihovna čtenářům zpřístupněna pravidelně každou neděli. Už 6. listopadu téhož roku 

spolek uspořádal v dlouhé síni Hankova domu první večerní zábavu, na které zazněla 

přednáška o národní literatuře a písně v podání okteta Slavoje. Před přijetím knihovnického 

zákona, který měl zabezpečit přístup celé společnosti ke vzdělání, informacím i k zábavě 

prostřednictvím tištěného slova, veřejná knihovna v našem městě neexistovala, zato knihovna 

spolku Slavoj už měla téměř čtyřicetiletou tradici. Aby města splnila svou zákonnou 

povinnost, snažila se často o přeměnu některé spolkové knihovny v obecní. Stejně tak tomu 

bylo i v našem městě. Od září roku 1919 vedlo v tomto směru vedení města se zástupci Slavoje 

jednání. Přeměna knihovny spolkové v obecní byla dokonána dne 21. ledna 1921, kdy se 

obecní zastupitelstvo na své schůzi jednohlasně usneslo převzít knihovnu Slavoje a zřídit tak 

Veřejnou obecní knihovnu Slavoj města Dvora Králové nad Labem. 

1921 – Knihovna byla nejprve umístěna v zasedací síni Hankova domu, později jí byly 

přiděleny prostory bývalých městských kanceláří na východní straně Hankova domu. Čítárna 

však zůstala i nadále v 1. patře hasičské zbrojnice. Bezplatným knihovníkem byl určen ředitel 

gymnázia Tomáš Halík, který byl zároveň předsedou knihovní rady, jež nadále knihovnu 

řídila. Jeho placeným pomocníkem, který vykonával manuální práci knihovníka za roční plat 

10 512 Kč, zvolilo zastupitelstvo Osvalda Treybala. Ten byl zároveň autorem první historie 

Slavoje, která byla později otiskována na pokračování v časopise Slavoj. 

1922 – První inspekce Úřadu státního instruktora knihovnického v Praze (6. února 1922) 

dopadla dobře. Bylo vysloveno uznání obsahovému vybavení a řádnému vykonávání činnosti. 

Bylo však doporučeno změnit systém uspořádání a evidence a požadováno vedení jednotného 

přírůstkového seznamu. Do té doby existovaly pouze jakési oborové soupisy. 

1927 – Byla zřízena první pobočka knihovny, a to v okresní nemocnici, kam byly předány 

vhodné knihy, které byly ve Slavoji zachovány ve třech exemplářích. Zůstaly i nadále 

majetkem Slavoje (jednalo se o 50 knih). 

1935 – Vlastní budovu získala knihovna v roce 1935, kdy byla přemístěna do kanceláří bývalé 

Mayerovy továrny v Tylově ulici. V roce 1936 k ní byla přistěhována také čítárna. Zde 

knihovna sídlí dodnes. 

1939 – Dne 26. října 1939 předložila knihovní rada státnímu instruktorovi knihovnímu 

v Praze návrh knihovního řádu pro mládež. Jsme tak svědky počátků dětského oddělení ve 

Dvoře Králové nad Labem. Oddělení pro mládež bylo skutečně do konce roku 1939 uvedeno 

v provoz a obsahovalo 588 knih. 

1940 – Počátkem 40. let došlo v knihovně ke třídění naučné literatury do skupin na základě již 

platného MDT (pozn. kronikářky – jednalo se o Mezinárodní desetinné třídění, na základě 

kterého se knihy třídily podle svého zaměření). Na každý titul byly tvořeny autorské, názvové 

a obsahové katalogizační lístky. Postupně tak v knihovně vznikaly lístkové katalogy, které si 

návštěvníci knihovny pamatují až do přechodu knihovní agendy na automatizovaný knihovní 
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systém. Ani po čas války se nezastavila práce na rozvoji knihovny. U příležitosti „Českého 

hudebního máje“ v roce 1940 zahájilo svou činnost také hudební oddělení. 

1941 – K 60. výročí založení spolku Slavoj byl vydán 1. sborník o historii knihovny Slavoj 

1881–1941. 

1945 – V čítárně knihovny byly shromažďovány knihy, které se nacházely v domácnostech 

německých občanů a českých kolaborantů. V konečném součtu bylo prohlédnuto, vytříděno 

a do Národní a univerzitní knihovny v Praze odvezeno na 400 tisíc svazků (celkem 42 tun). Po 

válce ceny knih mimořádně stouply (o 200–300 %). Příspěvek obce na nákup literatury se 

však stejnou měrou nezvýšil. Knihovní rada a správa Veřejné městské knihovny Slavoj žádaly 

královédvorské firmy o mimořádný příspěvek na nákup knih a časopisů do knihovny 

a studovny. Zaměstnancům firem bylo na oplátku poskytnuto bezplatné členství a půjčování 

knih. 

1948 – Mezníkem ve vývoji českého knihovnictví se stal I. celostátní sjezd knihovnických 

pracovníků konaný v Brně ve dnech 13. a 14. května 1948. Ministerstvo informací zde 

předložilo návrh jednotné organizace českého knihovnictví. Knihovny všech druhů tak měly 

být spojeny v jednotnou soustavu a umožnit čtenářům, aby si mohli půjčit jakýkoliv dokument 

bez ohledu na to, ve které knihovně je k dispozici (počátek meziknihovní výpůjční služby). 

V návrhu se objevují i první náznaky metodického řízení knihoven. 

1949 – Na základě zkušeností z Ústřední knihovny v Praze rozeslalo Ministerstvo informací 

18. září 1948 oběžník o povinnosti zřídit ve všech veřejných městských knihovnách ve městech 

nad 10 000 obyvatel Klub čtenářů. Jeho úkolem bylo pečovat o čtenáře, propagovat knihovnu 

a dobrou pokrokovou četbu. V našem městě byl Klub založen v únoru 1949. Od 1. září 1949 

byl v knihovně zaveden volný výběr knih. 

1952 – Královédvorská knihovna se stala Okresní lidovou knihovnou. Kromě metodické 

funkce pro lidové knihovny spádového obvodu byla také knihovnou doplňovací pro venkovské 

knihovny (od roku 1946). Za svou činnost obdržela knihovna diplom „Vzorná lidová 

knihovna“ (1956).  

1960 – Od počátku 60. let knihovna provozovala agitační středisko Národní fronty, které bylo 

zrušeno až v roce 1989. Konala se zde nejen setkání s voliči, ale také besedy a pořady pro 

čtenáře. Knihovna vyhlašovala také výtvarné soutěže. Čtenáři, kteří již nebyli delší dobu 

v knihovně, dostávali zvací dopisy se seznamy literatury. V roce 1969 byly rozesílány vánoční 

pozdravy čtenářům, kteří v tom roce neprodloužili svou registraci. 

1970 – Docházelo k prověrkám knižního fondu ve všech knihovnách trutnovského okresu. 

Tzv. nevhodné tituly musely být staženy z půjčovního procesu, noviny a časopisy z let 1968–69 

se nesměly půjčovat vůbec. S nástupem Emila Pokorného do funkce ředitele bylo v roce 1970 

otevřeno oddělení pro dospívající mládež. 

1988 – Za ředitelky Věry Jirouskové bylo otevřeno oddělení politické literatury. 

1996 – Došlo k rozsáhlé rekonstrukci budovy. Byla vyměněna střešní krytina a demontována 

dřevěná veranda. Vytápění párou bylo nahrazeno plynofikací objektu, byla opravena 

elektroinstalace, kanalizace a vodovod. Fasáda v průčelí budovy byla opravena se zřetelem 

k původnímu slohu podle historicky dochované dokumentace. V původních plánech byla do 

rekonstrukce zahrnuta také oprava půdy, kde by vznikl prostor k pronájmu různým spolkům 

a organizacím. Z tohoto plánu však sešlo pro nedostatek financí. Tehdejší ředitelka knihovny 

Vladislava Lustigová zažádala o navrácení původního názvu knihovny. Od 27. května 1996 

tak nese královédvorská knihovna opět ve svém názvu jméno jedné z literární postavy 

Rukopisu královédvorského, Slavoj. 

1997 – Postupně byl do provozu zaváděn automatizovaný knihovní systém Lanius. 
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1998 – Koncem roku byla zprovozněna internetová linka a zpřístupněna za mírný poplatek 

každému čtenáři, který o tuto službu projevil zájem. 

2000 – Bylo zahájeno půjčování knih pomocí čárového kódu. 

2002 – Rozvoj Městské knihovny Slavoj pokračoval s nástupem Lenky Antošové do funkce 

ředitelky organizace. Kromě svých ředitelských povinností se úzce specializovala na rozvoj 

dětského čtenářství. Projektu z handicapu přednost, který byl mimo jiné představen na 

semináři „Netradiční metody práce ve čtení“, vyjádřil svůj obdiv osobně také prof. Zdeněk 

Matějček. Proběhlo také historicky první spaní v knihovně. Nejednalo se o Noc s Andersenem, 

ale o Princeznovskou noc, na kterou přijala pozvání také první královna věnných měst Eva 

Kvasničková ze Dvora Králové nad Labem. Knihovna uspořádala první jazykové kurzy. 

2003 – Dne 1. července 2003 došlo ke změně právní formy knihovny. Z organizační složky 

města se stala příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. V říjnu byly zprovozněny 

historicky první samostatné internetové stránky knihovny. Zároveň s nimi byl požádán malíř 

František Kalenský o vytvoření loga, které by graficky spojovalo současnou knihovnu s jejím 

předchůdcem Čtenářským a literárním spolkem Slavoj. 

2004 – V březnu bylo otevřeno hudební oddělení s veřejným internetem. V říjnu se uskutečnil 

slavnostní křest prvního souborného vydání regionálních pověstí „Pověsti Královédvorska“. 

2005 – Zahájila svou činnost literární čajovna.  

2009 – Už v roce 1971 plánovala knihovna donášku imobilním čtenářům do místa jejich 

bydliště, v roce 1973 se měla uskutečnit donáška knih do Domova důchodců. Zda se tyto 

plány realizovaly, není v archivních dokumentech zmínka. V březnu 2009 byl však tento 

nápad zrealizován a od té doby vyjíždějí knihovnice každou první středu v měsíci za svými 

imobilními čtenáři do jejich domovů. 

2010 – Propagace knihovny byla důležitá v každém jejím období. S rozvojem techniky se však 

nabízí daleko více možností. Knihovna se k tomuto účelu rozhodla využít hru geocaching. 

Knihovnická mystery keš, zpřístupněná 24. května 2010, obsahuje pamětní kartičku, knihy 

o cestování a knihovnické CWG. K 30. září 2019 jsme zaznamenali na webových stránkách 

hry 506 logů. Městská knihovna Slavoj má svou stránku na Facebooku. 

2014 – Knihovna byla obohacena o nové obyvatele. V dětském oddělení si děti mohou 

prohlédnout agamu vousatou a felsumy madagaskarské. Na chodbě před vstupem do studovny 

je umístěno akvárium s rybičkami a v průchodu do hudebního oddělení se nachází prosklený 

úl s včelím společenstvem. Knihovna začala půjčovat e-knihy. Seniorům bylo nabídnuto 

studium Virtuální univerzity 3. věku. 

2017 – První parkoviště určené pouze pro návštěvníky knihovny se nachází hned vedle 

budovy. Někomu se tato skutečnost může jevit jako triviální věc, pro knihovnice a návštěvníky 

knihovny to bylo splnění dlouho očekávaného snu.  

2018 – Městská knihovna Slavoj má svou stránku na Instagramu.  

2019 – První automobil ve vlastnictví knihovny byl pořízen od pečovatelské služby za 

31.000 Kč bez DPH. Je sice starší, ale je náš.“ 

(Pozn. kronikářky: V rámci připomenutí 100. výročí vzniku knihovnického, někdy uváděno 

také knihovního zákona, knihovna pro své návštěvníky uspořádala výstavku dobových 

fotografií, vývoje svého označení, svého loga, čtenářských průkazů atd.) 

Zdroj: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem 
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ŠKOLSTVÍ 

Základní umělecká škola R. A. Dvorského 
Program MenART 

Program MenART nabízí dvojici – student a pedagog ze základní umělecké 

školy – roční stipendium v rámci uceleného programu spolupráce 

s významnými profesionály. Dvojice absolvuje uměleckou praxi a vzdělávání, vymění si 

zkušenosti s ostatními stipendisty a získá nové zkušenosti, pedagog pak naváže vazby důležité 

pro další tvůrčí činnost v rámci moderních přístupů k uměleckému vzdělávání talentovaných 

žáků.  

Cílem Nadačního fondu Magdaleny Kožené je podpořit základní umělecké školy jako 

ideální místo pro podchycení a výchovu talentů, zviditelnit význam uměleckého vzdělávání, 

dále vyhledávání, rozvoj a podpora mladých talentů a také podpořit a inspirovat pedagogy, 

kteří se jejich výuce věnují.  

ZUŠ R. A. Dvorského obdržela zprávu, že studentka výtvarného oboru Markéta 

Pecnová se svojí učitelkou Ivanou Černou byly vybrány do stipendijního programu pro rok 

2019/2020 a zařazeny do skupiny významného současného sochaře Michala Gabriela. 

Navázaly tak na loňskou úspěšnou účast žáka královédvorské ZUŠ Štěpána Karbana a učitele 

Jiřího Holana – zařazené pod vedení profesionálního výtvarníka Milana Cajse – kteří se tak 

stali první královédvorskou dvojicí zařazenou do tohoto stipendijního programu. 

 

Způsoby přijetí nových zájemců o studium 
Již v týdnu od pondělí 13. do pátku 17. května měli zájemci jedinečnou příležitost 

prohlédnout si celou budovu školy a nahlédnout do učeben všech oborů, takže si rodiče mohli 

udělat reálnou představu, co jejich dítě čeká v případě, že by školu navštěvovalo. V rámci 

„Týdne otevřených dveří“ se konaly také zápisy k talentovým zkouškám. 

Následně k nim přišlo celkem 115 uchazečů: 57 žáků se hlásilo na hudební obor, 

26 žáků na taneční obor, 26 žáků na výtvarný obor a 6 žáků na literárně-dramatický obor. 

Bohužel jako každým rokem nemůže škola vzhledem ke své kapacitě umožnit studium 

všem uchazečům. Žáci, kteří nebyli přijati, byli ale pro školní rok 2019/2020 zařazeni do 

databáze nepřijatých uchazečů a mohou být přijati při uvolnění kapacity během tohoto 

školního roku nebo třeba již od září 2019. Jakmile se totiž uvolní místo a některý ze 

současných žáků se začátkem školního roku nebo v pololetí odhlásí, nabízí škola volná místa 

ihned dalším zájemcům. O této možnosti telefonicky informuje zákonné zástupce žáka a tímto 

způsobem je tak vyhověno mnoha dalším uchazečům o studium. 

Zájemci mají také možnost během celého roku posílat do školy své on-line přihlášky, 

škola jim poté sdělí bližší informace o přijetí ke studiu. 

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

Dům dětí a mládeže Jednička 
Měsíc červenec se v DDM Jednička nesl „v duchu“ táborů ve všech jejich 

podobách, ať již se jednalo o tábory příměstské, letní pobytové nebo tábor 

zahraniční. 

 

„Sammyho plavba křížem krážem“ 
Od pátku 28. června do neděle 7. července 2019 se zájemci mohli zúčastnit pobytu 

v zahraničním táboře v Itálii, ve městě Cattolica neboli „Královna jadranu“. Koupání v moři 

spojené s bohatým programem si jeho účastníci v oblíbeném lázeňském městečku 

s tříkilometrovou písečnou pláží opravdu užili. Nechyběly procházky, návštěva aquaparku, 

akvária se žraloky i zajímavá celotáborová hra o želvách Sammovi a Shelly. 

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

upravila kronikářka 

 

„Šikovné ručičky“ 
Pro děti od šesti let, které baví něco tvořit, kreativně myslet a vytvářet své vlastní výrobky, 

připravil DDM Jednička čtyřdenní příměstský tábor „Šikovné ručičky“. 

Dvacet dětí ve věku šest až dvanáct let si na něm na začátku prázdnin vyzkoušelo 

nejen nejrůznější techniky tvoření, například malování na porcelán nebo textil, výrobu kytiček 

z organzy, lapačů snů z CD, „bambuláčků“ z vlny nebo pletení košíků z pedigu. Kromě 

výtvarné činnosti však byla pro děti připravena i řada her a dalších činností a díky pěknému 

počasí je čekaly také zábavné soutěže v přírodě. 

Tábor se konal od pondělí 1. do čtvrtka 4. července 2019. 

Zdroj: z příspěvku S. Černotové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku 

upravila kronikářka 

 

„Tajemství džungle“  
Minitábor s ubytováním v chatkách v „Kempu Svatá Kateřina“ pro děti od osmi let uspořádal 

DDM Jednička od neděle 7. do soboty 13. července. 

Na programu byla celotáborová hra („v pralesní oblasti Green Stone Hell se děje cosi 

podivného, z džungle se občas ozývají tlumené výbuchy. Obyvatelstvo někdo neustále 

zastrašuje a nutí je opustit vesnici, několik vesničanů již beze stopy zmizelo. Vládní jednotka 

vyslaná do oblasti příčinu nezjistila a vrátila se s nepořízenou. Na místo je tak vyslán český 

výsadek… odvážní bojovníci, zručné spojařky a zdravotnice – účastníci tábora…“), 

nechyběly soutěže, posezení u táboráku s kytarou a opékáním vuřtů, nacvičování sebeobrany, 

stezka odvahy, slaňování a šplhání na Karolinině vyhlídce nebo výlet na pěchotní srub 

Stachelberg. Program byl opravdu pestrý, takže nevadilo ani nepříliš pěkné počasí. 

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

kronikářka 

  



258 
 

„Týden plný energie“ 
Rovněž dětem od šesti let byl určen příměstský tábor, konaný od pondělí 8. do pátku 

12. července, jehož náplní byly sportovní soutěže nejen na zahradě DDM, ale i na letním 

stadionu. Součástí bylo také splavení řeky Labe do Kuksu s prohlídkou areálu a s návratem 

vlakem, úprava triček, společenské hry, cvičení na hudbu a jedno přespání spojené 

s opékáním vuřtů a noční stezkou odvahy.  

Zdroj: z příspěvku K. Hlaváčkové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku 

upravila kronikářka 

 

Příměstský tábor „Princové a princezny“ 
Zkrátka o prázdninách nepřišly ani děti od tří let, pro které DDM připravil příměstský tábor 

„Princové a princezny“. Konal se od pondělí 15. do pátku 19. července, každý den od 8:00 do 

16:00 hodin, a odehrával se na „zámku“, kde se 22 dětí ve dvou skupinách učilo hravou 

formou zásady slušného chování, pravidla stolování i hrát hry fair play. Nechyběly ale ani 

výtvarné dílny, soutěže, výroba kostýmů a vodní radovánky, velký úspěch pak měla jízda na 

ponících ve slavnostních šatech, kdy se děti vozily jako princové a princezny. V pátek bylo 

pro rodiče připraveno závěrečné defilé a taneční vystoupení, děti čekalo předávání cen 

a dárků.  

 

Příměstský tábor „Pidipiráti“ 
Pro 23 dětí od pěti let, které si rády hrají, tvoří a zažívají různá dobrodružství byl určen 

příměstský tábor „Pidipiráti“. „Jako parta správných pirátů a námořníků trávily společně čas 

plavbou po Moři Nemoři, putováním po Zemi Nezemi, hledaly poklad a snažily se polepšit 

nenapravitelného kapitána Hooka“, aby nakonec místo vzácného Hookova háku, mapy 

k pokladu nezemských obrů a nového pera do kapitánského klobouku našly truhlu plnou 

dárků a sladkostí. 

Tábor se uskutečnil od pondělí 22. do pátku 26. července 2019. 

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

upravila kronikářka 

 

„Robinsonův ostrov aneb Kdo získá symbol imunity?“ 
Letošní tábor v Jívce se nesl v duchu reality show „Robinsonův ostrov“. „Všichni účastníci 

prošli na začátku castingem, při kterém si televizní štáb vybíral ty nejsilnější a nejodvážnější 

Robinsony, a protože nebylo možné vybrat jen ty nejlepší, odjelo na mexický ostrov Mahahual 

všech 48 přihlášených účastníků“. 

Zde čtyři kmeny změřily své síly a „současně poznávaly i kulturu mayského 

Mahahualu a získávaly božské morgality, které jim na závěr mayští bohové spojili s amuletem, 

který bude každého z nich chránit a dodávat mu sílu“. 

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

upravila kronikářka 
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Mateřské centrum Žirafa 

Výlet na „Hájemství“ 
Výlet do areálu „Hájemství“, který je ve správě Lesů ČR a v němž se 

nacházejí herní prvky, pískoviště i kryté ohniště, se uskutečnil ve čtvrtek 

4. července od 8:35 do 12:00 hodin. Děti si na něm v přírodě zasportovaly a všichni si opekli 

vuřty.  

Zdroj: výběr z informací o programech MC Žirafa Dvůr Králové nad Labem 

 

ZPRÁVY ZE SPORTU 

„2. prázdninová Tramvaj“ 
Královédvorský sportovní areál Tramvaj byl v sobotu 13. července 2019 od 8:15 hodin 

místem volejbalového turnaje smíšených družstev amatérských hráčů. Startovné činilo 100 Kč 

za každého hráče, v týmu musely být minimálně dvě ženy. Registrovaným hráčům nebyla 

účast na turnaji umožněna, neboť turnaj byl pořádán čistě pro amatéry. 

Zdroj: plakátek akce 

 

Aeroklub Dvůr Králové nad Labem 
„Safari cup 2019“ 

Skvělých výsledků dosáhli členové královédvorského Aeroklubu na 

letošním 22. ročníku „Safari cup 2019“, neboť se ve všech třech třídách 

umístili na předních nebo dokonce nejvyšších místech. Ve třídě „Duo“ 

obsadili 1. místo Jaroslav Rapáč a Ondřej Teichman; ve třídě „Kombi“ získal nejvyšší příčku 

Marek Korneč a ve třídě „Volné“ obsadila 1. místo Jana Vepřeková a 2. místo Lukáš Hynek.  

Tradiční prázdninové závody v bezmotorovém létání „Safari cup 2019“ se na letišti 

v Žirči konaly od soboty 29. června do soboty 13. července, souběžně se uskutečnil i šestý 

ročník „Neoficiálního mistrovství ČR dvousedadlových kluzáků“. Celkem se závodů 

zúčastnilo 54 posádek, a to nejen z naší republiky, ale i z Polska.  

Závody probíhají tak, že každý den pořadatel vypisuje určitou trať, a vyhrává ten, kdo 

tuto trať uletí nejrychleji. Body za jednotlivé dny se pak sčítají. Velký vliv na průběh závodů 

má ale samozřejmě počasí, takže se stává, že špatné počasí letadlům v daný den neumožní 

vzlétnout. Bylo tomu tak i letos, kdy během 14 dnů, po které se závody konaly, umožnilo 

počasí uskutečnit závodníkům a pořadatelům pouze sedm letových disciplín o délce až 

426 km.  

Ve čtvrtek 11. července před 17. hodinou došlo navíc při přistávacím manévru k pádu 

jednoho bezmotorového letadla Grop Speed Astrit. Nehoda se stala při přistávacím manévru 

nedaleko letiště. Pilot měl jít údajně opakovaně na přistání, zřejmě ale vlivem vysoké 

rychlosti se od přistávací plochy odrazil a přistávací manévr se mu nezdařil. Po svém druhém 

pokusu přelétl na konci dráhy kukuřičné pole a ve výšce několika metrů narazil do stromu. 

U události zasahovali profesionální hasiči ze stanice Dvůr Králové nad Labem a dobrovolní 
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hasiči ze Žirče, Hajnice a Bílé Třemešné, kteří místo události zabezpečili. Škoda vznikla 

pouze na letadle, jedenašedesátiletý pilot následkem pádu utrpěl pouze lehčí zranění a byl 

předán do péče přivolaných záchranářů. Přesná příčina a veškeré okolnosti letecké nehody 

jsou předmětem dalšího šetření trutnovských policistů ve spolupráci s Ústavem pro odborné 

zjišťování příčin leteckých nehod. 

Zdroj: Aeroklub Dvůr Králové nad Labem a HZS Královéhradeckého kraje 

 

TS Attitude Dvůr Králové nad Labem 

Nábor taneční skupiny 
Taneční skupina Attitude nabídla dětem i dospělým možnost stát se členem 

skupiny.  

Vyzkoušet si, zda by je právě tato činnost bavila, si zájemci mohli zdarma v tanečních lekcích 

v sále TS Attitude na Slovanech, a to pro Street Dance/Hip Hop, věkové kategorie 2 až 10 let 

v úterý 9. července od 15:00 hodin; pro kategorii 11 let a více ve středu 24. července také od 

15:00 hodin a pro věkové kategorie bez omezení věku v sobotu 20. srpna od 16:00 hodin. 

Pole Dance si pak zájemci ve věku 6 až 10 let mohli vyzkoušet ve středu 10. července 2019 

od 14:00 hodin a zájemci ve věku 11 a více let tentýž den od 15:00 hodin.  

Zdroj: TS Attitude Dvůr Králové nad Labem  

 

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem  

Vzpomínkové akce na hrdiny odboje 
V neděli 7. července se v Malých Svatoňovicích, na Bohdašíně u Červeného 

Kostelce a na Končinách uskutečnily pietní slavnosti, na kterých si 

královédvorští sokolové připomněli oběti, které v boji za svobodu 

a osvobození naší země přinesli během druhé světové války stateční sokolští odbojáři ze 

skupiny „S 21 B“, jež se různým způsobem podíleli na atentátu jednoho z nejhorších 

nacistických zločinců nebo poskytli jeho atentátníkům potřebné zázemí. 

Akci uspořádala župa Podkrkonošská – Jiráskova ve spolupráci s městem Červený 

Kostelec a záštitu nad ní převzala náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje v oblasti 

školství Mgr. Martina Berdychová. Mezi dalšími významnými hosty nechyběli armádní 

generál Petr Pavel; poslanec Parlamentu ČR Pavel Bělobrádek; zástupci obce Břasy; potomci 

popravených občanů Antonín Burdych a Věnek Baudyš; příbuzní Jiřího Potůčka a zástupci 

Československé obce legionářské i Univerzity obrany.  

Mgr. Pavlína Špatenková přítomným nejprve přiblížila osudy sokolských odbojářů, 

které jako jedna z autorek zmapovala v knize zabývající se touto smutnou etapou našich dějin 

i hrdinstvím těch, kteří za svobodu neváhali položit to nejcennější, co měli, svůj život. 

Připomněla i význam atentátu na Reinharda Heydricha pro poválečné uznání hranic našeho 

státu.  
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Náměstkyně hejtmana Martina Berdychová poděkovala přítomným sokolům za to, že 

na popravené oběti nezapomínají a udržují tak historickou paměť národa i v současné době 

živou. 

O vlastenectví a významu odboje pak promluvili armádní generál Petr Pavel 

a poslanec Pavel Bělobrádek. 

Na popraveného řídícího bohdašínské školy zavzpomínal jeho žák, tehdejší prvňáček 

Josef Semerák, a na události na Končinách syn a vnuk popravených členů rodiny 

Burdychových. 

Na Bohdašíně byly Zdeňce a Ladislavu Satranovi odhaleny dva „Kameny zmizelých“, 

které odhalil syn popravené Zdeňky Věnek Baudyš společně s Martinou Berdychovou. Na 

Končinách odhalil „Kameny zmizelých“ Josefě a Antonínu Burdychovi staršímu, Miladě 

a Antonínu Burdychovi mladšímu a také parašutistovi Jiřímu Potůčkovi, který na Končinách 

nalezl úkryt, syn a vnuk Burdychových – Antonín Burdych společně s Martinou 

Berdychovou. 

Na všech pietních akcích drželi u pomníků žáci a členové Sokola Dvůr Králové nad 

Labem čestnou stráž v krojích. Ti se po ukončení těchto akcí rozjeli ještě do Doubravice, kde 

položili kytici k pamětní desce věnované řídícímu učiteli Karlu Ježkovi, hrdinovi 

protinacistického odboje, který byl za svoji odbojovou činnost nacisty za války popraven. 

Akci sice nepřálo počasí, přesto se na ní sešlo velké množství lidí, kteří se památce 

sokolských hrdinů přišli poklonit. 

Zdroj: TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem 

 

TJ Sokol Lipnice 

Čtyři lipnické sokolky vystoupily na Světové gymnaestrádě 
Začátkem měsíce července se v rakouském Dornbirnu uskutečnila 16. Světová gymnaestráda 

(WG). Jedná se o největší nesoutěžní přehlídku gymnastických sportů, kterou Mezinárodní 

gymnastická federace (FIG) pořádá každé čtyři roky. Světová gymnaestráda sdružuje největší 

počet sportovců ze všech akcí FIG, zúčastnit se jí může každý. 

V letošním roce se jí zúčastnilo 65 států a více než 18 tisíc cvičenců ze všech pěti 

kontinentů – tím se WG stala největší sportovní akcí roku 2019. Česká republika patřila mezi 

šest nejpočetnějších výprav – 883 českých cvičenců vystoupilo ve třech hromadných a dvou 

pódiových skladbách. Česká asociace Sport pro všechny se pak představila s 354 cvičenci 

v hromadné skladbě „Gymnastický sen“, mezi cvičenci nechyběly ani čtyři cvičenky 

z Tělovýchovné jednoty Lipnice.  

Patnáctiminutová skladba, která byla provedena třikrát, měla již tradičně největší 

úspěch. Těšila se velkému zájmu diváků, kteří ji již v jejím průběhu doprovázeli opakovaným 

potleskem a ovacemi, které po jejím dokončení nebraly konce. 

Účast lipnických sokolek na gymnaestrádě finančně podpořilo i naše město. 

Zdroj: TJ Sokol Lipnice 
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SAFARI PARK DVŮR KRÁLOVÉ 

Africký festival 
Oblíbený Africký festival se v královédvorském Safari Parku konal 

v letošním roce v rámci „Afrického léta“ již ve druhém červencovém týdnu, 

tj. od pondělí 8. do neděle 14. července.  

Na návštěvníky čekala denně dvě hudební a taneční vystoupení skupiny IYASA 

(v 11:00 a v 15:00 hodin kromě pondělí 8. července, kdy se uskutečnilo pouze jedno 

vystoupení v 15:00 hodin), africké tržiště se stánky – Shine Beans, Bwindi Orphans, Mary´s 

Meals, Marie Imbrová, Kedjom Keku, Nasajem s Masajem, Adopce Afrika, YMCA Olomouc 

a Shams, Derbianus Conservation – a sochání se sochařkou Maudi. 

V sobotu 13. července se pak vedle dvou každodenních vystoupení zimbabwské 

skupiny IYASA konal i velký večerní koncert ve 20:00 hodin, večerní koncert skupiny 

SAHAR v 19:30 hodin a ve 21:30 hodin promítání animovaného filmu „Madagaskar 2: Útěk 

do Afriky“ v letním kině.  

Vstupné na večerní program po 18:00 hodině činilo pro dospělé 100 Kč a 70 Kč pro 

děti od tří do patnácti let. Děti do tří let měly vstup zdarma. 

Zdroj: Safari Park Dvůr Králové 

 

DALŠÍ UDÁLOSTI VE MĚSTĚ A V JEHO OKOLÍ 

Královédvorský chrámový sbor, z. s., 

Dvůr Králové nad Labem 

Hudební léto Kuks  
Koncerty, konané v rámci jubilejního 10. ročníku mezinárodního festivalu „Hudební léto 

Kuks“, mohli návštěvníci navštívit v měsíci červenci v kostele Nejsvětější Trojice v Kuksu 

hned dvakrát.  

V sobotu 6. července se milovníkům vážné hudby představila sopranistka Helena 

Hozová a Collegium 1704 s dirigentem Václavem Luksem v rámci novodobé premiéry 

skladby z kukského archivu. 

O čtrnáct dnů později, v sobotu 20. července, se pak konala světová premiéra skladby 

pedagoga Pražské konzervatoře docenta Eduarda Douši, v podání houslisty a koncertního 

mistra České filharmonie Jana Mráčka a polského varhaníka Wacława Golonky. 

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

Kuks a pod záštitou Dominika kardinála Duky a hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího 

Štěpána. Finančně jej podpořilo také Ministerstvo kultury ČR, Královéhradecký kraj a město 

Dvůr Králové nad Labem. Začátek obou koncertů byl v 18:00 hodin. 

Zdroj: www.hudebniletokuks.cz 

  

http://www.hudebniletokuks.cz/
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Prázdninové putování sboru 
Během července přijal Královédvorský chrámový sbor rovněž několik pozvání a navštívil 

řadu zajímavých lokalit, v nichž také vystoupil. 

První byla návštěva Rožmitálu pod Třemšínem, kde působil Jakub Jan Ryba a kde ve 

zdejším kostele poprvé zazněla Česká mše vánoční „Hej mistře“. Díky pozvání varhaníka 

Huberta Hoyera sbor doprovodil 14. července nedělní bohoslužbu. Po jejím skončení si 

v Podbrdském muzeu prohlédl expozici věnovanou J. J. Rybovi a uskutečnil i výstup 

k mohyle nedaleko Rožmitálu, kde J. J. Ryba dobrovolně ukončil svůj život. Cestou domů 

sbor zavítal také na Svatou Horu u Příbrami, kde za doprovodu nově postavených varhan 

(které stály okolo 16 milionů Kč) zazpíval, zazpíval i v kostele sv. Jakuba Staršího v Praze – 

Zbraslavi. Tamější duchovní správce a sídelní kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta 

v Praze P. Jan Gerndt pak sbor pozval, aby doprovodil v neděli 28. července poutní mši 

v místě, kde se nacházejí ostatky českého krále Václava II. a královny Elišky Přemyslovny. 

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

 

Old Racing Club Dvůr Králové nad Labem 

„Burza neboli Bleší trh“ 
Dopravní hřiště v Nerudově ulici bylo od 9:00 do 13:00 hodin místem, kde se 

v neděli 14. července 2019 uskutečnila další „Dvorská burza neboli Bleší 

trh“. Prodejci na ní mohli nabídnout vše, co doma nepotřebovali, nebo co jim 

doma dokonce již překáželo. Své prodejní místo si mohli pronajmout za částku 100 Kč. 

Najít na burze tak bylo možné vše, oblečením počínaje přes hračky, kola, knihy atd. až 

kuchyňskými potřebami konče. Vítány pak byly především auto-moto díly na veterány.  

Zájem obou stran – jak prodejců, tak nakupujících (pro které bylo vstupné 

dobrovolné), byl již tradičně enormní. 

Zdroj: Old Racing Club Dvůr Králové nad Labem 

 

MAS Královédvorsko 

Setkání podnikatelských subjektů 
Setkání v královédvorském Penzionu Za Vodou v úterý 16. července od 

17:00 hodin bylo tentokrát zaměřeno na možnou podporu podnikavosti a nápadů dětí ve věku 

10 až 15 let, které by tak na základě morální i finanční podpory sponzorů mohly zrealizovat 

své mnohdy velmi zajímavé nápady.  

Zdroj: MAS Královédvorsko, z. s. 
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Hasičský záchranný sbor České republiky 
Výjezdy jednotky profesionálních hasičů ze Dvora 

Králové nad Labem 
Tři osobní vozidla se v pátek 12. července srazila v Hradecké ulici, jedna 

osoba byla následkem havárie zraněna. Hasiči na místě zkontrolovali, zda 

nedochází k úniku provozních kapalin a postarali se o úklid komunikace. 

 

Odstraňování následků větrného počasí 
V pondělí 29. července poskytli hasiči ve 14:35 hodin technickou pomoc při odstraňování 

stromu z komunikace v Lipnici, v úterý 30. července ve 13:52 hodin pak odstraňovali spadlé 

větve v ulici Eduarda Zbroje.  

Zdroj: HZS Královéhradeckého kraje 

 

Sdružení Klíč, z. s., Dvůr Králové nad Labem 

Prohlídky kostela 
Také během letošních prázdnin si zájemci mohli prohlédnout interiér kostela sv. Jana Křtitele, 

kobku s expozicí Rukopisu královédvorského, zvony, expozici v bytě pověžného nebo mohli 

navštívit vyhlídku na ochozu věže, a to během celého týdne kromě pondělí. 

Vstupné pro děti, studenty a seniory činilo 30 Kč, pro dospělé pak 50 Kč. Prohlídky 

byly zahájeny v úterý 2. července a probíhaly až do neděle 1. září 2019, prohlídka celého 

okruhu s průvodcem trvala 40 minut.  

Zdroj: Sdružení Klíč, z. s., Dvůr Králové nad Labem 

 

Domov sv. Josefa v Žirči 

18. Svatoanenské zahradní slavnosti 
V sobotu 27. července od 10:00 hodin mohli návštěvníci v Domově sv. Josefa 

v Žirči navštívit 18. Svatoanenské slavnosti. 

Zahájila je mše svatá v kostele sv. Anny, kde se v odpoledních hodinách 

uskutečnily i tři koncerty. Hudba zněla také z parku, kde se na pódiu vystřídaly kapely 

„Poslední lež“ (ve 12:00 hodin); Malina Brothers (ve 14:00 hodin); Sníh v džungli 

(v 16:00 hodin) a Klapeto (v 17:30 hodin). Největší hvězdou programu byl zpěvák David 

Deyl (v 19:00 hodin). 

Na nádvoří domu sv. Josefa se odpoledne kouzlilo a hrálo divadlo a na náměstí si 

návštěvníci mohli prohlédnout putovní výstavu „Má vlast cestami proměn“. Nechyběly 

komentované prohlídky Bylinkové zahrady (ve 12:00 a ve 13:45 hodin), Domova sv. Josefa 

(ve 12:30 a v 15:30 hodin) a kostela sv. Anny (v 16:30 hodin). 

V opraveném barokním areálu a v zámeckém parku se prezentovaly i místní chráněné 

dílny a zkrátka nepřišli ani dětští návštěvníci, pro které byla připravena řada zajímavých akcí 

a atrakcí.  

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=702153&x=800&y=599&hash=7149fc351594ff5523091c8917f8a380&ratio=1
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Programem provázel Josef Mádle, redaktor televize Prima, vstupné činilo 130 Kč, 

snížené vstupné 70 Kč a rodinné vstupné 270 Kč, ZTP měli vstup zdarma. Návštěvou akce 

návštěvníci podpořili dobrou věc – výtěžek z akce byl věnován na nákup nových oken pro 

zdejší lůžkové zařízení. 

Zdroj: Domov sv. Josefa v Žirči 

 

POČASÍ V NAŠEM MĚSTĚ 

Počasí v měsíci červenci 
Minimální teploty dosahovaly v červenci hodnoty od +5,1 °C (ve středu 10. července 2019) 

do +17,4 °C (v pondělí 29. července 2019). V roce 2018 se minimální teploty pohybovaly od 

+5 °C do +16,8 °C (v roce 2017 to bylo od +6,2 °C do +15,9 °C). 

Maximální teplota dosahovala v červenci hodnoty od +16,4 °C (v úterý 9. července 

2019) do +33,5 °C (ve čtvrtek 25. července 2019). V roce 2018 se maximální teploty 

pohybovaly od +17,6 °C do +32,6 °C (v roce 2017 to bylo od +17,3 °C do +32 °C). 

Teploty překročily hodnotu +25 °C (v rámci maximálních teplot) v červenci 2019 

patnáctkrát, z toho hodnotu +30 °C čtyřikrát. 

V roce 2018 to bylo celkem osmnáctkrát, z toho hodnotu +30 °C šestkrát a z tohoto 

počtu byla třikrát dosažena hodnota +32 °C. 

V roce 2017 překročily teploty čtrnáctkrát hodnotu +25 °C, z toho teplotu +30 °C 

třikrát a z tohoto počtu byla jedenkrát dosažena hodnota +32 °C. 

Zdroj: meteostanice Gymnázia Dvůr Králové nad Labem 

 

TEPLOTY V ČERVENCI 2019 

DATUM Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota 

1. 7. 2019 + 14,4 °C + 22,1 °C + 31,9 °C 

2. 7. 2019 + 12,3 °C + 18,7 °C + 22,8 °C 

3. 7. 2019   + 8,4 °C + 15,2 °C + 20,7 °C 

4. 7. 2019   + 7,0 °C + 15,3 °C + 21,9 °C 

5. 7. 2019   + 9,5 °C + 16,2 °C + 21,9 °C 

6. 7. 2019 + 10,2 °C + 20,3 °C + 28,1 °C 

7. 7. 2019 + 10,3 °C + 16,0 °C + 19,4 °C 

8. 7. 2019   + 8,0 °C + 12,7 °C + 16,7 °C 

9. 7. 2019   + 7,2 °C + 11,9 °C + 16,4 °C 

10. 7. 2019   + 5,1 °C + 13,2 °C + 19,7 °C 

11. 7. 2019   + 6,8 °C + 15,7 °C + 22,8 °C 

12. 7. 2019 + 10,3 °C + 14,0 °C + 21,0 °C 

13. 7. 2019 + 11,4 °C + 14,8 °C + 19,4 °C 
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TEPLOTY V ČERVENCI 2019 

DATUM Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota 

14. 7. 2019   + 8,6 °C + 14,8 °C + 21,4 °C 

15. 7. 2019 + 10,5 °C + 15,6 °C + 22,6 °C 

16. 7. 2019   + 7,8 °C + 12,9 °C + 17,9 °C 

17. 7. 2019   + 7,6 °C + 16,0 °C + 23,6 °C 

18. 7. 2019 + 11,1 °C + 18,6 °C + 27,1 °C 

19. 7. 2019  + 11,6 °C + 18,5 °C + 26,1 °C 

20. 7. 2019 + 13,7 °C + 21,7 °C + 29,4 °C 

21. 7. 2019 + 15,0 °C + 18,8 °C + 23,3 °C 

22. 7. 2019 + 11,9 °C + 19,4 °C + 25,5 °C 

23. 7. 2019 + 17,2 °C + 23,1 °C + 30,0 °C 

24. 7. 2019 + 14,3 °C + 23,6 °C + 31,9 °C 

25. 7. 2019 + 13,9 °C + 24,5 °C + 33,5 °C 

26. 7. 2019 + 15,4 °C + 23,4 °C + 29,0 °C 

27. 7. 2019 + 16,3 °C + 21,6 °C + 27,8 °C 

28. 7. 2019 + 13,5 °C + 20,6 °C + 26,6 °C 

29. 7. 2019 + 17,4 °C + 20,3 °C + 28,3 °C 

30. 7. 2019 + 15,5 °C + 21,0 °C + 27,2 °C 

31. 7. 2019 + 15,9 °C + 21,3 °C + 28,9 °C 

 

ZAJÍMAVOSTI Z DOMOVA 

Největší světová sportovní konference poprvé v Praze 
Aktuální poznatky sportovních věd, možnost 

setkání, navázání spolupráce s předními 

evropskými či světovými týmy, to vše bylo 

náplní 24. konference Evropské komise pro 

sportovní vědu (ECSS), která se od středy 3. do soboty 6. července konala v Kongresovém 

centru Praha. Zúčastnilo se jí více než tři tisíce vědců a odborníků z celého světa (včetně 

zástupců akademické obce, výzkumných subjektů, farmaceutických, biomedicínských 

a sportovních společností), kteří si v rámci konference vyměňovali nejčerstvější znalosti 

a vize v oblasti výzkumu a sportovních věd. Fyzické aktivity a sport totiž představují 

v současnosti také jednu ze strategií ke zlepšení kvality života a ke zmírnění chronických 

onemocnění. Největší světová sportovní konference se v Praze konala poprvé. 

Zdroj: ČT2  
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FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ A AKCÍ 

Červenec 2019 
Výstava „Jan Václav Bergl – z malého města až na císařský dvůr“ 

 

 

 

 

 

Jedno ze zastavení Orlické Křížové cesty malíře Václava 

Bergla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unikátní pohled – porovnání VI. zastavení Křížové cesty (Královédvorská KC – největší obraz 

uprostřed; Orlická KC – obraz prostřední velikosti vlevo a Opočenská KC – nejmenší obraz 

vpravo). Obrazy tří Berglových Křížových cest, které namaloval pro východní Čechy, se nikdy 

předtím na jednom místě nesešly a zřejmě se již nikdy ani nesejdou… 
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Dalším unikátem je pohled na obraz „Sv. Jan Nepomucký rozdávající almužnu“ – vlevo 

fotografie s rentgenovými snímky z průzkumu restaurátorů, dokazující, že původní Berglova 

malba byla odlišná od podoby, kterou nakonec svému obrazu dal (foto Petr Berger), vpravo 

zrestaurovaný obraz, který se stal součástí stálé expozice Berglova díla v našem muzeu. 

 
Na výstavě si návštěvníci mohli prohlédnout i doklad o udělení „Čestného občanství města“, 

které město Berglovi udělilo in memoriam, jako upomínku si pak mohli odnést i „placku“ 

s Berglovou podobou (uložená v košíku). 

Protože Berglovi dědici nejsou známi, doklad o udělení Berglova „Čestného občanství 

města“ (snímek vlevo) a pamětní mince (snímek vpravo) byly na vernisáži slavnostně předány 

do archivu městského muzea. 

Foto: 4x městské muzeum   
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Okružní křižovatku u oční školy zdobí socha nosorožce 

Sudána 

 
Křižovatka u oční školy prošla v roce 2018 rozsáhlou rekonstrukcí. 

 

Umístění sochy v pondělí 15. července na středový ostrůvek křižovatky trvalo několik hodin. 

Po usazení pískovcových částí kováři přímo na místě složili z železných profilů hrudní koš, 

do sochy Sudána byl uložen i tubus, ve kterém jsou vedle vzkazu pro budoucí generace 

uloženy také dobové noviny a další drobnosti. 
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V úterý 16. července 2019 se pak za přítomnosti vedení města, obou autorů, pozvaných hostů 

a zástupců Safari Parku konal „slavnostní křest“ nové sochy.  

 
Foto: 7x město  
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Akce Domu dětí a mládeže Jednička 

„Sammyho plavba křížem krážem“ 

 

Pobyt v zahraničním táboře v Itálii ve městě Cattolica účastníkům přinesl koupání v moři, 

procházky, návštěvu aquaparku, akvária se žraloky i zajímavou táborovou hru o želvách.  

 

„Šikovné ručičky“ 

 

Pro děti od šesti let se konal čtyřdenní příměstský tábor zaměřený na nejrůznější techniky 

tvoření (malování na porcelán a textil, výrobu květin z organzy, lapačů snů z CD, 

„bambuláčků“ z vlny nebo pletení košíků z pedigu), hry a soutěže. 
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Příměstský tábor „Princové a princezny“ 

   
 

Zkrátka o prázdninách nepřišly ani děti od tří let. DDM Jednička pro ně připravil příměstský 

tábor nazvaný „Princové a princezny“. Jeho součástí byla i jízda na ponících, kterou si děti 

zvláště užily. 

Foto: 6x archiv DDM Jednička 

 

Výstavka k historii královédvorské knihovny 
V roce 1901 byla v 1. patře hasičské zbrojnice č. p. 855 zřízena Riegrova čítárna (na snímku 

vlevo), která byla v roce 1936 nakonec přestěhována do knihovny v Tylově ulici. 

 
Knihovna v průběhu doby působila v různých objektech (informace na fotografii vpravo). 

V roce 1881 působila v Hankově domě; v roce 1991 krátkou dobu v domě p. Imlaufové; v roce 

1891 v Hankově domě v předsíni místnosti Občanské besedy; v roce 1897 v 1. poschodí kina 

Svět č. p. 828; v roce 1909 v pronajaté místnosti v hotelu Šmíd č. p. 83; v roce 1910 

v obecním domě na náměstí v č. p. 5 – tento dům byl později zakoupen Spořitelnou, zbořen 

a uvolněné místo bylo využito pro přístavbu Spořitelny; v roce 1912 v domě U Knížáčků, na 

Husově náměstí č. p. 314; v roce 1914 ve školní budově na náměstí č. p. 38; v roce 1919 po 

přeměně knihovny spolkové na obecní byla nejprve umístěna v zasedací síni Hankova domu, 

později jí byly přiděleny místnosti bývalých městských kanceláří na východní straně Hankova 

domu; v roce 1935 v Tylově ulici č. p. 512 v bývalých kancelářích firmy Mayer, kde sídlí 

dosud. 
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Během času se měnila podoba čtenářských průkazů (na snímku vlevo) i loga knihovny. 

 

 

 

 

 

Za svoji činnost obdržela Okresní lidová knihovna 

ve Dvoře Králové nad Labem v roce 1956 diplom 

„Vzorná lidová knihovna“. 

 

 

 

 

 

 

 
Bývalá Mayerova továrna (později městská tržnice a následně Strojtex), do jejichž bývalých 

kanceláří firmy byla v roce 1935 umístěna knihovna (na fotografii vpravo pohled na zadní 

část budovy knihovny – žlutá budova vpravo – v zadním traktu bývalé Mayerovy továrny). 
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Současná knihovna je nejenom místem půjčování knih a dalších informačních nosičů, ale 

i místem vzdělávání, včetně vzdělávání dětí, místem zajímavých akcí, besed a mnoha dalšího, 

to vše v příjemném a útulném prostředí. 

 

185. výročí narození královédvorského sochaře Antonína Pavla 

Wagnera 

 

 
 

V měsíci červenci si město připomnělo i další výročí – 185. výročí narození neméně slavného 

královédvorského rodáka – sochaře Antonína Pavla Wagnera. Zápis v královédvorské 

matrice o jeho narození dne 3. července 1834 uvádí, že se v Podharti narodil tkalci Johannu 

Wagnerovi a jeho ženě Kateřině v malém domku č. p. 21 (záznamy v matrice narozených, 

Farní úřad římskokatolické církve Dvůr Králové nad Labem, okr. Trutnov; Sbírka matrik 

Východočeského kraje; Státní oblastní archiv v Zámrsku). 
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Podílel se na výzdobě Národního muzea a Národního divadla, jeho díla je možné ve větší míře 

najít ve Vídni.  

 

  
 

Společně se svým bratrem Františkem je autorem sochy Záboje s kašnou (viz dobová 

pohlednice a foto z archivu města), která byla ve Dvoře Králové nad Labem odhalena 29. září 

1857, a také autorem pomníku Václava Hanky, umístěného v Schulzových sadech (odhalen 

roku 1867 v Hankově zahradě při slavnostním položení základního kamene pro stavbu 

Hankova domu).  
Antonín Pavel Wagner zemřel 27. ledna 1895 ve Vídni, dne 8. července 1934 mu na domě 

č. p. 598 v Jeronýmově ulici byla odhalena pamětní deska – dílo dalšího vynikajícího sochaře 

z rodu Wagnerů – Josefa Wagnera (původní rodný domek A. P. Wagnera č. p. 21 totiž 

vyhořel, na jeho místě byl tak postaven nový domek s číslem 598). 

 
Na titulní straně kroniky událostí v měsíci červenci 2019: Socha nosorožce Sudána na 

okružní křižovatce u oční školy doplnila výzdobu ostatních dvou královédvorských kruhových 

objezdů s motivy zvířat. 

 

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

pohlednice pocházejí ze soukromé sbírky. 


