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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI 

Schůze rady města – vybraná usnesení 
Rada města na své 26. schůzi ve středu 7. srpna 2019 mimo jiné: 

- doporučila řediteli technických služeb města vybrat nejvhodnější nabídku 

veřejné zakázky – „Dodávka dálkově řízeného žacího stroje“, kterou byla 

hodnoticí komisí určena nabídka společnosti DVOŘÁK – svahové sekačky, 

s. r. o., se sídlem Pohled, s nabídkovou cenou 638.120 Kč bez DPH; tj. 772.125,20 Kč 

s DPH; 

- vzala na vědomí upravený „Provozní a návštěvní řád letního stadionu Dvůr Králové 

nad Labem“; 

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

podkladů na akci „Technické vybavení sdílené učebny informatiky a robotiky v SŠIS“ 

a rozhodla na základě doporučení hodnoticí komise o výběru nejvýhodnější nabídky 

tak, že nejvýhodnější je nabídka firmy FLAME Systém, s. r. o., Dr. Maye, Ostrava, 

Mariánské Hory, s cenou 1.209.932 Kč bez DPH; tj. 1.464.018 Kč včetně DPH; 

- souhlasila s umístěním „Publikačních setů“ v čekárně registru vozidel v Nedbalově 

ulici a na recepci městského úřadu a schválila smlouvu o vzájemné spolupráci 

poskytování informací a využívání on-line programového vybavení technologie 

a služeb Obecního Publikačního systému se společností Carbon, s. r. o., Křenová, 

Brno; 

- rozhodla, že znak města Dvůr Králové nad Labem bude zobrazován v gotickém štítu. 

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 26/2019“ 

 

Rada města na své 27. schůzi ve středu 21. srpna 2019 mimo jiné: 

- schválila smlouvu o spolupráci mezi Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí, 

Hradec Králové, a městem Dvůr Králové nad Labem a navrhla KHK Ing. Ctirada 

Pokorného, vedoucího odboru rozvoje, investic a správy majetku Městského úřadu 

Dvůr Králové nad Labem, na pozici člena hodnoticí komise veřejné zakázky 

„III/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře, II. etapa“. Za náhradníka do hodnoticí 

komise současně navrhla Jiřího Kříže, investičního referenta odboru rozvoje, investic 

a správy majetku Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem; 

- souhlasila se snížením celkové ceny veřejné zakázky „ZŠ Schulzovy sady – odborné 

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

Labem: Zajištění konektivity“ z částky 2.988.401 Kč včetně DPH na částku 

2.821.421,30 Kč včetně DPH – se společností FLAME System, spol. s. r. o., 

Dr. Maye, Ostrava; 

- souhlasila se změnou velikosti infopanelu k expozici textilního tisku a s umístěním 

reklamního banneru na vnější stranu budovy v rámci akce „Expozice textilního tisku – 

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

Labem“ (změna nemá vliv na cenu díla a ani na termín dokončení stavebních prací) 

a schválila dodatek ke kupní smlouvě se společností Spyron Designs, s. r. o., V háji, 

Praha 7; 

- schválila prodloužení výpůjčky prostor sloužících k podnikání, o celkové výměře 

133,31 m
2
 v 2. nadzemním podlaží č. p. 2, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad 
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Labem, Mateřskému centru Žirafa, z. s., zastoupenému předsedkyní Denisou 

Šimkovou, na dobu určitou 1 rok, tj. od 1. září 2019 do 31. srpna 2020; 

- rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na zakázku „Tříletá podpora softwarových 

produktů“ tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka společnosti Oldany Group, s. r. o., 

Jeseniova, Praha 3, s nabídkovou cenou 623.322 Kč bez DPH, tj. 754.219,62 Kč 

včetně DPH; 

‐ rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na zakázku „Metropolitní síť Dvůr Králové 

nad Labem, etapa 2019“ tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka společnosti 

Vegacom, a. s., Novodvorská, Praha 4, s nabídkovou cenou 1.197.450 Kč bez DPH, 

tj. 1.457.798,50 Kč včetně DPH; 

- souhlasila s partnerstvím města Dvůr Králové nad Labem na benefiční akci „Noc 

venku“, konané ve dnech 21. a 22. listopadu 2019 a pořádané Pečovatelskou službou 

Města Dvůr Králové nad Labem; 

- rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na dodávku a instalaci kamerového 

a dohlížecího systému ve výši 493.964 Kč včetně DPH – od firmy Pavel Bajer.  

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 27/2019“  

 

Městu byla schválena nová podoba městského znaku 
Současné grafické zobrazení znaku našeho města neodpovídalo popisu v Registru 

komunálních symbolů, neboť tvar štítu nebyl stanoven podle heraldických pravidel. Město 

proto nechalo společností VELEBNÝ & FAM, s. r. o., zpracovat návrhy nové, k dispozici pak 

mělo podobu znaku v gotickém štítu a ve štítu zdobném. Vzhledem k tomu, že zdobný štít 

používá v současné době na svém znaku již velmi málo měst a městských částí, byla vybrána 

varianta gotického štítu, který odkazuje na dlouhou historii města. Toto grafické ztvárnění 

znaku má i jednodušší podobu. 

Zastupitelstvo města na svém 4. zasedání ve čtvrtek 16. května 2019 tento nový návrh 

schválilo a město následně požádalo o změnu stávajícího znaku Poslaneckou sněmovnu ČR, 

kde se návrhem zabýval podvýbor pro heraldiku a vexilologii. K odsouhlasení nové podoby 

znaku došlo v červenci letošního roku, následně pak byla v Registru komunálních symbolů 

ukončena platnost stávajícího znaku města z roku 2008 a nový znak byl zveřejněn. 

Jaký je tedy oficiální popis znaku našeho města, zveřejněný v Registru komunálních 

symbolů?: „V červeném štítě stříbrná kvádrovaná hradba s cimbuřím o šesti stínkách 

prolomená branou s otevřenými vraty a vytaženou mříží, obojí zlaté. Z hradby vynikají dvě 

stříbrné kvádrované věže s cimbuřím o třech stínkách, s černým oknem a červenou valbovou 

střechou zakončenou dvěma zlatými makovicemi. Mezi věžemi na hradbě český lev.“ 

Nejvýraznějším rozdílem mezi původním a novým znakem je zobrazení hradby 

s prázdnou otevřenou branou, která nyní již není ve štítu volná, ale vyrůstá z něho, a také 

zobrazení lva, který nově není tak zdobný a není ani bezpohlavní.  

      
Dosud užívaná podoba znaku   Nová podoba znaku města 

Zdroj: město Dvůr Králové nad Labem  
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Rekonstrukce Preslovy ulice 
V pondělí 12. srpna 2019 byly zahájeny práce na rekonstrukci vozovky a chodníků v Preslově 

ulici, které provádí královédvorská společnost Petr Šeba – Rekom a jejichž cena bude činit 

kolem 940 tisíc Kč bez DPH. Akce je součástí projektu „Rekonstrukce ulic Preslova 

a Dukelská“, který je financován z Integrovaného regionálního operačního programu 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007219. Z programu město na tuto akci získalo dotaci ve výši 

95 % z vynaložených nákladů.  

Polovina Preslovy ulice byla v rámci odstranění havarijního stavu sice opravena již 

v roce 2015, tato oprava ale neřešila dopravní situaci v dané lokalitě, šířku chodníků nebo 

možnost parkování, a to přesto, že tato ulice je vzhledem ke zdejším zdravotnickým 

a nákupním objektům značně frekventovaná. Před současnou rekonstrukcí tak bylo nutné 

vypracovat novou projektovou dokumentaci, která by kromě rekonstrukce vozovky tyto 

úpravy řešila. Stavební práce by měly trvat do poloviny října 2019, během jejich realizace 

bude částečně omezena doprava a parkování poblíž budovy „staré polikliniky“ a po dobu 

pokládky asfaltového povrchu bude celá Preslova ulice pro dopravu uzavřena. 

Zdroj: město Dvůr Králové nad Labem  

 
 

Informace o městě mohou zájemci získat z několika zdrojů 
Naše město zveřejňuje důležité informace pro královédvorské občany nejen prostřednictvím 

webových stránek nebo v Novinách královédvorské radnice, ale také na sociálních sítích. 

Město má již několik let svůj oficiální profil na Facebooku, v posledních měsících se 

prezentuje i na Instagramu nebo na videokanálu YouTube. Od července našli zájemci zprávy 

také na Twitteru www.twitter.com, kde má město Dvůr Králové nad Labem zřízen svůj 

oficiální účet @mestoDKnL. 

Zdroj: město Dvůr Králové nad Labem 

 

Společenská kronika 
Noví občánci  

V měsíci srpnu 2019 se narodilo sedmnáct nových občánků našeho města – osm holčiček 

a devět chlapců.  

Zemřelí 

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

deset královédvorských občanů (pět žen a pět mužů). 

Jubilea 

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

s gratulací a s květinou třicet pět občanů. 

Sňatky 

Své „ano“ si v měsíci srpnu řeklo sedm párů snoubenců ve Dvoře Králové nad Labem, pět 

párů snoubenců v obci Kuks a dva páry snoubenců v obci Vítězná. 

http://www.twitter.com/
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V tomto období oslavilo osm manželských párů stříbrnou, sedm manželských párů zlatou a tři 

manželské páry dokonce diamantovou svatbu. 

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 srpna 2019 celkem 73 případů.  

 

Druh zásahu srpen 2019 

 BESIP přestupky 30 

 Obecně závazná vyhláška (přestupek) 2 

 Veřejný pořádek (přestupek)  3 

 OZV o volném pohybu psů 2 

 Občanské soužití (přestupek) 2 

 Majetek (přestupek) 16 

 Ztráty a nálezy 2 

 Doručení písemnosti (šetření) 4 

 Odchyt zvířete (opatření) 8 

 Životní prostředí 3 

 Trestný čin 1 

 Pokuty v blokovém řízení 19 

 Na místě nezaplacených blokových pokut 8 

 Domluva 20 

 Předáno na správní odbor MěÚ 2 

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem 

 

Technické služby města Dvora Králové nad Labem 
Zahájení provozu zimního stadionu 
Zimní stadion oficiálně zahájil svůj provoz ve čtvrtek 15. srpna. Od měsíce září je 

jako již tradičně připraveno i bruslení pro veřejnost a bruslení s hokejkami.  

Zdroj: Technické služby města Dvora 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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Městské vodovody a kanalizace  

Dvůr Králové nad Labem 
Havárie ve městě v měsíci srpnu 

V pátek 2. srpna došlo k odstranění poruchy vodovodu v Žirči a na Denisově náměstí. 

V neděli 4. srpna byla odstraněna porucha vodovodní přípojky v ulici Sladkovského a ve 

čtvrtek 8. srpna porucha vodovodu v ulici Na Výsluní. V pondělí 12. srpna byla z důvodu 

poruchy nadzemního hydrantu provedena odstávka vodovodu v Žirecké ulici, a to od 8:00 do 

10:00 hodin. V úterý 13. srpna byla odstraněna porucha vodovodu v ulici Elišky 

Krásnohorské, o den později porucha vodovodu v ulici Erbenova a v Žirči. Ve čtvrtek 

15. srpna došlo k opravě poruchy hydrantu v Žirči a v pondělí 19. srpna k opravě havárie 

vodovodního řadu v Krkonošské ulici, odstávka trvala od 10:00 do cca 13:00 hodin, a to 

v celém pásmu kocbeřského vodojemu. Po dobu odstávky byla k dispozici jako náhradní 

zdroj cisterna s pitnou vodou. Tentýž den byly provedeny také opravy vodovodu ve Zboží 

a v Žirči. 

 

Investiční a stavební akce 
MěVaK zrealizoval obnovu vodovodu DN200 a DN100, výměnu armatur domovních 

přípojek DN400 a obnovu kanalizace v ulici Vrchlického; zrealizoval i prodloužení 

vodovodu a kanalizace ve Vorlechu a obnovu úseku kanalizace v ulici Zborovská. 

Zdroj: MěVaK Dvůr Králové nad Labem 

 

KULTURA VE MĚSTĚ 

Městské kulturní zařízení Hankův dům 
Koncert „Písničkářů“ zakončil Královédvorské 

hudební léto 
Královédvorské hudební léto 2019 zakončil ve středu 7. srpna od 19:00 hodin na tradičním 

místě, na náměstí Václava Hanky před Hankovým domem, koncert „Písničkářů“. Jako první 

mohli diváci zhlédnout vystoupení Jiřího Dědečka, po kterém následovalo místní duo Paya 

May s Davidem Jakubcem. Poté na jevišti vystoupil písničkář a klávesista Jan Burian 

a samotný závěr večera, ale také celého hudebního léta, pak patřil Filipu Pýchovi s kapelou 

Tajné slunce. 

Zdroj: Městské kulturní zařízení Hankův dům Dvůr Králové nad Labem 
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Městské muzeum 
Výstavy v měsíci srpnu 

Vedle stálých výstav mohli zájemci v měsíci srpnu 

v královédvorském muzeu navštívit také výstavu „Řemesla v Podkrkonoší“ a ve výstavní 

galerii Špýcharu výstavu „Jan Václav Bergl – z malého města až na císařský dvůr“. 

První výstava se podílí na uchování, šíření a předávání zkušeností z řemesel, které 

kdysi běžně provázely životy našich předků a kterým nyní, v naší přetechnizované době hrozí, 

že upadnou v zapomnění. 

Návštěvníci druhé výstavy si vedle trvale umístěné Křížové cesty, která původně 

zdobila zdejší kostel sv. Jana Křtitele, mohli výjimečně prohlédnout i další díla tohoto 

barokního umělce a významného královédvorského rodáka. K porovnání byla vystavena i část 

nově zrestaurované Orlické Křížové cesty a Křížová cesta z Opočna. 

Obě výstavy trvaly do neděle 29. září, vstupné činilo 20 a 40 Kč. 

 

Turistická vizitka věnovaná J. V. Berglovi 
Městské muzeum vydalo při příležitosti akcí spojených s oslavou Jana Václava Bergla 

i novou turistickou vizitku s jeho portrétem. Po R. A. Dvorském je to tak již druhá osobnostní 

vizitka. V muzeu si ji zájemci mohli zakoupit za 15 Kč. 

Zdroj: Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem 

 

Městská knihovna Slavoj 
Knihovna prošla dalšími úpravami  
Od pondělí 12. srpna do neděle 1. září 2019 byla všechna oddělení 

Městské knihovny Slavoj uzavřena. V budově pracovali řemeslníci, 

kteří v oddělení pro dospělé položili nové podlahové krytiny a nejen zde provedli výměnu 

elektrického vedení. Úpravám předcházelo rozsáhlé stěhování knihovního fondu, který byl 

prozatím uložen v čajovně a v oddělení naučné literatury, a také nezbytné vystěhování 

stávajících regálů. Pak již mohli své práce zahájit elektrikáři, kteří elektrické rozvody 

vyměnili nejen v oddělení pro dospělé, ale také na chodbě v suterénu, následovaly zednické 

úpravy, malování, položení nové podlahové krytiny, nastěhování nových regálů a samozřejmě 

i stěhování knihovního fondu.  

Město Dvůr Králové nad Labem na rekonstrukční práce poskytlo částku cca 

160 tisíc Kč, nové knižní regály zakoupila knihovna ze svého rezervního fondu za 

195 tisíc Kč. Bylo tak vytvořeno nové prostředí, které ocenili nejen pracovníci knihovny, ale 

i samotní návštěvníci. 

Po dobu uzavření knihovny si čtenáři mohli své výpůjčky prodloužit on-line 

prostřednictvím čtenářského konta, telefonicky nebo e-mailem. 

Zdroj: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem 
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ŠKOLSTVÍ 

Opravy a úpravy ve školských objektech 
Prázdniny využilo naše město na provedení oprav a úprav ve školských zařízeních, jejichž je 

město zřizovatelem, nebo v objektech, ve kterých sídlí další školská zařízení a které jsou 

v majetku města. 

Za opravy v mateřských školách tak v součtu uhradilo 1,5 milionu Kč – konkrétně 

v MŠ Elišky Krásnohorské a v MŠ Slunečná byly opraveny přípravné kuchyňky s výdejnami; 

v MŠ Žireč sociální zařízení a plot s podezdívkou a v MŠ Verdek se jednalo o výstavbu 

nových zahradních domků. V jednotlivých mateřských školách byly také vyměněny PVC 

krytiny a koberce a bylo provedeno zastínění pískovišť. 

Na opravy v budovách základních škol vynaložilo město 2 miliony Kč. V ZŠ Strž byla 

natřena střecha, opraveny omítky, venkovní vchodové dveře kuchyně a vyměněna okna 

a podlahové krytiny v ředitelně a v kanceláři školy. Venkovní vchodové dveře byly opraveny 

také v ZŠ 5. května, a to u spojovacího krčku, byla vyměněna i svítidla ve škole a v družině 

a opraveno osvětlení v tělocvičně. V ZŠ Schulzovy sady byly v budově „A“ opraveny 

parketové podlahy a sklepy a v budově „B“ v Legionářské ulici byla provedena oprava 

ohradní zdi hřiště včetně injektáže a nanesení sanačních omítek.  

V odborných učebnách gymnázia došlo k úpravám vytápění a jeho regulace 

a k výměně osvětlení, za provedené práce byla uhrazena částka cca 350 tisíc Kč. 

Zdroj: město Dvůr Králové nad Labem 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Základní umělecká škola R. A. Dvorského 
„Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2018/2019“ 
Základní umělecká škola R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem sídlí od 

roku 2012 ve zcela nově zrekonstruované budově č. p. 83 na náměstí 

T. G. Masaryka. Prostory školy jsou moderní, vyhovují požadavkům kvalitní výuky, chybí 

pouze uzavřená zkušebna pro bicí nástroje. Hudební obor (oddělení klávesových nástrojů; 

oddělení smyčcových nástrojů; oddělení kytarové; oddělení dechových nástrojů; oddělení 

bicích nástrojů; oddělení pěvecké; oddělení akordeonové a oddělení hudební teorie) má 

k dispozici 11 prostorných učeben pro individuální i kolektivní výuku. Taneční obor 

disponuje prostorným tanečním sálem s hygienickým zázemím a samostatnou šatnou. 

Výtvarný obor ve 2. poschodí budovy, v ateliéru s vrchním osvětlením, má pro svoji činnost 

k dispozici i hrnčířský kruh a vypalovací pec. Literárně-dramatický obor pak pracuje přímo 

v sále školy, kde využívá pódium.  

Školní sál slouží jako koncertní sál nejen pro vystoupení hudebního oboru, ale i pro 

různá vystoupení a představení všech oborů školy, hlediště disponuje 80 stálými místy 

k sezení. Ve vstupním prostoru školy se nachází galerie Otto Gutfreunda, kde škola pořádá 

výstavy, žáci zde mají možnost vystavit své výtvarné práce. 
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Jak již bylo uvedeno, na škole jsou vyučovány čtyři obory, v každém z nich je výuka 

organizována pro přípravné studium a pro studium I. a II. stupně základního studia, své 

studenty škola připravuje pro studium na středních školách uměleckého zaměření, na 

konzervatořích a na vysokých školách s uměleckým zaměřením.  

Ve školním roce 2018/2019 pracovalo ve škole celkem 29 zaměstnanců, z toho 

23 pedagogů (včetně ředitelky školy a jejího zástupce), 1 školní asistentka 

a 5 nepedagogických pracovníků. Od září 2018 byla na základě konkurzního řízení vypsaného 

zřizovatelem jmenována nová ředitelka školy, kterou se stala Vladimíra Matušková. 

Škola má svoji uměleckou radu, kterou tvoří osm členů školy, pro větší informovanost 

rodičů i široké veřejnosti o své činnosti začala vydávat i měsíčník „ZUŠnoviny“. 

 

Počty žáků  Celkový počet Z toho dívky 

Hudební obor – individuální výuka 281 166 

Hudební obor – kolektivní výuka 4 3 

Taneční obor  111 111 

Výtvarný obor 120 94 

Literárně-dramatický obor 24 17 

Celkem 540 391 

 

Přípravné studium  Počet žáků 

Hudební obor – individuální výuka  12 

Hudební obor – kolektivní výuka 0 

Taneční obor 19 

Výtvarný obor 2 

Literárně-dramatický obor 0 

Celkem 33 (z toho 29 dívek) 

 

I. stupeň základního studia Počet žáků 

Hudební obor – individuální výuka  245 

Hudební obor – kolektivní výuka 3 

Taneční obor 82 

Výtvarný obor 93 

Literárně-dramatický obor 21 

Celkem 444 (z toho 318 dívek) 

 

II. stupeň základního studia Počet žáků 

Hudební obor – individuální výuka  24 

Hudební obor – kolektivní výuka 1 

Taneční obor 10 

Výtvarný obor 25 

Literárně-dramatický obor 3 

Celkem 63 (z toho 44 dívek) 
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Absolventi základního studia I. stupeň  II. stupeň  Celkem 

Hudební obor  14 5 19 

Taneční obor  7 2 9 

Výtvarný obor 14 3 17 

Literárně-dramatický obor 0 0 0 

 

Provozní prostředky školy včetně platů a odvodů byly pokryty jednak dotacemi Krajského 

úřadu Královéhradeckého kraje (náklady na platy a odvody), jednak dotacemi od zřizovatele, 

tj. od města Dvůr Králové nad Labem, a dále úplatami za vzdělávání, příjmem z pronájmů 

hudebních nástrojů a ostatními příjmy. 

Zdroj: výtah z „Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2018/2019“  

 

Srovnání s historií ZUŠ 

„V roce 1950 měl Městský hudební ústav nejvyšší stav žáků 187, nejnižší 166, průměr 178. 

Učitelský sbor: ředitel K. Kubeš (housle a přípravná hudební výchova), profesoři 

E. Dernovšková (klavír), Karel Černoušek (klavír), Josef Vitvar (klavír a hudební nauka), 

Josef Židek (klavír a hudební nauka). 

MHÚ pořádal tak zvané hudební čtvrtky (10x) a uspořádal dvě žákovská vystoupení. 

Hudební čtvrtky: 12. ledna; 23. února; 30. března; 27. dubna (hrál houslový virtuos 

prof. konservatoře Josef Muzika a jeho 13letá žákyně Zdenka Tomková); 25. května 

(účinkovalo komorní sdružení z Nové Paky); 28. června; 8. září (pořádán mimořádný hudební 

večer, na němž účinkovalo kvarteto Richarda Ziky); 12. října; 23. listopadu (účinkoval 

klavírní virtuos Jiří Grepl) a 8. prosince (předvedeny byly skladby ruských autorů). 

Na všech večerech měl úvodní slovo člen královédvorského komorního sdružení 

Oldřich Marek. Závěrečná veřejná žákovská produkce konala se 21. června, vánoční žákovský 

večer dne 20. prosince.“ 

Zdroj: zápis v Kronice města Dvora Králové nad Labem 1950, str. 30–31, Městský hudební 

ústav  

 

STŘEDNÍ ŠKOLY  

Střední škola informatiky a služeb  

Dvůr Králové nad Labem 

Stávající ředitel školy zůstává ve funkci 
Na území Královéhradeckého kraje bylo k 1. červenci 2018 v rejstříku škol a školských 

zařízení zapsáno 76 středních škol, z nichž u 53 z nich je zřizovatelem právě Královéhradecký 

kraj. Ten v letošním roce vypsal výběrová řízení na místa ředitelů u pěti z nich, a to na těch, 

na kterých dosavadním ředitelům končilo k 31. červenci 2019 jejich šestileté funkční období 

(pro porovnání – na jaře roku 2018 bylo vyhlášeno padesát konkurzních řízení na obsazení 

pracovních míst ředitelů a ředitelek všech škol a školských zařízení zřizovaných 

Královéhradeckým krajem).  
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Jednou z těchto pěti škol byla i královédvorská Střední škola informatiky a služeb, do 

konkurzního řízení zde byl ale přihlášen pouze jeden uchazeč, a to stávající ředitel školy 

Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch. Ten se také po úspěšném absolvování konkurzního řízení novým 

ředitelem školy stal a k 1. srpnu 2019 byl do této funkce Radou Královéhradeckého kraje 

jmenován – zahájil tak svoje již třetí období působení v této funkci.  

Zdroj: Královéhradecký kraj 

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Dům dětí a mládeže Jednička 
Nejrůznější tábory organizoval DDM Jednička pro děti také ve druhé 

polovině letních prázdnin, v měsíci srpnu.  

 

Pobyt v Chorvatsku aneb „Dobrodružství v Zemi Nezemi“ 
Na začátku měsíce srpna vypravila Jednička na více než týdenní pobyt autobus plný dětí 

a rodičů do chorvatského Gradacu, do hotelu Oáza. Vedle průzračného moře, nádherných 

pláží a městečka, které lákalo k večerním procházkám, objevily děti hned v den příjezdu 

v moři „láhev se vzkazem, kterou jim poslal Petr Pan, který je prosil o pomoc, neboť mu 

kapitán Hook vzal klíč od Země Nezemě a on se tak nemohl vrátit, navíc mu hrozilo, že ho 

Hook zajme i uvězní“. Úkolem dětí bylo „získat šest vzácných amuletů, které se po uložení do 

speciální truhlice staly magickou silou, která otevírá tajný vstup do Země Nezemě“. 

Děti svědomitě plnily zadané úkoly, ve volných chvílích pak soutěžily, hrály si, 

tvořily, nechybělo ale ani každodenní koupání a po splnění všech úkolů je čekala i večerní 

hostina na pláži.  

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

upravila kronikářka 

 

Příměstský tábor „Dobrodružství v zemi Oz“ 
V týdnu od 5. do 9. srpna se dvacet čtyři dětí vydalo na velké prázdninové dobrodružství – 

„vše začalo na balónové show, kdy bylo vybráno dvacet čtyři dětí, které dostaly speciální 

výherní lístky na let balónem. Po vzlétnutí se však strhla velká bouře, která je zavedla přímo 

do země Oz, kde měly pomoci tuto zemi zachránit a nastolit v ní opět mír…“. Čekala je proto 

řada úkolů, ale i výtvarné činnosti, výlet do „Šťastné země“ nebo kouzelnické vystoupení.  

 

Stanový tábor „Poslední vládce větru“ 
Pětidenní příměstský stanový tábor pořádal DDM Jednička ve svém areálu pro dvacítku 

odvážných dětí od sedmi let. V jeho rámci měly sjednotit čtyři živly – vítr, vodu, zemi a oheň 

– každý den se snažily ovládnout jeden z nich. Učily se o různých druzích větru, vyrobily si 

spinner a vše vyvrcholilo turnajem ve foukacím fotbalu, navštívily Fajn Park, stavěly stany, 

věnovaly se vodě, postavily plavidlo a absolvovaly vodní triatlon, čekal je celodenní výlet, 

výtvarné činnosti a množství her – pomáhaly „Avatarovi porazit oheň a znovu nastolit 
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harmonii“ – a nechyběl ani táborák, který celý tábor zakončil. Tábor se uskutečnil od pondělí 

12. do pátku 16. srpna 2019. 

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

upravila kronikářka 

 

„Ráj, zvaný Český III“ aneb „Za krásami Jičínska a Sobotecka“ 
Rumcajsův a Valdštejnův Jičín, srdce Českého ráje s dominantou Valdické brány, zámkem, 

rozhlednou Milohlídkou a malebným okolím – vrch Zebín, Veliš se zbytky hradu, Jinolické 

rybníky, tajemné návrší Brada, skalní hrádek Pařez a bludiště Prachovských skal, Sobotka – 

městečko s krásnými roubenými patrovými domy a nepřehlédnutelným zámkem 

Humprechtem, Vesec, Střehom, Markvartice – rázovité vesnice, které s oblibou vyhledávají 

filmaři nejen do pohádkových scén – Kost, jeden z našich nejzachovalejších hradů, utajený ve 

skalnatém údolí Plakánku s rybníkem… To vše čekalo na účastníky turistického tábora „Ráj, 

zvaný Český III“ aneb „Za krásami Jičínska a Sobotecka“. Pro děti s trochou fyzické kondice 

ve věku od osmi let se konal od neděle 18. do soboty 24. srpna 2019. Vedle výletů nechyběly 

sportovní hry, koupání v bazénu i celotáborová hra „Dívej se a poslouchej“. 

Zdroj: DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem 

 

Příměstský tábor „Barevné léto na vlnách svobody“ 
Děti na tomto táboře vytvářely jmenovky na dřevěná kolečka a transparent „Barevné léto“, 

součástí byly také vlastenecké aktivity – procházka městem s výkladem historie, zajímavé 

kvízy o našem městě, návštěva kostelní věže nebo muzea, kde si děti potiskly trička 

modrotiskem, nechyběla návštěva Vrchlabí, kde si prošly klášterní zahrady, kostelíky, parky 

a navštívily Krkonošské muzeum s interaktivní výstavou hraček. Mohly si tak vyzkoušet 

hračky a hry předků, poznaly i faunu a flóru Krkonoš. Program byl obohacen také o sportovní 

a herní aktivity na zahradě Jedničky. 

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

upravila kronikářka 

 

Příměstský tábor „Letní animace IV“ 
Čtvrtý ročník úspěšného příměstského tábora byl opět plný tvoření a fotografování, během 

něhož se všechny děti naučily vytvořit pomocí fotografií jednoduché animace. Technikou stop 

motion to ale nekončilo, v rámci výletu si děti zkusily také metodu kreslené animace přes 

podsvícenou podložku. Malí animátoři museli být opravdu pilní, protože v pátek s výsledky 

své činnosti chtěli seznámit i své rodiče. Nálada v kinosále byla pohodová, nechybělo ani 

vlastnoručně připravené občerstvení pro diváky. 

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

upravila kronikářka 

 

Příměstský tábor „Hudebníčci“ 
Třetí hudební tábor s názvem „Není nutno, ale s Hudebníčkem bude opět veselo“ se 

uskutečnil poslední prázdninový týden. Sedmnáct dětí (deset děvčat a sedm chlapců) bylo 

rozděleno do dvou týmů, z nichž každý tým měl svého „patrona“ a podle něho i své jméno – 

„Svěrákovci“ a „Uhlířovci“.  



288 
 

Po celý „Hudebníčkův týden“ tak děti plnily deset etapových her s hudební tematikou, 

ale také soutěžily, tvořily, zpívaly a hrály si. Nechyběla návštěva muzea, procházka městem 

a za zmrzlinou či návštěva královédvorské ZUŠ a Safari Parku. „Hudebníčci“ se naučili také 

společnou písničku a poslední táborový den připravili pro své nejbližší vystoupení. 

Zdroj: z příspěvku E. Horáčkové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku 

upravila kronikářka 

 

Soustředění mažoretek 2019  
V posledním srpnovém týdnu bylo ve společenské místnosti DDM Jednička zahájeno letní 

soustředění mažoretek Tweety, kterého se zúčastnilo dvacet sedm děvčat. 

Vedle práce s hůlkou se děvčata seznámila i s hudbou pro choreografie v příštím 

školním roce, zkusila si práci s pom-pomy a s tím spojenými prvky jako jsou skoky, zákopy, 

„převalováky“, přísuny nebo kotouly s výhozem. Nechyběla ani baletní hodina pro střední 

skupinu, která byla zaměřena především na správné držení těla a techniku otáčení. Celý týden 

provázelo krásné počasí, a tak se děvčata mohla věnovat i vodním radovánkám v bazénu – 

závodila ve vodních štafetách, při kterých nosila vodu ve všem, co trenérky právě napadlo – 

ve středu se konal gymnastický workshop a během týdne i soutěže, hry a tvoření. 

Zdroj: z příspěvku R. Rindové pro kroniku upravila kronikářka 

 

ZPRÁVY ZE SPORTU 

Powerlifting DK 

Mistryně Evropy je z našeho města!  
V lucemburském Hammu se ve dnech 7. až 10. srpna 2019 uskutečnilo Mistrovství Evropy 

v klasickém benchpressu (RAW). Naší republiku reprezentovala i Dominika Jansová 

z královédvorského oddílu silového trojboje POWERLIFTING DK, která si v kategorii 

dorostenky do 63 kg vybojovala první místo výkonem 75 kg a tím i titul mistryně Evropy. 

Gratulujeme! Celkově se Mistrovství Evropy zúčastnilo z naší republiky 18 závodníků, kteří 

si ze závodů přivezli pět zlatých, tři stříbrné a pět bronzových medailí. 

Zdroj: Powerlifting DK  

 

Carla.Kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem 

„Podkrkonošský maraton“ 
V sobotu 10. srpna se v Lázních Bělohrad konal tradiční „Podkrkonošský 

maraton“, který závodníky provedl po nejkrásnějších místech Podzvičinska 

a zavedl je i na vrchol Podkrkonošské dominanty. Pořadatelem byl královédvorský oddíl 

Carla.Kupkolo.cz se svými sponzory a za pomoci dobrovolníků z širokého okolí. Byla 

připravena řada soutěžních kategorií, zúčastnit se závodů bylo možné také na Gravel biku 

nebo na elektrokole.  
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Start byl na náměstí K. V. Raise. Na trať dlouhou 85 km vyjelo 149 závodníků a na 

kratší tratě 50 km dohromady 491 cyklistů. 

Pro děti se závod bez vložného konal v městském parku. Ty nejmenší závodily na 

kole, na odrážedlech nebo pěšky na trati dlouhé 100 metrů, pro starší ročníky byl podle věku 

připraven jedno až čtyřkolový závod a pro všechny děti sladké a věcné odměny. Celkem se 

těchto závodů zúčastnilo 185 dětí.  

Vyhrát jednu z hodnotných cen pak bylo možné i v tombole na závěr všech etap 

závodu.  

Zdroj: Carla.Kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem 

 

SAFARI PARK DVŮR KRÁLOVÉ 

Nová atrakce Safari Parku 
V letošním roce se v Safari Parku vylíhlo dvanáct plameňáků růžových. 

Deset jich přirozeným způsobem odchovali jejich rodiče, o dvě mláďata se 

ale museli postarat ošetřovatelé. Květnové chladné počasí narušilo hnízdní 

sezonu plameňáků natolik, že některé samice kladly vejce mimo hnízda a nejevily o ně již 

zájem. Náhradními rodiči se tak museli stát ošetřovatelé, kteří vejce snesená mimo hnízdo 

odebrali a umístili do líhně. Po vyklubání se mláďata musela šestkrát denně krmit. Rodiče 

krmí mladé plameňáky speciálním sekretem, zvaným „mléko“, který vzniká ve voleti 

dospělých ptáků. Při umělém odchovu je tak důležité zvolit správnou náhražku a osvojit si 

i vhodnou metodu napájení. Dvakrát denně také ošetřovatelé chodili mladé plameňáky venčit, 

protože pohyb a slunce jsou pro jejich zdárný vývoj nezbytné. Ošetřovatel a mláďata volně se 

procházející po zoo se tak stali nejnovější atrakcí a raritou královédvorské zoologické 

zahrady.  

 

Pětice přírůstků zoo 
V pátek 30. srpna brzy ráno byla do Dvora Králové nad Labem v pořádku (po třech dnech 

a po třech tisících ujetých kilometrech) dopravena pětice zvířat ze tří anglických zoologických 

zahrad. Nové přírůstky tvoří chovný hřebec do stáda zeber Grévyho, dvě samice cibetek, 

samec servala a jeřába královského. Všechna zvířata Safari Park získal v rámci členství 

v Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií (EAZA). 

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

Před 130 lety se v našem městě narodil Otto Gutfreund 
Před 130 lety, 3. srpna roku 1889, se v našem městě v Tylově ulici č. p. 509 v české židovské 

rodině narodil Otto Gutfreund. Měl tři starší sourozence – Pavlu, Annu a Emila – a mladší 

sestru Miladu. V době, kdy se Otto narodil, se podnik (textilní barvírna) jeho otce Karla dostal 

do potíží a byl uzavřen. Matka Marie tak začala šít, což rodině zajistilo potřebný příjem. 

Podle vzpomínek příbuzných byl Otto hodné, milé dítě se smyslem pro humor, málo si 

ale věřil a byl zřejmě perfekcionista, značně fixovaný na své rodiče. Obecnou školu 

navštěvoval od roku 1895 do roku 1900 ve Dvoře Králové nad Labem a poté, co na nižším 

gymnáziu v Jaroměři vyučující rozpoznal jeho talent, přestoupil v roce 1903 na keramickou 

školu v Bechyni, kde ale trpěl steskem po rodině a zřejmě se zde rozvinuly také jeho úzkostné 

stavy. Zaujal ho však jeden ze zdejších školních předmětů – modelování. Po studiu v Bechyni 

začal navštěvovat Umělecko-průmyslovou školu v Praze a v roce 1909 odjel do Paříže, kde se 

zapsal do kurzů na Académie de la Grande Chaumière. Ve Francii se seznámil se slavným 

sochařem Augustem Rodinem, poznal zde i malíře a grafika Bohumila Kubištu.  

V roce 1910 pak s přítelem Antonínem Matějčkem cestoval po Anglii, Belgii 

a Nizozemsku. Do Prahy se vrátil téhož roku. Bylo mu 21 let, přiklonil se k abstrakci 

a útočiště našel ve skupině výtvarných umělců, jejíž členové inklinovali ke kubismu. Během 

let 1911–1912 vytvořil například díla „Hamlet“, „Harmonie“ a „Koncert“ a slavnou sochu 

„Úzkost“. Za předěl v jeho tvorbě je považována kubistická socha „Hráč na cello“. V roce 

1912 ho zasáhla smutná událost, neboť jeho otec Karel podlehl rakovině. 

V roce 1914 Otto Gutfreund znovu pobýval v Paříži, kde se setkal i s Pablem Picassem 

nebo Juanem Grisem. Když Německo vyhlásilo zemi válku, vstoupil dobrovolně do 

francouzské cizinecké legie – konkrétně do české roty Nazdar. Ta se v roce 1915 po bitvě 

u Arrasu rozpadla (bojeschopných zůstalo jen 75 mužů). Gutfreunda povýšili do hodnosti 

desátníka a koncem roku ho přesunuli do Lyonu, kde dohlížel na výcvik nováčků. Když ve 

Francii vstoupil v platnost zákon, podle kterého občané Centrálních mocností nesměli sloužit 

ve francouzském vojsku, Češi proti němu protestovali. Gutfreund byl označen za jednoho 

z organizátorů akce, v dubnu 1916 byl zatčen a internován v klášteře St. Michel de Frigolet 

poblíž Avignonu. V internačním táboře strávil dva roky, teprve v roce 1918 ho přemístili do 

tábora s mírnějším režimem.  

Po válce žil nějakou dobu v Paříži, v roce 1919 se na pár měsíců vrátil do Prahy, kde 

přijal členství ve Spolku výtvarných umělců Mánes. V roce 1920 se do Prahy vrátil natrvalo 

a následně cestoval mezi metropolí a Dvorem Králové nad Labem. Staral se zde o svoji 

rodinu, měl prý velice rád své neteře a synovce, sám však zůstal dlouho svobodný. 

V následujících letech měl dost práce. V roce 1923 portrétoval herečku Miladu 

Lindnerovou, se kterou se v roce 1925 ve věku 36 let také oženil. Získal rovněž místo 

profesora na Umělecko-průmyslové škole v Praze, což pro něho znamenalo zajištění stálého 

příjmu. Dva měsíce před svými 38. narozeninami, 2. června 1927, ale Otto Gutfreund utonul 

při koupání ve Vltavě nedaleko Střeleckého ostrova. Spekuluje se, že ho postihla srdeční nebo 

mozková příhoda…(další informace viz Kronika města Dvůr Králové nad Labem, měsíc 

červen 2017). 

 Pamětní deska na jeho rodném domě, kterou vytvořil profesor Karel Dvořák, byla 

odhalena v neděli 8. června 1930. 

Zdroj: Wikipedie a Pamětní kniha města Dvora Králové nad Labem II., 1927–1936 , str. 146 
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První královédvorská knihobudka 
Míst, kde si je možné bezplatně vzít knihu, nebo kam je naopak možné „přebytky“ své 

knihovny odložit a ony tak poslouží někomu dalšímu, najdeme v našem kraji hned několik 

(takto získanými knihami je například možné zpříjemnit si cestu vlakem poté, co jste si je 

vzali z knihobudek na vlakových nádražích v Doudlebách nebo v Hradci Králové). 

Je potěšitelné, že se k těmto místům připojilo i naše město. Slavnostní křest první 

královédvorské knihobudky se uskutečnil v úterý 6. srpna od 17:00 hodin před Hankovým 

domem – v podobě pikniku na stráni u gymnázia. Pro účely knihobudky byl využit prostor 

nefunkční pokladny letního stadionu, což zároveň umožnilo horní vstup na stráň nad 

stadionem, odkud je pěkný výhled na část našeho města. Do konce měsíce srpna se počítá se 

zkušebním provozem nejen knihobudky, ale i tohoto prostoru, a to od 8:00 do 20:00 hodin 

(tak, jak je stanovena otevírací doba celého letního stadionu). Na konci měsíce technické 

služby města celou situaci zhodnotí a následně stávající stav potvrdí nebo navrhnou jiné 

řešení. 

Potenciální čtenáři by knížku po přečtení měli vrátit zpět do knihobudky nebo ji 

nahradit knížkou jinou, k zapůjčeným knihám by se pak měli chovat tak, aby si je mohli půjčit 

i další zájemci.  

Zdroj: Technické služby města Dvora Králové nad Labem 

Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem 

 

Královédvorský chrámový sbor, z. s., 

Dvůr Králové nad Labem 

Pokračování festivalu „Hudební léto Kuks“  
Festival „Hudební léto Kuks“, pořádaný Královédvorským chrámovým sborem, z. s., ve 

spolupráci se správou hospitálu Kuks a pod záštitou Dominika kardinála Duky a hejtmana 

Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána pokračoval i v měsíci srpnu. 

V sobotu 3. srpna se na čtvrtém koncertu festivalu posluchačům představil italský 

klarinetista Claudio Mansutti se souborem Apollon Quartet. Toto smyčcové kvarteto zahrálo 

nejprve samostatně Overturu z oratoria Mesiáš Georga Friedricha Händela a Smyčcový 

kvartet C dur, op. 5, č. 1 Františka Xavera Richtera. Vrcholem večera pak bylo provedení 

Kvintetu A dur pro klarinet a smyčcové kvarteto Wolfganga Amadea Mozarta. Vstupné 

200 Kč. 

Claudio Mansutti vystudoval konzervatoř J. Tomadiniho v Udine, později studoval 

u sólo klarinetisty RAI Milan profesora P. Boraliho a profesora K. Leistera, člena Berlínské 

filharmonie. Zvítězil v pěti soutěžích komorní hudby v Itálii i v dalších evropských zemích. 

Apollon Quartet patří mezi přední reprezentanty slavné české kvartetní školy, od roku 1993 

vydalo devět sólových klasických a čtyři sólová jazzová CD. 

V neděli 17. srpna to pak byla sopranistka Marta Reichelová, altistka Lucie 

Hilscherová, Český filharmonický sbor Brno, soubor Czech Virtuosi a dirigent Petr Fiala, 

jejichž vystoupení festival zakončilo. 
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Vystoupení v kostele Nejsvětější Trojice v Hostinném 
V neděli 4. srpna Královédvorský  chrámový sbor, z. s., doprovodil svým hudebním 

vystoupením v děkanském kostele Nejsvětější Trojice v Hostinném poutní mši, konanou 

v rámci zdejší vyhlášené poutě – „Porcinkule“. V Hostinném sbor vystupoval již na Květnou 

neděli, o Velikonocích a při mši na svátek Nejsvětější Trojice. Zdejší kostel se tak pro 

Královédvoráky stává další domovskou scénou. 

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

 

Husův sbor Církve československé husitské 

„Koncert pro lesní roh a varhany“ 
V sobotu 10. srpna 2019 se v Husově sboru Církve československé husitské 

uskutečnil od 17:00 hodin koncert Jakuba Rojka (lesní roh) a Miroslava Baklíka 

(varhany). Program koncertu byl stylově pestrý, takže posluchače provedl 

skladbami od baroka až po současnost. Vychutnat si tak mohli například skladby 

takových skladatelů, jakými byli Johann Sebastian Bach, George Friedrich Händel nebo 

Antonio Vivaldi, seznámit se mohli i s tvorbou moderních autorů, jako je např. Adiemus 

Karla Jenkinse. Skladba, určená pro sbor, zde zazněla v úpravě pro varhany. Vstupné 

dobrovolné. 

Zdroj: Husův sbor CČH Dvůr Králové nad Labem 

 

Old Racing Club Dvůr Králové nad Labem 

„Dvorské toulky do Ratibořic 2019“ 
V sobotu 10. srpna se od 7:00 hodin začaly na parkoviště Safari Parku sjíždět 

auto i moto veteráni z různých časových období se svými jezdci i s jejich 

doprovodem. Až do 8:30 hodin čekala jezdce registrace, od 8:30 do 

10:00 hodin se konala tradiční vyjížďka po safari a následně (od 10:00 do 13:30 hodin) i jízda 

přes Hořice s příjezdem do Ratibořic k zámku (od 13:30 do 14:00 hodin). Zde byl opět 

tradičně pro řidiče (od 14:00 do 17:00 hodin) připraven program na zámku – výstava a soutěž 

elegance historických vozidel a návštěva zámku a od 16:00 do 17:00 hodin i vyhlášení 

výsledků soutěží. Již 18. setkání majitelů a příznivců historických motorových vozidel se 

těšilo opět velkému zájmu diváků, a to jak během jízdy nebo v Ratibořicích, tak i v našem 

městě. 

Zdroj: Old Racing Club Dvůr Králové nad Labem 

  

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=1062052&x=300&y=300&hash=54499a3398da611274946ef3ce22a829&ratio=1
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Domov důchodců 

Dvůr Králové nad Labem 

„Zahradní slavnost“  

Domov důchodců v Roháčově ulici byl v pondělí 19. srpna místem, kde se konala zahradní 

slavnost. Počasí akci sice nepřálo, takže ji nakonec bylo nutné přesunout do jídelny, na jejím 

průběhu to ale nic nezměnilo a slavnost si zdejší obyvatelé, jejich rodinní příslušníci 

i personál pochvalovali. Jídelna se velmi rychle zaplnila a každý si vybral, na co měl chuť. 

Nechyběly špekáčky, bramboráky, topinky, káva nebo buchta a o hudební produkci 

a příjemnou atmosféru se po celou dobu staral pan Vlček. 

Zdroj: Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem 

 

„Královédvorský den piva“ 
Náměstí T. G. Masaryka bylo v sobotu 17. srpna místem, kde se uskutečnil „Královédvorský 

den piva“. Ve 14:00 hodin na něm vystoupila hudební skupina Pilsen Queen Tribute Band 

z Plzeňského kraje; od 15:45 kapela Krkonošské matky; v 17:30 hodin rock-metalová kapela 

z Chlumce nad Cidlinou „Komunál“ a vrcholem bylo vystoupení „Olympiku“ ve 20:00 hodin 

a místní královédvorské kapely Vaťák ve 22:00 hodin. Večer zakončilo vystoupení Atlantis, 

pořady provázel moderátor rádia Černá hora Petr Ticháček. O přestávkách se konaly soutěže 

o zajímavé ceny, vstupenky bylo možné zakoupit buďto na místě nebo v předplatném 

v královédvorském Městském informačním centru nebo ve videopůjčovně v Palackého ulici. 

Zdroj: vlastní akce 

 

Hasičský záchranný sbor České republiky 
Výjezdy jednotky profesionálních hasičů ze Dvora 

Králové nad Labem 
Čtyři jednotky hasičů vyjely ve čtvrtek 1. srpna před devátou hodinou večer 

k požáru v rodinném domě, ve kterém hořelo v okolí krbu. Oheň se 

majitelům domu podařilo pomocí hasicího přístroje uhasit, místo požáru si 

tak převzali královédvorští profesionální hasiči a hasiči z Bílé Třemešné, ostatní dvě jednotky 

se vrátily na své základny. Jedna zraněná osoba byla předána do péče zdravotníků, vzniklá 

škoda byla předběžně vyčíslena na 100 tisíc Kč. 

V sobotu 3. srpna odstraňovali v 11:52 hodin profesionální hasiči ze Dvora Králové 

nad Labem v Dubenci strom z vozovky a ve 14:14 hodin v Rohoznicích společně 

s dobrovolnými hasiči z Hořic zasahovali na silnici mezi obcemi Rohoznice a Bílé Poličany 

u dopravní nehody. Dle informací policistů pětačtyřicetiletý řidič traktoru s přívěsem vyjížděl 

z pole na silnici a při odbočování zřejmě přehlédl přijíždějící motocykl, který následně narazil 

do závaží umístěného v přední části a zůstal zaklíněný pod traktorem. Při dopravní nehodě 

utrpěla spolujezdkyně řidiče motocyklu lehké zranění, které si vyžádalo její převoz do 

nemocnice. Dechové zkoušky vyloučily požití alkoholu, celková škoda byla předběžně 

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=702153&x=800&y=599&hash=7149fc351594ff5523091c8917f8a380&ratio=1
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odhadnuta na 130 tisíc Kč. Hasiči pak zabezpečili místo nehody a postarali se o úklid 

komunikace. 

V neděli 4. srpna v 11:26 hodin odstraňovali hasiči strom z vozovky a ve 14:35 hodin 

společně s jednotkou dobrovolných hasičů Hajnice zasahovali v Hajnici u dopravní nehody 

dvou osobních vozidel. Při nehodě nebyl naštěstí nikdo zraněn, hasiči tak pouze zabezpečili 

místo události.  

Zdroj: HZS Královéhradeckého kraje 

 

Policie České republiky 

KŘP Královéhradeckého kraje 

Obvodní oddělení PČR Dvůr Králové nad Labem 

Události v měsíci srpnu 
V neděli 18. srpna mezi sedmnáctou a osmnáctou hodinou došlo v Podharti, poblíž 

křižovatky ulic Jiráskova a Nerudova, k dopravní nehodě. Neznámý řidič pravděpodobně při 

objíždění nedodržel dostatečný boční odstup, narazil do zde zaparkovaného automobilu 

značky Ford Focus a toto vozidlo poškodil. Vzniklá škoda byla předběžně vyčíslena na 

50 tisíc Kč. Řidič, který škodu způsobil, ale z místa nehody ujel a událost neohlásil, takže po 

něm nyní pátrá policie. 

V pátek 23. srpna krátce po jedenácté hodině večer zastoupil cestu ženě jedoucí na 

elektrokole po cyklostezce muž, přinutil ji zpomalit, strčil do ní, až upadla, a chtěl jí kolo 

odcizit. Žena se však kola držela a s mužem se o něho přetahovala. Po několika minutách pak 

muž svůj úmysl vzdal a z místa utekl. Žena si z incidentu odnesla odřeniny a modřiny. 

Následující den kriminalisté zadrželi 19letého pachatele (který vedle přepadení ženy 

elektrokolo poškodil, takže škoda byla vyčíslena na cca 5 tisíc Kč) v místě jeho bydliště. 

Stíhán je nyní na svobodě, v případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let. 

K další události došlo ve středu 28. srpna kolem 18. hodiny pod zoo, v ulici Milady 

Horákové. Zde několikanásobnému vítězi krajského mistrovství v cyklistice, vítězi řady 

jednorázových i etapových závodů a trenérovi mládeže neznámý pachatel odcizil ze zahrady 

závodní horské kolo. 

Zdroj: Policie ČR 

 

Domov sv. Josefa v Žirči 

Robotická rukavice pomáhá při rehabilitaci pacientů 
Pro nejnovější způsob procvičování a posilování prstů, předloktí a zápěstí 

využívají v Domově sv. Josefa v Žirči inteligentní robotické rukavice. Ty jsou 

propojeny s počítačem, který umí sledovat a vyhodnocovat i ty nejjemnější 

pohyby ruky.  

Samotné cvičení, které dokáže zlepšit jemné motorické dovednosti, probíhá poměrně 

jednoduchým způsobem. Rehabilitační pracovnice navlékne pacientovi na ruku bílý plastový 
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návlek, který má pro každý prst vlastní úchyt se senzorem, aby snímání i těch 

nejnepatrnějších pohybů bylo co nejpřesnější. Počítač se specializovaným softwarem pak 

nejprve vyhodnotí, jak moc může klient rukou hýbat. Údaje uloží a následně pak sleduje, jak 

klient cvičí. Výsledky zapisuje, takže vytváří přesné srovnání, jak rehabilitace pacientů 

pokračuje.  

Pacienti nejčastěji cvičí prostřednictvím zábavných nebo sportovních aplikací, kterých 

je k dispozici téměř padesát. Ti, co potřebují posílit stisk dlaně, „mačkají pomeranče“. Na 

předloktí je vhodná aplikace „nalévání vína“, na zápěstí „krájení zeleniny“. Maximálně to 

pomáhá využívat zbytek pohybu a svalové aktivity. Právě postupné ochabování svalstva 

a nemožnost běžných pohybů při všedních lidských činnostech je pro nemocné roztroušenou 

sklerózou zásadním životním hendikepem. 

Robotické rukavice jsou v Domově velmi oblíbené. Díky nim pacienti mohou soutěžit 

v tenisu, stolním tenisu i při hraní různých her, Domov zaznamenal i mírné pohyby rukou 

u pacientů, kteří za normálních okolností rukou pohybovat nemohou. 

Cena rukavice je cca 350 tisíc Kč. Domov chce pořídit ještě další podobné přístroje, 

například na procvičování ramene nebo loktů. 

 

„Den všech“ 
Sobota 31. srpna nabídla od 11:00 hodin návštěvníkům areálu Domova sv. Josefa bohatý 

program. Vystoupilo v něm smyčcové trio String Ladies, Láska (Vašek Vaňura), mažoretky 

ZUŠ, Paya May a David Jakubec, Khattya (taneční show), TS Attitude, Footbag Freestyle 

Show, hudební skupina Silmaril (ZUŠ) a Filip Pýcha. Nechyběl ani doprovodný program – 

tvořivé dílny, bosá turistika, poznávání lesního světa a tvoření z ovčí vlny, hlavolamy, 

malování na obličej, bubenická a květinová dílna, obří bubliny, projížďky na koni atd. 

Vstupné bylo dobrovolné. 

Zdroj: Domov sv. Josefa v Žirči  

 

Český svaz chovatelů – Žireč 

„Okresní výstava“ 
Tradiční „Okresní výstava“ králíků, drůbeže hrabavé i vodní, holubů, okrasného ptactva 

a morčat nabídla i speciální expozici plymutek, prodejní expozici kaktusů a sukulentů, 

expozici včelařského spolku Dvůr Králové nad Labem, výcvik služebních psů, mini terru zoo 

a byla pro drobné chovatele v zámeckém parku v Žirči otevřena v sobotu 24. srpna. Od 

8:00 do 17:00 hodin na ní návštěvníci mohli nakoupit chovná zvířata, kuřice, akvarijní ryby, 

chovatelské a zahrádkářské potřeby a přebytky, krmiva a veterinární přípravky. Nechyběla ani 

oblíbená soutěž „Králičí hop“ (od 9:00 hodin), bylinková zahrada, živá hudba a občerstvení. 

Vstupné: děti do 15 let 15 Kč, dospělí 45 Kč. 

Zdroj: Český svaz chovatelů – Žireč 
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POČASÍ V NAŠEM MĚSTĚ 

Počasí v měsíci srpnu 
Minimální teplota se v srpnu letošního roku pohybovala v rozmezí od +6,8 °C (ve čtvrtek 

15. srpna 2019) do +15,9 °C (v neděli 25. srpna 2019). V roce 2018 se minimální teploty 

pohybovaly v rozmezí od +4,5 °C do 19,9 °C (v roce 2017 to bylo od +4,3 °C do 19 °C). 

Maximální teplota se v srpnu 2019 pohybovala v rozmezí od +20,4 °C (ve středu 

14. srpna 2019) do +30,8 °C (ve čtvrtek 29. srpna 2019). V roce 2018 se maximální teploty 

pohybovaly v rozsahu od +18,4 °C do +33,8 °C (v roce 2017 to bylo od +16,9 °C do 

+33,3 °C). 

Zatímco v roce 2019 převýšila teplota hodnotu +25 °C (v rámci maximálních teplot) 

celkem šestnáctkrát (z toho hodnotu +30 °C pouze jednou), v roce 2018 to bylo dvacet 

jedenkrát (z toho hodnotu +30 °C jedenáctkrát a z tohoto počtu byla čtyřikrát dosažena 

hodnota +32 °C a pětkrát teplota více než +33 °C). V roce 2017 překročily teploty 

jedenáctkrát hodnotu +25 °C, z toho teplotu +30 °C dvakrát a z tohoto počtu byla jedenkrát 

dosažena hodnota více než +33 °C. 

I když horní hranice maximálních teplot byla v roce 2019 již přece jen o několik 

stupňů nižší než v měsíci červenci, nadále přetrvával nedostatek srážek, takže došlo 

k výraznému úbytku vody v celé naší republice a tedy i v našem městě. Vody bylo zoufale 

málo nejen ve studních, ale i v korytě řeky Labe. A tak přesto, že některé ovocné stromy 

slibovaly dobrou úrodu, postupně vlivem sucha řada plodů ze stromu opadala ještě před tím, 

než dozrála a mohla být sklizena. Sucho se projevilo i v okolních lesích, takže nerostly ani 

houby.  

Zdroj: meteostanice Gymnázia Dvůr Králové nad Labem 

 

TEPLOTY V SRPNU 2019 
Datum Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota 

1. 8. 2019 + 14,7 °C + 19,5 °C + 25,2 °C 

2. 8. 2019 + 12,5 °C + 18,3 °C + 25,6 °C 

3. 8. 2019 + 11,8 °C + 15,9 °C + 22,5 °C 

4. 8. 2019   + 9,1 °C + 16,0 °C + 22,9 °C 

5. 8. 2019 + 10,5 °C + 18,2 °C + 26,2 °C 

6. 8. 2019 + 12,0 °C + 18,9 °C + 27,7 °C 

7. 8. 2019 + 14,4 °C + 18,7 °C + 27,1 °C 

8. 8. 2019 + 14,3 °C + 18,4 °C + 24,3 °C 

9. 8. 2019 + 10,8 °C + 19,8 °C + 28,0 °C 

10. 8. 2019 + 14,4 °C + 17,5 °C + 22,8 °C 

11. 8. 2019 + 13,5 °C + 19,3 °C + 26,8 °C 

12. 8. 2019 + 13,9 °C + 16,3 °C + 22,6 °C 
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TEPLOTY V SRPNU 2019 
Datum Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota 

13. 8. 2019 + 13,6 °C + 16,7 °C + 22,2 °C 

14. 8. 2019 + 10,2 °C + 15,7 °C + 20,4 °C 

15. 8. 2019    + 6,8 °C + 15,9 °C + 22,6 °C 

16. 8. 2019 + 10,9 °C + 16,0 °C + 21, 6°C 

17. 8. 2019    + 8,3 °C + 15,7 °C + 22,1 °C 

18. 8. 2019 + 13,8 °C + 20,5 °C + 29,3 °C 

19. 8. 2019 + 14,7 °C + 18,5 °C + 22,3 °C 

20. 8. 2019 + 13,5 °C + 17,5 °C + 24,8 °C 

21. 8. 2019 + 10,6 °C + 15,4 °C + 21,5 °C 

22. 8. 2019    + 9,3 °C + 15,4 °C + 21,2 °C 

23. 8. 2019 + 10,2 °C + 17,7 °C + 24,4 °C 

24. 8. 2019 + 13,2 °C + 20,6 °C + 28,0 °C 

25. 8. 2019 + 15,9 °C + 21,2 °C + 28,9 °C 

26. 8. 2019 + 15,3 °C + 21,6 °C + 29,3 °C 

27. 8. 2019 + 14,9 °C + 21,0 °C + 26,7 °C 

28. 8. 2019 + 15,3 °C + 21,7 °C + 29,2 °C 

29. 8. 2019 + 15,0 °C + 21,8 °C + 30,8 °C 

30. 8. 2019 + 14,5 °C + 20,9 °C + 28,9 °C 

31. 8. 2019 + 14,5 °C + 22,1 °C + 29,1 °C 

 

ZAJÍMAVOSTI Z DOMOVA 

50 let od srpnových událostí roku 1969 
Dne 21. srpna 1969 vyšlo do ulic na 150 tisíc lidí, kteří protestovali proti okupaci naší země 

„spřátelenými vojsky“ v srpnu 1968, největší protesty se odehrály v Praze, v Liberci, 

v Karlových Varech a v Brně. Ozbrojené složky proti „kontrarevolučním“ demonstrantům ale 

velice tvrdě zakročily, v důsledku tvrdých zákroků tak bylo zraněno velké množství lidí, řada 

z nich tak těžce, že si následky svých zranění nesla po celý život. Zemřelo pět lidí, 

nejmladšímu z nich bylo 14 let. Přesto nikdo ze zasahujících nebyl pohnán k zodpovědnosti, 

naopak „úspěšné rozehnání demonstrací“ bylo dokonce zdokumentováno v tendenční 

tiskovině „Neprošli“. 

O dva dny později, 23. srpna 1969, byl v naší zemi schválen nechvalně známý tzv. 

„Pendrekový zákon“, který tyto brutální útoky nejen ospravedlnil, ale ozbrojeným složkám 
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dal neomezenou moc k zákrokům proti případným dalším demonstracím. „Pendrekový 

zákon“ nakonec podepsal i Alexander Dubček, kterému všichni věřili, že naší republiku 

ochrání před zvůlí nejen okupantů, ale i před zvůlí nastupující garnitury „reformačních 

komunistů“.  

Zdroj: dobový tisk 

 

„Odešla“ nejstarší obyvatelka České republiky 
V pondělí 26. srpna zemřela v Brně Židenicích nejstarší Češka, paní Marie Schwarzová, která 

v lednu oslavila své 109. narozeniny. Nejstarší občankou České republiky se stala letos 

v lednu poté, co zemřela Květoslava Hranošová, která byla jen o čtyři dny starší než ona. Paní 

Schwarzová se narodila v roce 1910, zažila tedy nejen obě světové války ale i rakousko-

uherské mocnářství. Původní profesí byla učitelka. 

Nejstarším žijícím člověkem na světě je podle Guinnessovy knihy rekordů Japonka 

Kane Tanakaová, které je 116 let. 

Zdroj: ČT24 
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FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ A AKCÍ 

Srpen 2019 
Turistická vizitka věnovaná J. V. Berglovi 

 

 

 

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem vydalo 

novou turistickou vizitku věnovanou tentokrát 

královédvorskému rodákovi Janu Václavu Berglovi. Po 

R. A. Dvorském je to tak již druhá osobnostní vizitka 

připomínající slavné rodáky našeho města. 

 

 

 

 

 

Ve druhé polovině měsíce srpna došlo v knihovně k rekonstrukci 

interiérů 

 
 

Od 12. srpna do 1. září byla knihovna Slavoj pro veřejnost uzavřena z důvodu rekonstrukce 

interiérů. Došlo k výměně elektrického vedení, podlahové krytiny a v neposlední řadě také 

knihovních regálů.  

Foto: městská knihovna  
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Bývalá budova Výzkumného ústavu zušlechťovacího nadále 

chátrá 

 

Vlevo budova ředitelství (vedení ústavu sídlilo 

v prvním patře, v přízemí byla pracoviště 

účtárny), v budově vpravo byly umístěny 

laboratoře (v prvním patře a v zadní části 

přízemí), v přízemí – v části do ulice – sídlila 

knihovna ústavu, Oborové informační středisko 

pro průmysl zušlechťovací a Odvětvové 

informační středisko pro průmysl textilní. 

 

 
Bohužel, vnitřní i vnější prostory již delší dobu opuštěných objektů se stále častěji stávají 

cílem vandalů a bezdomovců. 

 

ZUŠ R. A. Dvorského oslavila 70 let svého trvání 
 

Také v měsíci srpnu mohli zájemci navštívit 

v královédvorské základní umělecké škole 

výstavu „70 let ZUŠ“, věnovanou tomuto 

výročí a dokládající bohatou historii 

a neméně bohatou činnost tohoto 

královédvorského školského zařízení. 

Až do roku 2012 sídlila ZUŠ v části budovy 

tehdejší Základní školy R. A. Dvorského 

(vstup z bočního vchodu po pravé straně 

školy – skryto za vzrostlým stromem).  
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Po sloučení ZŠ R. A. Dvorského se ZŠ Schulzovy sady byl název „R. A. Dvorského“ převeden 

na ZUŠ. V roce 2012 se pak ZUŠ přestěhovala do kompletně zrekonstruované budovy bývalé 

ubytovny „Regina“ na náměstí T. G. Masaryka č. p. 83. „Prosklená věžička“ na budově školy 

je unikátní vrchní osvětlení ateliéru, působiště „Výtvarného oboru“ školy.  

 

První královédvorská „knihobudka“ 
 

 

 

 

 

Slavnostní křest první 

královédvorské „knihobudky“ 

se uskutečnil v úterý 6. srpna 

od 17:00 hodin před 

Hankovým domem. Pro 

„knihobudku“ byl využit 

prostor nefunkční pokladny 

letního stadionu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



302 
 

Akce Domu dětí a mládeže Jednička 

Stanový tábor „Poslední vládce větru“ 
 

 

 

Pětidenní příměstský stanový tábor 

pořádal DDM Jednička ve svém areálu 

pro dvacítku „odvážných dětí od sedmi 

let“. V jeho rámci se děti učily o různých 

druzích větru, čekal je celodenní výlet, 

hry, táborák a mnoho dalšího. 

 

 

 

 

Příměstský tábor „Barevné léto na vlnách svobody“ 

 

 
Náplní tohoto tábora byla procházka městem s výkladem o jeho historii, kvízy, návštěva 

kostelní věže či muzea (foto vpravo nahoře), kde si děti potiskly trička modrotiskem, nechyběl 

výlet do Vrchlabí, do klášterní zahrady a Krkonošského muzea, ani sportovní a herní aktivity 

na zahradě Jedničky.  
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Příměstský tábor „Letní animace IV“ 

 
Čtvrtý ročník úspěšného příměstského tábora, který se v Jedničce konal od pondělí 19. do 

pátku 23. srpna, vyvrcholil představením (foto vpravo), na kterém účastníci tábora předvedli 

svoji týdenní práci divákům. 

 

Příměstský tábor „Hudebníčci“ 

 
Součástí hudebního tábora s mottem „Není nutno, ale s Hudebníčkem bude opět veselo“ byla 

vedle velice pestré činnosti mimo jiné i návštěva Safari Parku (foto vpravo). 

 

Soustředění mažoretek 2019 
 

Na letním soustředění 

mažoretek Tweety se vedle 

práce s hůlkou děvčata 

seznámila také s hudbou pro 

choreografie, zkusila si práci 

s pom-pomy apod. 

 

Foto: 9x archiv DDM 

Jednička 
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130. výročí narození sochaře Otto Gutfreunda 

 

Pamětní deska na Gutfreundově rodném domě, kterou vytvořil profesor Karel Dvořák, byla 

odhalena v neděli 8. června 1930 „za účasti uměleckých kruhů, zástupců úřadů, spolků 

v krojích i občanských oblecích a množství obecenstva. Slavnost pořádala městská rada 

a městský osvětový sbor.“ 

Nápis na desce říká: 

„SOCHAŘ  OTTO  GUTFREUND 

PROFESOR  UMĚLECKO-PRUMYSLOVÉ 

ŠKOLY  V  PRAZE 

NARODIL  SE  V  TOMTO  DOMĚ 

3.  SRPNA  1889 

ZEMŘEL  V  PRAZE  2.  ČERVNA  1927 

 

ZASAZENO  PÉČÍ  MĚSTA  DVORA  KRÁLOVÉ  N.  L.  2.  ČERVNA  1930“ 

 (Pozn. kronikářky: nápis na desce je uveden včetně zvláštního vyznačování velkých písmen 

na začátku některých slov). 

 
Na titulní straně kroniky událostí v měsíci srpnu 2019: K zajímavostem královédvorského 

Safari Parku patří i velké hejno plameňáků, které se v letošním roce rozrostlo o dvanáct 

mláďat. 

 

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

 


