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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI 

Schůze rady města a zasedání zastupitelstva města – 

vybraná usnesení 
Rada města na své 28. schůzi ve středu 4. září 2019 mimo jiné: 

- rozhodla o stanovení závazných pravidel finančních úhrad výjezdů požární 

jednotky města Dvůr Králové nad Labem – Žireč vyvolaných elektrickou 

požární signalizací a vyhodnocených jako plané poplachy v případech, kdy je 

a) poplach potvrzen KOPISem HZS Královéhradeckého kraje a vozidlo předurčené 

jednotky požární ochrany opustí místo své dislokace – výše úhrady činí 1.500 Kč za 

planý výjezd; b) poplach zrušen KOPISem HZS KHK v době mezi vyhlášením 

poplachu a opuštěním místa dislokace předurčené jednotky požární ochrany – výše 

úhrady činí 500 Kč za každý planý výjezd; 

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

akci „Náhrada původního WC návštěvníků a vestavba hygienického zázemí imobilních 

osob na Tyršově koupališti ve Dvoře Králové nad Labem“ a rozhodla, že nejvýhodnější 

je nabídka firmy Stavební společnost Žižka, spol. s r. o., E. Krásnohorské, Dvůr 

Králové nad Labem, s nabídkovou cenou 3.162.579 Kč bez DPH; tj. 3.826.721 Kč 

včetně DPH, a uložila zahrnout finanční prostředky ve výši 3 miliony Kč (včetně DPH) 

do návrhu rozpočtu města pro rok 2020; 

- vzala na vědomí zprávu o posouzení nabídek a protokoly o posouzení doplněných 

dokladů veřejné zakázky „Dodávka nábytku do odborných učeben v budově „A“ 

ZŠ Schulzovy sady – 3/11 Školní, Dvůr Králové nad Labem, a do sdílené učebny 

informatiky SŠIS Dvůr Králové nad Labem“ a rozhodla, že nejvýhodnější je nabídka 

společnosti KXN CZ, s. r. o., Říčařova, Hradec Králové – Plotiště nad Labem, a to 

s cenou 6.003.953,45 Kč včetně DPH pro ZŠ Schulzovy sady a s cenou 540.410,20 Kč 

včetně DPH pro SŠIS Dvůr Králové nad Labem; 

- souhlasila se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel 

č. 1843/5, č. 1836/2, č. 1836/7 a č. 1833/8, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická, Děčín IV-Podmokly, zastoupené 

společností ING services CZ, s. r. o., Strážní, Trutnov, za jednorázovou finanční 

náhradu ve výši 29.000 Kč bez DPH (tj. 35.090 Kč včetně DPH);  

- souhlasila s umístěním HDPE chrániček společnosti JUTA, a. s., do částí pozemkových 

parcel č. 3771/2; č. 3773/1; č. 2307/4; č. 3782; č. 3783 a č. 2304/5, všechny 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, a se zřízením úplatného věcného břemene za 

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

DPH) za každý započatý metr uloženého vedení a zařízení;  

- schválila bezúplatné nabytí vodovodního řadu, umístěného v částech pozemkových 

parcel č. 3775; č. 3978/4; č. 2202/4 a č. 3978/5, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, od Jaroslava Jiřičky, Riegrova, Dvůr Králové nad Labem; 

- schválila zřízení úplatného věcného břemene, na části pozemkové parcely č. 977/1 

v k. ú. Verdek v rozsahu dle geometrického plánu č. 300-124/2019, pro Povodí Labe, 

s. p., Víta Nejedlého, Slezské Předměstí, Hradec Králové, a pro ČR-Státní pozemkový 

úřad, zastoupený Krajským pozemkovým úřadem pro Královéhradecký kraj, pobočkou 

Trutnov, Horská 5, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 5.160 Kč;  
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- schválila pronájem prostoru sloužícího k podnikání v č. p. 101, náměstí Republiky, 

Dvůr Králové nad Labem, společnosti UNIREG, spol. s r. o., Eklova, Dvůr Králové 

nad Labem, zastoupené Janem Vondroušem (na dobu od 5. září 2019 do 3. října 2019, 

za cenu 400 Kč/m²/rok); 

- vzala na vědomí získání dotace DDM Jednička ve výši 60.000 Kč z dotačního fondu 

Královéhradeckého kraje na projekt 25. ročník celostátní soutěže mladých amatérských 

filmařů Juniorfilm – memoriál Jiřího Beneše a Zlaté slunce Dvůr Králové nad Labem; 

- schválila poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč Domovu důchodců Dvůr Králové nad 

Labem, Roháčova, Dvůr Králové nad Labem, na organizaci společenských akcí pro 

klienty domova, jejich rodinné příslušníky a přátele; 

- schválila poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč Romanu Rulfovi na úhradu finanční 

odměny pro rozhodčí, nákup triček a propagaci na akci „Attitude Challenge 2019“; 

- vzala na vědomí získání dotace pro Hankův dům – ve výši 35.000 Kč z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje – na Dny R. A. Dvorského; 

- uložila předsedkyni kulturní komise projednat žádost o přehodnocení výběru laureátů 

„Ceny města Dvůr Králové nad Labem“ a předložit radě města stanovisko na nejbližší 

její schůzi.  

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 28/2019“ 

 

Rada města na své 29. schůzi ve středu 18. září 2019 mimo jiné: 

- k datu 19. září 2019 odvolala Petra Vojtěcha z funkce člena pracovního štábu 

povodňové komise města Dvůr Králové nad Labem;  

- k témuž datu odvolala Pavla Mráčka; Karla Břízu; Filipa Krause; Lenku Jarolímkovou; 

Stanislavu Stolínovou; Alenu Řehákovou a Lenku Valáškovou z funkcí člena skupiny 

součinnosti a analýzy situace povodňové komise města Dvůr Králové nad Labem;  

- k témuž datu odvolala také Jana Haase a Ivu Pohlovou (dříve Škopovou) z funkce 

člena skupiny nasazení sil a prostředků povodňové komise města Dvůr Králové nad 

Labem;  

- k témuž datu odvolala rovněž Janu Náhlovskou a Dagmar Motalovou z funkce člena 

skupiny týlového zabezpečení, ochrany obyvatelstva a evakuace povodňové komise 

města Dvůr Králové nad Labem;  

- k témuž datu jmenovala Jana Pohla do funkce člena povodňové komise města Dvůr 

Králové nad Labem;  

- schválila Statut povodňové komise města Dvůr Králové nad Labem; 

- souhlasila s navýšením nákladů akce „Úprava křižovatky v ulici Nedbalova – přeložka 

ČEZ“ o 11.589,66 Kč včetně DPH, tj. z 205.963 Kč na 217.552,66 Kč včetně DPH; 

- schválila I. dodatek ke smlouvě na realizaci přeložky distribučního zařízení se 

společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická, Děčín IV-Podmokly v křižovatce ulic 

Vrchlického a Nedbalova; 

- souhlasila se společným postupem s Královéhradeckým krajem, se sídlem Pivovarské 

náměstí, Hradec Králové, při zadávání veřejné zakázky na stavební práce „III/299 15 

Dvůr Králové nad Labem, ulice Heydukova II. etapa“; 

- navrhla Královéhradeckému kraji Ctirada Pokorného, vedoucího odboru rozvoje, 

investic a správy majetku Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, na pozici člena 

hodnotící komise této veřejné zakázky. Za náhradníka navrhla Jiřího Kříže, 

investičního referenta odboru rozvoje, investic a správy majetku Městského úřadu 

Dvůr Králové nad Labem; 
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- schválila zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 3657;  

č. 3658/1 a č. 4918 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou finanční úhradu 

ve výši 6.600 Kč bez DPH, tj. 7.986 Kč včetně DPH (pro společnost ČEZ Distribuce, 

a. s., Teplická, Děčín IV-Podmokly); 

- schválila pro tutéž firmu, zastoupenou na základě plné moci společností 

ELEKTROTERM, spol. s r. o., se sídlem nám. K. V. Raise, Lázně Bělohrad, která je 

na základě plné moci zastoupena společností Kadlec a Kábrtová, s. r. o., se sídlem 

Jiráskova, Liberec XIII zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely 

č. 4036 za jednorázovou finanční úhradu 2.000 Kč bez DPH, tj. 2.420 Kč včetně DPH;  

- schválila pro tutéž firmu, zastoupenou na základě plné moci společností GTT, a. s., se 

sídlem Horňátecká, Praha 8 dohodu o umístění stavby a zřízení úplatného věcného 

břemene na části pozemkové parcely č. 3544 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 

200 Kč bez DPH (tj. 242 Kč včetně DPH) za každý započatý metr uloženého 

kabelového vedení a zařízení;  

- schválila zřízení úplatného věcného břemene – služebnosti – společnosti ČEZ 

Distribuce, a. s., Teplická, Děčín IV-Podmokly na částech pozemkových parcel č. 580; 

č. 583; č. 586 a č. 590, v k. ú. Zboží u Dvora Králové nad Labem, za jednorázovou 

finanční úhradu ve výši 94.146 Kč bez DPH; tj. 113.917 Kč včetně DPH;  

- schválila smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 2047; 

č. 2576/2; č. 2578/2; č. 2580/2; č. 2582/2; č. 4567; č. 4568; č. 4557; č. 4556/2; 

č. 4553/4; č. 4538/4; č. 4537; č. 4536; č. 4533; č. 4532; č. 4524; č. 4521; č. 4520; 

č. 4099/2; č. 4017; č. 3786/2; č. 3786/1; č. 3769/18; č. 3769/12; č. 3769/11; č. 2585/2 

a č. 2585/1, v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za jednorázovou finanční úhradu ve výši 

294.718 Kč bez DPH (tj. 356.609 Kč včetně DPH) pro společnost ČEZ Distribuce, 

a. s., Teplice, Děčín IV-Podmokly;  

- schválila výpůjčku pěti místností v budově č. p. 795, Komenského, Dvůr Králové nad 

Labem spolku MAS Královédvorsko, z. s., náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad 

Labem, a to od 1. října 2019 do 31. prosince 2019 za smluvní nájemné 972 Kč/měsíc; 

- schválila zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 4038 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za jednorázovou finanční úhradu ve výši 13.400 Kč 

bez DPH, tj. 16.214 Kč včetně DPH, pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou 

společností VČE – montáže, a. s., se sídlem Arnošta z Pardubic, Pardubice, na základě 

plné moci zastoupenou společností GEOŠRAFO, s. r. o., se sídlem Zemědělská, 

Hradec Králové;  

- souhlasila se zřízením úplatného věcného břemene – služebnosti – na inženýrské sítě 

na části pozemkové parcely č. 2259/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a části 

pozemkové parcely č. 311/1 v k. ú. Sylvárov za jednorázovou finanční náhradu ve výši 

30.000 Kč bez DPH, tj. 36.300 Kč včetně DPH, se Správou železniční dopravní cesty, 

s. r. o., se sídlem Dlážděná, Praha 1 – Nové Město;  

- souhlasila se zařazením herní sestavy Flora 111 a šplhací sestavy 18 do výpůjčky 

ZŠ Schulzovy sady, Školní, Dvůr Králové nad Labem;  

- schválila výjimku z počtu žáků v královédvorských školách ve školním roce 2019/2020 

– ve 4. a v 5. třídě ZŠ 5. května na 31 žáků v obou třídách a výjimku z počtu žáků 

v 1. třídě ZŠ Podharť na 32 žáků; 

- schválila vítězného uchazeče na akci „Zajištění sběru, svozu a využití separovaného 

odpadu – plastů ve Dvoře Králové nad Labem, kterým je společnost Marius Pedersen, 

a. s., Průběžná, Hradec Králové s nabídkovou cenou 129,50 Kč bez DPH/1 výsyp/ 
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1 kontejner o objemu 1 100 litrů na plasty a 11,90 Kč bez DPH/1 výsyp/1 pytel 

o objemu 110 litrů na plasty. Druhé místo obsadila společnost Lukas trade, s. r. o., 

Slovany, Dvůr Králové nad Labem s cenou 175 Kč bez DPH/1výsyp/1 kontejner 

o objemu 1 100 litrů na plasty a 30 Kč bez DPH/1 výsyp/1 pytel o objemu 110 litrů na 

plasty. 

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 29/2019“ 

 

Zastupitelstvo města na svém 7. zasedání ve čtvrtek 26. září 2019 mimo jiné: 

- schválilo členství města Dvůr Králové nad Labem ve spolku Centrála cestovního ruchu 

Královéhradeckého kraje, z. s., a uzavření dohody zakladatelů o založení spolku 

Centrála cestovního ruchu; 

- schválilo „Dohodu o ukončení veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu přestupkové 

agendy“ s obcí Zábřezí – Řečice; 

Zdroj: výňatky z „Usnesení ZM Dvůr Králové nad Labem č. 7/2019“ 

 

Město odkoupí autobusové nádraží 
Naše město odkoupí za 9,9 milionu Kč areál autobusového nádraží od společnosti Arriva 

Východní Čechy. Jedná se o pozemky o celkové výměře 9 131 m
2
 v lukrativní části – téměř 

v centru města. Město zároveň získalo předkupní právo na dvě parcely a budovu č. p. 1076, 

která se nachází na jedné z parcel a je součástí areálu. Částka za nákup areálu autobusového 

nádraží má být uhrazena do 31. března 2020, potřebná výše finančních prostředků tak bude 

zahrnuta do návrhu rozpočtu města na příští rok.  

Jak řekl starosta Jan Jarolím: „Je dobře, že areál bude v majetku města. Znamená to, 

že zde může zůstat autobusové nádraží, a to do doby, než by město případně kdykoliv rozhodlo 

jinak. Jedná se o velice důležitý pozemek, který je situován v oblasti širšího centra, 

a v budoucnu by zde kromě autobusového nádraží mohly být řešeny plochy k parkování, 

komerční zástavbě nebo k výstavbě bydlení.“ 

Během jednání zastupitelstva opoziční zastupitelka Dana Bohutínská navrhla, aby byl 

předložený materiál stažen a aby starosta Jan Jarolím jednal o odkoupení jak areálu, tak 

budovy autobusového nádraží. Tento návrh ale zastupitelé nepodpořili. 

Návrh na odkoupení areálu projednávali zastupitelé již v loňském roce, tehdy ale 

nesouhlasili s navrhovanou kupní cenou ve výši 12,7 milionu Kč, která vycházela ze 

znaleckého posudku vlastníka. Po dalších jednáních vedení města, jak s ředitelem společnosti 

Arriva Východní Čechy Jindřichem Poláčkem, tak s generálním ředitelem společnosti Arriva 

Danielem Adamkou, došlo ke snížení navrhované ceny na konečných 9,9 milionu Kč. 

Zdroj: město Dvůr Králové nad Labem a regionální tisk  

 

„Týden pěstounství“ 
Farní charita Dvůr Králové nad Labem, Centrum pro rodinu Klubko, společně s městem Dvůr 

Králové nad Labem a s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje pozvaly občany z našeho 

města i z širokého okolí na dvě akce, které se v rámci „Týdne pěstounství“ konaly od neděle 

8. do pátku 13. září 2019. 

Akci zahájil „Den s pěstounskými rodinami v zoo“ v neděli 8. září, kterým pořadatelé 

chtěli poděkovat pěstounům a zároveň jejich nelehkou práci představit široké veřejnosti. 

V amfiteátru zoo vystoupila od 11:00 do 12:00 hodin Nela Boudová se svojí pěstounskou 



310 
 

dcerou Sašou, královédvorský dětský pěvecký soubor Carpe diem s písněmi Svěráka a Uhlíře 

a soubor lidových písní a tanců Zpěvánky z královédvorské ZUŠ R. A. Dvorského, akci 

moderoval Jan Tuna. 

Na „Den s pěstounskými rodinami v zoo“ pak od pondělí 9. do pátku 13. září navázala 

výstava „Hledáme pěstouny“, kterou si zájemci mohli prohlédnout v prvním patře hlavní 

budovy královédvorského městského úřadu. 

Zdroj: město Dvůr Králové nad Labem 

 

Odhalení pamětní desky J. V. Berglovi 
V neděli 22. září 2019 se na malém prostranství u Hoření brány v Husově ulici sešla řada 

královédvorských občanů i hostů. Čekala je milá povinnost – odhalit pamětní desku 

významnému a přesto v Čechách (ale i v našem městě) často opomíjenému královédvorskému 

rodákovi, pozdně baroknímu malíři Janu Václavu Berglovi, dvornímu malíři královny 

a císařovny Marie Terezie. 

Slavnostní ceremoniál, zahájený ve 13:00 hodin, oživila humorná scénka z pera Filipa 

Pýchy. V ní Berglovi (v podání Josefa Langfelnera) kartářka věštila osud, který v budoucnu 

potká jeho díla. Její vypočítavost ale neznala mezí, a tak jí Berglův doprovod (za pozornosti 

dobře se bavících diváků) nestačil uplácet, aby ve své věštbě pokračovala. 

Starosta Jan Jarolím pak ve svém projevu vyzdvihl malířův význam nejen pro naše 

město a seznámil přítomné i s tím, že mu zastupitelstvo města právě z těchto důvodů udělilo 

čestné občanství města in memoriam za významný přínos v oblasti výtvarného umění. Blíže 

o Berglově díle pohovořila zastupující ředitelka královédvorského městského muzea Dana 

Humlová a nechyběl ani projev Thomase Aignera, prezidenta Sdružení pro kulturu 

a památkovou péči v Horním Triestingtalu v Rakousku, kde je J. V. Bergl velmi uznávaným 

umělcem. Ten mimo jiné zmínil i to, jak je výborné, že i v současné době J. V. Bergl spojuje 

českou a rakouskou kulturní veřejnost, což dokázal i fakt, že se ceremoniálu zúčastnila 

i početná rakouská delegace. 

Všichni tři pak odhalili pamětní desku a páter Andrzej Deniziak ze 

zdejší Římskokatolické farnosti (děkanství) desku, jejíž autorkou je Kateřina Šibravová, 

i posvětil. 

Účastníci obdrželi propagační skládačku „Jan Václav Bergl“ a nechybělo ani pozvání 

na výstavu v městském muzeu nebo na koncert v kostele sv. Jana Křtitele. Zde při této 

příležitosti zazněly varhanní a mariánské vokální skvosty českého baroka v podání varhaníka 

Ondřeje Vávry a sopranistky Jitky Kateřiny Přibylové. 

Jan Václav Bergl se narodil v domě, který v současné době již v našem městě 

neexistuje. Prostranství, kde kdysi v Husově ulici stával, bylo částečně zastavěno, částečně se 

jedná o volné plochy. Pro umístění pamětní desky tak byl v této ulici vybrán pravý sloup 

pozůstatků Hoření brány (ve směru k Palackého ulici). 

Zdroj: vlastní průběh akce 

 

Společenská kronika 
Noví občánci  

V měsíci září 2019 se narodilo dvanáct nových občánků našeho města – pět holčiček a sedm 

chlapců. 
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Zemřelí 

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

dvanáct královédvorských občanů (pět žen a sedm mužů). 

Jubilea 

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

s gratulací a s květinou šestnáct občanů.  

Sňatky 

Své „ano“ si v měsíci září řeklo šest párů snoubenců ve Dvoře Králové nad Labem, jedenáct 

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

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

dokonce platinovou 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 září celkem 105 případů. 

 

Druh zásahu  září 2019 

 BESIP přestupky 62 

 Překročení nejvyšší povolené rychlosti 14 

 Obecně závazná vyhláška (přestupek) 3 

 Veřejný pořádek (přestupek)  3 

 OZV o volném pohybu psů 3 

 Občanské soužití (přestupek) 2 

 Majetek (přestupek) 7 

 Ztráty a nálezy 2 

 Odchyt zvířete (opatření) 2 

 Životní prostředí 1 

 Prevence (opatření a úkony) 2 

 Pomoc v nouzi 1 

 Trestný čin 2 

 Pokuty v blokovém řízení 36 

 Na místě nezaplacených blokových pokut 8 

 Domluva 36 

 Předáno na Policii ČR 1 

 Předáno na správní odbor MěÚ 8 

  

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


312 
 

Městská policie začala s projektem forenzního značení 
Městská policie Dvůr Králové nad Labem pozvala všechny zájemce ve středu 11. září od 

14:00 do 17:00 hodin před budovu, ve které má v Rooseveltově ulici své sídlo, na zajímavou 

akci. Během ní představila nejen materiály zaměřené na bezpečnost cyklistů a cyklodopravu, 

ale i projekt forenzního značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek. S jeho realizací se 

počítá od letošního podzimu, projekt by měl odradit potenciální pachatele krádeží jízdních kol 

nebo kompenzačních pomůcek, ochránit majetek občanů a snížit majetkovou trestnou činnost. 

Forenzní identifikační značení se uskutečňuje prostřednictvím speciálních mikroteček 

s jedinečnou syntetickou DNA, která je po zaschnutí pouhým okem neviditelná a bez 

viditelného poškození neodstranitelná. Takto označené předměty budou mít na sobě navíc 

samolepku s nápisem. Předností této metody je jednoduchá aplikace, odolnost vůči vnějším 

vlivům a dlouhá životnost. Forenzně označená jízdní kola a kompenzační pomůcky budou 

zaregistrovány v databázi Městské policie Dvůr Králové nad Labem a v mezinárodním 

registru. Informace o nich tak budou moci využívat strážníci i policisté. Služba bude pro 

občany města Dvůr Králové nad Labem zdarma. 

Účastníci prezentace obdrželi informační materiály týkající se forenzního značení, 

mohli se dozvědět další podrobnosti, nebo se domluvit na termínu případné realizace. 

Nechyběla ani ukázka, jak takové značení jízdních kol nebo kompenzačních pomůcek 

probíhá. Během odpoledne zavítalo před služebnu přes sto zájemců.  

Strážníci městské policie budou jízdní kola označovat přímo na služebně, a to vždy 

každou středu, konkrétní datum a hodinu si zájemci musí rezervovat 

prostřednictvím rezervačního systému. Ke značení si pak vedle řádně očištěného jízdního kola 

musí přinést občanský průkaz a doklad o nabytí kola (doklad o koupi lze nahradit čestným 

prohlášením). Musí vyplnit také příslušné formuláře, které si mohou stáhnout ze stránek 

městské policie a přinést na služebnu již vyplněné, nebo je mohou vyplnit až na služebně, kde 

budou k dispozici.  

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem 

 

Technické služby města Dvora Králové nad Labem 
Stavební úpravy na Tyršově koupališti  
Na Tyršově koupališti byla v polovině měsíce září zahájena přestavba sociálního 

zázemí pro návštěvníky. Pracovníci královédvorské stavební firmy Žižka, spol. s r. o., která 

zakázku vysoutěžila, bourali během září stávající objekt, který již nevyhovoval hygienickým 

ani uživatelským požadavkům. Na jeho místě vyroste nová jednopodlažní budova, ve které se 

budou nacházet WC kabiny, pisoáry, sprchy, úklidová místnost a technická místnost se 

zázemím pro ohřev teplé vody. Stavba je navržena pouze pro letní provoz – tomu odpovídá 

i materiál, ze kterého bude postavena, a její tepelně-technické parametry. 

Dále bude na Tyršově koupališti vybudováno v objektu u vstupu do areálu (kde jsou 

nyní převlékací kabiny, bazénová technologie, zázemí personálu nebo pokladny) hygienické 

zázemí pro imobilní osoby – dvě hygienické buňky s WC, umyvadlem a sprchou (zvlášť pro 

muže a zvlášť pro ženy).  

Stavební práce by měly být ukončeny koncem dubna příštího roku. 

Zdroj: Technické služby města Dvora Králové nad Labem  

https://v3.kadlecelektro.cz/obj/index.php?id=141
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Městské vodovody a kanalizace  

Dvůr Králové nad Labem 
Poruchy vodovodní sítě 

V úterý 3. září byla z důvodu odstranění havárie provedena od 8:00 do 11:00 hodin odstávka 

vodovodního řadu v Žirči. V pátek 6. září od 7:30 do 12:00 hodin pak ze stejného důvodu 

došlo k odstávce vodovodu v Rokycanově ulici. V neděli 15. září v odpoledních hodinách 

došlo k havárii vodovodu DN200 ve Sladkovského ulici. Opravy probíhaly ještě druhý den 

v dopoledních hodinách, k obnovení dodávky pitné vody došlo ve 12:00 hodin. Po dobu 

odstávek byla odběratelům na všech místech k dispozici cisterna s pitnou vodou. 

Zdroj: MěVaK Dvůr Králové nad Labem 

 

KULTURA VE MĚSTĚ 

Městské kulturní zařízení Hankův dům 
Zahájení kurzů společenského tance 

V sobotu 7. září byly v sále Hankova domu zahájeny pod vedením 

tanečních mistrů Kateřiny a Tomáše Chmelových kurzy společenského tance. Hudební 

doprovod zajišťuje kapela DéKá Band, taneční výuka se koná od 14:00 a od 17:00 hodin. 

 

Výstava: „Zvíře není věc“ 
Galerie Tengenenge v královédvorském Safari Parku byla místem, kde si návštěvníci mohli 

prohlédnout výstavu vybraných dětských prací XV. ročníku výtvarné soutěže „Zvíře není 

věc“. Slavnostní zahájení spojené s předáváním cen se uskutečnilo ve středu 18. září 

v 16:00 hodin, široké veřejnosti byla výstava přístupná od čtvrtka 19. září do čtvrtka 17. října 

2019 od 10:00 do 17:00 hodin. 

 

462. koncert KPH: „Adamusovo trio“ 
V rámci 462. koncertu Kruhu přátel hudby vystoupilo v úterý 24. září 2019 od 19:00 hodin 

v salonku Hankova domu Adamusovo trio (Jan Adamus – hoboj a anglický roh; Markéta 

Vokáčová – housle a Martin Levický – klavír). Vstupné 150 Kč. 

Trio založil jeho vedoucí Jan Adamus v roce 1985. Od té doby koncertovalo ve 

většině evropských zemí, mimo jiné v Německu, v Rakousku, ve Švýcarsku, ve Francii, na 

Mezinárodním festivalu Sarajevo 2000 atd., ale například i ve Spojených arabských 

emirátech. 

 

„Staré pověsti české“ 
Pro žáky II. stupně základních škol připravil divadelní soubor Erben Miletín na středu 25. září 

od 8:30 a od 10:00 hodin v sále Hankova domu „klasiku“ – představení „Staré pověsti české“ 

Aloise Jiráska. Vstupné 60 Kč. 
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Recitál: Karel Plíhal 
Ojedinělý hudebník, textař a poeta, který hraje na kytaru od svých patnácti let, a ačkoliv nemá 

hudební vzdělání, jeho kytarové umění je famózní, se na koncertní podia vrátil po pauze 

způsobené zdravotními potížemi s rukou. Královédvorské posluchače čekala v sále Hankova 

domu jeho jemná a hravá poetika, komorní atmosféra, humorné i sebeironické texty i krátké 

veršovánky, ale především jeho písničky. Vystoupení doplnil i skvělý kytarista Petr Fiala, 

kterého Plíhal potkal na hudební škole v Hradci Králové.  

Recitál se v sále Hankova domu konal ve středu 25. září od 19:00 hodin, vstupné 

290 Kč. 

 

„Svatováclavské posvícení“ 
Na tradičním Svatováclavském posvícení se v sobotu 28. září představily na náměstí 

T. G. Masaryka kapely JG Dix (v 11:00 hodin – hudba nejen třicátých let); pop rocková 

kapela The Others z Jičína (ve 13:30 hodin); královédvorská country legenda Wostruha 

(v 15:00 hodin); Ponožky pana Semtamťuka (v 16:30 hodin – hudební mix folku, jazzu 

a hospodského šramlu); Láska (v 17:45 hodin – Václav Vaňura, zpívající kytarista); Nadoraz 

(v 19:15 hodin – swing, dixieland, country, rap, funky a rock) nebo nejznámější ska kapela 

Sto zvířat (ve 21:00 hodin). 

V doprovodném programu vystoupilo divadlo eMILLIon – chůdaři, k vidění byl 

dobový kolotoč nebo střelnice, nechyběl ani stánkový prodej či lunapark na náměstí Odboje. 

Dětská scéna v „Pasáži 88 Dvoreček“ pak potěšila nejmenší loutkovými pohádkami – 

představilo se Divadlo Dokola Tábor, Teátr Pavla Šmída nebo Loutkové divadlo Klíček. 

 

Hra v předplatném: „Saturnin“ 
Osvěžující humoristický román Saturnin Zdeňka Jirotky o svérázném sluhovi, Miloušovi, tetě 

Kateřině milující přísloví i o dalších „postavičkách“ patří již ke klasice české literatury. 

Ve své divadelní podobě se královédvorským návštěvníkům Hankova domu představil 

v pondělí 30. září od 19:00 hodin v podání Divadla na Jezerce. Hráli Michal Kern, Jan 

Konečný, Denisa Pfauserová, Jaroslava Kretschmerová, Martin Sitta, Libor Hruška a další. 

Vstupné 195, 370, 390 a 410 Kč. 

Zdroj: Městské kulturní zařízení Hankův dům Dvůr Králové nad Labem 

 

Městské muzeum 
LiStOVáNí: „Český ráj (Jaroslav Rudiš)“ 
„Parta chlapů se pravidelně schází ve staré sauně za městem, nemají 

jména, jen staré indiánské přezdívky. Jejich sebestředný svět rámují tragikomické vzpomínky 

na minulost i nejistota z vlastní budoucnosti.“ 

Novelu o současných mužích (jejichž touhy a sny se soustřeďují na tajemný svět za 

vysokou zdí, který možná obývají ženy), v níž účinkovali Pavel Oubram, Tomáš Drápela 

a Alan Novotný, viděli návštěvníci v úterý 3. září od 17:00 hodin v přednáškovém sále 

Špýcharu. Vstupné 120 Kč. 
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„Výstava hub“ 
Český národ je pověstný svojí vášní ve sběru a konzumaci hub. Získat nové poznatky v této 

oblasti, vyslechnout si odborný komentář k vystaveným exponátům, poradit se v mykologické 

poradně, ochutnat výrobky z léčivých hub a rostlin nebo si jen prohlédnout bohatou škálu 

hub, to vše nabízela „Výstava hub“ ve výstavním sále Staré radnice. Konala se v pátek 

6. a v sobotu 7. září od 8:00 do 18:00 hodin a pořádal ji Mykologický kroužek Trutnov, z. s., 

společně s Městským muzeem ve Dvoře Králové nad Labem. 

 

Přednáška Mgr. Petra Arijčuka: „Jan Václav Bergl – z malého 

města až na císařský dvůr“ 
V letošním roce jsme si připomněli 300. výročí narození Jana Václava Bergla a při této 

příležitosti město i městské muzeum připravily řadu akcí.  

Jednou z nich byla přednáška, která představila tu část Berglovy tvorby, která byla 

prezentována i výstavou, pořádanou muzeem ve zdejších výstavních prostorách, 

a návštěvníky seznámila s malířovou tvorbou ve Dvoře Králové nad Labem a v okolních 

místech ve východních Čechách. Další část přednášky jim pak přiblížila Berglovo působení 

v Dolním Rakousku a ve Vídni. Zde se po úspěšném studiu na Akademii dokázal v silné 

konkurenci velice brzy prosadit a svojí tvorbou oslovit řady zákazníků. K těm 

nejprominentnějším patřily císařský dvůr a četné kláštery. Pro císařský dvůr vytvořil 

například nástěnné malby v Schönbrunnu či v Hofburgu. V klášterech se mohou návštěvníci 

s jeho tvorbou setkat v Podunají (např. v městech Melk, Klein – Mariazell, Säusenstein, 

Wiener Neustadt atd.). Na rozdíl od východních Čech se zde Bergl uplatnil a proslavil 

především svými nástěnnými malbami s exotickými scenériemi, v nichž diváka provedl 

vzdálenými krajinami obydlenými cizokrajnými národy a vzácnými zvířaty. Jako freskař 

a tvůrce nástěnných maleb se opakovaně uplatnil také v Uhrách a na Moravě. 

Přednáška se v  sále Špýcharu uskutečnila ve čtvrtek 12. září od 17:00 hodin a byl o ní 

velký zájem. Vstupné 30 Kč. 

 

Vernisáž stálé výstavy „Expozice textilního tisku“ 
V pátek 13. září 2019 se v 16:00 hodin v areálu královédvorské Střední školy informatiky 

a služeb (SŠIS) na nábřeží Jiřího Wolkera sešly desítky pozvaných hostů, aby se společně 

s vedením našeho města, se zástupci královédvorského muzea, Uměleckoprůmyslového 

musea Praha (UPM) a SŠIS zúčastnily slavnostní vernisáže stálé výstavy „Expozice textilního 

tisku“. Pro širokou veřejnost se pak tato stálá výstava měla otevřít v úterý 1. října 2019. Splnil 

se tak sen mnoha „textiláků“ v našem městě, kteří po několik desítek let „volali“ po tom, aby 

se tato jedinečná expozice vrátila zpět do našeho města, kde původně vznikla. 

 

Neuvěřitelná historie „Textilního muzea“ 

Dne 24. října 1884 se v Pfastattu nedaleko Mylhúz v Alsasku narodila v rodině zámečníka 

Lina Stadlera a jeho ženy Marie Terezie dvojčata Mar a Marius. A právě jméno Mariuse 

Stadlera je se založením a budováním „Textilního muzea“ v našem městě nerozlučně spjato. 

Jako učeň nastoupil Marius Stadler 4. dubna 1899 (tedy ve svých čtrnácti a půl letech) 

u pfastattské textilní firmy Schaeffer & Cie, která mu umožnila studium v oddělení 

figurálního a ornamentálního kreslení Kreslířské školy mylhúzské Průmyslové společnosti 

a následně i práci ve svém kreslířském ateliéru, kde působil až do 1. září 1906. Následoval 
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ateliér firmy Cosmanos ve Vídni a začátkem srpna 1910 se Stadler rozjel do našeho (pro něho 

však naprosto neznámého) města, kde se ve firmě Sochor (na popud svých známých) 

zúčastnil pracovního pohovoru. Domů se vracel s pracovní smlouvou na 4.000 K ročně (což 

na tehdejší královédvorské poměry byl plat opravdu vysoký) a s příslibem, že mu plat bude po 

roce ještě zvýšen o dalších 1.000 K. 

V Sochorově továrně Stadler, který pracoval jako vedoucí kreslírny, také začal sbírat 

vše, co souviselo s textilní výrobou a s historií textilního průmyslu. Na konci první světové 

války se pak obrátil na pražské Technické muzeum s návrhem na vytvoření ucelené textilní 

expozice. Jeho sen se ale uskutečnil až v roce 1936, a to při příležitosti konání pověstné 

„Tekstilní a krajinské výstavy“ v našem městě. Tento rok je proto považován za vznik 

„Textilního muzea“. 

Po skončení výstavy byly sbírky definitivně umístěny do bývalé Mayerovy továrny, 

tehdy již městské tržnice, kde 25. září 1937 byla expozice, která obsahovala také textilní 

sbírky městského muzea, zpřístupněna veřejnosti. 

V roce 1942 se Stadler musel vrátit zpět do Alsaska (muzejní sbírky byly úředně 

uzavřeny), po válce se ale o jeho návrat zasadili občané našeho města. V dubnu 1948 se 

Stadlerovi podařilo získat pro sbírky druhé poschodí Mayerovy továrny. Na konci roku 1949 

pak věnoval svoji soukromou sbírku městu Dvůr Králové nad Labem, nainstaloval ji v muzeu 

a 15. května 1950 zpřístupnil veřejnosti (v letech 1949–1952 byla expozice majetkem města 

Dvůr Králové nad Labem). 

Dne 31. prosince 1952 skončil Stadlerův pracovní poměr u národního výboru, ale již 

během roku 1952 jednal společně s ředitelem Uměleckoprůmyslového musea Emanuelem 

Pochem o udržení sbírky na ministerstvu a dosáhli toho, že k 1. lednu 1953 byly sbírky 

převzaty do správy tehdejšího Ministerstva školství, věd a umění. Staly se pobočkou UPM 

s oficiálním názvem „Textilní muzeum“. Dne 1. března 1953 se Stadler stal zaměstnancem 

UPM. V roce 1959 se uskutečnila velmi zdařilá výstava „200 let textilního tisku“ právě 

v prostorách  městské tržnice (Mayerovy továrny). Sbírky a hlavně funkční model textilní 

tiskárny se staly nejvíce obdivovanými exponáty a vyvolaly zasloužený zájem veřejnosti.  

Ve stejném roce bylo UPM připojeno pod Národní galerii v Praze, tím byly sbírky 

opět ponechány vlastnímu osudu a „Textilní muzeum“ následně muselo uvolnit své prostory 

nově vzniklému podniku Strojtex. Sbírkové předměty tak byly v bednách uloženy na různých 

místech ve městě. Většina byla uskladněna ve Střední průmyslové škole textilní (dnes Střední 

škola informatiky a služeb – kam se tak alespoň část předmětů po téměř 60 letech letos opět 

vrátila). K 1. lednu 1963 se sbírka „Textilního muzea“ stala majetkem národního podniku 

TIBA, největšího výrobce potiskovaných textilií v poválečném Československu. Dne 

28. ledna 1964 Marius Stadler ve věku nedožitých osmdesáti let zemřel. Nedožil se tak doby, 

kdy 9. května 1965 byla část sbírek zpřístupněna veřejnosti v bývalé Neumannově vile (ve 

Východočeské zoologické zahradě dnes Safari Parku Dvůr Králové), ředitelem „Textilního 

muzea“ se stal František Jákl. Dne 17. května 1966 pak Národní technické muzeum odkoupilo 

od Marie Stadlerové pozůstalost po jejím muži.  

Na konci roku 1969 ale byly sbírky opět uloženy do beden a ty rozmístěny v různých 

objektech národního podniku TIBA. Hlavním důvodem byly stavební úpravy vily. Nakonec 

se do této budovy již nikdy nevrátily, protože tehdejší vedení rozrůstající se zoologické 

zahrady celou budovu zabralo pro své potřeby.  

A další osud sbírek? Byl vytvořen dokonce architektonický návrh na nový objekt 

speciálně určený pro umístění sbírek, který měl být v našem městě postaven u podnikového 
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ředitelství TIBY, uvažovalo se o umístění sbírek v zámku v Zábřehu na Moravě, 

v Technickém muzeu v Brně, v závodě TIBY v Kocbeřích i v objektech v Kuksu.  

Prostory se podařilo najít až koncem 70. let minulého století, a to v České Skalici, kde 

TIBA vlastnila část areálu bývalého kláštera voršilek v Malé Skalici. Část sbírek byla do 

areálu převezena v druhé polovině roku 1977, zbytek pak v první polovině let osmdesátých. 

Dne 1. ledna 1980 bylo „Textilní muzeum“ spojeno do jedné instituce s „Muzeem Boženy 

Němcové“ (jehož zřizovatelem bylo město Česká Skalice a které se nacházelo v další části 

objektu kláštera). Stavební úpravy byly zahájeny v roce 1980, v roce 1986 bylo započato 

s vytvářením expozice, požár 28. prosince ale tyto práce přerušil. Dalším problémem bylo 

objevení se dřevomorky. První část expozice byly veřejnosti zpřístupněny v září 1987, ovšem 

pouze na několik dní, druhou část expozice se podařilo dokončit na jaře 1989, práce ale 

i nadále pokračovaly, takže teprve 20. května 1990 byly sbírky slavnostně zpřístupněny. 

V majetku královédvorské akciové společnosti TIBA byly sbírky patnáct let. Z důvodu 

vážných existenčních problémů společnosti byla ale činnost muzea omezena a v listopadu 

2005 byl objekt muzea i jeho vybavení prodány městu Česká Skalice. Sbírky byly naštěstí 

zapsány do centrální evidence, jejich rozprodání se tak podařilo zabránit. 

V únoru 2007 se TIBA dostala do konkursu, konkurzní správce po řadě jednání nabídl 

sbírky k prodeji Ministerstvu kultury, gesci Uměleckoprůmyslovému museu v Praze, za 

symbolickou jednu korunu. Od 1. ledna 2008 se tak UPM (již podruhé) stalo správcem sbírky 

a provozovatelem „Textilního muzea“, které přejmenovalo na „Muzeum textilu“. Sbírky 

a expozici převzalo s dlouhodobým záměrem – vytvořit textilní muzeum v nevyužívaném 

objektu některé textilní továrny, prozatím však expozici a depozitáře včetně specializované 

knihovny (do které byly podklady odvezeny například i z královédvorského Výzkumného 

ústavu textilního zušlechťování) provozovalo UPM v nájmu (na základě smlouvy s Muzeem 

Boženy Němcové v zastoupení města Česká Skalice). Byla podána i žádost o grant, bohužel 

však neúspěšně. 

Na podzim roku 2016 došlo k situaci, že bylo nutné výhledově opustit i tyto prostory, 

k uzavření muzea došlo 31. března 2017, kdy náklady na jeho provoz již byly neúnosné – za 

provoz pobočky v České Skalici hradilo UPM ročně zhruba dva miliony korun, zisky ze 

vstupného byly v řádu desetitisíců (např. v roce 2017 necelých sedmdesát tisíc Kč). Reálně se 

tak otevřela možnost vrátit alespoň část sbírek tam, kde původně vznikly, tedy do našeho 

města. Po řadě jednání schválilo královédvorské zastupitelstvo v roce 2016 přemístění 

expozice textilního tisku z České Skalice do našeho města, na základě jednání mezi vedením 

města, Královéhradeckým krajem a SŠIS se pro sbírky našlo umístění v bývalých dílnách 

školy. 

Velká část sbírky byla počtvrté v historii muzea uložena do beden a převezena do 

nového depozitáře UPM ve Stodůlkách (budovaného v letech 2014–2016), menší část pak 

byla v květnu 2019 převezena do Dvora Králové nad Labem. Část „Textilního muzea“ se tak 

vrátila zpět do místa svého vzniku jako stálá „Expozice textilního tisku“. 

Expozici bude v prostorách SŠIS provozovat Městské muzeum ve Dvoře Králové nad 

Labem, ve čtvrtek 26. září 2019 proto zastupitelstvo schválilo novou zřizovací listinu 

královédvorského městského muzea, ve které se expozice textilního tisku stává jeho 

odloučeným pracovištěm. Královéhradecký kraj (jako vlastník budovy) poskytl SŠIS finanční 

prostředky na realizaci stavebních úprav, instalaci expozice uhradilo město Dvůr Králové nad 

Labem. Rozpočet muzea byl také posílen o finanční prostředky na mzdu pro dva nové 

zaměstnance, na vybavení expozice – nehmotný majetek a na pojištění. Město uhradilo 

i převoz exponátů z České Skalice, které UPM zapůjčilo.  



318 
 

Výstava „Záložky, stuhy“ 
Další zajímavosti z oblasti textilní výroby představilo muzeum návštěvníkům na vernisáži ve 

čtvrtek 19. září ve výstavní síni Staré radnice, kde představilo největší soukromou sbírku 

stuhařského odborníka Herberta Köglera. Ten navázal na rodinnou tradici a celý život 

pracoval v textilním průmyslu. Již od svého studia na Střední průmyslové škole textilní se 

o prázdninách zaučoval ve výrobě úzkého textilu, tzn. ve výrobě stuh, a to v nejobtížnější 

části tohoto oboru – ve výrobě žakarových stuh. 

Na vernisáži přítomným představil svoji profesionální dráhu, ve které se ve výrobě 

stuh v závodě ve Velkém Šenově vypracoval z funkce mistra žakarové tkalcovny až do 

funkce vedoucího provozu tkalcovny hedvábných žakarových stuh. Roční produkce zde byla 

zhruba 5 milionů metrů ročně. V novém závodě ve Vilémově u Šluknova pracoval pak jako 

dispečer žakarové tkalcovny a po technologické stránce organizoval celou výrobu stuh na 

182 člunkových stuhařských stavech RSJ, na kterých se ročně vyrobilo kolem 2 000 druhů 

výrobků až ve čtyřech barevných variantách. Ve své dráze „textiláka“ pokračoval v n. p. Perla 

v Ústí nad Orlicí jako dispečer ve výrobě damaškového ložního povlečení a zakončil ji ve 

Výzkumném ústavu bavlnářském (VÚB) jako technolog tkaní a následně pak v prodeji tkanin.  

Celoživotní působení ve výrobě textilu, především ve výrobě stuh, vedlo Köglera 

k nápadu vytvořit unikátní sbírku, která byla 25. srpna 2015 zapsána i do České knihy 

rekordů. Mezi nejvzácnější exponáty v ní patří stuha pro jednu ze šerp prezidenta Masaryka, 

na kterou byla pro její utkání použita nit z pravého zlata, nebo podkladové stuhy pro šerpy 

rumunského krále Karola. Autorem těchto stuh byl Köglerův otec Anton. 

O další ze záložek – s motivem Hradčan, s dobovou známkou a s razítkem – sběratel 

uvedl: „Jedna z nejcennějších historických záložek ve sbírce. Když v roce 1945 prezident 

Edvard Beneš začal svoji funkci opět vykonávat v Praze, tak jeho první oficiální návštěva 

mimo Prahu směřovala 16. června 1945 do historického města Tábor. Pro tuto příležitost 

vydalo město Tábor pamětní poštovní razítko. Neznámý nadšenec tehdy opatřil 5 cm širokou 

záložku s motivem Hradčan poštovní známkou a tímto pamětním razítkem. Záložka byla 

pravděpodobně utkána ve stuhařské tkalcovně firmy Chomát v Sudoměřicích u Tábora. Dnes 

vidíte tento skvost díky panu Františku Šulcovi z Mikulášovic.“ 

Výstava návštěvníkům ale nabídla také ukázky stuh z pravého hedvábí, žakarové 

a jehlové tkaniny, vysvětlila jim rozdíl mezi tkaním a vyšíváním velkého státního znaku ČR, 

nebo jim předvedla ukázky žakarových stuh, které společně s výrobou brokátů a saténů patří 

k vrcholům textilní výroby. Neméně zajímavé byly i nejrůznější záložky do knih, kalendáře, 

etikety, tkané odznaky a znaky, krojové stuhy, suvenýry pro prezentaci firem, měst 

a zájmových spolků, blahopřání a záložky utkané při příležitosti různých výročí včetně etiket 

pro export atd. (tkané etikety a lemovací stuhy dodnes vyrábí firma STAP, a. s., Vilémov). 

Jeden z výstavních panelů představil i karty a vzornice, pomocí kterých dnes už nikdo stuhy 

utkat neumí…  

Veřejnosti byla výstava „Záložky, stuhy“ přístupná od pátku 20. září do neděle 

20. října, vstupné 15 a 30 Kč, pro návštěvníky autor jako pozornost přichystal i tkané etikety, 

které si jako suvenýr mohli odnést domů. 

 

Slavnostní odhalení pamětní desky Janu Václavu Berglovi 
(Blíže o průběhu akce viz Městské události v této kronice). 

Zdroj: Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem a jednotlivé akce 
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Městská knihovna Slavoj 
Přihlášky na kurz internetu 
Od neděle 1. do pátku 27. září se zájemci mohli přihlásit do kurzu 

„Internet pro začátečníky a mírně pokročilé“. Následně je během čtyř 

týdnů čekalo absolvování osmi dvouhodinových lekcí, vždy v úterý a ve středu od 9:00 do 

11:00 hodin. Kurzovné činilo 200 Kč.  

 

Výtvarná soutěž: „Mít své místo“ 
Do další výtvarné soutěže pro děti předškolního a školního věku, vyhlášené v rámci již 

6. ročníku charitativní akce „Noc venku“, mohly děti odevzdávat své práce v dětském 

oddělení knihovny během celého měsíce září a října – až do pátku 8. listopadu 2019. Mottem 

letošní soutěže je „touha každého člověka mít své místo v životě, mít své místo, kde by hlavu 

složil, mít své místo, na které se rád vrací, mít své místo, kde se cítí v bezpečí…“. Vybrané 

práce budou ve čtvrtek 21. listopadu vystaveny na akci „Noc venku“ v předsálí Hankova 

domu. 

 

LiStOVáNí: „Český ráj (Jaroslav Rudiš)“ 
(Bližší informace viz akce Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem této kroniky). 

 

„Slavnost klíčování“ 
Slavnost klíčování je zábavný program pro „novopečené druháky“, který volně navazuje na 

slavnost „Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny“. Královédvorští školáci se ho mohli, na 

základě předchozí rezervace, zúčastnit od pondělí 16. do pátku 27. září 2019.  

 

„Pušíci letí do školy“ 
V dalším díle Pohádkoterapie „nejen školáci, ale i pušíci nastoupili v září do školy. A co je to 

za stvoření a jak jim to ve škole půjde“, se děti dozvěděly na pravidelném odpoledním setkání 

s knihou v ruce v sálku knihovny v pátek 20. září od 13:30 hodin.  

Vstupné zdarma (program byl určen pro děti od 7 let). 

 

„Královédvorské knihomrně“  
Program v rámci celorepublikového projektu „S knížkou do života – Bookstart“ pokračoval 

také v měsíci září. Tentokrát se děti s „Knihovníčkem“ podívaly, „co se děje v trávě“. V sálku 

knihovny se mohly programu zúčastnit v úterý 24. září od 9:30 hodin (děti do 2 let) a od 

10:30 hodin (děti od 3 do 6 let). Vstup zdarma. 

Zdroj: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem 

 

ŠKOLSTVÍ 

Zahájení školního vyúčtování 
Vyučování ve školním roce 2019/2020 bylo zahájeno v pondělí 2. září 2019. 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Základní škola Strž 

Začátek školního roku v družině 
Ve školním roce 2019/2020 bylo do školní družiny přijato 102 žáků, kteří 

navštěvují čtyři oddělení. 

Zdroj: ZŠ Strž Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní škola Podharť 

Nové volby členů žákovského parlamentu 
V září 2019 se na škole uskutečnily nové volby členů žákovského 

parlamentu, za jednotlivé třídy 2. stupně do něho zasedne devět žáků. Ve 

Studentském zastupitelstvu na Městském úřadě Dvůr Králové nad Labem pak školu zastupují 

čtyři žáci. 

 

„Edison“ 
Celý týden (od pondělí 16. do pátku 20. září) hostila ZŠ Podharť opět skupinu zahraničních 

studentů. Tentokrát školu navštívili Barbara z Gruzie, Chen z Číny, Anna z Ukrajiny, Vania 

z Indonésie a Mert z Turecka, kteří v jednotlivých třídách představovali žákům život ve svých 

zemích. Ve středu celý projekt zpestřil kulturní trh „Global village“, na kterém se žáci mohli 

dozvědět další zajímavosti z kultury i z kuchyní jednotlivých států.  

Zahraniční hosté si naopak v pondělí prohlédli město a navštívili věž. V úterý je 

čekala návštěva zoo, ve středu návštěva přehrady Les Království a ve čtvrtek bowling 

U Laušmanů. V pátek pak studenti odjeli na další školu v naší republice. Projekt dětem 

umožnil setkat se s lidmi ze zajímavých zemí a zároveň si i zlepšit své dovednosti v cizím 

jazyce. 

 

„Klíčování“ v knihovně 

V pondělí 23. a ve středu 25. září navštívili žáci druhých tříd královédvorskou knihovnu 

Slavoj, kde je přivítala princezna „Pohádka“, kterou vzápětí unesl zlý čaroděj „Nečterád“. 

Splněním tří úkolů (přečtením celé abecedy, vyluštěním hádanky a vytvořením věty z daných 

slov) ale děti princeznu vysvobodily a „Nečterád“ začal chodit do školy. Za odměnu každý 

žák získal perníkový klíč. 

 

Exkurze do Karsitu Group SE v Jaroměři 
V úterý 24. září 2019 se žáci 9. B zúčastnili exkurze do Karsitu Group SE v Jaroměři, kde je 

závodem provedl jeho ředitel Ing. Jan Kříž. Informoval je o kancelářských pracovních 

pozicích i pracovních místech ve výrobě, o firmě Karsit i o její budoucnosti. Žáci navštívili 

také výrobní haly se stroji na lisování plechu do forem, na součástky do aut, především pro 

značku Škoda.  Viděli také nový, plně automatizovaný lisovací stroj Schuler vážící 1 600 tun, 

který je chloubou závodu. V další hale se vylisované díly pomocí robotů svářely dohromady, 
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v lakovně se vylisované a svařené části lakovaly speciální barvou. Exkurze byla pro studenty 

inspirací pro jejich rozhodování o budoucím povolání. 

 

Úspěchy žáků na výstavě „Zvíře není věc“ 
Letošní výtvarné soutěže „Zvíře není věc“ se zúčastnili také žáci ZŠ Podharť. Ve II. kategorii 

(„Základní škola 1. až 3. třída“) se na 2. místě umístil Eduard Kvášovský a na 3. místě Štěpán 

Jaroš. 

 

„Ukliďme Česko“ 
Také žáci osmého ročníku se zúčastnili dobrovolnické akce „Ukliďme Česko“, pořádané při 

příležitosti celosvětové akce „World cleanup day“. Uklízeli odpadky v okolí školy, 

u podharťského rybníka, u dětského hřiště Slunečná a podél trasy nové naučné stezky 

„Údolím Hartského potoka“. Naplnili dva pytle plastovým odpadem a tři pytle odpadem 

směsným. „Objevili“ tak i několik párů bot, dvě košile, mikinu, koberec, skleněné 

a umělohmotné lahve, pletivo, psí obojek, kabelku, nová umělohmotná mini autíčka a další 

věci, které se někomu doma již „nehodily“. 

Je potěšitelné, že děti jsou vedeny k tomu, že přírodu je třeba udržovat v pořádku 

a v čistotě. Na druhé straně je smutné, že například právě tyto věci, přesto, že město je 

vybaveno množstvím odpadkových košů či kontejnerů, funguje zde sběrný dvůr atd., za nás 

dospělé musí uklízet děti. 

Zdroj: ZŠ Podharť Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní škola 5. května 

Zahájení nového školního roku 
V pondělí 2. září se všichni žáci, učitelé a zaměstnanci sešli na nádvoří školy, 

aby zde uvítali prvňáčky a zahájili školní rok 2019/2020. Prvňáčkům byl již 

tradičně předán symbolický klíč k jejich nové škole a k vědomostem a všichni se pak rozešli 

do svých tříd. 

Zdroj: ZŠ 5. května Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní umělecká škola R. A. Dvorského 
Výstava „Slavíme“ 
Výstava ve školní galerii Otto Gutfreunda, věnovaná 70. výročí trvání školy, 

kterou během tohoto 70letého období navštěvovaly tisíce dětí a která 

v mnoha případech v nich nejen vychovala vztah k umění, ale podnítila i jejich další 

umělecký růst, nabídla návštěvníkům historické i současné fotografie a dokumenty o „životě“ 

školy také v měsíci září. Až do pondělí 30. září ji bylo možné navštívit ve všední dny od 

9:00 do 17:00 hodin. 
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Crazy Band slaví 10 let svého trvání 
V sobotu 21. září se od 14:00 hodin v sále školy uskutečnilo setkání „crazybanďáků“, na 

kterém nejen nad fotografiemi a při zvukových nahrávkách zavzpomínali na dobu svého 

desetiletého působení, ale společně si i zahráli. Celá akce pak byla završena v 18:00 hodin 

v sále školy mimořádným společným koncertem pro veřejnost (pod taktovkou Vladimíry 

Matuškové), na kterém se návštěvníci mohli seznámit se všemi 72 absolventy Crazy Bandu. 

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

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Dům dětí a mládeže Jednička 

„Den spolků a sportovních oddílů“ 
Prezentace volnočasových aktivit a spolků se na náměstí T. G. Masaryka 

uskutečnila v pondělí 2. září 2019, kdy se na náměstí mimo jiné prezentovaly 

i výtvarné, keramické, společensko-vědní a hudební kroužky. I když akci provázelo deštivé 

počasí, návštěvníci se s těmito aktivitami mohli blíže seznámit pod ochranou velkých stanů.  

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

upravila kronikářka 

 

„Běh naděje“ 
Již po dvanácté uspořádal DDM Jednička ve čtvrtek 5. září rozsáhlou charitativní akci 

s názvem „Běh naděje“. Veškeré finanční prostředky z vložného, nebo z prodeje 

propagačních předmětů, předává DDM Jednička každoročně nadaci, která opět celou 

vybranou částku předává konkrétním organizacím. Letos se vybrala částka 34.821 Kč a akce 

se zúčastnilo 1 942 aktivních účastníků, tedy těch, kteří příslušnou trať absolvovali buď ve 

Dvoře Králové nad Labem, nebo v Bílé Třemešné, kde tuto novinku, tzv. „odloučený běh“ 

zorganizovala ZŠ a MŠ Bílá Třemešná.  

Účelem „Běhu naděje“ je nejen finanční výtěžek, ale také snaha udělat něco pro 

vlastní zdraví, a proto na účastníky na trase čekala řada sportovních překážek a úkolů, na 

jejichž správné a bezpečné provedení dohlíželi studenti z královédvorské Střední školy 

informatiky a služeb. 

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

upravila kronikářka 

 

„Podzimní kros“ 
Další tradiční sportovní akce se uskutečnila ve čtvrtek 19. září 2019 v podharťském lese, kde 

zdejší prostředí, cesty a pěšiny nabízejí různé možnosti při volbě trati. Trať tak byla 

i v letošním roce jiná než vloni – byla využita bikrosová trať, doplněná o přeběh lesem, 

závěrečný úsek pak vedl po přírodním valu. Závodu se zúčastnilo celkem 56 dětí ze 

ZŠ Schulzovy sady a ze ZŠ a PrŠ Dvůr Králové nad Labem.  
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„Procházky časem“ 
„Procházky časem“ nabízí DDM Jednička základním školám jako vzdělávací program. Ve 

středu 25. září 2019 si tak 15 žáků vyslechlo vyprávění o historii města, o jeho řízení, 

o obraně atd. Děti si pak zasoutěžily při vyplňování pracovních listů a po jejich vyhodnocení 

společně putovaly po památkách města až k pranýři.  

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

kronikářka 

 

„Evropský den jazyků“ 
V rámci letošních oslav „Evropského dne jazyků“ připravila „Jednička“ pro 2. stupeň 

základních škol program zaměřený na seznámení se s cizím jazykem i s kulturou příslušného 

státu. Ve spolupráci s DDM Déčko Náchod a s programem Erasmus+ tak přivítala osm 

cizinců, kteří v anglickém jazyce představili svoji zemi a jazyk. 

Děti ze ZŠ Schulzovy sady, ze ZŠ Podharť, ze ZŠ Strž a ze ZŠ Mostek se tak 

seznámily s děvčaty ze španělských Kanárských ostrovů, na jejichž stanovišti na ně čekala 

i soutěž, na stanovišti Polska přiřazovaly známé polské osobnosti k jejich profesi, u Lotyšska 

se seznámily s oslavami slunovratu, ale zajímavé byly i prezentace o Rakousku nebo 

o Francii, kde si žáci mohli osvojit francouzská slovíčka týkající se úderů v boxu. Pro všechny 

byla tato akce jistě novou a nevšední zkušeností. 

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

upravila kronikářka 

 

Další akce DDM Jednička v tomto měsíci: „Cyklozávody“ a „Otevírání naučné stezky“. 

 

Mateřské centrum Žirafa 

„Den spolků a sportovních oddílů“  
Také MC Žirafa se na královédvorském náměstí T. G. Masaryka aktivně 

zúčastnilo „Dne spolků a sportovních oddílů“, na které veřejnost seznámilo se 

svojí činností. 

 

Výlet do královédvorských lesů 
Trasa dlouhá 3,5 km příjemným prostředím královédvorských lesů čekala účastníky tohoto 

neobvyklého výletu ve středu 4. září. Sraz byl v 9:20 hodin u autobusové zastávky 

u nemocnice, na závěr výletu nechybělo opékání uzenin u altánu. 

 

„Logohrátky“  
Říkadla a cvičení hrubé a jemné motoriky, to vše čekalo na děti v „Žirafě“ ve středu 25. září 

od 9:30 hodin. 
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Sbírka hraček pro MC Žirafa 
MC Žirafa se obrátilo na širokou veřejnost s dotazem, zda se v některých domácnostech 

nevyskytují hračky, se kterými si již nikdo nehraje. Takové hračky je možné věnovat MC, kde 

si s nimi naopak bude hrát ještě velké množství dětí. 

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

 

ZPRÁVY ZE SPORTU 

Sport a spolky na Královédvorsku 
Nejen náměstí T. G. Masaryka, ale i královédvorský letní a zimní stadion a sokolovna byly 

v pondělí 2. září 2019 místy, na kterých se veřejnosti od 12:00 do 17:00 hodin představily 

v rámci akce „Den spolků a sportovních oddílů“ sportovní oddíly z našeho města. Návštěvníci 

se tak mohli seznámit s činností jednotlivých oddílů, získali ale také informace o výši ročních 

členských příspěvků, o finanční náročnosti na vybavení příslušnými sportovními potřebami 

u jednotlivých oddílů – ať již se týkalo dětí nebo dospělých – kontakty na oddíly apod. 

Zdroj: plakátek a vlastní akce 

 

Klub českých turistů Dvůr Králové nad Labem 

„Podzimním Královédvorskem“ 
Pro milovníky turistiky byly v sobotu 7. září 2019 připraveny pěší trasy 

v délce 8; 15; 25 a 35 km a cyklotrasy v délce 15; 30 a 50 km. Start a cíl 

16. ročníku turistické akce „Podzimním Královédvorskem“ byl na nádvoří pivovaru Tambor, 

startovalo se od 7:00 do 10:00 hodin a do cíle bylo nutné dorazit do 17:00 hodin. Startovné 

pro děti činilo 10 Kč, pro dospělé pak 20 Kč. Účastníci obdrželi popis trasy a stručný přehled 

zajímavých míst, trasy byly opět postaveny i pro vyznavače geocachingu. V cíli pak na 

všechny čekal tradiční koláč, pamětní diplom a suvenýr.  

Zdroj: Klub českých turistů Dvůr Králové nad Labem 

 

HC Rodos Dvůr Králové nad Labem 

Královédvorští mladí hokejisté získali nejen 

stříbro  
V turnaji „O pohár města Dvůr Králové nad Labem“ se na zdejším zimním stadionu utkalo 

v neděli 8. září 2019 pět hokejových týmů, žáků 5. tříd, tedy ročníku narození 2009. Vedle 

týmu našich hráčů mezi nimi byli hráči HC Lomnice nad Popelkou, TJ Lokomotiva Česká 

Třebová, HC Frýdlant a SKLH Žďár nad Sázavou. Herní systém byl stanoven na „každý 

s každým“, což divákům, kteří dobré výkony malých sportovců oceňovali potleskem, 

umožnilo sledovat deset vyrovnaných klání. 
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Vítězem turnaje se se ziskem 14 bodů stal klub SKLH Žďár nad Sázavou. Druhé místo 

obsadil domácí HC Rodos (10 bodů), třetí byl HC Frýdlant (7 bodů, který tuto příčku obsadil 

díky lepšímu výsledku ze vzájemného utkání), čtvrté místo (se stejným počtem bodů, ale 

s horším výsledkem ze vzájemného utkání) odsadil hokejový tým TJ Lokomotiva Česká 

Třebová a jako pátý skončil tým HC Lomnice nad Popelkou (se ziskem 2 body). 

Součástí turnaje byly i dvě disciplíny dovednostních soutěží – nájezdy a rychlostní 

štafeta. Vítězem obou disciplín byl opět tým SKLH Žďár nad Sázavou. 

Domácí hráli ve složení: Štěpán Lexa a Jaroslav Nechanický – brankáři, David 

Řeháček, Dominik Vágner, Ondřej Němeček, Tomáš Míka, Adam Ševců, František Horák, 

Štěpán Vaňura, Šimon Karban, Denis Bartoš, Ondřej Nápravník, Oliver Paťava, Jan Pavlis 

a Antonín Hroch. Trenéři: Patrik Fořt a Aleš Němeček. 

A nakonec další potěšitelná zpráva – nejlepším útočníkem turnaje byl vyhlášen 

královédvorský hráč David Řeháček. 

Zdroj: HC Rodos Dvůr Králové nad Labem 

 

 

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem 

4. závod Českého poháru ve skocích na trampolíně  
V sobotu 28. září 2019 se čtveřice královédvorských závodníků zúčastnila 

v Dolní Bečvě předposledního závodu „Žákovského, Juniorského 

a Českého poháru“, a to v kategorii juniorů. V konkurenci nejlepších 

skokanů na trampolíně z celé republiky si nejlépe vedla dvojice A. Puhlovská – 

A. Hermanová v synchronních dvojicích juniorů a juniorek. Přesto, že děvčata nemají 

možnost trénovat na dvou stejných trampolínách, postoupila do finále jako pátá a v konečném 

hodnocení obsadila 6. místo.  

Zdroj: TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem 

 

TC Dvůr Králové, z. s. 

Vicemistři v minitenisu  
Sobota 28. září 2019 byla pro TC Dvůr Králové nad Labem velice úspěšným dnem. 

Družstvo minitenistů, ve složení David Motal, Oliver Vala, Štěpán Šimek, Monika 

Klimešová a Tereza Vondráčková se v tento den na MČR umístilo na 2. místě.  

V 1. kole soutěže porazili Královédvoráci tým středních Čech 6:2 a v boji o postup do 

finále se stejným výsledkem porazili také tým severních Čech. Ve finále proti 

Jihomoravskému kraji (Prostějov) sice prohráli 1:7, ale čtyři zápasy prohráli až po třísetovém 

boji. Získané druhé místo tak bylo více než zasloužené. Gratulujeme!  

Zdroj: TC Dvůr Králové, z. s. 

  



326 
 

SAFARI PARK DVŮR KRÁLOVÉ 

„Zvíře není věc“ 
V galerii Tengenenge v Safari Parku byly od středy 18. září do čtvrtka 

17. října 2019 vystaveny všechny oceněné nebo vybrané práce, které do 

této výtvarné soutěže poslali výtvarníci z 56 škol z celé České republiky. 

Slavnostní vernisáže se 17. září zúčastnili i autoři vítězných prací, odborná porota hodnotila 

celkem 908 prací. 

Zdroj: Safari Park Dvůr Králové 

 

DALŠÍ UDÁLOSTI VE MĚSTĚ A V JEHO OKOLÍ 

Královédvorský chrámový sbor, z. s.,  

Dvůr Králové nad Labem 

Návštěva německých měst Zittau a Görlitz 
Letní putování Královédvorského chrámového sboru, z. s., bylo v neděli 8. září 2019 

zakončeno návštěvou německých měst Zittau (Žitava) a Görlitz (Zhořelec).  

Ve městě Zittau využili členové sboru pozvání zdejšího varhaníka pana Bernharda 

Grellmanna a svým zpěvem doprovodili liturgii nedělní mše v římskokatolickém 

novogotickém kostele Mariä Heimsuchung. Po mši následovala prohlídka historického centra 

města s jeho pamětihodnostmi i návštěva památníku „Trojmezí“, kde se stýkají hranice tří 

států – České, Polské a Německé republiky. Nechyběla rovněž prohlídka údolí Marienthal 

s barokním klášterem benediktinek a historického krajského města Görlitz. Zde si v sídelní 

biskupské římskokatolické katedrále sv. Jakuba mohl sbor nejen prohlédnout rozměrný kůr, 

ale byla mu umožněna i improvizace na varhany.  

V pětilodní evangelické bazilice sv. Petra a Pavla, v největším a nejstarším kostele 

tohoto typu v Sasku, proslulém svými „Slunečními varhanami“, pak mohl sbor zdejší 

návštěvníky potěšit i přednesem několika sborových skladeb.  

 

Koncert s premiérou skladby profesora Jiřího Bezděka 
V sobotu 14. září 2019 v 16:00 hodin se v královédvorském kostele Církve československé 

husitské uskutečnil koncert, kterého se osobně zúčastnil i autor nové skladby „Soška Matky 

milostné“, která měla premiéru – profesor pražské AMU Mgr. Jiří Bezděk, Ph.D. Kompozice 

pro smíšený sbor a varhany byla napsána na text oslavující „Madonu královédvorskou“, která 

podle pověsti zachránila naše město před nájezdem švédského oddílu za třicetileté války 

a nyní je umístěna v královédvorském kostele sv. Jana Křtitele. Jiří Bezděk skladbu věnoval 

Královédvorskému chrámovému sboru. Vedle ní zazněly na koncertě v podání tohoto sboru 

pod vedením Víta Havlíčka také díla J. S. Bacha, W. A. Mozarta, J. J. Ryby, J. Rheinbergera 

a dalších autorů. Za varhany v Husově sboru usedl vynikající český varhaník Drahoslav Gric. 

Vstupné bylo dobrovolné. 

Zářijové koncerty s premiérou skladby významného soudobého skladatele mají 

v našem městě již svoji tradici. Škoda, že tato tradice byla částečně narušena právě změnou 
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místa. I přes podporu a přímluvu starosty města a významných skladatelů a pedagogů z řad 

profesorů Pražské konzervatoře, AMU v Praze nebo FF Univerzity Karlovy vedení 

římskokatolické farnosti neumožnilo uskutečnění tohoto koncertu na kůru kostela sv. Jana 

Křtitele (jako tomu bylo u předchozích deseti ročníků), a to z důvodu ukončení spolupráce 

farnosti s Královédvorským chrámovým sborem. Farností nabízená varianta uspořádání 

koncertu mimo kůr bez varhan byla technicky neproveditelná (skladba je napsaná pro sbor 

a velké varhany s pedálem, které jsou pouze na kůru). 

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

 

Římskokatolická farnost Dvůr Králové nad Labem 

Koncert „Varhanní a mariánské vokální skvosty českého baroka“ 
V neděli 22. září byla ve 13:00 hodin na Hoření bráně v rámci slavnostního ceremoniálu 

odhalena pamětní deska královédvorskému rodákovi Janu Václavu Berglovi. V 16:00 hodin 

pak byl v rámci oslav třístého výročí narození tohoto významného pozdně barokního 

dvorního malíře Marie Terezie uspořádán v kostele sv. Jana Křtitele koncert, na kterém 

vystoupil Ondřej Vávra (varhany) a Jitka Kateřina Přibylová (soprán). Vstupné bylo 

dobrovolné. 

Na programu byly skutečné skvosty: Preambulum F dur (Jiřího Ignáce Linky); 

Toccata a fuga a moll + Pastorela a fuga C dur + Seykorka (Františka Xavera Brixiho); 

Regina Coeli + Fuga D dur (Bohuslava Matěje Černohorského); Ave Maris Stella (Jana 

Flodera); Preludium a fuga d moll (Josefa Ferdinanda Norberta Segera); Praelude pro duplici 

Claviatura (anonyma z varhanní knížky z Doks); Ave Regina (Jana Offnera); Preludium 

a fuga c moll (Jana Zacha); Ave Maria (Jakuba Jana Ryby) a Preambulum IV. – c dur (Jana 

Křtitele Vaňhala).  

Zdroj: Římskokatolická farnost Dvůr Králové nad Labem 

 

Sbor Českobratrské církve evangelické 

Dvůr Králové nad Labem 

„Nové poznatky o starých časech – archeologie v Izraeli“ 
Docent Filip Čapek, Ph.D., působí na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy 

a jako vědecký pracovník Centra biblických studií při Akademii věd ČR. Ve spolupráci 

s Institutem archeologie univerzity Tel Aviv se podílí na archeologickém výzkumu 

v Jeruzalémě, v jeho okolí a ve významném starověkém městě Tel Azeka.  

Nové objevy z výzkumů na těchto místech nyní umožňují provést revizi i kritické 

zhodnocení dosavadních poznatků z raných dějin Izraele, známých především z biblických 

textů. Seznámit se s těmito poznatky měli možnost i návštěvníci jeho přednášky, a to v neděli 

15. září od 14:00 hodin v královédvorském evangelickém kostele. 

Zdroj: Centrum biblických studií při Akademii věd ČR 
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Za obnovu památky židovského hřbitova, z. s. 

„Královédvorský kulturní festival“ 
Areál královédvorského pivovaru Tambor byl místem, kde se v sobotu 14. září od 14:00 do 

22:00 hodin uskutečnil „Královédvorský kulturní festival“. Vstupné dobrovolné, výtěžek 

benefiční akce bude využit na obnovu královédvorského židovského hřbitova. 

Zdroj: Za obnovu památky židovského hřbitova, z. s. 

 

MAS Královédvorsko 

Slavnostní otevření naučné stezky 
MAS Královédvorsko, z. s., a Lesy města Dvůr Králové nad Labem, 

s. r. o., pozvaly širokou veřejnost na „Slavnostní otevření naučné stezky údolím Hartského 

potoka“. Uskutečnilo se v úterý 17. září od 17:00 hodin. 

Zdroj: MAS Královédvorsko, z. s. 

 

Junák – český skaut, středisko Zvičina 

„Den otevřených dveří“ 
Sobota 7. září byla dnem, kdy se od 13:00 do 16:00 hodin „Zlatnička“ otevřela 

široké veřejnosti. Na návštěvníky čekala i skautská zahrada a občerstvení. 

Zdroj: Junák – český skaut, středisko Zvičina Dvůr Králové nad Labem, z. s. 

 

„Světový den úklidu“ 
V rámci „Světového dne úklidu“ uspořádaly místní politické organizace ve spolupráci 

s Povodím Labe a s Technickými službami města Dvora Králové nad Labem v sobotu 14. září 

od 9:00 do 12:00 hodin úklid koryta potoka Netřeby u koupaliště. Sraz účastníků byl na 

mostku v Mánesově ulici. 

Zdroj: plakátek akce  

 

Old Racing Club Dvůr Králové nad Labem 

„Burza neboli Bleší trh“ 
Další „Burzu neboli Bleší trh“ uspořádal Old Racing Club Dvůr Králové nad 

Labem na královédvorském dopravním hřišti v neděli 22. září od 9:00 do 

13:00 hodin. Vstupné dobrovolné, prodejci hradili 100 Kč. 

Zdroj: Old Racing Club Dvůr Králové nad Labem  
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Hasičský záchranný sbor České republiky 
Zásahy královédvorských hasičů v Kocbeřích, na 

Benešově nábřeží a v Choustníkově Hradišti 
Královédvorští profesionální hasiči a dobrovolní hasiči z Hajnice zasahovali 

ve čtvrtek 5. září v ranních hodinách v obci Kocbeře na křižovatce silnice 

č. 37 s odbočkou na Dvůr Králové nad Labem při dopravní nehodě osobního 

automobilu a dodávky. Z jednoho z havarovaných vozů museli osobu vyprostit, zdravotnici si 

pak do své péče převzali celkem dvě osoby. Hasiči místo nehody zajistili, řídili zde provoz, 

postarali se o likvidaci následků dopravní nehody a místo zásahu předali policistům. 

V pátek 6. září v 18:10 hodin došlo na Benešově nábřeží na křižovatce u mostu Jana 

Palacha ke střetu hned tří osobních automobilů. Dvě osoby byly ošetřeny zdravotnickou 

záchrannou službou, dopravu po dobu odstraňování následků havárie řídila v této důležité 

a vysoce frekventované dopravní lokalitě policie. 

Hned v prvních minutách v pondělí 30. září zasahovali nejen královédvorští hasiči, 

ale také hasiči z Trutnova a z Jaroměře a dobrovolní hasiči z Choustníkova Hradiště 

a z Kuksu v Choustníkově Hradišti při požáru karavanu. Požár se jim podařilo lokalizovat 

a zlikvidovat během několika minut, přesto byla škoda odhadnuta na částku 20 tisíc Kč. 

Zdroj: HZS Královéhradeckého kraje 

 

Sbor dobrovolných hasičů a osadní výbor ve Verdeku 

„Svatováclavské posvícení“ 
Sbor dobrovolných hasičů a osadní výbor ve Verdeku pozvaly všechny na louku ve Verdeku, 

za horní lávku u splavu na Labi, kde se v sobotu 7. září od 15:00 hodin konalo 

„Svatováclavské posvícení“.  

Pro děti byl připraven skákací hrad, mohly se i svézt hasičskou Avií, k poslechu 

a k tanci zahrál „DJ Filio“, zajištěno bylo také občerstvení. 

Zdroj: plakátek akce 

 

Policie České republiky 

KŘP Královéhradeckého kraje 

Obvodní oddělení PČR Dvůr Králové nad Labem 

Neuvěřitelně drzí zloději  
Drzost některých zlodějů opravdu nezná mezí. Smůlu tak měli obyvatelé jednoho 

královédvorského domu, který zloději „navštívili“ hned třikrát. 

Poprvé se jedenapadesátiletý muž s devětatřicetiletou ženou do domu vloupali 

20. června tohoto roku. Poškodili uzamčené vstupní dveře a vzniklým otvorem vnikli dovnitř, 

kde celou budovu důkladně prohledali. Kromě elektrotechniky a šperků z ní odnesli i další 

cenné věci, od poštovních známek a obálek ve sběratelských albech, přes starožitné likérové 

soupravy, sběratelské kuchyňské náčiní až po staré vánoční ozdoby.  

Do stejného objektu se dvojice „vrátila“ 10. srpna. Tentokrát vytrhla část rámu 

jednoho z oken. Z interiéru si odnesla elektrickou svářečku, cestovní kufry, Rubikovu kostku, 

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=702153&x=800&y=599&hash=7149fc351594ff5523091c8917f8a380&ratio=1
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kytaru, pánské jízdní kolo a další věci. Potřetí dvojice vnikla do domu oknem 26. srpna 

a odnesla si cennou sbírku několika desítek autorských divadelních loutek. 

Celková škoda na odcizených a poškozených věcech byla předběžně odhadnuta na 

více než 126.000 Kč. Trutnovští kriminalisté dvojici v úterý 10. září nad ránem zadrželi 

v jedné z obcí regionu. Dvojice je obviněna nejen z vloupání, ale také z výroby návykových 

látek a řízení vozidla pod jejich vlivem. Od roku 2016 do 10. září 2019 dvojice vyrobila 

doposud přesně nezjištěné množství metamfetaminu a tuto psychotropní látku nejméně ve 

třiceti případech na Trutnovsku a v dalších místech republiky poskytla dalším osobám.  

Muž navíc 23. června v nočních hodinách řídil osobní automobil zn. Volkswagen Golf 

pod vlivem návykových látek. Hlídka trutnovských policistů u něj při běžné silniční kontrole 

provedla orientační test, který prokázal přítomnost amfetaminu a metamfetaminu. Následné 

toxikologické vyšetření pak prokázalo takové množství návykových látek v krvi, které 

způsobilost k řízení motorového vozidla naprosto vylučuje.  

Po zadržení dvojice policisté některé odcizené věci nalezli a zajistili, zajistili i sáčky 

s bílým práškem, laboratorní sklo a látky na výrobu pervitinu. Dvojice je nyní obviněna 

z přečinů porušování domovní svobody, krádeže a nedovolené výroby a jiného nakládání 

s omamnými a psychotropními látkami a jedy, za což jí hrozí až pětiletý nepodmíněný trest. 

Muž, který je stíhán vazebně, si navíc vyslechl obvinění z přečinu ohrožení pod vlivem 

návykové látky. 

Zdroj: Policie České republiky 

 

„Vinobraní na Kuksu 2019“ 
Každoročně patří druhá zářijová sobota na Kuksu slavnostem vína a burčáku, na kterých 

vinaři v prostředí barokního areálu představují to nejlepší ze své úrody. 13. ročník „Vinobraní 

na Kuksu 2019“ se konal v sobotu 14. září od 9:00 do 19:00 hodin, nechyběl na něm ani 

pestrý kulturní program a jarmark. V ceně vstupného 250 Kč byla sklenka vína zdarma, 

doprovodný program pro děti i dospělé a prohlídka hospitálu Kuks, kterou ale bylo nutné si na 

pokladnách hospitálu objednat na konkrétní čas.  

Zdroj: plakátek akce 

 

Domov sv. Josefa v Žirči 

Vítání podzimu s muzikoterapií 
V sále Domu sv. Damiána připravila Arnika na úterý 24. září od 14:30 hodin pro 

klienty „vítání podzimu“ s návštěvou muzikoterapeutky Lucie Tomkové.  

Na akci se sešlo 25 klientů a 8 dobrovolníků z Arniky. Muzikoterapeutka hru na 

nástroje nejprve sama předvedla a následně nabídla klientům i dobrovolníkům, aby si některé 

hudební nástroje osobně vyzkoušeli. Z podkrovního sálu se tak nesly zvuky indiánských 

bubnů, tibetské mísy či australského nástroje didgeridoo a účastníci akce mohli alespoň na 

chvíli „nasát“ atmosféru dalekých exotických zemí. 

Zdroj: Domov sv. Josefa v Žirči   
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Přehrada Les Království slaví 100 let svého trvání 
Vodní dílo Les Království oslavilo v letošním roce 100 let od svého dokončení. Při této 

příležitosti uspořádal státní podnik Povodí Labe v sobotu 28. září 2019 „Den otevřených 

dveří“. Návštěvníci se tak od 9:00 do 16:00 hodin mohli seznámit s historií i současností 

přehrady, nebo si prohlédnout nově zrekonstruované objekty památkově chráněné stavby. 

V roce 2017 se v rámci „Dne otevřených dveří“ zájemci mohli projít i chodbou v hrázi 

přehrady, což se setkalo s velkým zájmem návštěvníků, kteří si rádi vystáli dlouhé fronty 

i v proměnlivém počasí. Z provozních důvodů ale součástí letošní akce tato prohlídka být 

nemohla.  

Během letošního léta byly na přehradě dokončeny rekonstrukční práce, které trvaly 

téměř rok a vyžádaly si náklady ve výši 28 milionů Kč. Rekonstrukce se ale netýkala vlastní 

přehradní hráze, nýbrž přilehlých objektů. Kompletně byly opraveny obě průjezdové brány na 

hrázi, věže byly opatřeny novými střechami a opravy se uskutečnily také v domě hrázného – 

to vše ve spolupráci s památkovým ústavem.  

Zdroj: Povodí Labe, s. p. 

 

POČASÍ V NAŠEM MĚSTĚ 

Počasí v měsíci září 
Minimální teplota se v měsíci září pohybovala v rozmezí od +0,2 °C (v pátek 20. září 2019) 

do +15,1 °C (v neděli 1. září 2019). Byl to poměrně značný rozdíl proti roku 2018, kdy se 

teploty pohybovaly v rozmezí od -2 °C do + 11 °C. 

Maximální teplota dosahovala v září hodnoty od +12,7 °C (ve středu 18. a ve čtvrtek 

19. září 2019) do +30,6 °C (v neděli 1. září 2019). Ještě v tomto měsíci překročila teplota 

jednou +30 °C, kromě toho pak osmkrát byla překročena teplota +20 °C. V roce 2018 se 

teploty pohybovaly v rozmezí od 15,7 °C do 28,3 °C, devatenáctkrát během měsíce překročily 

20 °C, z toho sedmkrát ještě hodnotu 25 °C a přes hodnotu +30 °C již teplota nebyla 

naměřena. 

 

Meteorologové předpovídali, že z neděle 29. na pondělí 30. září 2019 dojde ke změně počasí, 

i když teploty se ještě stále pohybovaly přes 18° a 16 °C. Jejich obavy se bohužel splnily 

a větrné počasí zasáhlo nejen Královéhradecký kraj, kde rychlost větru dosahovala dokonce 

70–90 km/hodinu. Od pondělního rána se tak hasiči nezastavili. Nejvíce výjezdů v kraji měli 

mezi desátou hodinou dopoledne a druhou hodinou odpoledne, následně intenzita větru začala 

slábnout. Při více než sedmdesáti výjezdech profesionální hasiči ve spolupráci s místními 

jednotkami sboru dobrovolných hasičů odstraňovali spadlé stromy a větve nejen z pozemních 

komunikací, ale i z kolejí, na mnoha místech vítr poškodil také střešní krytinu. Na Trutnovsku 

řešili hasiči osm událostí, mimo jiné i ve Dvoře Králové nad Labem. K větším materiálním 

škodám ani ke zranění osob ale naštěstí nedošlo. 

Zdroj: meteostanice Gymnázia Dvůr Králové nad Labem 

  



332 
 

TEPLOTY V ZÁŘÍ 2019 

Datum Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota 

1. 9. 2019 + 15,1 °C + 21,5 °C + 30,6 °C 

2. 9. 2019 + 10,3 °C + 14,2 °C + 18,4 °C 

3. 9. 2019   + 6,6 °C + 13,7 °C + 19,8 °C 

4. 9. 2019   + 6,7 °C + 15,3 °C + 23,9 °C 

5. 9. 2019   + 8,1 °C + 15,5 °C + 22,2 °C 

6. 9. 2019 + 10,0 °C + 14,2 °C + 19,2 °C 

7. 9. 2019 + 10,3 °C + 11,6 °C + 13,3 °C 

8. 9. 2019 + 10,8 °C + 12,9 °C + 16,3 °C 

9. 9. 2019 + 10,0 °C + 12,5 °C + 17,0 °C 

10. 9. 2019   + 9,2 °C + 12,4 °C + 19,0 °C 

11. 9. 2019   + 8,1 °C + 14,3 °C + 21,0 °C 

12. 9. 2019   + 7,8 °C + 13,6 °C + 19,9 °C 

13. 9. 2019 + 10,5 °C + 15,6 °C + 20,7 °C 

14. 9. 2019   + 7,6 °C + 14,1 °C + 19,8 °C 

15. 9. 2019   + 4,2 °C + 12,8 °C + 21,2 °C 

16. 9. 2019   + 8,2 °C + 12,5 °C + 17,0 °C 

17. 9. 2019   + 7,5 °C + 11,1 °C + 14,9 °C 

18. 9. 2019   + 3,6 °C   + 8,5 °C + 12,7 °C 

19. 9. 2019   + 1,0 °C   + 6,8 °C + 12,7 °C 

20. 9. 2019   + 0,2 °C   + 7,1 °C + 13,7 °C 

21. 9. 2019   + 1,1 °C   + 9,4 °C + 20,2 °C 

22. 9. 2019   + 3,0 °C + 10,8 °C + 19,2 °C 

23. 9. 2019   + 3,7 °C + 12,0 °C + 20,8 °C 

24. 9. 2019   + 8,2 °C + 13,5 °C + 19,9 °C 

25. 9. 2019   + 9,4 °C + 12,1 °C + 15,0 °C 

26. 9. 2019   + 7,1 °C + 11,8 °C + 18,0 °C 

27. 9. 2019   + 8,2 °C + 12,9 °C + 17,6 °C 

28. 9. 2019 + 10,9 °C + 13,0 °C + 16,2 °C 

29. 9. 2019   + 9,5 °C + 13,9 °C + 18,8 °C 

30. 9. 2019 + 10,4 °C + 13,7 °C + 16,9 °C 
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ZAJÍMAVOSTI Z DOMOVA 

2. světová válka 
Před 80 lety, 1. září 1939, vypukla 2. světová válka, nejkrvavější konflikt v lidských dějinách. 

Bylo v něm zabito kolem 60 milionů lidí, statistiky se v závislosti na zdrojích ale výrazně liší. 

Nejoptimističtější odhady hovoří o 50 milionech, ty nejhorší o více než 70 milionech mrtvých.  

V naší republice zahynulo za 2. světové války cca 360 tisíc osob (i tyto informace jsou 

však pouze orientační, dle probíhajících výzkumů jsou počty obětí stále upřesňovány – podle 

posledních bádání historiků Vojenského ústředního archívu v Praze činí počet obětí 

německého nacizmu zhruba 343 tisíc osob. Do tohoto počtu nejsou ale zahrnuti lidé, kteří 

zemřeli po druhé světové válce na následky týrání, perzekucí, věznění v koncentračních 

táborech a věznicích).  

Zdroj: Wikipedie 

 

Problémy ve školství 
Dle Českého statistického úřadu došlo na 2. stupni základních škol v naší republice 

v porovnání se školním rokem 2008/2009 jen k nepatrnému nárůstu počtu žáků, u 1. stupně 

byl ale nárůst oproti období před deseti lety o 25 %. 

Počet žáků oproti školnímu roku 2008/2009 narostl především v Praze (o 42 %) a ve 

Středočeském kraji (o 37 %). A tak zatímco malé obce „bojují“ o zachování svých škol jako 

jednoho z důležitých předpokladů pro zachování pobytu mladých rodin v obci, potýká se 

Středočeský kraj a především Praha s problémem právě opačným – s nedostatkem míst ve 

školních zařízeních a s nedostatkem nepedagogických a především kvalifikovaných (ale 

hlavně kvalitních) pedagogických pracovníků. 

Zdroj: Český statistický úřad – počty žáků a Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR  

 

„Nezapomeň na…“ 
V sobotu 21. září jsme si připomněli Mezinárodní den Alzheimerovy choroby. Česká 

Alzheimerova společnost při této příležitosti uspořádala od pondělí 16. do soboty 28. září 

sbírkovou a informační kampaň „Týden paměti“ – na pomoc lidem postiženým syndromem 

demence.  

Zdroj: Česká Alzheimerova společnost 
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FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ A AKCÍ 

Září 2019 
Vernisáž „Expozice textilního tisku“ 

 
 

V pátek 13. září 2019 se v 16:00 hodin uskutečnila za účasti pozvaných hostů slavnostní 

vernisáž „Expozice textilního tisku“ v areálu Střední školy informatiky a služeb na nábřeží 

Jiřího Wolkera. Stuhu společně přestřihli (zleva): místostarostka města Alexandra Jiřičková, 

ředitelka UPM Helena Koenigsmarková, ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr, 

zástupkyně ředitele SŠIS Monika Štodtová a zastupující ředitelka královédvorského muzea (na 

snímku vpravo)Dana Humlová. 

 

 

Vedle řady hostů na vernisáži (o historii textilního průmyslu i o práci na této nové expozici) 

promluvil také iniciátor přemístění stálé expozice do našeho města – Josef Jiránek. 
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Pozvánka na vernisáž výstavy 

 
Zájem o vernisáž „Expozice textilního tisku“ byl mezi „textiláky“ z našeho města i z širokého 

okolí veliký, prostory školy (která navíc v době vernisáže procházela rekonstrukcí) ale byly 

omezené. Vernisáže se tak mohli zúčastnit pouze pozvaní hosté.  

 

Odhalení pamětní desky významnému královédvorskému 

rodákovi J. V. Berglovi 

 
Text na odhalené pamětní desce zní:  

„Pod městskou branou stával dům, v němž se 23. 9. 1719 narodil významný pozdně barokní 

malíř Jan Václav Bergl. Vyzdobil královédvorské kostely. Byl dvorním malířem Marie 

Terezie.“ Pro umístění pamětní desky byl vybrán pravý sloup pozůstatků Hoření brány (ve 

směru k Palackého ulici). 
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Přítomné přivítal starosta města, k odhalení pamětní desky se „dostavil i sám malíř Bergl“ 

(na snímku vpravo ve světlém kabátci), kterému zde kartářka předpověděla zářnou 

budoucnost. 

 

 

Nechyběl projev Thomase Aignera, prezidenta Sdružení pro kulturu a památkovou péči 

(snímek vlevo) v Horním Triestingtalu v Rakousku, kde je J. V. Bergl velmi uznávaným 

umělcem. Odhalení desky požehnal i páter Andrzej Deniziak ze zdejší Římskokatolické 

farnosti (děkanství), kde v kostele sv. Jana Křtitele byly Berglovy obrazy původně umístěny. 
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Někde v těchto místech (snímek vlevo) stával kdysi pod Hoření branou v Husově ulici Berglův 

rodný dům, ve kterém se Jan Václav narodil 23. září 1719 Janu a Eleonoře Berglovým. Tentýž 

den bylo novorozeně pokřtěno i ve zdejším kostele sv. Jana Křtitele (viz zápis ve 

zdejší matriční knize z let 1693–1730). Slavnostního ceremoniálu odhalení pamětní desky se 

zúčastnila také početná rakouská delegace (snímek vpravo) a veřejnost.  

 

Výstava „Záložky, stuhy“ 

 
 

Stuhařský odborník Herbert Kögler představil na vernisáži ve čtvrtek 19. září ve výstavní síni 

Staré radnice největší soukromou sbírku stuh, záložek a prýmků včetně unikátních exponátů 

(zapsanou 25. srpna 2015 také do České knihy rekordů). Vpravo jeden z nejcennějších 

exponátů sbírky – z návštěvy prezidenta Edvarda Beneše v Táboře (více viz text o vernisáži 

výstavy). 
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Unikátní textilní kalendář z roku 1975 (vlevo) a zakázkové nášivky pro textilní zboží. 

 

 

Součástí výstavy byly i různé nášivky pro sportovce (vlevo) nebo textilní kalendáříky, které se 

mezi sběrateli staly velmi vyhledávanými sběratelskými předměty.  

 

Akce Domu dětí a mládeže Jednička 

„Den spolků a sportovních oddílů“ 
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Prezentace volnočasových aktivit a spolků se na náměstí T. G. Masaryka uskutečnila 

v pondělí 2. září 2019. I přes deštivé počasí se návštěvníci mohli seznámit s činností 

výtvarných, keramických i společensko-vědních a hudebních kroužků, nabízených DDM 

Jednička, některé činnosti si mohli i vyzkoušet.  

 

„Běh naděje“ 

   

Charitativní akce „Běh naděje“ se ve čtvrtek 5. září uskutečnila v našem městě již po 

dvanácté, nově ji v Bílé Třemešné zorganizovala i zdejší ZŠ a MŠ. Letos se díky všem 

1 942 účastníkům vybrala částka 34.821 Kč.  

 

„Evropský den jazyků“ 

    

V rámci „Evropského dne jazyků“ přivítala „Jednička“ osm cizinců. Žáci 2. stupně se tak 

seznámili s kulturou příslušného státu, ať již se jednalo o Španělsko, Polsko, Rakousko nebo 

Francii. Osvěžili si i své znalosti anglického jazyka, ve kterém byly prezentace vedeny.  

Foto: 8x archiv DDM Jednička  
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Novinky Městského informačního centra 

 
Městské informační centrum vydalo dvě nové pohlednice – na pohlednici vlevo je pohled na 

kostel sv. Jana Křtitele, na pohlednici vpravo pak pohled na vodní dílo Les Království, které 

v letošním roce oslavilo 100 let od svého dokončení. Cena každé pohlednice je 5 Kč. 

 

Přehrada Les Království slaví 100 let svého trvání 
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Pohled na hráz přehrady z jejího úpatí se návštěvníkům běžně nenaskýtá.  

 

 
Zájem o prohlídku s výkladem byl již tradičně veliký. 

 
Na titulní straně kroniky událostí v měsíci září 2019: Pamětní desku královédvorskému 

rodákovi J. V. Berglovi (na Hoření bráně v Husově ulici v neděli 22. září 2019) odhalili 

Thomas Aigner, starosta našeho města a zastupující ředitelka královédvorského městského 

muzea. 

 

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

 
Přílohy:  

Č. 1 – vernisáž výstavy „Expozice textilního tisku“ s podpisy zástupců našeho města, ředitelů 

Uměleckoprůmyslového musea Praha a Národního technického muzea a zástupkyně Střední 

školy informatiky a služeb (SŠIS). Vernisáž se uskutečnila v pátek 13. září 2019 v 16:00 hodin 

v areálu královédvorské SŠIS na nábřeží Jiřího Wolkera. 

 

Č. 2 – vernisáž výstavy „Záložky, stuhy“ s podpisem stuhařského odborníka a majitele 

vystavené sbírky Herberta Köglera. Vernisáž se uskutečnila ve čtvrtek 19. září 2019 

v 17:00 hodin ve výstavní síni Staré radnice.  
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