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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI 

Schůze rady města – vybraná usnesení 
Rada města na své 30. schůzi ve středu 2. října 2019 mimo jiné: 

- vzala na vědomí získání finančních prostředků z Operačního programu 

MPSV pro ZŠ Podharť ve výši 36.892,80 Kč a pro MŠ Drtinova ve výši 

71.427,30 Kč na projekt „Potravinová pomoc dětem v Královéhradeckém kraji 

III – obědy do škol ve školním roce 2019/2020“; 

‐ schválila sazbu 325 Kč/hod. za pronájem tělocvičny v ZŠ 5. května u nájemních smluv 

uzavíraných od 1. října 2019. Vzhledem k charakteru pronájmu souhlasila u fyzických 

a právnických osob (působících v oblasti humanitární, ve školství, u mládeže, ve 

sportu, v tělovýchově, v sociálních službách, v kultuře, ve vzdělávání, v ochraně 

životního prostředí, tedy tam, kde účelem není dosažení zisku) s tím, že ředitel může 

výši nájemného snížit, takto snížené nájemné ale nesmí být nižší než provozní náklady 

vynaložené na pronajímaný prostor; 

‐ schválila výjimku z počtu dětí v 5. třídě (lvíčata) MŠ Drtinova, pracoviště 

MŠ Roháčova, ve školním roce 2019/2020; 

‐ vzala na vědomí získání finančních prostředků z rozvojového programu MŠMT 

„Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním 

provozu mateřských škol“ ve výši 197.597 Kč pro MŠ Drtinova a 291.474 Kč pro 

MŠ E. Krásnohorské; 

‐ souhlasila se zařazením sociálního zařízení a zděného objektu družiny v Myslbekově 

ulici a jedné místnosti v budově č. p. 795 Komenského Dvůr Králové nad Labem do 

výpůjčky DDM Jednička;  

‐ souhlasila s výpůjčkou soch s názvem „Hodiny“, „Klec“ a „Ježek v kleci“ ze Střední 

průmyslové školy kamenické a sochařské Hořice na prostranství před budovou 

ZŠ Schulzovy sady; 

‐ souhlasila, aby ZUŠ R. A. Dvorského vyrobila ozdoby na vánoční strom;  

‐ souhlasila s přijetím dotace ve výši 2.432.950 Kč z operačního programu IROP 

v rámci výzvy „MAS Královédvorsko – Bezpečnost dopravy a podpora udržitelné 

dopravy II“ na projekt „Modernizace chodníků na ulici Čelakovského“;  

‐ souhlasila s přijetím dotace ve výši 300.000 Kč z programu Královéhradeckého kraje 

„Obnova hasičské techniky pro obce s JPO“ na dofinancování nákupu dopravního 

automobilu; 

‐ souhlasila s přijetím dotace ve výši 20.000 Kč z programu Královéhradeckého kraje 

„Podpora JPO II a JPO III zřízených obcí v Královéhradeckém kraji“ na rozšíření 

řidičského oprávnění ze skupiny „B“ na skupinu „C“ pro dva členy požární jednotky; 

‐ schválila zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 47; 

č. 429/4 a č. 429/15 a na části stavební parcely č. 98, všechny v k. ú. Žireč Městys, za 

jednorázovou finanční náhradu ve výši 10.800 Kč bez DPH, tj. 13.068 Kč včetně 

DPH, pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., Teplická, Děčín IV-Podmokly na základě 

plné moci zastoupené společností ELEKTRO – COMP, spol. s r. o., Maloskalická, 

Česká Skalice, Malá Skalice;  

‐ souhlasila s uložením kanalizace, metropolitní sítě města Dvůr Králové nad Labem, do 

částí pozemkových parcel č. 3631/3 a č. 3631/4, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

za jednorázovou peněžitou vratnou kauci ve výši 416.240 Kč včetně DPH a schválila 
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smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání příslušné 

nemovitosti se Správou silnic Královéhradeckého kraje, p. o., Kutnohorská, Hradec 

Králové – Plačice;  

‐ 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, za cenu 400 Kč/m
2
/rok na období od 

4. října 2019 do 30. listopadu 2019; 

‐ schválila pronájem prostoru č. 1 sloužícího k podnikání v č. p. 72 v ulici Revoluční ve 

Dvoře Králové nad Labem, a to od 3. října 2019 na dobu určitou 5 let, za cenu 

1.340 Kč/m
2
/rok včetně uplatnění meziročního inflačního růstu, Kateřině Zandlerové, 

nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem za účelem provozování prodejny 

spotřebního zboží;  

‐ schválila zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 407/13 za 

jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč bez DPH, tj. 2.420 Kč včetně DPH, 

a na části pozemkové parcely č. 1789 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 

3.600 Kč bez DPH, tj. 4.356 Kč včetně DPH, (obě v k. ú. Verdek) pro společnost ČEZ 

Distribuce, a. s., Teplická, Děčín IV-Podmokly zastoupené na základě plné moci 

společností RYDVAL – ELEKTRO, s. r. o., plk. Truhláře, Lomnice nad Popelkou;  

‐ jmenovala s účinností od 3. října 2019 členkou Komise pro občanské záležitosti Lenku 

Havlovou. 

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 30/2019“ 

 

Rada města na své 31. schůzi ve středu 16. října 2019 mimo jiné: 

- souhlasila s použitím technologie chlazení na zimním stadionu pomocí systému 

přímého chlazení plochy pro bruslení s vyšší účinností a snadným servisním přístupem 

a v této souvislosti i s výstavbou strojovny, nezbytnými stavebními úpravami, 

pořízením nových mantinelů a speciálního povrchu pro letní provoz; 

‐ souhlasila s navýšením ceny díla o 2.167 Kč bez DPH, tj. 2.622,07 Kč včetně DPH, na 

základě výsledku geodetického zaměření skutečného stavu nově zrekonstruovaných 

ploch v ulici Preslova a schválila dodatek ke smlouvě s Petrem Šebou – REKOM, 

Smetanova, Dvůr Králové nad Labem na konečnou cenu díla ve výši 942.823 Kč bez 

DPH, tj. 1.140.816 Kč včetně DPH; 

- vzala na vědomí oznámení ředitele ZŠ 5. května Dvůr Králové nad Labem o získání 

dotace ve výši 43.200 Kč z rozvojového programu MŠMT „Podpora výuky plavání na 

základních školách v roce 2019 (V. etapa)“. 

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 31/2019“ 

 

Slavnostní předání Ceny města Dvůr Králové nad Labem 
V Hankově domě se v úterý 22. října uskutečnilo další slavnostní předávání Ceny města Dvůr 

Králové nad Labem vybraným laureátům. 

Nominace zaslala veřejnost, doplnily je kulturní a sportovní komise a zastupitelé za 

dlouholetou činnost nebo za mimořádné úspěchy v roce 2018 z návrhů na ocenění vybrali 

osm jednotlivců (dva „in memoriam“), jednu dvojici a jednu hudební skupinu.  

Ceny předávali starosta města Jan Jarolím, místostarostové Alexandra Jiříčková a Jan 

Helbich a radní Dušan Kubica a Ota Černý. 
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Jako první převzaly ocenění Mgr. Pavlína Špatenková a Helena Rezková, a to za 

autorství knihy „Nebylo jim souzeno žít“, ke gratulantům se na pódiu přidal také sokol 

Antonín Burdych. Právě jeho příběh i příběh jeho rodiny a blízkých, které za druhé světové 

války popravili nacisté za to, že ukrývali parašutistu Jiřího Potůčka, zaznamenaly obě autorky 

vedle dalších příběhů ve své knize.  

Npor. Bc. Zdeňku Šedivkovi, oceněnému za celoživotní činnost v hasičském 

záchranném sboru, zase na pódiu pogratuloval brigádní generál František Mencl, krajský 

ředitel HZS Královéhradeckého kraje.  

Za Charilaose Karadzose, oceněného „in memoriam“ v oblasti kultury, převzali cenu 

jeho synové Daniel a Andreas a za Josefa Kočnara, který byl rovněž oceněn „in memoriam“, 

a to za celoživotní dílo v hudební oblasti,  převzala ocenění jeho manželka Eva. 

Hudební skupina Wostruha převzala cenu za celoživotní přínos v oblasti hudby, 

pánové Mgr. Antonín Valášek a Josef Pospíšil za celoživotní přínos v oblasti sportu 

a Mgr. Karolína Grohová, Jakub Grus a Dominika Jansová za mimořádné sportovní 

úspěchy v roce 2018. 

Celým večerem provázela Miroslava Kameníková, význam celé slavnostní akce 

podtrhl a oceněným za jejich mimořádné úsilí poděkoval a jejich činnost ocenil starosta 

města. Čestným hostem byl MUDr. Jaroslav Větvička, vedoucí lékař Centra zdravotnického 

zabezpečení sportovní reprezentace a prezident Mercedes-Benz klubu ČR. Ten během 

rozhovoru zavzpomínal na své mládí ve Dvoře Králové nad Labem, podělil se o zážitky 

z olympijských her, kterých se jako šéflékař českého olympijského týmu zúčastnil, a prozradil 

i něco o své vášni, kterou jsou historické automobily. Spolu se starostou Janem Jarolímem 

také předal ceny úspěšným mladým sportovcům.  

Během doprovodného programu vystoupili pedagogové ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr 

Králové nad Labem, kteří slavnostní předávání cen i zahájili, jako překvapení večera zahrála 

oceněná kapela Wostruha, která letos slaví 50 let od svého založení, a na pódiu se představili 

také Creedence Revival Czech, kteří tak zavzpomínali na svého kapelníka Josefa Kočnara, 

oceněného „in memoriam“.  

Zdroj: město Dvůr Králové nad Labem  

 

Starosta města přijal královédvorské vicemistry v minitenisu  
Sobota 28. září byla pro TC Dvůr Králové dnem, na který oddíl dlouho nezapomene. 

Družstvo minitenistů ve složení Tereza Vondráčková, Monika Klimešová, David Motal, 

Štěpán Šimek a Oliver Vala dosáhlo na Mistrovství České republiky skvělého úspěchu a mezi 

osmi nejlepšími týmy vybojovalo stříbrné medaile. 

Úspěšný tým, trenérku Veroniku Vágnerovou, kapitána družstva Martina Valu 

a místopředsedu klubu Radko Hrmu přijal v úterý 8. října odpoledne na královédvorské 

radnici i starosta města Jan Jarolím. Ten hráčům a jejich trenérům pogratuloval k dosaženému 

úspěchu a všem poděkoval za vynikající reprezentaci Dvora Králové nad Labem. 

Zdroj: město Dvůr Králové nad Labem  

 

Město dlouhodobě spolupracuje s podnikateli 
Hankův dům byl v úterý 1. října 2019 místem, kde se uskutečnilo setkání starostů obcí 

a podnikatelů. Setkání připravilo město Dvůr Králové nad Labem ve spolupráci 

s MAS Královédvorsko. Vedle vedení města, starosty Jana Jarolíma a místostarostky 

Alexandry Jiřičkové, která je zároveň předsedkyní MAS Královédvorsko, se akce zúčastnili 
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také zástupci Královéhradeckého kraje včetně hejtmana Jiřího Štěpána a Pavla Hečka, 

krajského radního pro oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního 

ruchu, dále zástupci Úřadu práce, společnosti CzechInvest a Centra investic, rozvoje a inovací 

Hradec Králové. 

Tématem jednání byly novinky v oblasti dotací či možné podpory obcí i představení 

projektů, na které obce nebo podnikatelé čerpali finanční prostředky prostřednictvím 

MAS Královédvorsko. Ta v uplynulých čtyřech letech do našeho regionu rozdělila několik 

desítek milionů korun. 

Jak řekla místostarostka Alexandra Jiřičková: „Město Dvůr Králové nad 

Labem s podnikateli a firmami spolupracuje dlouhodobě. Již v roce 2015 jsme např. na 

společném setkání diskutovali o česko-polské spolupráci. Podnikatelé nejen ze Dvora Králové 

nad Labem, ale také z okolí se zapojili do naší turistické hry, která podporuje rozvoj 

cestovního ruchu v regionu, a v loňském roce jsme oslovili podnikatele z oblasti informačních 

technologií ke spolupráci při přípravě projektu sdílené učebny robotiky a informatiky pro 

výuku školáků nejen ze Dvora Králové nad Labem“. 

Zdroj: město Dvůr Králové nad Labem 

 

Zlepšování vzhledu stanovišť na tříděný odpad 
Naše město má na svém území řadu stanovišť, na kterých jsou umístěny kontejnery na tříděný 

odpad. V říjnu letošního roku byly plochy na šesti těchto stanovištích pokryty zámkovou 

dlažbou tak, aby došlo nejen ke zpevnění podkladů pod kontejnery, ale i k větší estetičnosti 

těchto stanovišť. Konkrétně se jedná o místa v ulicích Hradecká, K Rybníkům, Slovany, 

Kollárova, Elišky Krásnohorské a Štítného. Do konce roku se připravuje zpevnění dalších čtyř 

stanovišť. 

V rámci celostátní dobrovolnické akce byl ve spolupráci se Základní školou 

a Praktickou školou Dvůr Králové nad Labem proveden také úklid a úprava na zhruba 

40 stanovištích a v jejich okolí a doplnění polepů kontejnerů informačními samolepkami. 

Cílem tohoto projektu je nejen vést žáky ke třídění odpadu a seznámit je s možnostmi 

recyklování, ale také zlepšit podmínky života v našem městě.  

Zdroj: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí 

 

Zkouška hlásičů 
Aby obyvatelé našeho města nebyli nepříjemně zaskočeni například při povodních, je třeba, 

aby byli o takové skutečnosti včas informováni. K těmto účelům slouží i hlásiče varovného 

a informačního systému. Město tento systém výrazně rozšířilo, a to z dosavadních 18 na 

celkem 109 hlásičů, které bylo nutné správně nastavit, zejména jejich vhodnou hlasitost 

a srozumitelnost hlášení. Z těchto důvodů se v celém městě i v jeho okrajových částech – 

v Žirči a ve Verdeku – uskutečnila ve středu 9. října od 16:00 do 17:00 hodin zkouška hlásičů. 

Zdroj: město Dvůr Králové nad Labem  

 

Společenská kronika 
Noví občánci 

V měsíci říjnu 2019 se narodilo jedenáct nových občánků našeho města – šest holčiček a pět 

chlapců. 
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Zemřelí 

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

bylo čtrnáct královédvorských občanů (devět žen a pět mužů). 

Jubilea 

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

s gratulací a s květinou dvacet osm občanů.  

Sňatky 

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

v obci Kuks a jeden pár snoubenců v obci Vítězná. 

V tomto měsíci oslavily dva pára stříbrnou, šest párů zlatou a jeden pár diamantovou svatbu. 

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

 

Městské informační centrum 

Dvůr Králové nad Labem 
Novinky informačního centra 

Pro ty, kteří se zajímají o kostely, kapličky nebo o poutní místa ve Dvoře Králové nad Labem 

a v jeho okolí, připravilo informační centrum za finanční podpory Královéhradeckého kraje 

leták „Církevní památky“. Zájemci jej mohou v centru získat zdarma. 

Znak našeho města má od poloviny letošního roku jinou podobu. Samolepku s novým 

znakem je tak možné si v informačním centru zakoupit za cenu 7 Kč. 

 

„Den turistických informačních center“ 
„Dne turistických informačních center“, který se konal v rámci Světového dne pro rozvoj 

informací, se ve čtvrtek 24. října zúčastnilo i královédvorské Městské informační centrum. Na 

návštěvníky čekalo překvapení v podobě malého dárku – balónku, bonbónů nebo pohledu. 

Zdroj: Městské informační centrum Dvůr Králové nad Labem 

 

Městská policie Dvůr Králové nad Labem 
Zásahy městských strážníků 

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

170 případů. 

 

Druh zásahu  říjen 2019 

 BESIP přestupky 106 

 Překročení nejvyšší povolené rychlosti 24 

 Ostatní přestupky na úseku dopravy 1 

 Obecně závazná vyhláška (přestupek) 5 

 Nařízení města (přestupek) 2 

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=717432&x=250&y=250&hash=3bf529b2ae86b5be89e79202ff695b73&ratio=1
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Druh zásahu  říjen 2019 

 Veřejný pořádek (přestupek)  1 

 Občanské soužití (přestupek) 2 

 Majetek (přestupek) 5 

 Ztráty a nálezy 4 

 Odchyt zvířete (opatření) 8 

 Prevence (opatření a úkony) 1 

 Doručení písemnosti (šetření) 9 

 Pokuty v blokovém řízení 68 

 Na místě nezaplacených blokových pokut 8 

 Domluva 44 

 Předáno na správní odbor MěÚ 5 

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem 

 

Pečovatelská služba Města Dvůr 

Králové nad Labem 
„Den otevřených dveří“ 
Další z „Dnů otevřených dveří“, pořádaných Pečovatelskou službou Města Dvůr Králové nad 

Labem, se uskutečnil v pondělí 7. října 2019 od 9:00 do 15:00 hodin. Zájemci během něho 

mohli navštívit nejen oba domy s pečovatelskou službou, tzn. v ulici Sadová a v ulici Elišky 

Krásnohorské, ale i azylový dům a noclehárnu. Příslušných pracovníků se také při svých 

návštěvách mohli zeptat na vše, co je zajímalo. 

Zdroj: Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem 

 

Městské vodovody a kanalizace  

Dvůr Králové nad Labem 
Poruchy vodovodní sítě 

Ve čtvrtek 3. října 2019 došlo k havárii vodovodu DN200 v areálu SŠIS v ulici Elišky 

Krásnohorské a tedy i k nutnosti odstávky pitné vody nejen pro objekt učiliště, ale i stavební 

firmy Žižka. Náhradní zdroj byl přistaven do areálu školy, odstávka trvala do 15:00 hodin.  

K odstávce vodovodu z důvodu opravy havárie došlo také ve Vančurově ulici, části 

ulice Sochorova, v ulici Žídkova a v přilehlé ulici ve čtvrtek 17. října. Odstávka trvala od 

8:00 do 10:00 hodin. 

Ve středu 30. října 2019 od 8:00 do 11:00 hodin byla provedena odstávka vodovodu 

v ulici Elišky Krásnohorské – na sídlišti Strž. Obyvatelé byli o této skutečnosti předem 

informováni výlepem informačních letáků na vchodových dveřích tak, aby si na 

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=718367&x=250&y=250&hash=4a29f96393038f66bbc547243e572cc6&ratio=1
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inkriminovanou dobu mohli případně zajistit zásobu vody, nebo si naplánovat své činnosti 

tak, aby je odstávka vody příliš neomezila. 

 

Čištění kanalizace v lokalitě Slunečná – Okružní ulice 
Ve čtvrtek 17. října zahájily MěVaK Dvůr Králové nad Labem liniové čištění kanalizačního 

sběrače tlakovým vozem, který v Okružní ulici provedl čištění hlavní stoky.  

Zdroj: MěVaK Dvůr Králové nad Labem 

 

KULTURA VE MĚSTĚ 

Městské kulturní zařízení Hankův dům 
Den seniorů 2019: Koncert Velkopopovické 

Kozlovky 
Již 10. ročník společenského odpoledne, konaného při příležitosti Mezinárodního dne seniorů, 

si návštěvníci Hankova domu připomněli ve středu 2. října od 15:00 hodin koncertem 

Velkopopovické Kozlovky. Ta posluchačům ve zcela zaplněném sále nabídla nejen 

kombinaci tradiční a netradiční dechovky, ale i swingové a charlestonové melodie 

a chansonové i rokenrolové hity. 

V předsálí Hankova domu si pak zájemci mohli prohlédnout prezentace jednotlivých 

profesionálních sociálních služeb a volnočasových služeb souvisejících se sociální oblastí. 

Celou akci pořádalo město Dvůr Králové nad Labem, vstupné 80 Kč. 

 

„Koncert české hudby“ 
Mariia Mikhailova – flétna a Libor Janeček – kytara se posluchačům představili na 

463. koncertu Kruhu přátel hudby v salonku Hankova domu. „Koncert české hudby“ se konal 

ve čtvrtek 3. října 2019 od 19:00 hodin, vstupné 150 Kč. 

 

„Pyšná princezna“ 
Výpravné divadelní představení pro děti z mateřských škol a z I. ročníků škol základních, 

v podání Divadelní společnosti Julie Jurištové, představilo malým divákům známou pohádku 

„Pyšná princezna“ – na motivy pohádky Boženy Němcové. V úterý 8. října 2019 ji děti 

zhlédly v sále Hankova domu od 8:30 a od 10:00 hodin, vstupné 70 Kč.  

 

MiniParty: Karel Šíp a Josef Náhlovský 
Známí baviči Karel Šíp a Josef Náhlovský se královédvorské veřejnosti představili ve zcela 

nové talk show na motivy televizního pořadu „Všechnopárty“ ve středu 9. října od 

19:00 hodin v sále Hankova domu. Vstupné 250, 270 a 290 Kč. 
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„Princezna ze mlejna“ 
V rámci Divadelního čtyřlístku zhlédli nejen malí diváci, ale i dospělí milovníci pohádek, 

pohádku Divadla Pegas Praha „Princezna ze mlejna“. Oblíbená pohádka tak ožila i na 

divadelních prknech a nejen to. Nově navíc na děti v neděli 13. října 2019 od 9:30 hodin 

čekala v Hankově domě před představením výtvarná dílnička. Vstupné na obě akce činilo 

110 Kč. 

 

„Válka profesora Klamma“ 

V unikátní současné německé hře se v úterý 15. října představil v roli profesora Klamma 

Oldřich Navrátil. „Před rokem se na tomto gymnáziu stala tragédie, která navždy 

poznamenala životy všech studentů i pedagogů. Žáci viní z celé nešťastné události právě 

profesora Klamma, vyhlásili mu proto válku mlčením, profesor se naopak všemi možnými 

způsoby snaží obhájit.“ Hra již deset let patří k nejhranějším hrám v Německu a nejen zde 

svým kontroverzním tématem oslovuje jak studenty, tak i jejich pedagogy.  

Představení divadla Minor Praha bylo od 10:00 a od 11:45 hodin v sále Hankova 

domu určeno právě studentům našich středních škol. Vstupné 60 Kč. 

 

„Romantismus není jen romantika aneb Evropou od Goetha 

k Vrchlickému“ 
Nové autorské představení Divadélka pro školy Hradec Králové je souborem několika ukázek 

tvorby nejslavnějších představitelů evropského romantismu. Pořad pro druhý stupeň 

základních škol viděli žáci v sále Hankova domu v pátek 18. října od 8:30 a od 10:30 hodin. 

Vstupné 60 Kč. 

 

„Louskáček a bonbónová víla“ 
V představení pro první stupeň základních škol v úterý 22. října, které uvedlo Docela velké 

divadlo Litvínov, zazněla hudba Petra Iljiče Čajkovského s texty písní Jana Turka. Ve 

výpravné pohádce o boji dobra se zlem, o lásce, zlobě, přátelství, odvaze a kouzlech děti 

viděly souboje, komická čísla i ukázky klasického tanečního umění na špičkách. 

Představení se v sále Hankova domu uskutečnilo v úterý 22. října od 8:30 a od 

10:00 hodin, vstupné 70 Kč. 

 

Slavnostní předání Cen města Dvůr Králové nad Labem 
Slavnostní předání Cen města Dvůr Králové nad Labem se v sále Hankova domu za 

přítomnosti oceněných, jejich rodinných příslušníků a hostů uskutečnilo v úterý 22. října od 

18:00 hodin, v doprovodném programu vystoupili pedagogové královédvorské 

ZUŠ R. A. Dvorského, zahrála i oceněná hudební skupina Wostruha a Creedence Revival 

Czech (blíže viz samostatný příspěvek a fotogalerie této kroniky). 
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„Nerez & Lucia“ 
Obnovená skupina Nerez, tentokrát pod názvem Nerez & Lucia, zavítala na svém turné i do 

našeho města. Ve středu 23. října představila na svém koncertě v sále Hankova domu pořad 

sestavený z písní, které obsahuje její aktuální album „Zlom“, zazněly ale i největší hity 

Nerezu. Kapelu svým hlasem obohatila zejména Lucia Šoralová. Začátek od 19:00 hodin, 

vstupné 280 Kč. 

 

„Z postele do postele“ 
V podání herců Východočeského divadla Pardubice – Martina Mejzlíka, Ludmily 

Mecerodové, Milana Němce a dalších – zhlédli diváci v úterý 29. října od 19:00 hodin v sále 

Hankova domu brilantní komedii anglického dramatika Alana Ayckbourna, jehož značně 

břitké veselohry slaví úspěch po celém světě. Čtyři partnerské páry ve třech bytech, respektive 

ložnicích, vytvořily řadu nečekaných zápletek. Hra v předplatném, vstupné 

320, 340 a 360 Kč. 

Zdroj: Městské kulturní zařízení Hankův dům Dvůr Králové nad Labem 

 

Městské muzeum 
Nová expozice textilního tisku 
V pátek 13. září se v budově Střední školy informatiky a služeb na 

nábřeží Jiřího Wolkera konala vernisáž, při které se za účasti hostů, autorů výstavy i řady 

„královédvorských textiláků“ konalo slavnostní přestřižení pásky a tím i zpřístupnění 

expozice věnované textilnímu tisku. Pro širokou veřejnost měla být expozice otevřena od 

úterý 1. října, z technických důvodů se však zpřístupnění expozice o měsíc posunulo. 

 

Výstava záložek a stuh 
Prohlédnout si výstavu záložek a stuh ze soukromé sbírky pana Herberta Köglera si ve 

výstavním sále Staré radnice mohli návštěvníci až do neděle 20. října 2019.  

 

Výstava „ Mervartovi“ 
Výstava s názvem „Mervartovi“ návštěvníkům přiblížila život a tvorbu čtyř členů této, pro 

„Královédvorsko“ významné rodiny.  

Vernisáž ve čtvrtek 10. října v 17:00 hodin zahájilo ve výstavním sále Špýcharu 

vystoupení pěveckého spolku Záboj, poté promluvila zastupující ředitelka muzea, která 

poděkovala přítomnému panu Tomáši Mervartovi za poskytnuté exponáty i upřesňující 

informace a zmínila také kroniku, jež se v rodině Mervartových píše a z níž bylo možné 

čerpat. Po ní vystoupil již sám Tomáš Mervart, který pohovořil o své rodině – o svých 

rodičích i prarodičích a o své manželce Evě – zmínil se i o tom, jak jeho dědeček Antonín 

s rodinou, dvěma dcerami a synem žil a působil v Rusku. Zahájení vernisáže výstavy pak 

ukončilo vystoupení Záboje. 

Návštěvníky, kterých se sešlo značné množství, neodradilo od návštěvy vernisáže ani 

extrémně špatné počasí – prudké dešťové přeháňky a vítr. 
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První část výstavy byla věnována ukázkám kreseb nejstaršího člena rodu 

Mervartových – Antonína. Část výstavní plochy pak připomněla významného a všestranného 

umělce Františka Mervarta. Ten své schopnosti uplatnil v řadě oborů volné i užité tvorby – 

věnoval se nejen kresbě, ale zabýval se také užitou knižní grafikou, ilustrační tvorbou, 

scénickým výtvarnictvím, pracemi pro sakrální prostory, restaurátorskou činností, textilní 

tvorbou a designérstvím vánočních ozdob. 

Další část výstavy přiblížila návštěvníkům život a dílo jeho syna Tomáše (spoluautora 

výstavy) a Tomášovy ženy Evy. Návštěvníci tak měli možnost seznámit se s Tomášovou 

hudební činností, s jeho spoluprací s pěveckým spolkem Záboj, kde vystupoval nejen jako 

zpěvák, ale i jako klavírní doprovod (na klavír doprovázel i dětský sbor Jitky Pojarové 

a v katolickém kostele hrál na varhany). Jednou z jeho oblíbených činností byla i turistika 

a fotografování na společných cestách s manželkou Evou po Čechách a celé Evropě, společně 

s manželkou pak přednášel o cestování i o přírodě široké veřejnosti.  

Dne 22. června 2005 převzali Mervartovi za svoji činnost v konšelské síni Staré 

radnice Cenu města Dvůr Králové nad Labem za rok 2004. V prosinci 2015 oslavil pan 

Tomáš své 80. narozeniny a na základě návrhu výboru pěveckého spolku Záboj byl 25. října 

2016 v sále Hankova domu oceněn Cenou města Dvůr Králové nad Labem za celoživotní dílo 

v oblasti hudby. 

Paní Evu výstava představila ukázkami z její čtyřicetileté designerské činnosti pro 

družstvo Vánoční ozdoby, ukázkami z její malířské tvorby i z přednáškové činnosti. Byla to 

také ona, kdo se zasloužil o zrekonstruování kapličky ve Zboží. 

Výstava „Mervartovi“ trvala od pátku 11. října do neděle 24. listopadu 2019, vstupné 

bylo 20 a 40 Kč.  

 

LiStOVáNí: „Mé dětství v socialismu“ 
Při příležitosti 25. výročí „Listopadu ́89“ připravily desítky známých osobností mozaiku 

příběhů a vzpomínek na svá dětská léta v období socialismu. Vykreslují v nich obraz doby, 

kterou ještě zažila naprostá většina z nás. Děti dokáží být mimořádně citlivé na věci, s nimiž 

se dospělí už dávno smířili. Dokáží ze své perspektivy mnohem intenzivněji vnímat absurditu, 

nesmyslnost i krásu. U těch, kteří patří mezi „děti socialismu“, vyvolal tento další díl 

LiStOVáNí množství vlastních vzpomínek. U těch, kteří se narodili až po sametové revoluci 

možná vyvolal úžas nad tím, v jakém prostředí vyrůstali a museli v něm každodenně žít jejich 

rodiče a prarodiče a jak moc se tehdejší svět lišil od toho dnešního. 

Zavzpomínat na dobu, která měla trvat „na věčné časy“ mohli zájemci ve středu 

23. října od 18:00 hodin v přednáškovém sále Špýcharu. Vstupné v předprodeji činilo 120 Kč. 

Zdroj: Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem 

 

Městská knihovna Slavoj 
Koncert Ivo Jahelky 
Svůj koncert populárního „zpívajícího právníka“, který svým 

ojedinělým smyslem pro humor přibližuje posluchačům nejrůznější 

soudní kauzy a jehož písně je obveselují již několik desítek let, odehrál Ivo Jahelka v sále 

Špýcharu městského muzea v úterý 1. října 2019 od 20:00 hodin. Vstupné 120 Kč. 
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Výtvarná soutěž „Mít své místo“ 
Již 6. ročník charitativní akce Noc venku se v našem městě uskuteční ve čtvrtek 21. listopadu 

2019. 

Tradičně při této příležitosti vyhlašuje městská knihovna výtvarnou soutěž pro děti 

předškolního a školního věku. Motto letošního ročníku vyjadřuje hluboce zakořeněnou touhu 

každého člověka „mít své místo“. A to „mít své místo“ v životě, místo, kde by mohl „složit 

hlavu“, místo, kam se rád vrací, kde se cítí v bezpečí atd. Vybrané práce, odevzdané do 

dětského oddělení knihovny od úterý 1. října do pátku 8. listopadu, budou při konání akce 

Noc venku vystaveny v předsálí Hankova domu. 

 

Konzerva místo „zpozdného“ 
Nejen výtvarná soutěž pro děti, ale i nápaditá a hlavně velmi potřebná akce obohatila 

6. ročník benefičního projektu Noc venku. Také v tomto roce (celkově již potřetí) se k jejímu 

konání připojila i knihovna, a to tak, že upomínky za pozdní vrácení knih bylo možné po celý 

měsíc říjen opět uhradit v naturáliích. Vítány byly konzervy s hotovými jídly, polévky 

v sáčku, trvanlivé potraviny apod. Připojit se opět mohli i ti, kteří sice vrací knihy včas, ale 

kteří rádi pomohli dobré věci.  

 

Registrace do knihovny zdarma 
Od pondělí 30. září do neděle 6. října se noví čtenáři mohli i v letošním roce zaregistrovat 

v rámci „Týdne knihoven“ do královédvorské městské knihovny na jeden rok zdarma. 

 

100. výročí 1. knihovnického zákona a historie královédvorské 

knihovny 
V roce 1919 (22. července) přijali v naší republice poslanci Revolučního národního 

shromáždění Zákon o veřejných knihovnách obecních č. 430/1919 Sb., díky kterému máme 

jednu z nejhustších sítí knihoven na světě. Při příležitosti připomenutí této události se 

v prostorách knihovny mohli její návštěvníci na připravených panelech alespoň stručně 

seznámit s historií královédvorské knihovny v období let 1919–2019 (blíže o 1. knihovnickém 

zákoně, o jeho významu i o historii královédvorské knihovny viz měsíc červenec této kroniky). 

 

Kurz internetu pro začátečníky/mírně pokročilé 
Od úterý 1. do středy 23. října se v prostorách knihovny Slavoj konal kurz internetu pro 

začátečníky/mírně pokročilé, ve kterém se účastníci seznámili se základy internetu a s jeho 

používáním v praxi. Počet míst byl opět omezen. 

 

„Tibetské mísy“ 
Další z relaxačních procházek Věry Radoňové, s tóny, které vydávají tibetské mísy, gong, 

šamanský buben, dešťová hůl a ostatní nástroje, se uskutečnila v sálku knihovny ve středu 

16. října 2019 od 18:00 hodin. Vstupné 50 Kč.  
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„Nenechte mozek zlenivět“ 
Podle posledních průzkumů se se zvyšováním koncentrace elektroniky v našem životě snižuje 

kvalita naší paměti. Účastníci přednášky Stanislavy Benešové si v sálku knihovny v úterý 

8. října od 10:00 a od 17:00 hodin prostřednictvím koncentračních cvičení a používáním 

paměťových strategií (jako je asociace a vizualizace) ve spojení s paměťovými technikami 

ověřili, že jejich paměť je nejen funkční, ale že dokáže zvládnout mnohem více, než by čekali. 

Vstupné 30 Kč.  

 

Knihovna v měsíci říjnu nezapomněla samozřejmě ani na děti: 

„O ztraceném zajíčkovi“ 
Maňásková pohádka „O ztraceném zajíčkovi“ v podání Loutkového divadla Klíček pro ně 

byla v sálku knihovny připravena v sobotu 12. října od 15:00 hodin. Vstupné 20 a 30 Kč.  

 

Pohádkoterapie: „Mortina“ 
Mortina je holčička trochu jiná než ostatní, protože se jedná o strašidlo. Velice touží po 

kamarádech, se kterými by si mohla hrát, má ale přísný zákaz se komukoliv ukazovat. Mohli 

by se jí totiž leknout. Jednoho dne konečně nastane ta správná příležitost k seznámení – je 

totiž svátek Halloween. Jak vše dopadlo, se děti od 7 let dozvěděly v sálku knihovny v pátek 

18. října na odpoledním programu „Pohádkotrapie“ od 13:30 hodin. Vstupné zdarma. 

 

„Královédvorské knihomrně“ 
V rámci projektu „S knížkou do života – Bookstart“ čekaly v pátek 25. října od 9:30 hodin na 

děti do tří let a od 10:30 hodin na děti od tří do šesti let říkanky, hry, hudební nástroje 

a knížky. Vstupné zdarma. 

Zdroj: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem 

 

ŠKOLSTVÍ 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Prázdniny 
Podzimní prázdniny připadly ve školním roce 2019/2020 na úterý 29. a na středu 30. října 

2019. 

 

„Běh Schulzovými sady“ 
Královédvorské základní školy a zdejší gymnázium uspořádaly v úterý 1. října již 19. ročník 

vytrvalostního závodu „Běh Schulzovými sady“. Start byl ve 12:00 hodin, závodníci byli 

rozděleni do pěti kategorií. „Prvňačky a prvňáky“, „benjamínky“ (2. a 3. třída) a „elévy“ 

(4. a 5. třída) čekala trať 500 metrů, mladší žákyně a žáky (6. a 7. třída) trať 

800 a 1 000 metrů a starší žákyně a žáci závodili na trati 1 000 a 1 500 metrů.  
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Závodu se zúčastnilo 590 závodníků, jeho součástí byla i řada doplňkových soutěží 

organizovaných DDM Jednička. 

Zdroj: pořadatelé akce 

 

Základní škola Schulzovy sady 

„Deváťáci učí prvňáčky“ 
V pondělí 14. října se ve třídě 1. C uskutečnilo projektové vyučování v rámci 

projektu ,,deváťáci učí prvňáčky“. Každý deváťák měl příležitost vžít se do 

role učitele, vyzkoušet si, jak udržet a upoutat pozornost dětí a předat jim 

nové poznatky. Zpočátku bylo na všech vidět mírnou nervozitu, ta ale postupem doby opadla. 

Prvňáčkům se výuka starších spolužáků líbila a již nyní se těší na další společné hodiny, které 

se uskuteční v listopadu a v prosinci. 

 

„Večer s duchy“ 
Ve čtvrtek 31. října se u zadního vchodu budovy „B“ shromáždili s lampiony, lucerničkami 

a s jinými světly malí i velcí zájemci „o setkání s duchy“, které čekala neobyčejná cesta 

nočním světélkujícím parkem. Začátek v 17:00 hodin (děti se akce mohly zúčastnit pouze 

v doprovodu dospělých). 

Zdroj: ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní škola Strž 

Úspěšná malá spisovatelka 
V sobotu 19. října se v Praze konala autogramiáda a slavnostní křest „Čtvrté 

knihy pohádek od dětí pro děti“. A jedním z pozvaných autorů byla i Aneta 

Erbenová, jejíž pohádku „Lesní přátelství“ porota ocenila po jazykové stránce. 

Pohádková kniha vznikla z literárních dílek dětí ve věku do 12 let, které se zapojily do 

soutěže Bambini litera, vyhlášené společností Skanska Reality, a. s. Do soutěže přišlo více 

než 400 pohádek. Odborná porota pod vedením spisovatelky Martiny Drijverové pak ze všech 

příspěvků vybrala 20 nejlepších pohádek, které v knižní podobě vydalo nakladatelství 

Albatros Media.  

Slavnostní odpoledne se uskutečnilo v areálu Corso Court Skanska v Praze. Autoři 

obdrželi „Certifikát Malého spisovatele“ a dárek, následoval křest knihy a autogramiáda 

všech dvaceti autorů. Pro všechny zúčastněné byly připraveny i výtvarné dílničky, malování 

na obličej, fotokoutek, občerstvení a obrovský dort s ilustrací z obálky nové knihy. 

 

Soutěž „Podzvičinsko očima dětí“ 
Součástí bohatého programu, uspořádaného při příležitosti akce „Zavírání turistické sezony na 

Zvičině“, bylo v sobotu 12. října i vyhlášení úspěšných výtvarných prací soutěže 

„Podzvičinsko očima dětí“. 
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V kategorii 1. až 3. třída obsadil druhé místo Jakub Kvaček a 3. místem byla oceněna 

práce Lady Patzeltové, která navštěvuje výtvarný kroužek při ZŠ Strž. V kategorii 4. až 

6. třída zvítězil Antonín Kubík, o druhé místo se podělil František Josef Zima s Jakubem 

Závodným a v kategorii 7. až 9. třída získala třetí místo Natalie Mašínová. Čestným uznáním 

pak porota ocenila práce Viktorie Kokešové, Nicol Klimešové a Anety Erbenové. 

Zdroj: ZŠ Strž Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní škola Podharť 

„Běh Schulzovými sady“ 
Úterý 1. října patřilo tradičnímu běžeckému klání královedvorských škol 

v parku Schulzovy sady, kterého se úspěšně zúčastnili i žáci ZŠ Podharť. 

Výsledkem bylo osmkrát umístění do třetího místa a z tohoto počtu tři první místa. 

V kategorii „Prvňáčci“ byl Oliver Vala třetí; v kategorii „Benjamínci – chlapci“ Lukáš 

Pejcha z 2. A obsadil druhé místo; „Benjamínci – dívky“ Anežka Špačková ze 3. třídy třetí 

místo a „Elévové – chlapci“ Adam Just z 5. A druhé místo. V další kategorii „Mladší dívky“ 

získala Nela Bořková ze 6. B první místo a Sára Divilová ze 7. B třetí místo; v kategorii 

„Mladší chlapci“ byl Matěj Kubíček ze 7. A první a první místo získal také Nikolas Osifčin 

z 9. A v kategorii „Starší chlapci“. 

Zdroj: ZŠ Podharť Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní škola 5. května 

19. ročník vytrvalostního závodu v běhu Schulzovými 

sady 
Ve sportovní akci „Běh Schulzovými sady“ reprezentovali ZŠ 5. května žáci od 

třetí do deváté třídy. Nejlepšího výsledku dosáhl Dan Zemánek ze 3. A, který v kategorii 

„Benjamínci – chlapci“ doběhl ze 74 závodníků jako druhý. 

 

Návštěva hasičů z Bílé Třemešné 
Ve středu 2. října přivítali žáci první a třetí třídy na nádvoří školy hasiče z Bílé Třemešné se 

zásahovým vozem. Ti jim ukázali a popsali veškeré vybavení hasičského auta, děti se mohly 

podívat i do kabiny vozu nebo si vylézt na jeho střechu, kde si prohlédly nádrž s vodou, 

žebříky, filtr na čerpání vody z rybníku a další výbavu. Celá akce byla zakončena ukázkou 

hašení pomocí vodního děla.  

Zdroj: ZŠ 5. května Dvůr Králové nad Labem 
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Základní umělecká škola R. A. Dvorského 
„Vítání občánků“ 
Ve středu 9. října od 14:30 hodin zajistili učitelé hudebního oboru společně 

se svými žáky v konšelské síni Staré radnice kulturní program při „Vítání 

občánků“.  

 

Neformální setkání bývalých žáků a učitelů 
Při příležitosti významného jubilea – 70 let od vzniku ZUŠ R. A. Dvorského – se v sobotu 

12. října uskutečnilo v sále školy od 15:00 hodin setkání bývalých žáků a učitelů. Od 

16:00 hodin pak účastníky setkání čekal koncert bývalých absolventů ZUŠ. 

 

„Orientální show“ 
V sále ZUŠ R. A. Dvorského se v sobotu 19. října od 17:00 hodin uskutečnila „Orientální 

show“, na které vedle sólistů vystoupily i skupiny Afrah, Kasia, dětská skupina Malika, 

bubeníci Perkuto, Jan Prouza se skupinou a další. Vstupenky v ceně 150 Kč (děti do 12 let 

100 Kč) byly slosovatelné o hodnotné ceny. 

 

Říjnový koncert 
První z pravidelných koncertů žáků hudebního oboru se v tomto školním roce v sále školy 

konal ve čtvrtek 24. října od 18:00 hodin. 

 

„Finding Emo“ 
Vernisáž výstavy Marka Bělohlávka se v Galerii Otto Gutfreunda uskutečnila ve čtvrtek 

17. října v 18:00 hodin. Slovem provázel Ladislav Peřina, v hudebním programu vystoupili 

učitelé ZUŠ. Výstava potrvá do pátku 6. prosince 2019. 

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

 

STŘEDNÍ ŠKOLY 

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 
„Královédvorák léčil v Keni“ 
Bývalý student zdejšího gymnázia Tomáš Sychra uspořádal ve čtvrtek 10. října 

od 17:00 hodin v aule královédvorského gymnázia přednášku o svém působení 

v keňské nemocnici, spojenou s promítnutím krátkého filmu a s ukázkami fotografií. Vstupné 

bylo zdarma. Pro zájemce o studium medicíny pak následovala beseda, ve které jim Tomáš 

Sychra přiblížil průběh přijímacího řízení a fungování lékařských fakult a zodpověděl i jejich 

dotazy. 

Zdroj: Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 
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ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Dům dětí a mládeže Jednička 

„Zavírání turistické sezony“ – „Drakiáda“ 
Spolek Podzvičinsko, společně se svými členy a partnery, uspořádal na 

Zvičině v sobotu 12. října „Zavírání turistické sezony“. V letošním roce se 

uskutečnil také „Festival regionálních produktů“, který návštěvníkům ve 25 stáncích nabídl 

tradiční výrobky nejen z Podkrkonoší. Pro děti i dospělé byla připravena „Drakiáda“ (které se 

zúčastnilo 90 draků) a zábava na celé odpoledne. V Raisově chatě byla ke zhlédnutí výstava 

šedesáti dětských prací „Podzvičinsko očima dětí“ – ve 14:00 hodin se uskutečnilo slavnostní 

vyhlášení vítězů této soutěže – oceněno bylo 14 prací a 12 prací získalo čestné uznání. 

Nechyběla ani živá hudba nebo stánek s propagačními materiály z Podkrkonoší i z celého 

Královéhradeckého kraje. 

Zdroj: DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem  

 

„Lesní abeceda“ 
Přednášky „Lesní abeceda“ se ve čtvrtek 17. října zúčastnilo 20 žáků z 1. A ZŠ Schulzovy 

sady. Děti se dozvěděly, jaké jsou funkce lesa v naší krajině a jak bychom se k němu měli 

chovat. 

 

„Procházky časem“ 
V měsíci říjnu se vzdělávacího programu „Procházky časem“ zúčastnilo i 25 studentů z I. C 

královédvorské Střední školy informatiky a služeb, kteří byli rozděleni do dvou skupin. Vedle 

informací o vzniku a o nejstarší historii města, o jeho samosprávě, o obraně ve válečných 

dobách atd. se studenti seznámili i s městskou heraldikou (včetně znaků Žirče a Choustníkova 

Hradiště). Vyprávění doprovázel obrazový materiál. Nebylo zapomenuto ani na různé 

zajímavosti –„poklady“ nalezené v kostelních věžích a věžičkách, chronogram apod. Poté 

studenti vyplňovali pracovní listy, nejúspěšnější družstva dostala drobné ceny a následovala 

exkurze po opevnění a dalších památkách města. 

 

„Na prahu ráje“ 
Tak se jmenovala další z „Rodinných výprav“, jejímž cílem bylo objevování turisticky méně 

známých míst v Českém ráji. Těmi byly nepochybně již první dvě zastávky – malá zřícenina 

hradu Bradlece a „Dolení mlýn“ v Bradlecké Lhotě, který s velkým úsilím opravuje jeho 

majitel. Dnes tak již mlýnu nehrozí spadnutí a je dokonce vybaven i funkčním vodním kolem.  

Překvapení přinesla i návštěva Městského muzea v Lomnici nad Popelkou s betlémy 

a nedávno otevřenou expozicí loveckých trofejí, zpestřením byla krátká zastávka v lomnické 

části Karlov s malebnými roubenkami a nechyběla ani návštěva zříceniny hradu Pařez se 

zbytky věže a s místnostmi vytesanými v pískovcové skále. Výpravy se zúčastnilo 

16 výletníků. 

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

kronikářka 
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Kurz „Tiffany“ 
Kurz „Tiffany“ se uskutečnil v sobotu 5. října 2019 v odpoledních hodinách. Účastnice si na 

něm vyzkoušely nejen to, jakým způsobem je potřeba nařezat příslušné sklo, ale také to, jak 

se provádí jeho broušení, práce s měděnou páskou i letování cínem. 

 

Minitriatlon pro mateřské školy 
Tradiční minitriatlon pro královédvorské mateřské školy se uskutečnil v úterý 15. října 2019 

a zúčastnily se ho děti z MŠ Roháčova, z MŠ Elišky Krásnohorské a z Mateřinky. Na trase na 

ně čekal hod na cíl, překážkový běh a jízda na koloběžkách. Každý ze závodníků získal za 

svoji snahu medaili a sladkou odměnu. 

 

Vzdělávací program – „Já člověk“ 
Jsme všichni stejní, nebo se lišíme? Touto otázkou začíná každý vzdělávací program „Já 

člověk“. Tentokrát na toto téma diskutovalo sedm dětí z královédvorské dětské skupiny 

„Luční koníci“. Na prvním stanovišti na ně čekalo porovnávání se, vážení a měření. Na 

druhém stanovišti si děti pojmenovaly své orgány a dozvěděly se o jejich hlavním úkolu. 

Zjistily také, co je to fonendoskop, poslechly si srdce svého kamaráda, vyzkoušely i ostatní 

své smysly a nechybělo ani cvičení v tělocvičně. 

 

„Všehotrh aneb Bazar tak trochu jinak“ 
Koupit to, co jim chybí, nebo naopak nabídnout to, co jim doma přebývá, mohli návštěvníci 

akce „Všehotrh aneb Bazar tak trochu jinak“. Konala se ve výstavní síni Staré radnice 

v sobotu 26. října od 9:00 do 11:30 hodin a v nabídce bylo podzimní a zimní oblečení a obuv 

pro děti i dospělé, sezónní sportovní potřeby a pomůcky, módní doplňky, kočárky, hračky, 

knihy, dekorace, vlastní výrobky atd. Za prodejní místo uhradili prodejci (kterých se sešlo 

třináct) jednorázový poplatek ve výši 50 Kč, nakupující (kterých bylo kolem dvou set) měli 

vstup zdarma. 

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

upravila kronikářka 

 

„Ať žijí duchové“ 
Halloweenská „přespávačka“ čekala na děti v „Jedničce“ během podzimních prázdnin. Od 

úterý 29. do středy 30. října byl pro děti připraven nabitý program plný her, tvoření 

a strašidelné zábavy, nechyběl ani pěší výlet do strašidelně vyzdobené zoo a večerní stezka 

odvahy mezi duchy. Domů si děti odnesly množství zážitků, ručně vydlabané a vyřezané 

dýně, halloweenský svícínek nebo popcornovou ruku.  

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

upravila kronikářka 
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Podzimní turnaj v bowlingu 
Prvního bowlingového turnaje v tomto školním roce, který se konal o podzimních 

prázdninách, se 30. října zúčastnilo 22 dětí. Ty byly rozděleny do třech kategorií podle 

ročníku svého narození a soutěžily na třech drahách, nejsilnější byla druhá kategorie. Po dvou 

hrách následovalo vyhodnocení, všechny děti si odnesly lízátko a ti nejlepší z kategorií také 

drobnou cenu. Nejlepším hráčem turnaje se stal Štěpán Lexa, který soutěžil ve druhé kategorii 

a „naházel“ celkem 166 bodů. 

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

upravila kronikářka  

 

Mateřské centrum Žirafa 

„Logohrátky“ 
„Logohrátky“ byly pro zájemce v Mateřském centru Žirafa připraveny ve 

středu 2., 9. a 16. října od 9:30 hodin. 

 

„Výtvarná dílnička“ 
V pondělí 7. a 14. října byla od 9:00 do 12:00 hodin pro všechny, kteří si v rámci programu 

chtěli vytvořit vlastní výrobek, při kterém se rozvíjí tvořivost dětí, připravena „Výtvarná 

dílnička“. Kdo tvořit nechtěl, mohl si přijít jen tak pohrát. Vstupné 40 Kč. 

 

„Podzimní bazárek dětského oblečení“ 
Další bazárek dětského oblečení se uskutečnil od pondělí 14. do úterý 15. října, od 9:00 do 

12:00 a od 14:00 do 17:00 hodin. 

 

„Krizová období v životě dítěte“ 
Mgr. Jana Bartoňová, pedagožka a laktační poradkyně, ve své přednášce posluchače nejen 

seznámila s krizovými obdobími v životě dítěte, ale posluchačům, kteří se na ni obrátili se 

svými dotazy, také poradila. Přednáška se konala ve čtvrtek 17. října od 9:30 hodin. 

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

 

ZPRÁVY ZE SPORTU 

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem 

„Památný den Sokolstva“ a „Kameny zmizelých“ 
Členové sokolské organizace, která patří k nejstarším spolkům v naší 

republice, se po vzniku Protektorátu Čechy a Morava velice aktivně zapojili 

nejen do činností odbojových organizací, ale vytvořili i vlastní organizaci 

s názvem „Obec sokolská v odboji“. Tato skutečnost nezůstala Němcům dlouho utajena. 

Roku 1939 byl K. H. Frank povýšen na SS–Gruppenführera a zároveň byl jmenován velitelem 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1939
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gruppenf%C3%BChrer
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policie a říšským sekretářem Protektorátu Čechy a Morava pod vedením říšského protektora 

Konstantina von Neuratha (v této funkci byl nazýván „krvavý pes Frank“). Dne 12. dubna 

1941 Frank nařídil zastavení činnosti Sokola. Sokolové se ale nadále tajně scházeli 

a spolupracovali i se zahraničními kolegy, o čemž německá tajná policie věděla. V září roku 

1941 byl Konstantin von Neurath de facto z funkce říšského protektora odvolán a na místo 

zastupujícího říšského protektora nastoupil generál SS Reinhard Heydrich, který krátce po 

svém jmenování nechal několik sokolských představitelů popravit.  

Tak zvané konečné vypořádání se Sokolem proběhlo v noci ze 7. na 8. října téhož roku 

při „Akci Sokol“, ve které podle připravených seznamů byli zatčeni sokolští funkcionáři 

z ústředí, žup, a dokonce i z jednot, kteří pak následně byli uvězněni v Osvětimi. Podle zprávy 

R. Heydricha o „Akci Sokol“, zaslané 11. října 1941 do Berlína Hitlerovi, bylo zatčeno asi 

5 000 lidí, v Čechách pouze muži, na Moravě ale i ženy (v roce 1945 se jich z tohoto počtu do 

svých domovů vrátilo 46!). Všichni byli uvězněni bez soudu, bez důkazu o jakémkoliv 

provinění, pouze proto, že byli činnými členy Sokola.  

Ve stejný den také Heydrich podepsal úřední výnos o rozpuštění České obce sokolské 

a její majetek byl zabaven (za války bylo uvězněno více než 12 000 sokolů, z nichž 

2 139 zahynulo v koncentračních táborech a 1 162 bylo popraveno). 

Na začátku letošního roku byl „Památný den Sokolstva“ (8. říjen) usnesením 

Parlamentu ČR a senátu zařazen mezi významné dny (nikoliv státní svátky) České republiky. 

Jako připomínku tohoto smutného výročí připravily mnohé sokolské jednoty pro své členy 

symbolické sokolské kokardy.  

 
Stolpersteiny jsou kostky s mosazným povrchem vsazené podle projektu německého umělce 

Gűntera Demniga do chodníku. Připomínají osudy lidí, kteří byli nacisty deportováni a poté 

zavražděni v koncentračních táborech, kteří byli vyhnáni ze svých domovů nebo dohnáni 

k sebevraždě. Ve velké většině případů se jednalo o osoby židovského původu. Stolpersteiny 

se zpravidla nacházejí před posledním místem pobytu obětí. Gűntera Demniga napadla tato 

myšlenka již v roce 1993. V roce 1994 se v jednom z kostelů v Kolíně nad Rýnem konala 

výstava a v roce 1995 Demnig vsadil první kameny do dlažby v Kolíně a v Berlíně (tehdy 

ještě bez povolení městských úřadů), první „legální“ kameny pak položil 19. července 1997 

v Rakousku. Do července 2017 bylo položeno kolem 61 000 kamenů ve 22 zemích Evropy, 

o rok později je uváděno již přibližně 67 000 kamenů. 

 „Kameny, o které je třeba klopýtnout (zavadit pohledem, zakopnout)“ – většina 

jazyků pro tyto památníky přebírá německý výraz, který je od roku 2006 v Německu a od 

roku 2013 v Evropské unii částečně patentován. Do tohoto projektu se v roce 2008 zapojila 

i Česká unie židovské mládeže, jejíž členové přišli s českým názvem „Kameny zmizelých“ 

(v češtině se tak oba tyto pojmy užívají alternativně).  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Policie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Protektor%C3%A1t_%C4%8Cechy_a_Morava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Konstantin_von_Neurath
https://cs.wikipedia.org/wiki/1941
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gunter_Demnig
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nacismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Koncentra%C4%8Dn%C3%AD_t%C3%A1bor
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDid%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kol%C3%ADn_nad_R%C3%BDnem
https://cs.wikipedia.org/wiki/2008
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_unie_%C5%BEidovsk%C3%A9_ml%C3%A1de%C5%BEe
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První „Kameny zmizelých“ byly na našem území zasazeny 8. října 2008 v Praze, kde 

jich k 17. srpnu 2018 bylo položeno více než 265. V našem kraji byl v roce 2012 položen 

jeden „Kámen“ v Kostelci nad Orlicí a v roce 2016 pět „Kamenů“ v Náchodě. V roce 2019 

pak byly „Kameny zmizelých“ položeny v mnoha našich městech a obcích.  

 

Do protinacistického odboje byli zapojeni také královédvorští sokolové. Mezi ty, kteří 

zaplatili za svobodu naší země svým životem, patří i Jaroslav Bilina, JUDr. František Pařez 

a královédvorský rodák Karel Ježek. 

Jaroslav Bilina se 11. března 1929 stal nejmladším členem obecního zastupitelstva 

a ve svých 33 letech byl zvolen starostou města. Za jeho působení bylo v našem městě v roce 

1933 otevřeno moderní Tyršovo koupaliště, v roce 1935 město přistoupilo k rozsáhlé úpravě 

v okolí kostela sv. Jana Křtitele a k vybudování městské tržnice. Bylo zrenovováno muzeum, 

rozšířen vodovod, zlepšila se bytová otázka i výstavba nových bytů, byla otevřena obchodní 

akademie, v roce 1936 město uspořádalo velkolepou „Tekstilní a krajinskou výstavu“ atd. Po 

okupaci ale 20. prosince 1939 musel Bilina pod nátlakem rezignovat na funkci starosty. 

Ponechal si sice členství v radě a v obecním zastupitelstvu, 22. února 1940 byl však donucen 

k rezignaci i z těchto funkcí. Při heydrichiádě, 3. června 1942, došlo k náhlé prohlídce, ve 

13:00 hodin byl Jaroslav Bilina zatčen a 5. června v 7:00 hodin ráno popraven v Pardubicích 

na Zámečku. Bylo mu 46 let. Jeho jméno nese jedna z královédvorských ulic, byl mu udělen 

Československý válečný kříž 1939 in memoriam a v roce 2000 se stal čestným občanem 

našeho města. Ocenění mu bylo uděleno na zasedání městského zastupitelstva 4. dubna 2000. 

Slavnostní akt, během kterého doklad o jeho čestném občanství města in memoriam převzali 

Bilinova dcera Zdeňka Syrovátková a syn Miroslav Bilina, se uskutečnil 10. května 2000 

v konšelské síni Staré radnice. 

JUDr. František Pařez působil v našem městě jako advokát. Byl starostou 

Tělocvičné jednoty Sokol a Pěvecké jednoty Záboj, prvním náměstkem župy Podkrkonošské 

– Jiráskovy i předsedou místního odboru Národní jednoty Severočeské. Z jeho podnětu byla 

na podzim roku 1940 zahájena tzv. sociální akce – pořádání finanční sbírky na podporu rodin 

zatčených okupanty. Když v noci ze 7. na 8. října 1941 bylo zatčeno 136 předních činovníků 

ČOS, žup a jednot, byl mezi zatčenými i Dr. Pařez. Prošel věznicemi v Hradci Králové, 

v Praze a v Terezíně a 15. ledna 1942 byl převezen se skupinou sokolů do Osvětimi. Zde 

těžká fyzická práce, nedostatek jídla a nedostatečné oblečení vedly k jeho celkovému 

vyčerpání, k těžkým omrzlinám a k prudkému zápalu plic, takže 2. února 1942 Dr. Pařez ve 

věku 57 let zemřel. 

Řídící učitel Karel Ježek učil na dvoutřídní obecné škole v Doubravici, byl cvičitelem 

i úspěšným sokolským závodníkem, župním vedoucím pobytu v přírodě a župním 

místonáčelníkem, členem sokolského ochotnického spolku, organizoval školní besídky 

i sokolské akademie, z jeho podnětu vzniklo také nedaleko Doubravice sokolské tábořiště 

(které dnes nese jeho jméno). Za druhé světové války byl zapojen do sokolské odbojové 

organizace Jindra, do skupiny S21B. V červnu 1942 měl za úkol připravit úkryt pro 

parašutistu J. Potůčka, zapojeného do atentátu na R. Heydricha. Parašutista se i s vysílačkou 

Libuše měl ze svého úkrytu v Bohdašíně přesunout na tábořiště (nyní „Ježkov“). Po vyzrazení 

ale došlo k zatýkání členů odbojové skupiny. Čtyřicetiletý Karel Ježek byl 2. července 1942 

gestapem zatčen přímo ve škole a stanný soud ještě týž den vynesl i rozsudek – trest smrti. 

Rozsudek byl vykonán 9. července 1942 v Pardubicích na Zámečku. 
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V úterý 8. října 2019 byl v 15:00 hodin TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem odhalen „Kámen 

zmizelých“ Karlu Ježkovi před budovou bývalé doubravické školy. V 16:00 hodin byl na 

Benešově nábřeží č. p. 1253 odhalen „Kámen zmizelých“ Jaroslavu Bilinovi a v 17:00 hodin 

ve Švehlově ulici č. p. 46 JUDr. Františku Pařezovi. Pietní akt vyvrcholil na stadionu 

u pomníku sokolských obětí, kde byl v 18:00 hodin rozvinut nový prapor Sokola Dvůr 

Králové nad Labem.  

V závěru této akce, nad kterou záštitu přijal starosta města, vypustili její účastníci po 

Labi sokolská světla, která symbolizují sokolské duše, které své životy položily za vlast.  

Zdroj: TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem a Wikipedie 

 

TS Attitude Dvůr Králové nad Labem 

„Move“ 
Již 3. ročník této akce pro děti i dospělé se uskutečnil v neděli 13. října. Na 

zájemce čekaly různé skupinové lekce, přednášky, ochutnávky, služby 

i soutěže o ceny. Vstupné bylo dobrovolné. 

A jaký byl program? 

Od 8:30 do 9:30 hodin „Cvičíme pro zdravá záda (ukázka), tejpování“; od 9:00 do 

10:00 hodin „Jóga v síti pro děti“ – pro děti od 7 do 15 let, klidné, ale velice zábavné cvičení 

vhodné pro úplné začátečníky; od 9:30 do 10:30 hodin – pole dance – tanec na tyči, základní 

postavení, otočky a další prvky, pro ženy 15 let+; od 10:00 do 11:00 hodin – street dance (věk 

5 až 10 let) – „Tančíme v bublinkách“; od 10:00 do 11:00 hodin „Začínáme ve fitness“ – 

krátký trénink vhodný pro úplné začátečníky, pro všechny věkové kategorie, ženy i muže; od 

11:00 do 12:00 hodin „Tanec v páře“ – street dance pro 10+; od 11:00 do 12:00 hodin analýza 

složení těla, diskrétní měření na váze Tanita – zjišťování tělesné hmotnosti, procenta 

tělesného tuku, procenta tekutin v těle, svalové hmoty, hmotnosti kostí, bazálního 

metabolismu, hodnocení zdravé úrovně viscerálního tuku, metabolického věku, hodnocení 

fyzické kondice; od 14:00 do 16:00 hodin opičí dráha pro děti, malování na obličej, soutěže 

o ceny; od 16:00 do 17:00 hodin jóga v síti pro dospělé, akrobacie pro začátečníky, pro věk 

minimálně 15 let; od 16:00 do 17:00 hodin kruhový trénink pro děti od 10 let; od 17:00 do 

18:00 hodin – chair dance pro ženy začátečnice 20+; od 18:00 do 19:00 hodin funkční trénink 

pro děti i pro dospělé; od 18:00 do 19:00 hodin – pole dance pro začátečnice, děvčata od 7 do 

15 let; od 19:00 do 20:00 hodin relax v síti – pro dospělé. 

Zdroj: TS Attitude Dvůr Králové nad Labem 

 

SAFARI PARK DVŮR KRÁLOVÉ 

„Týden duchů“ 
Dlabání dýní, noční pozorování netopýrů (26. října), komentované 

procházky s loučemi (27. a 28. října) a Africký duch (26. až 28. října) byly 

náplní „Týdne duchů“, který se těšil velkému zájmu návštěvníků. 
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„Přírodní atrakce Kapského města“ 
Přednášku Dany Holečkové „Přírodní atrakce Kapského města“ mohli zájemci 

v konferenčním sále Hotelu Safari Lodge navštívit ve čtvrtek 31. října od 18:00 hodin. 

Přednášející přiblížila Kapské město, ležící na jihu Jihoafrické republiky, které se klimaticky 

podobá jihu Evropy. Velkým lákadlem pro milovníky přírody je Stolová hora, turisté mohou 

navštívit kolonii tučňáků, vyjet si turistickou lodí na moře za lachtany nebo se s odborným 

průvodcem vypravit za tlupou paviánů. Vstup na přednášku byl zdarma. 

Zdroj: Safari Park Dvůr Králové 

 

DALŠÍ UDÁLOSTI VE MĚSTĚ A V JEHO OKOLÍ 

Nález bronzových náramků a sekery u Dvora Králové nad Labem 
Nedaleko našeho města byl na počátku druhé poloviny měsíce října učiněn opravdu nevšední 

objev. Byl zde nalezen bronzový poklad, který je zvláště cenný tím, že se jedná o první 

ucelený soubor z mladší doby bronzové, tedy z období 1 500 let před naším letopočtem. 

Poklad tvoří dva náramky zdobené rytinami a polovina sekery s tulejí (pouzdrem). V okolí 

nálezu nebyla objevena žádná keramika, předpokládá se tedy, že nález nedokládá žádné 

stabilní osídlení v této oblasti. Neví se také, proč lidé v pravěku tyto předměty do země 

úmyslně zakopali. Soubor mohl sloužit jako zdroj kovu, který byl v té době velice ceněný, 

nebo byl zakopán v době ohrožení, případně k tomu vedly kultovní důvody a předměty byly 

obětinami. 

Pravěkých nálezů je na Trutnovsku velice málo, i když jich v posledních deseti letech 

přece jen přibývá. Štípané nástroje a fragmenty keramiky z různých etap dějin dokazují, že 

pravěcí lovci sledující zvěř procházeli i oblastí Trutnovska. Hledači kovů a archeologové 

zatím ale nacházeli většinou jen jednotlivé nálezy bronzových seker. Jediný náramek byl 

nalezen ve druhé polovině 20. století u Choustníkova Hradiště, existuje i informace o nálezu 

souboru bronzových nápažníků a nákrčníků, neví se ale, kde se nález v současnosti nachází, 

protože nálezce ho neodevzdal. Královédvorský objev je tak významný tím, že se nejedná 

o ojedinělý předmět, nýbrž o soubor předmětů. 

Zdroj: ČT24 a idnes 

 

Old Racing Club Dvůr Králové nad Labem 

„Dvorská burza neboli Bleší trh“ 
Oblíbenou burzu mohli návštěvníci na královédvorském dopravním hřišti 

navštívit v neděli 27. října 2019 od 9:00 do 13:00 hodin.  

Zdroj: Old Racing club Dvůr Králové nad Labem 
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Řecko-český spolek Dvůr Králové nad Labem 

Kurzy řeckých tanců 
Řecko-český spolek Dvůr Králové nad Labem upořádal v sobotu 5. a 19. října 2019 od 

16:00 do 18:00 hodin v sále Taneční skupiny Attitude na Slovanech kurzy řeckých tanců. 

Cena za jeden kurz činila 100 Kč. 

Zdroj: Řecko-český spolek Dvůr Králové nad Labem 

 

Junák – český skaut, středisko Zvičina 

Zážitky z „World Scout Jamboree 2019“ 
Účastníci české výpravy celosvětového setkání skautů v Západní Virginii, 

Filip Piuát Mostecký a Mikuláš Miky Bartoň, seznámili širokou veřejnost na 

besedě v sále evangelické fary v pátek 25. října od 19:00 hodin s tím, co je to 

vlastně Jamboree, jak celá akce probíhala a co všechno na setkání skautů z celého světa zažili. 

Jejich vyprávění doplnily fotografie z této akce i z pětidenního putování po východním 

pobřeží. 

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

 

Římskokatolická farnost sv. Jana Křtitele 

Dvůr Králové nad Labem 
„Princezna Anežka Česká, přímluvkyně za mír a svobodu“ 
K 30. výročí 17. listopadu připravila Římskokatolická farnost ve Dvoře Králové nad Labem 

v kostele sv. Jana Křtitele výstavu „Princezna Anežka Česká, přímluvkyně za mír a svobodu“. 

Anežka Přemyslovna, dcera Přemysla Otakara I. a Konstancie Uherské a sestra 

Václava I., patřila k nejvýznamnějším představitelkám panovnické dynastie Přemyslovců. 

Působila jako řeholnice – abatyše kláštera Na Františku v Praze a byla výraznou osobností 

tehdejšího politického, kulturního i společenského života. Vynikala diplomatickými 

schopnostmi, v roce 1249 se například významně podílela na usmíření svého bratra s jeho 

synem, pozdějším králem Přemyslem Otakarem II. Známá je také její charitativní činnost. 

V roce 1874 byla papežem Piem IX. blahořečena a 12. listopadu 1989 (tedy pouhých pět dnů 

před začátkem sametové revoluce) byla papežem Janem Pavlem I. svatořečena. 

Vernisáž výstavy se uskutečnila v neděli 27. října ve 14:00 hodin (na pátek 1. a na 

středu 6. a 13. listopadu byla od 14:00 hodin naplánována i komentovaná prohlídka výstavy), 

vstupné bylo dobrovolné. 

Zdroj: Římskokatolická farnost sv. Jana Křtitele Dvůr Králové nad Labem 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99emyslovci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Abaty%C5%A1e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ane%C5%BEsk%C3%BD_kl%C3%A1%C5%A1ter
https://cs.wikipedia.org/wiki/1249
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Husův sbor Církve československé husitské  

„Mistr Jan Hus“ 
V modlitebně královédvorského Husova sboru se ve středu 30. října 2019 

uskutečnila přednáška ThDr. Martina Chadima, ThD., „Mistr Jan Hus“. Začátek 

v 16:00 hodin. 

Zdroj: Husův sbor CČH Dvůr Králové nad Labem 

 

Hasičský záchranný sbor České republiky 
Výjezdy jednotky profesionálních hasičů ze Dvora 

Králové nad Labem v měsíci říjnu 
Měsíc říjen byl pro královédvorské profesionální hasiče opravdu náročný. 

Královéhradeckým krajem se na přelomu měsíce září a října prohnalo 

doslova aprílové počasí. Výsledkem bylo více než 70 výjezdů hasičských 

sborů k událostem způsobeným poryvy větru. Potvrdila se tak předpověď meteorologů, kteří 

předpovídali z neděle na pondělí rychlost větru v rozmezí 70 až 90 km/hodinu. Zatímco noc 

z neděle na pondělí byla ještě z hlediska výjezdů hasičů klidná, od pondělního rána se hasiči 

nezastavili. Nejvíce výjezdů měli mezi desátou hodinou dopoledne a druhou hodinou 

odpolední, poté intenzita větru začala slábnout. Následně hasiči z pozemních komunikací 

odstraňovali spadlé stromy a popadané větve, na některých místech vítr poškodil i střešní 

krytiny, větší materiální škody ani zranění osob vítr naštěstí nezpůsobil. 

Na Trutnovsku hasiči řešili osm událostí, a to v Hostinném, ve Dvoře Králové nad 

Labem, v Kunčicích nad Labem, v Doubravici, v Dubenci nebo v Trutnově. 

Ve Dvoře Králové nad Labem byli navíc královédvorští profesionální hasiči 

a dobrovolní hasiči z Bílé Třemešné, z Hajnice a ze Žirče přivoláni v nočních hodinách 

k požáru v závodě v Eklově ulici, kde došlo k zahoření kašírovacího stroje. Požár byl naštěstí 

před příjezdem jednotek uhašen práškovým hasicím přístrojem, takže hasiči pouze zastavili 

únik oleje ze stroje a odvětrali prostory. 

V úterý 1. října odpoledne byli hasiči přivoláni k havárii do ulice Vrchlického, kde 

bagr při provádění zemních prací překopl plynovou přípojku. Museli tak preventivně 

evakuovat 18 osob, naštěstí přivolaní pracovníci plynáren přívod plynového potrubí v této 

oblasti uzavřeli, takže se lidé mohli v krátké době vrátit do svých domovů. 

V úterý 15. října zasahovali hasiči kolem 10. hodiny při odstraňování nákladního 

auta s uhlím, které z důvodu technické poruchy uvízlo v kolejišti na železničním přejezdu. 

Nejbližší vlak měl projet tímto místem zhruba za půl hodiny, na místo proto byl přivolán také 

vyprošťovací automobil z trutnovské stanice a o vzniklé situaci byl informován výpravčí na 

zdejším nádraží. S pomocí jiného nákladního auta se nakonec naštěstí uvízlé vozidlo podařilo 

ze železničního přejezdu během několika minut vyprostit. 

Před polednem téhož dne přijalo krajské operační a informační středisko 

HZS Královéhradeckého kraje hlášení o požáru v bytovém domě v Tyršově ulici. Z oken 

jednoho bytu ve druhém nadzemním podlaží měl vycházet kouř a plameny, uvnitř se měly 

nacházet osoby. Na místo bylo postupně vysláno sedm jednotek hasičů – profesionální hasiči 

ze Dvora Králové nad Labem, z Trutnova a z Jaroměře a JDH Bílá Třemešná, Hajnice, Žireč 

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=1062052&x=300&y=300&hash=54499a3398da611274946ef3ce22a829&ratio=1
http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=702153&x=800&y=599&hash=7149fc351594ff5523091c8917f8a380&ratio=1
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a Dubenec. Po provedení prvotního průzkumu ohlásil velitel zásahu, že všechny osoby se již 

nacházejí mimo dům, likvidace požáru pak byla ohlášena těsně před 13. hodinou. 

Zdravotnická záchranná služba si do své péče převzala tři osoby (dvě civilní a mezi 

zraněnými byl také jeden hasič, který se nadýchal zplodin hoření). Přímá škoda, kterou požár 

způsobil, byla vyčíslena zhruba na 600 tisíc korun, škoda ale vznikla nejen na zasažené 

bytové jednotce, ale také na sousedním bytě. Díky rychlému zásahu hasičů však byly 

uchráněny hodnoty ve výši asi 10 milionů korun. Příčina vzniku požáru je předmětem dalšího 

vyšetřování.  

 

Cvičení Integrovaného záchranného systému na královédvorském 

letišti 
Na královédvorském letišti se v pátek 25. října 2019 konalo cvičení Integrovaného 

záchranného systému. Zúčastnilo se ho několik sborů, složky záchranářů a městská policie 

a vše se uskutečnilo bez jakýchkoliv problémů. 

Zdroj: HZS Královéhradeckého kraje 

 

Řád svatého Huberta Kuks 

26. „Svatohubertská slavnost“ v hospitálu Kuks 
Juniorská soutěž ve vábení; dětská soutěž „S Hubertem do lesa“; ukázky 

sokolnictví a kynologie; vystoupení trubačů a sboru Řádu svatého Huberta; 

laserová 4D lukostřelba; prohlídka hospitálu s 50% slevou; kontaktní zoo koutek pro děti; 

stánkový prodej mysliveckého zboží; „Svatohubertská mše“; velká gastro soutěž o ceny či 

zvěřinové hody, tak takový byl program 26. „Svatohubertské slavnosti“ v hospitálu Kuks. 

Konala se v sobotu 5. října 2019 od 10:00 hodin ve spolupráci s Hospitální nadací Františka 

Antonína hraběte Sporcka a zakončila ji světelná show. 

Zdroj: Řád svatého Huberta Kuks, 26. ročník „Svatohubertských slavnosti“ 

 

Domov sv. Josefa v Žirči 

Arnika „léčí“ již 17 let 
V říjnu si obyvatelé Domova sv. Josefa společně s Arnikou připomněli již 

17. výročí vzniku tohoto spolku dobrovolníků. Zhruba čtyřicítka nadšenců všech 

věkových skupin, od studentů až po seniory, pomáhá v královédvorské Diakonii 

a v Domově důchodců, nejvíce se však věnuje právě klientům Domova sv. Josefa, s nimiž se 

účastní nejrůznějších akcí nejen v samotném „Domově“, ale jezdí s nimi na výlety, na 

nákupy, do divadel atd. 
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Muzikálové hvězdy zpívaly pro Domov sv. Josefa  
Kostel sv. Mikuláše v Horní Brusnici po delší době opět „praskal ve švech“. Ve středu 2. října 

zde totiž celá plejáda umělců z českých muzikálových scén vystoupila na benefičním koncertu 

s názvem „Muzikál v kostele“, který pro Domov sv. Josefa uspořádal moderátor FTV Prima 

Josef Mádle. 

Několik set přítomných diváků, mezi kterými nechyběli klienti „Domova“, i všechny 

účinkující přivítal nejprve zdejší farář Ľubomír Pilka, večerem provázeli Gabriela Lašková 

a Josef Mádle. Začátek koncertu byl věnován vzpomínce zesnulého Karla Gotta a pak se již 

kostelem rozezněly slavné muzikálové i filmové písně. Mezi interprety nechyběla jména jako 

Pavel Vítek, Bohuš Matuš, Michaela Tomešová, Tomáš Löbl, Elis Ochmanová, Lukáš 

Randák, Markéta Poulíčková, Šimon Fikar, Jan Kopečný nebo skupina Diamantes. Vynikající 

pěvecké výkony v působivém prostředí kostela sv. Mikuláše i nadšené reakce diváků 

vytvářely dohromady nezaměnitelnou atmosféru. 

Na závěr koncertu byl na podium pozván vedoucí Domova sv. Josefa, Dominik 

Melichar, aby od pořadatelů převzal darovací šek v hodnotě 146.000 Kč, výtěžek z této akce. 

Celá částka bude použita na výměnu více než sto let starých oken. 

 

„Podzimní dílničky“ 
Aktivizační pracovníci Domova sv. Josefa využili pondělí 21. října jako neprovozní den 

místní kavárny Café Damián a uspořádali v ní pro klienty podzimní tvořivou dílničku. 

Ti se tak podle svých schopností a zdravotních možností vrátili na chvíli „zpět do 

školních let na hodiny pracovních činností či výtvarné výchovy“ a vyzkoušeli si různé 

techniky „podzimního tvoření“, ať již se jednalo o tradiční obtiskování listů a malování 

vodovými barvami nebo o výrobu věnečků a náhrdelníků ze šípků či malých granátových 

jablíček, jejichž zdrojem byla místní bylinková zahrada. Výtvarnou činnost jim zpříjemnila 

také dobrá káva, čerstvě napečený štrůdl a koláče a svými „výtvarnými dílky“ si vyzdobili 

„Domov“.  

 

„Pojďte s námi do pohádky“ 
Ve středu 30. října zavítaly Do Café Damián děti ze ZUŠ F. A. Šporka z  Jaroměře se svým 

hudebním vystoupením „Pojďte s námi do pohádky.“ Komorní sbor „Bel canto“ (v překladu 

„krásný zpěv“) hudebního oboru přijel v  počtu devíti žáků, o instrumentální doprovod na 

klávesy se postaral ředitel ZUŠ Vlastimil Kovář, který celým pořadem také provázel. Během 

necelé hodiny si tak posluchači vyslechli známé písně z  filmů „Ať žijí duchové“, „Honza 

málem králem“, „Princové jsou na draka“, „Jak se budí princezny“, „Princ a Večernice“ nebo 

„Rebelové“, v  řadě populárních písní nemohlo samozřejmě chybět ani „Královské reggae“. 

Klienti si vystoupení dětí „vychutnali“ nejen v samotném Café Damián, ale i na 

sluníčku před kavárnou, koncert přilákal ale také personál „Domova“, místní obyvatele 

a náhodné chodce. 

Zdroj: Domov sv. Josefa v Žirči 
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POČASÍ V NAŠEM MĚSTĚ 

Počasí v měsíci říjnu 
Minimální teploty se v říjnu 2019 pohybovaly v rozmezí od -4,8 °C (ve čtvrtek 31. října) do 

+8,4 °C (ve středu 9. a 16. října 2019). Jen pro srovnání, v roce 2018 se tyto teploty 

pohybovaly v rozmezí od -0,3 °C do +7,9 °C. 

Maximální teploty dosahovaly v říjnu rozmezí od +8,1 °C (ve čtvrtek 31. října) do 

+21,8 °C (v pondělí 21. října 2019). Po extrémně teplém počasí ve druhé polovině měsíce 

došlo v naší zemi v pondělí 28. října k výraznému ochlazení. V roce 2018 se rozmezí 

maximálních teplot pohybovalo od +4,6 °C do +22,2 °C.  

I v tomto měsíci ještě maximální teploty přesáhly v roce 2019 sedmkrát hodnotu 

+20 °C, v roce 2018 to bylo dokonce v jedenácti případech. 

Zdroj informací: meteostanice Gymnázia Dvůr Králové nad Labem 

 

TEPLOTY V ŘÍJNU 2019 

Datum Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota 

1. 10. 2019 + 5,1 °C + 11,1 °C + 18,6 °C 

2. 10. 2019 + 4,5 °C + 10,4 °C + 15,6 °C 

3. 10. 2019 + 2,3 °C   + 5,6 °C   + 9,9 °C 

4. 10. 2019 + 2,8 °C   + 6,9 °C + 10,8 °C 

5. 10. 2019 + 5,7 °C   + 6,8 °C   + 8,3 °C 

6. 10. 2019 + 1,0 °C   + 5,1 °C   + 9,4 °C 

7. 10. 2019 - 1,9 °C   + 3,5 °C + 11,3 °C 

8. 10. 2019 - 2,3 °C   + 3,3 °C   + 9,3 °C 

9. 10. 2019 + 8,4 °C + 10,2 °C + 14,0 °C 

10. 10. 2019 + 6,5 °C   + 8,5 °C + 10,6 °C 

11. 10. 2019 + 4,5 °C   + 9,2 °C + 13,3 °C 

12. 10. 2019 + 3,6 °C + 11,9 °C + 20,8 °C 

13. 10. 2019 + 6,1 °C + 12,6 °C + 21,3 °C 

14. 10. 2019 + 6,3 °C + 12,5 °C + 20,1 °C 

15. 10. 2019 + 7,4 °C + 13,0 °C + 20,1 °C 

16. 10. 2019 + 8,4 °C + 10,8 °C + 14,3 °C 

17. 10. 2019 + 3,1 °C   + 9,5 °C + 18,4 °C 

18. 10. 2019 + 5,8 °C + 10,3 °C + 17,5 °C 

19. 10. 2019 + 4,6 °C   + 9,5 °C + 16,2 °C 

20. 10. 2019 + 6,3 °C + 10,5 °C + 16,4 °C 
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TEPLOTY V ŘÍJNU 2019 

Datum Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota 

21. 10. 2019 + 6,7 °C + 12,5 °C + 21,8 °C 

22. 10. 2019 + 6,7 °C + 11,9 °C + 20,1 °C 

23. 10. 2019 + 7,7 °C + 12,2 °C + 18,4 °C 

24. 10. 2019 + 5,5 °C + 11,7 °C + 21,3 °C 

25. 10. 2019 + 3,8 °C   + 7,0 °C   + 9,6 °C 

26. 10. 2019 + 3,7 °C   + 9,5 °C + 18,7 °C 

27. 10. 2019 + 2,8 °C   + 9,8 °C + 18,0 °C 

28. 10. 2019 - 0,6 °C   + 5,3 °C   + 9,6 °C 

29. 10. 2019 - 0,9 °C   + 2,8 °C   + 9,2 °C 

30. 10. 2019 - 3,1 °C   + 2,1 °C   + 8,3 °C 

31. 10. 2019 - 4,8 °C    - 0,3 °C   + 8,1 °C 

 

ZAJÍMAVOSTI Z DOMOVA 

Malá proočkovanost proti závažným chorobám v naší republice 

přináší problémy 
Povinné očkování dětí proti různým infekčním chorobám, prováděné v naší republice na 

přelomu padesátých a šedesátých let minulého století, výrazně přispělo k poklesu závažných 

onemocnění populace, často spojených s trvalými následky na celý život, v krajních případech 

vedoucích dokonce k úmrtí malých pacientů. Na dlouhá léta se tak v naší zemi při těchto 

onemocněních průběh nemocí projevoval pouze mírnými příznaky, některé nemoci se 

podařilo i zcela vymýtit nebo omezit jejich výskyt na ojedinělé případy. 

Příliv nových obyvatel v nedávné době ze zemí, kde se tato onemocnění vyskytují 

mnohdy ve značné míře a proočkovanost populace je minimální, i názory některých skupin, 

které přesvědčují české rodiče, že očkování je škodlivé a může jejich děti poškodit, s sebou 

v této oblasti přinášejí závažné problémy. Málokdo si asi dovede představit zoufalství a strach 

rodiny, ze které byla matka s miminkem, narozeným před několika dny a s dalším malým 

dítětem na běžné zdravotní kontrole a po jejím absolvování ji v místě bydliště navštívila 

zdravotní pracovnice se sdělením, že v čekárně s ní byl i dospělý člověk nakažený 

spalničkami… Tak malé miminko proti této nemoci ještě nemůže být očkováno, rodina se tak 

rázem ocitla v karanténě a prožila několik bezesných nocí, neboť následky případného 

onemocnění miminka touto nemocí mohly být fatální. A v této situaci nebyla rodina sama, 

čekárna byla plná nejen dospělých lidí, ale i dětí… 

Zatímco ještě v roce 2010 byla proočkovanost populace v naší zemi ve výši 99,14 %, 

v roce 2017 to bylo již jen 92,27 % (jedná s o očkování hexavakcínou, a to proti záškrtu, 



373 
 

tetanu, dávivému kašli, bakterii Haemophilus influenzae typ B, hepatitidě B a dětské obrně). 

Cena vakcíny je přes 700 Kč.  

Dávka monovakcíny stojí 200 Kč, MMR je očkování proti zarděnkám, příušnicím 

a spalničkám. Zde byla proočkovanost 98,02 % (v roce 2010), 83,5 % (v roce 2017) a zřejmě 

po epidemii spalniček proočkovanost konečně vzrostla na 95,6 % v roce 2018. Zatímco totiž 

v roce 2016 zaznamenal Státní zdravotní ústav 7 případů spalniček, v roce 2017 jich bylo již 

146, v roce 2018 bylo zaznamenáno 207 případů a v roce 2019 zatím k měsíci říjnu 

586 onemocnění. Královédvoráci si jistě vzpomenou na případ onemocnění spalničkami 

dospělých osob v trutnovské firmě Siemens, které vedlo k rozsáhlé karanténě pracovníků 

a tím i k omezení výrobních směn, přičemž podle nejnovějších výzkumů spalničky navíc ničí 

imunitní paměť a po jejich prodělání tělo zapomene, jak má bojovat proti infekčním 

nemocem! 

Veřejné mínění rozvířil i nedávný případ, kdy tříletý neočkovaný chlapec onemocněl 

tetanem. Jeho stav byl vážný, a i když nakonec přežil, v důsledku nemoci, která se projevuje 

záchvaty svalových křečí, musel být připojen na plicní ventilaci a po více než měsíci se učí 

znovu chodit. Náklady na deset dnů plicní ventilace se pohybují kolem 230 tisíc Kč, k tomu je 

třeba připočítat náklady na péči o nemocného (cca 70 tisíc) a následnou rehabilitaci (třínedělní 

rehabilitace stojí cca 30 tisíc Kč), která je naprosto nezbytná, neboť po ztuhnutí svalů by dítě 

zůstalo nepohyblivé. Finanční náklady navíc nevystihují utrpení, kterým dítě muselo projít 

poté, co se tetanem nakazilo tím, že si při své hře „pouze“ strčilo do nosu zrezavělou baterii. 

Ministerstvo zdravotnictví a poslanecká sněmovna se nyní zabývají podklady 

a případnými dodatky zákonů, na základě kterých by rodiče, kteří brání povinnému očkování 

svých dětí, nesly v případě jejich onemocnění i příslušnou míru odpovědnosti, např. by se 

museli podílet na úhradě nákladů za léčbu svých neočkovaných dětí. 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR a ČT24 

 

„Účtenkovku“ během dvou let provozu vyzkoušel již milion 

soutěžících 
Přesně před dvěma roky, v říjnu 2017, spustilo Ministerstvo financí účtenkovou loterii, která 

má motivovat zákazníky k přebírání účtenek od prodejců, a tím ke zlepšování funkce 

elektronické evidence tržeb v naší republice. Zákazníci v ní po zaregistrování své účtenky 

mají šanci každý měsíc vyhrát jednu z 21 025 cen v hodnotě od 100 do 1.000.000 Kč. Losuje 

se vždy 15. den následující po měsíci, ve kterém byla účtenka vydána. 

Během dvou let provozu bylo do „Účtenkovky“ zaregistrováno 380 milionů účtenek. 

Počet soutěžících, kteří se „Účtenkovky“ aktivně zúčastnili a zaregistrovali alespoň jednu 

účtenku, dosáhl počtu 978 860, přičemž pravidelně se do hry zapojuje 300 až 400 tisíc 

spotřebitelů. 

Zdroj: www.mfcr.cz 

  

https://www.uctenkovka.cz/slosovani#kalendar
http://www.mfcr.cz/
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Překvapivé výsledky průzkumu veřejného mínění 
Post Bellum je obecně prospěšná společnost, která byla založena 21. března 2014 a která se 

zabývá zaznamenáváním a archivací vzpomínek pamětníků významných historických 

událostí. Z těchto materiálů pak připravuje výstavy, spolupracuje také s nejrůznějšími médii 

na výrobě dokumentárních pořadů.  

Při příležitosti blížícího se 30. výročí sametové revoluce pro ni nyní společnost 

NMS Market Research provedla průzkum, ze kterého vyplývá, že česká společnost pociťuje 

určité zklamání z vývoje událostí i společnosti, v lidech roste nedůvěra v demokracii a zvláště 

u méně vzdělaných lidí sílí nostalgie po dobách socialismu. 

Jednoznačně kladně tak sametovou revoluci hodnotilo pouze 36 % dotázaných nad 

40 let, pozitivněji ji vidí vysokoškoláci (57 %) než lidé s nejnižším vzděláním (22 %). Pro 

čtvrtinu Čechů (27 %) neměla sametová revoluce na jejich život žádný vliv. Téměř pětina 

dotazovaných (17 %) si dokonce myslí, že jejich život změnila k horšímu, častěji si to myslí 

osoby s nejnižším vzděláním (24 %) než středoškoláci (13 %) a vysokoškoláci (9 %). 

Průzkum v podstatě potvrzuje polarizaci české společnosti, která je v posledních letech patrná 

především při parlamentních a prezidentských volbách. 

Sametové revoluce se podle průzkumu aktivně zúčastnila pouze čtvrtina Čechů 

příslušného věku (chodili na demonstrace, nosili trikolóru, zúčastnili se generální stávky atd.). 

Poměrně značná shoda panovala mezi dotazovanými v tom, kdo je vnímán jako hlavní 

postava sametové revoluce – 61 % lidí označilo Václava Havla.  

Útlak ze strany komunistického režimu zažila podle průzkumu jen desetina lidí, na 

otázku, zda omezení či útlak ze strany komunistického režimu zažil někdo z jejich rodiny či 

známých pak odpovědělo kladně 41 % všech dotázaných. Ti, co si myslí, že tehdy bylo lépe, 

uvádějí jako důvod práci, sociální jistoty, lidé se tehdy chovali slušněji a byli méně hrubí. 

KSČM by zakázaly dvě pětiny Čechů. Důraznější jsou v tomto případě respondenti ve 

věku do 39 let (51 %) a vysokoškoláci (49 %). Naopak více než polovina (54 %) Čechů 

starších 40 let by KSČM nezakázala. Průzkum také ukázal, že o moderní historii, tedy 

i o převratu v roce 1989, se žáci a studenti ve školách stále učí spíše sporadicky a že 

faktografické informace dotazovaných o době před sametovou revolucí, při ní i po ní jsou 

velmi chabé nejen u mladší generace, ale např. instituce zabývající se minulým režimem 

neznalo 80 % dotázaných.  

V reprezentativním vzorku 1 000 respondentů po celé ČR, z menších i z velkých měst 

(od 2 tisíc až do 100 tisíc obyvatel a více) bylo zastoupení mužů i žen 50 %, osob ve věku 

40 let a více bylo 55 %, pod čtyřicet let pak 45 %. 

Post Bellum nyní připravuje projekt „Nezapomeňme!“ – putovní výstavu ve 

40 městech i natáčení dokumentů o tom, jak v těchto městech „kráčely dějiny“. Pro Národní 

třídu v Praze, kde sametová revoluce začala, se pak připravuje projekce na fasády domů. 

Zdroj: Post Bellum a výsledky průzkumu společnosti NMS Market Research  
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FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ A AKCÍ 

Říjen 2019 
„Cena města Dvůr Králové nad Labem“ 

 
Pavlína Špatenková a Helena Rezková převzaly cenu za autorství knihy „Nebylo jim souzeno 

žít“, ke gratulantům se na pódiu připojil i Antonín Burdych, potomek rodiny vyvražděné 

nacisty (snímek vpravo). 

 
Zdeněk Šedivka obdržel cenu „za celoživotní činnost v hasičském záchranném sboru“.  
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Za Charilaose Karadzose, oceněného „in memoriam“ za celoživotní přínos v oblasti kultury, 

cenu převzali jeho synové Daniel a Andreas. 

 
Za Josefa Kočnara, oceněného „in memoriam“ za celoživotní dílo v hudební oblasti, cenu 

převzala jeho žena Eva, hudební skupina Wostruha byla oceněna za celoživotní přínos 

v oblasti hudby. 

 
Antonín Valášek a Josef Pospíšil převzali cenu „za celoživotní přínos v oblasti sportu“. 
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Karolína Grohová a Jakub Grus byli oceněni za mimořádné sportovní úspěchy v roce 2018. 

 
Dominika Jansová (vlevo) obdržela cenu „za mimořádné sportovní úspěchy v roce 2018“, 

čestným hostem večera byl MUDr. Jaroslav Větvička, vedoucí lékař Centra zdravotnického 

zabezpečení sportovní reprezentace, který zavzpomínal i na své mládí v našem městě. 

 

Foto: 1x archiv města Dvůr Králové nad Labem 
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Samolepka s novou podobou znaku a leták „Církevní památky“ 
 

Samolepku s  novou 

podobou městského znaku 

si zájemci mohli 

v městském informačním 

centru zakoupit za cenu 

7 Kč, nový leták „Církevní 

památky“ s kostely, 

kapličkami a poutními 

místy byl pro zájemce 

připraven zdarma. 

 

 

 

„Kameny zmizelých“ 
JUDr. František Pařez  Jaroslav Bilina   Karel Ježek 

        

„Kámen zmizelých“ byl před budovou bývalé doubravické školy odhalen v úterý 8. října 

v 15:00 hodin Karlu Ježkovi, v 16:00 hodin na Benešově nábřeží před č. p. 1253 Jaroslavu 

Bilinovi a v 17:00 hodin ve Švehlově ulici č. p. 46 JUDr. Františku Pařezovi.  

Dr. Pařez prošel věznicemi v Hradci Králové, v Praze a v Terezíně, nakonec byl převezen do 

Osvětimi, kde 2. února 1942 zemřel. 

Jaroslav Bilina byl zatčen 3. června 1942 a 5. června v 7:00 hodin ráno popraven 

v Pardubicích na Zámečku.  

O měsíc později byl přímo ve škole gestapem 2. července 1942 zatčen Karel Ježek a ještě 

téhož dne odsouzen k trestu smrti. Rozsudek byl vykonán v Pardubicích na Zámečku 

9. července 1942. 
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Akce Domu dětí a mládeže Jednička 

„Běh Schulzovými sady“ 

 
Královédvorské základní školy a zdejší gymnázium uspořádaly v úterý 1. října již 19. ročník 

Vytrvalostního závodu „Běh Schulzovými sady“, kterého se zúčastnilo 590 závodníků 

z královédvorských základních škol a z gymnázia. Součástí akce byla i řada dalších soutěží 

DDM Jednička.  

Foto: 8x DDM Jednička 

 

„Zavírání turistické sezony“ – „Drakiáda“ 

 
Pro děti i pro dospělé byla na Zvičině připravena „Drakiáda“, výstava dětských prací 

„Podzvičinsko očima dětí“, živá hudba, „Festival regionálních produktů“ a mnoho dalšího. 
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„Ať žijí duchové“ 

 
Nabitý program plný her, tvoření a strašidelné zábavy, pěší výlet do strašidelně vyzdobené 

zoo a večerní stezka odvahy mezi duchy – to byla „halloweenská přespávačka“ v „Jedničce“. 

 

Kurz Tiffany 

 
Na kurzu Tiffany si účastnice vyzkoušely nejen to, jakým způsobem je potřeba nařezat 

příslušné sklo, ale také to, jak se provádí jeho broušení, práce s měděnou páskou a letování 

cínem.  

 

Zlepšování vzhledu stanovišť na tříděný odpad 

  
V říjnu letošního roku byly na šesti stanovištích, na kterých jsou umístěny kontejnery na 

tříděný odpad, pokryty plochy pod kontejnery zámkovou dlažbou a kontejnery byly opatřeny 

novými polepy. Zlepšil se tak vzhled prostředí a zpevněné plochy ulehčily práci pracovníkům 

svozové služby. Na snímcích stanoviště v ulici Elišky Krásnohorské. 
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Na titulní straně kroniky událostí v měsíci říjnu 2019: Na slavnostním večeru předávání Cen 

města Dvůr Králové nad Labem zahrála v Hankově domě i kapela Wostruha, která v letošním 

roce slaví 50 let svého trvání.  

 

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

 

Přílohy:  

Č. 1 – vernisáž výstavy „Mervartovi“ s podpisem Tomáše Mervarta. Vernisáž se uskutečnila 

ve čtvrtek 10. října 2019 od 17:00 hodin ve výstavním sále Špýcharu, veřejnosti byla výstava 

přístupná od pátku 11. října do neděle 24. listopadu 2019.  

 

Č. 2 – Cena města Dvůr Králové nad Labem s podpisy oceněných i s podpisem hosta, 

MUDr. Jaroslava Větvičky, vedoucího lékaře Centra zdravotnického zabezpečení sportovní 

reprezentace a prezidenta Mercedes-Benz klubu ČR. Slavnostní předání cen se uskutečnilo 

v úterý 22. října 2019 od 18:00 hodin v sále městského kulturního zařízení Hankův dům. 
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Příloha 1 
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Příloha 2 




