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KRONIKA MĚSTA  
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 
Změna kronikáře města 

Koncem roku 2016 ukončil svoji činnost kronikáře pan Václav Bartoška, který do 
kroniky zaznamenával události v našem městě od roku 2008. 

Na základě konkurzu, pohovoru s kulturní komisí a po schválení Radou města Dvůr 
Králové nad Labem se novou městskou kronikářkou od roku 2017 stala Ing. Dagmar Krsková. 
 

Curriculum Vitae nové městské kronikářky 
Přesto, že členové větve mé rodiny ze strany mého otce prožívali své osudy několik 

století jednak za hradbami Dvora Králové nad Labem, jednak v nedaleké Lipnici, do 
„Dvorečku“ (jak našemu městu říkají jeho patrioti) se naše rodina vrátila až po více než sto 
letech. Můj pradědeček odešel totiž v druhé polovině 19. století za prací do Sudet, kde v té 
době probíhal bouřlivý průmyslový rozvoj, a dvě generace mých předků tak v Sudetech, jako 
česká menšina, prožily i nelehká léta první a druhé světové války. 
 Narodila jsem se v Trutnově, kde jsem i navštěvovala gymnázium (tehdejší Střední 
všeobecně vzdělávací školu) a souběžně s tím i jeden ročník Střední školy ekonomické. Po 
maturitě jsem začala v Liberci studovat Vysokou školu strojní a textilní – Fakultu textilní se 
zaměřením na ekonomiku a netkané textilie, a souběžně s tím i Fakultu pedagogickou. 
 Po ukončení studií jsem v sedmdesátých letech začala pracovat v královédvorském 
Výzkumném ústavu textilního zušlechťování (tehdejší VÚTZ – nynější INOTEX) a s manželem 
jsem se vrátila do „rodného města mých předků“. Ve VÚTZ jsem pracovala jako zástupce 
vedoucího Odvětvového informačního střediska, které se specializovalo na zpracování 
odborné literatury, a dále jako prognostik, a to až do poloviny roku 1990. 
 Od poloviny roku 1990 do roku 2003 jsem působila na Městském úřadě Dvůr Králové 
nad Labem jako vedoucí odboru školství, kultury, sociálních věcí a zdravotnictví (po 
provedených reorganizacích jako vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí a jako 
vedoucí odboru školství a sociálních věcí). V letech 2004–2013 pak jako vedoucí odboru 
školství a sportu na Městském úřadě v Novém Městě nad Metují i jako PR, koordinátor 
mezinárodní spolupráce a cestovního ruchu a vedoucí redaktor Novoměstského zpravodaje. 
 Vzdělání jsem si v průběhu let doplňovala i dalším studiem – absolvovala jsem 
studium Vědecko-technických, ekonomických a prognostických informací; vyšší odborné 
Sociálně-právní studium; čtyřsemestrální studium polského jazyka na Univerzitě v Hradci 
Králové a řadu dalších odborných vzdělávání. 
 V osmdesátých letech jsem jako vedoucí Vlastivědného kroužku spolupracovala 
s královédvorským Městským muzeem (přednášky, vlastivědné vycházky, výstavy), později 
jsem napsala řadu článků, ať již z oblasti mého pracovního zaměření (kultura, historie, 
sociální problematika, školství, cestovní ruch) nebo populárně naučných (Vlastivědné čtení, 
Novoměstský zpravodaj, celostátní tisk apod.), vyšly mi tři knihy (jedna odborná), moderovala 
jsem různé akce a zajišťovala je i organizačně. 
 K mým koníčkům patří kultura, historie, cestování, turistika a genealogie. 

Ing. Dagmar Krsková  
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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI 
Plány města na rok 2017 
Jak uvedl ve svém novoročním přání starosta města, pan Ing. Jan Jarolím: 
„V roce 2017 čekají město další akce. Podařilo se získat závazek Správy 
železniční dopravní cesty (SŽDC) na opravu budovy vlakového nádraží i pěšiny 
ve svahu pod ním, na jaře dojde na opravu mostu Jana Palacha 

a k rekonstrukci chodníku a cyklostezky na Benešově nábřeží a ve Štefánikově ulici nebo 
k rekonstrukci dětského brouzdaliště a převlékáren v areálu Tyršova koupaliště. 

Chceme pokračovat i v postupném přibližování Labské cyklostezky od Kuksu k našemu 
městu, vkládat finanční prostředky do oprav vodovodní a kanalizační sítě nebo pracovat na 
dohodě a blížit se k reálnému a definitivnímu vyřešení letitého soudního sporu s majitelem 
i provozovatelem čističky odpadních vod (ČOV)“. 
Zdroj informací: výňatek z novoročního přání starosty města, více na www.mudk.cz 

 
Zasedání rady města – vybraná usnesení 
Rada města na svém 82. zasedání v úterý 10. ledna 2017 mimo jiné: 

- schválila poskytnutí finančního účelově neurčeného daru ve výši 1.000 Kč Domovu 
pro seniory Pilníkov; 

- schválila poskytnutí dotace Braunovu Betlému, z. s., Dvůr Králové nad Labem, ve 
výši 30.000 Kč na úhradu propagace, nájemného, půjčovného a ozvučení v rámci 
akce, týkající se oslav výročí 300 let od prodeje Nového lesa hraběti Šporkovi. 

Zdroj informací: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 82/2017“ 
 
Rada města na svém 83. zasedání v úterý 24. ledna 2017 mimo jiné: 

- souhlasila s poskytnutím finančního daru 20.000 Kč spolku Další šance, z. s., Hradec 
Králové 2 – působiště Dvůr Králové nad Labem; 

- odvolala, v souladu s příslušnými zákony a s platností k 31. lednu 2017, člena sociální 
komise Jiřího Janečka; 

- jmenovala, v souladu s příslušnými zákony a s platností od 1. února 2017, členkou 
sociální komise Martinu Svobodovou, pracovnici odboru RISM; 

- souhlasila s dokoupením chybějících třiceti kusů licencí Genero. 
Zdroj informací: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 83/2017“ 
 
Rada města na svém 84. zasedání v úterý 31. ledna 2017 mimo jiné: 
Schválila v souladu s usnesením 12. Zastupitelstva města z 8. prosince 2016 rozpočtové 
opatření č. 9 pro rok 2016 v následujícím znění: 
− stranu příjmů navýšila o 7.036.885,88 Kč; 
− stranu výdajů snížila o 22.573.445,52 Kč; 
− financování upravila o -29.610.331,40 Kč. 
Celkem tedy po této úpravě rozpočet města na rok 2016 činí: 
− na straně příjmů 345.530.459,63 Kč; 
− na straně výdajů 303.612.410,61 Kč; 
− financování -41.918.049,02 Kč.  

Zdroj informací: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 84/2017“  

http://www.mudk.cz/
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Zákaz konzumace alkoholu na veřejném prostranství a noční klid 
Městské zastupitelstvo na svém zasedání 8. prosince 2016 schválilo dvě nové vyhlášky.  

První z nich, vyhláška č. 3/2016, týkající se zákazu konzumace alkoholických nápojů 
na veřejném prostranství, nahradila dosavadní městskou vyhlášku č. 10 z roku 2011. Ta 
zakazovala konzumaci alkoholu na veřejném prostranství kromě míst, kde se konaly 
společenské, kulturní, sportovní nebo jiné akce pořádané, spolupořádané nebo povolené naším 
městem.  

Dle sdělení vedoucí právnického oddělení městského úřadu, paní Aleny Petirové, 
však: „Nález Ústavního soudu konstatoval, že se jedná o nerovný přístup města k sobě 
samému a k ostatním fyzickým a právnickým osobám. Vyhláška proto byla přepracována 
a stanovila obecnou výjimku pro konkrétní místa jako zahrádky, předzahrádky, prodejní 
stánky apod. a konkretizované akce, například majáles nebo posvícení“. 

Pokud se týče dosud platné vyhlášky č. 9 z roku 2011, noční klid v ní byl stanoven od 
22:00 do 6:00 hodin a rada města byla oprávněna udělit výjimku, pokud si o ni pořadatelé 
akcí předem požádali. Nový přestupkový zákon, platný od 1. října 2016, však možnost těchto 
výjimek zrušil. 

Nově se tak „výjimka“ týká a bude týkat pouze těch konkrétních, a především 
opakujících se akcí, které budou vyjmenovány v obecně závazné vyhlášce města. Jednotliví 
pořadatelé měli možnost obrátit se během měsíců října a listopadu 2016 na město a nahlásit 
zde akce, které chtějí pořádat v roce 2017 a pro které by chtěli o „výjimku“ požádat, tak, aby 
jejich žádosti mohly být včas zapracovány do nové vyhlášky č. 4/2016. Ta se netýká 
soukromých společenských akcí. 

Obě nové vyhlášky začaly ve městě platit od 1. ledna 2017. 
Zdroj informací: Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 8. prosince 2016 a NKR č. 12/2016 

 
Nový „Plán odpadového hospodářství“ 
Zastupitelstvo města také schválilo nový „Plán odpadového hospodářství města (POH)“ na 
léta 2017–2021, který nahradil stávající dokument z roku 2010, kterému již vypršela platnost. 

Cílem nového plánu je zaměřit se na předcházení vzniku odpadů a zvýšení jejich 
využití i snížení skládkování a zlepšení dostupnosti kontejnerů na tříděný odpad. Zlepšit by se 
také měly služby odpadového hospodářství pro občany, např. rozšířením sběrného dvora, 
vybudováním rampy pro snadnější nakládání s objemným odpadem ve sběrném dvoře, 
v plánu je zřízení centra pro opětovné použití výrobků, recyklování stavební suti, nebo 
zavedení nádobového systému pro svoz bioodpadu jako placené služby pro obyvatele města.  

Nový plán byl vypracován v souladu se závaznou částí „Plánu odpadového 
hospodářství Královéhradeckého kraje“ a je velmi důležitým dokumentem zejména při 
získávání grantů a dotací v oblasti odpadového hospodářství. 
Zdroj informací: Odbor životního prostředí MěÚ Dvůr Králové nad Labem a NKR č. 12/2016 
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Dotační tituly na rok 2017 
Město každoročně vyhlašuje dotační programy na podporu kulturních, sociálních 
a sportovních aktivit pro subjekty nebo osoby, jejichž činnost je v zájmu města a jeho občanů. 
Nejinak tomu bylo i pro letošní rok, pro který byly vypsány dotační tituly: 
Na podporu tělovýchovy a sportu v oblastech:  

a) Dlouhodobá činnost sportovních oddílů na území města; 
b) Sportovní akce pořádané ve Dvoře Králové nad Labem. 

Na služby související se sociální oblastí (jako podpora organizací, sdružujících občany 
města za účelem smysluplného trávení volného času a podpory zdravého životního stylu 
v rámci dobrovolné činnosti, ať již se jedná o seniory nebo osoby se zdravotním omezením či 
postižením). 

Žádosti o dotace žadatelé ve všech výše uvedených případech podávali od 23. ledna do 
9. února 2017.  

Rada města pak schválila výzvu k podpoře žádosti o účelovou dotaci pro 
poskytovatele sociálních služeb. V tomto případě byl termín podání žádostí, které musely 
být podány na předepsaných formulářích, ukončen v úterý 31. ledna 2017. 

Protože jsou jednotlivé dotační programy zveřejňovány po dobu třiceti dnů před 
termínem podání žádosti, nabízelo město v tomto období potenciálním žadatelům i odbornou 
konzultaci na odboru školství, kultury a sociálních věcí.  
Zdroj informací: Odbor školství, kultury a sociálních věcí MěÚ Dvůr Králové nad Labem 

 
Preventivní opatření proti ptačí chřipce 
V úterý 10. ledna 2017 obdrželo také naše město dopis Krajské veterinární správy pro 
Královéhradecký kraj s informacemi, týkajícími se ptačí chřipky a preventivních opatření, 
které je nutné zajistit tak, aby se co nejvíce zamezilo nákaze chované drůbeže tímto 
nebezpečným virem. 

Ptačí chřipka je virová nákaza, která se šíří kontaktem drůbeže a volně žijícího ptactva 
s nakaženými ptáky. Virus je přenosný vzduchem, ale i kontaminovaným krmivem, 
znečištěným oděvem apod. Inkubační doba nákazy je tři až sedm dní. 

V naší republice byl po téměř deseti letech potvrzen výskyt ptačí chřipky na začátku 
letošního roku, na území Královéhradeckého kraje byla v lednu zjištěna čtyři ohniska nákazy 
– jedno v Náchodě-Babí a tři v Hradci Králové. Během měsíce ledna se v sedmi krajích České 
republiky objevilo již 15 ohnisek nákazy, utraceno muselo být kolem 37 tisíc kusů drůbeže. 
Za utracenou drůbež mohli chovatelé žádat Ministerstvo zemědělství o vyplacení peněžní 
náhrady, která činila cca 100 Kč za utracený kus.  

K preventivním opatřením, která by chovatelé měli zavést, mimo jiné patří: zajistit 
(pokud je to možné) chov drůbeže v uzavřených objektech a zabránit jakémukoliv kontaktu 
s volně žijícími ptáky (např. zasíťováním oken nebo větracích otvorů); umístit vodu a krmivo 
pod přístřešek mimo dosah volně žijících ptáků a dodržovat zoohygienické zásady. Zejména 
u velkochovů patří k opatřením i vedení řádné evidence a zákaz vstupu nepovolaným osobám. 

V případě podezření na výskyt nákazy (zvýšený úhyn drůbeže, náhlý pokles snůšky 
nebo příjmu krmiva) byli chovatelé povinni nahlásit toto na krajskou veterinární správu. 

Nebylo potvrzeno, že by se tímto typem viru mohl nakazit člověk, přesto byla v celé 
republice zavedena přísná hygienická opatření. 
Zdroj informací: dopis Krajské veterinární správy KHK, informace z celostátních médií  
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Nové kontejnery na elektrospotřebiče a baterie 
Dalších jedenáct červených kontejnerů na použité drobné elektrospotřebiče a baterie 
rozmístilo město ve spolupráci se společností ASEKOL v ulicích Macharova, Spojených 
národů, Čechova, Do Lánů, Štefánikova, Odbojářů, Alešova a na křižovatkách ulic Raisova 
a Sochorova, Fibichova a Spojených národů, Libušina a Čechova, a dále na Žižkově. 

Do kontejnerů se odkládají drobná elektrozařízení, kalkulačky, rádia, drobné 
počítačové vybavení, telefony, žehličky atd. a do speciálního boxu baterie. Z použitých 
elektrospotřebičů se získávají železné, neželezné a drahé kovy, sklo, plasty a další suroviny, 
škodlivé materiály, které mnohé spotřebiče obsahují, se naopak recyklací zachytí a následně 
ekologicky eliminují. 

Do kontejnerů ale nepatří televizory, počítačové monitory, ledničky, mrazničky, 
zářivky, výbojky, úsporné žárovky nebo autobaterie. Ty je nutné odvézt do sběrného dvora, 
autobaterie vykupují i sběrné suroviny. 
Zdroj informací: Odbor životního prostředí MěÚ Dvůr Králové nad Labem 
 
Vítězové soutěže 
I ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016 pokračovala v našem městě soutěž „Jak by se nám lépe žilo, 
kdyby tady bylo, či nebylo…“. 

Vítězem této etapy se stal pan Rudolf Klíma. Navrhl upravit pěšinu vedoucí po levém 
břehu Labe od jeho přemostění u bývalého závodu Tiba Vorlech směrem k Verdeku. Pěšina, 
která prochází klidovou oblastí, je využívána rybáři a k vycházkám obyvatel. Může však 
napomoci i k bezpečné chůzi z Vorlecha do Verdeku – místo současné nebezpečné chůze po 
silnici. Pan Klíma nabídl také pomoc při čištění příslušného pozemku. 

Jako nápad roku 2016 byl pak vyhodnocen návrh paní Hany Sedláčkové na osázení 
pozemku v Dukelské ulici (při příjezdu do našeho města směrem od Hradce Králové) novou 
zelení. Město na realizaci tohoto návrhu již začalo pracovat.  

Výhercům byly předány ceny – dárkový balíček od společnosti EKO-KOM panu 
Klímovi a kniha „Dvůr Králové nad Labem a okolí – historie a současnost ve fotografii“ – 
cena města – paní Sedláčkové. 
Zdroj informací: Odbor životního prostředí MěÚ Dvůr Králové nad Labem 
 
Expozice textilního tisku  
Město v lednu pokračovalo v přípravě záměru vytvořit v prostorách Střední školy informatiky 
a služeb expozici textilního tisku, kde by byly k vidění části sbírek z Muzea textilu v České 
Skalici i některé exponáty, které muzeum doposud nikdy nevystavovalo. 

Ředitelka Uměleckoprůmyslového musea Praha (UPM), které sbírky v současné době 
vlastní, paní Helena Koenigsmarková, proto v úterý 17. ledna přijela do Dvora Králové 
společně s Pavlem Doušou, vedoucím správy a evidence sbírek UPM. 

Prohlédli si prostory, ve kterých by expozice měla být umístěna, a jednali 
s místostarostkou města Alexandrou Jiřičkovou a ředitelem Střední školy informatiky a služeb 
Mgr. Petrem Vojtěchem o dalších postupech. Nabízené prostory si prohlédli také architekti, 
oslovení UPM. 

Dle paní Koenigsmarkové bude nutné provést celkovou analýzu, vytvořit rozpočet 
a sestavit tým lidí, kteří budou na tomto projektu pracovat. Architekti by také v krátké době 
měli připravit jednoduchou studii expozice tak, aby ji společně s návrhem rozpočtu bylo 
možné předložit zastupitelstvu města. 

Pokud se záměr podaří, vrátí se exponáty textilního tisku podruhé do města, kde si je 
návštěvníci „Tekstilní a krajinské výstavy“, konané v roce 1936, mohli kdysi poprvé 
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prohlédnout – tedy do Dvora Králové, v devatenáctém a na začátku dvacátého století známém 
i pod přídomkem „Český Manchester“. 

I když současné sbírky jejich vlastník – Uměleckoprůmyslové museum Praha – 
našemu městu pouze zapůjčí, splní se konečně přání mnoha dvorských patriotů, kteří 
o navrácení textilních sbírek do Dvora Králové usilují již několik desítek let. 
Zdroj informací: město Dvůr Králové nad Labem  
 
Společenská kronika 
Noví občánci města 
V měsíci lednu 2017 se v našem městě narodilo osm nových občánků – šest holčiček a dva 
chlapci.  
Zemřelí 
Ve Dvoře Králové zemřelo v tomto měsíci třicet pět osob – z tohoto počtu bylo dvacet 
královédvorských občanů (jedenáct žen a devět mužů). 
Jubilea 
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili v lednu s gratulací a květinou dvacet čtyři 
občanů při jejich životních jubileích. 
Sňatky 
V tomto období oslavilo pět manželských párů stříbrnou a tři manželské páry zlatou svatbu. 
Vítání občánků 
Ve Staré radnici bylo v lednu slavnostně přivítáno dvanáct novorozených občánků našeho 
města – tři holčičky a devět chlapců. 
Zdroj informací: městská matrika, evidence obyvatel a Komise pro občanské záležitosti 
 
Rozvodovost v České republice a „Národní týden manželství“ 
V roce 1930 se v naší republice rozpadlo asi šest procent manželství. O dvacet let později to 
již bylo dvanáct procent, v roce 1980 nevydržel téměř každý třetí manželský svazek a na 
přelomu tisíciletí skončily nezdarem zhruba dvě pětiny manželství. V roce 2010 dosáhla 
rozvodovost padesát procent, nevydrželo tedy každé druhé manželství.  

V roce 2015 byla Česká republika, podle evropského statistického úřadu Eurostat, 
v počtu rozvodů přepočtených na počet obyvatel, pátou nejhorší zemí v Evropě. Na tisíc 
obyvatel se zde ročně uskutečnily 4,1 svatby a 2,7 rozvodů. Hůře na tom byli pouze Dánové, 
Litevci, Švédové a rekordní Lotyši s 3,5 rozvody na tisíc obyvatel.  

I když rozvodovost v České republice v posledních letech klesá a prodlužuje se i doba, 
kterou spolu manželé před svým rozchodem strávili (průměrná délka manželství před 
rozchodem manželů trvala 13,1 let v roce 2016, v roce 2000 jen 11 let a v šedesátých 
a sedmdesátých letech minulého století dokonce necelých deset let), rozpadlo se v roce 2016 
ještě 45,2 procenta manželských svazků. A i když jde stále o vysoké číslo, bylo to nejméně za 
posledních 15 let.  

Navíc tato statistika pochopitelně nezahrnuje páry, které spolu žijí bez uzavření 
manželství a u nichž samozřejmě také dochází k rozchodům. V České republice totiž klesá 
i počet svateb. Ještě v roce 1990 jich bylo 8,8 na tisíc obyvatel, v roce 2000 se uskutečnil na 
stejný počet osob 5,4 sňatků, v roce 2012 to bylo 4,3 svatby, 4,1 svatby v roce 2013 atd. 

Rozchody partnerů s sebou nepřinášejí jen problémy, kterými trpí především jejich 
děti, ale i psychické a finanční problémy dospělých osob (placení či neplacení výživného, 
snížení životní úrovně – řada samoživitelek žije se svými dětmi často i na hranici chudoby 
atd.). Rozvod se v roce 2016 týkal z 58,9 procent rodin, ve kterých žily nezletilé děti. 
Převažovaly rodiny s jedním dítětem (7,5 tisíc) a se dvěma dětmi (6,4 tisíc rodin). 
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Tradiční soužití partnerů má v naší republice podpořit každoroční kampaň „Národní 
týden manželství“.  
Zdroj: informace Českého statistického úřadu a evropského statistického úřadu Eurostat 

Zlatá svatba manželů Matunových 
Jak bylo uvedeno v předchozím příspěvku, setrvat v manželství, navíc v dlouhodobém, není 
v České republice jednoduchá věc.  

Manželé Jiřina a Václav Matunovi uzavřeli svůj sňatek dne 28. ledna roku 1967 
a v sobotu 28. ledna 2017 tak v královédvorské konšelské síni Staré radnice oslavili svoji 
zlatou svatbu – padesát let společného života! 

Mezi gratulanty byly nejen jejich čtyři děti s partnery a vnoučata, ale gratulaci a dárek 
jim za město předal i starosta Ing. Jan Jarolím: 

„Vážení manželé Matunovi – paní Jiřinko, pane Václave, vážení hosté! 
Připadl na mne dnes čestný a radostný úkol přivítat Vás v naší staroslavné konšelské 

síni a spolu s Vámi všechny ty, kteří přišli oslavit Vaše velké životní jubileum – 50 let společné 
cesty životem. 

Patříte mezi vážené občany našeho města a oněch padesát let jste uměli naplnit 
poctivou prací ve svých povoláních – přitom jste dokázali vychovat své děti v řádné občany. 
Patří Vám poděkování za to, že jste byli svým blízkým vždy dobrými přáteli, a můžete se tak 
ohlížet zpět s hrdostí a uspokojením. 

 Sňatek se uzavírá s cílem zůstat spolu celý život a své pozemské bytí prožívat společně 
v dobrých i zlých dobách a chvílích. Ale zdaleka ne všem párům se podaří oslavit zlatou 
svatbu. Vy, milá paní Jiřinko a pane Václave, patříte k těm šťastným, kteří se mohou 
ohlédnout za svým společným padesátiletým manželstvím. Padesátileté manželství i celý Váš 
společný život je pro Vaše potomky, ale i pro nás ostatní občany našeho města krásným 
příkladem. 

Na Vaší zlaté svatbě jsem si nemohl nechat ujít příležitost k osobní gratulaci, zároveň 
mi dovolte vyslovit na tomto místě i blahopřání městského zastupitelstva a předat do Vašich 
rukou dárek. 

Přeji Vám jménem svým i jménem svých kolegyň a kolegů v městské radě krásně 
strávený den v kruhu Vašich dětí, vnoučat, příbuzných a přátel a ještě mnoho let plných zdraví 
a radosti ze života. 

Vždyť čím by bylo naše město bez svých úctyhodných seniorů! 
Dovolte mi nyní, abych Vás požádal o podepsání slavnostního zápisu do pamětní knihy 

města.  
Ing. Jan Jarolím, starosta“ 

Rozhovor 

Pan Matuna byl tak laskav, že pro kroniku odpověděl i na několik otázek: 

Mohu se zeptat, jak jste se s Vaší paní seznámil? 
Seznámil jsem se se svou manželkou ve Vrchlabí, při jednom z výletů do Krkonoš. Bylo to 
zamilování na první „pohled“, kdy následovaly návštěvy Krkonoš a okolí z mé strany. 

Pocházíte ze Dvora Králové nad Labem? 
Ani jeden z nás nejsme ze Dvora Králové, v roce 1974 jsme zde začali svépomocí stavět 
rodinný domek v Okružní ulici a v  80. letech jsme se do Dvora přestěhovali. 
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Kde jste celý život pracoval? 
Po ukončení střední školy – Obchodní akademie – jsem pracoval v Mladé Boleslavi v tehdejší 
Státní bance československé, následně v peněžních ústavech v rámci Čech – ve Středočeském 
a poté ve Východočeském (nyní Královéhradeckém) kraji – konkrétně v Mladé Boleslavi, 
následně v Trutnově a ve Dvoře Králové nad Labem. 
 
Vaše paní pracovala ve stejném oboru jako Vy? 
Ne, manželka pracovala ve výrobně cukrářského zboží, nejdříve ve Vrchlabí a pak ve Dvoře 
Králové, v Podharti. 
 
Máte čtyři děti… 
Ano, s manželkou jsme vychovali čtyři děti, tři děvčata a chlapce. Chlapec s posledním 
děvčetem jsou dvojčata. 
 
Šly Vaše děti ve Vašich „stopách“ a mají stejné povolání jako Vy? 
Nejstarší dcera navštěvovala Střední ekonomickou školu v Trutnově, po dvou ročnících však 
onemocněla a v současné době je v plném invalidním důchodu a bydlí s námi. Druhá dcera je 
provdaná v Praze a pracuje jako pracovnice exekučního správce v Praze. Dvojčata – dcera se 
středním vzděláním je zaměstnaná jako referentka obchodního úseku, syn je  absolventem 
Českého vysokého učení technického – směr design – v Praze – a po získání titulu 
MgA. pracuje jako designér. 
 
Máte i dva vnuky… 
Druhá dcera má dva chlapce, t. č. 16 a 13 let. Ten starší nastoupil na Střední zdravotnickou 
školu v Praze – obor záchranář, druhý je na základní škole. 

Děkuji za rozhovor a do dalších let společného života přeji Vám i Vaší paní hodně zdraví 
a radosti uprostřed celé Vaší rodiny. 

Pozn.: podklady ze zlaté svatby manželů Matunových byly kronikářce věnovány panem Václavem 
Matunou a jsou, včetně tohoto rozhovoru a fotografií v lednové příloze kroniky, zveřejněny s jeho 
výslovným laskavým souhlasem. Velice děkuji. 

Hodně štěstí do dalších společných let i ostatním párům, které v našem městě oslaví stříbrnou, 
zlatou, nebo dokonce i diamantovou svatbu! 

 

Městská policie Dvůr Králové nad Labem  
Zásahy městských strážníků 
Strážníci Městské policie Dvůr Králové nad Labem řešili během 
měsíce ledna celkem 251 přestupků.  

Druh zásahu leden 2017  
 BESIP přestupky             118 
 Dopravní nehody                 4 
 Veřejný pořádek (přestupek)               16 
 Součinnost s PČR, MěÚ,...               19 

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=717432&x=250&y=250&hash=3bf529b2ae86b5be89e79202ff695b73&ratio=1
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 OZV o volném pohybu psů                  3 
 Občanské soužití (přestupek)                 3 
 Majetek (přestupek)                 9 
 Ztráty a nálezy                  3 
 Trestný čin                 2 
 Prevence (opatření a úkony)               22 
 Pomoc v nouzi                 7 
 Doručení písemnosti                 2 
 Odchyt zvířete (opatření)               14 
 Stížnosti                 7 
 Pokuty v blokovém řízení               25  
 Na místě nezaplacených blokových pokut                 2  
 Předáno Policii ČR                 7  
 Předáno na správní odbor MěÚ                 1  
Zdroj: informace Městské policie Dvůr Králové nad Labem 

 

Městské informační centrum Dvůr Králové nad 
Labem 
Zajímavé novinky z Městského informačního centra 
Pro milovníky turistiky a sběratele turistických vizitek nabídlo v lednu Městské 

informační centrum nový turistický deník, do kterého se vizitky vylepují. Jedná se 
o limitovanou edici, takže deník s motivem náměstí T. G. Masaryka a pohledem na kostel sv. 
Jana Křtitele je za cenu 50 Kč možné zakoupit pouze v našem městě. 

Za sníženou cenu 80 Kč si zájemci mohli koupit i nástěnný kalendář formátu A3 na 
rok 2017 s fotografiemi atraktivních míst v našem regionu (přehrada Les Království, 
Braunův Betlém, Masarykova studánka, Chotěborky a řada dalších zajímavých pohledů na 
město a jeho okolí). Všechna tato místa jsou zapojena do turistické hry, která potrvá až do září 
2017. 

Zcela unikátní pak byl třetí nabízený suvenýr. V letošním roce oslaví město dvousté 
výročí nalezení Rukopisu královédvorského v kobce kostela sv. Jana Křtitele. Nález Václava 
Hanky inspiroval hudební skladatele, malíře i sochaře k jejich umělecké tvorbě a přispěl 
k národnímu uvědomění. Tuto událost připomíná sladký suvenýr, vyrobený ve dvorské firmě 
Carla, spol. s r. o. (Jedná se o mini bonboniéru s pěti kusy mléčných čokolád s logem – 
vytvořeným speciálně k této události – uložených v krabičce s pohledem na noční náměstí 
T. G. Masaryka). Jeho cena je 27 Kč. 
Zdroj informací: Městské informační centrum Dvůr Králové nad Labem 
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Pečovatelská služba Města Dvůr 
Králové nad Labem 

Noclehárna ve Dvoře Králové  
Lednové mrazy a záplavy sněhu zkomplikovaly život také lidem bez domova, královédvorská 
noclehárna byla proto téměř každý den plná. Kapacita noclehárny je sedm lůžek, pro případ 
zvýšeného zájmu měl personál připraveny další tři přistýlky a v krajní nouzi byl připraven 
nechat nocležníky nocovat i vsedě na židlích. Letošním nízkým teplotám noclehárna 
přizpůsobila také otevírací dobu – otevřeno bylo již v odpoledních hodinách a bezdomovci 
zde mohli zůstat i déle než do půl osmé ráno. Postel si zájemci nemohou zamluvit, pokud 
chtěli nocovat v teple, museli přijít včas. 

Za nocleh zaplatil nocležník 20 Kč, vedle toho měl možnost se v sousedním azylovém 
domě osprchovat, vyprat si oblečení, nebo se najíst. Díky charitativní akci „Noc venku“, 
jejímž cílem bylo upozornit na problematiku bezdomovectví, získala noclehárna zásoby 
konzerv, paštik a instantních polévek, které jí vydrží po celou zimu. Čerstvé pečivo dodává 
bezdomovcům zdejší pekárna, další zásoby přinášejí i dobrovolníci. 

Dvorská noclehárna je jediným zařízením tohoto druhu v regionu. 
Zdroj informací: Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem a článek v 5plus Trutnovsko 

 

Technické služby města Dvora Králové nad 
Labem 
Sněhová „nadílka“ potrápila i naše město 
První lednová středa (4. ledna) všechny v naší zemi překvapila velkým přívalem 

sněhu. Problematická byla sjízdnost silnic i schůdnost chodníků. Sníh padal během celého dne 
a nebylo v silách silničářů udržet všechny komunikace a přístupové cesty v odpovídajícím 
stavu.  

S problémy sněhové nadílky se tak jako v jiných městech naší republiky potýkaly také 
královédvorské technické služby. Vydatně a vytrvale sněžilo, takže za dvě hodiny již nebylo 
vidět, kde se uklízelo. Po celý týden sněžilo ve vlnách krátce po sobě. Do čtvrtka 12. ledna 
napadlo přes padesát centimetrů sněhu, ve čtvrtek v ranních hodinách to pak bylo dalších 
deset až dvanáct centimetrů. Místo obvyklého tání navíc přišly mrazy, takže nebylo možné 
používat ani posypovou sůl. 

Rada města schválila v roce 2016 „Operační plán zimní údržby komunikací 
a chodníků pro rok 2016/2017“, který stanovil, které lokality mají při postupném úklidu města 
přednost a s jakou frekvencí má být úklid prováděn. Komunikace byly rozděleny dle 
důležitosti od jedničky do trojky. Do „jedničky“ patří hlavní komunikace, po kterých jezdí 
autobusy a zásobovací auta, včetně centra, ve „dvojce“ jsou ty, které pro dopravu používá 
většina obyvatel, „trojku“ tvoří menší místní komunikace. Ve městě je 164 kilometrů 
komunikací, z nichž asi polovina je „jedničková“. 

Toto rozdělení neplatí pro chodníky, které s danou ulicí souvisí – zajištění průjezdu 
má přednost před průchodem. Mezi oblasti s nejvyšší prioritou tak patří například centrum 
města, Karlov a příjezd k nemocnici v ulici Vrchlického, křižovatka u oční školy, průjezd 
kolem Šindelářské věže a řada dalších lokalit. 

Město má pro úklidové práce k dispozici tři své traktory a dva traktory zapůjčené, dvě 
multikáry se sypačem a radlicí, dva holdery s radlicí a husquarnu. Chybí auto, které by vpředu 
mělo radlici a vzadu by bylo vybaveno sypačem. Komunikace jsou tak upravovány traktory se 

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=718367&x=250&y=250&hash=4a29f96393038f66bbc547243e572cc6&ratio=1
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zadní radlicí, která pouze odstraní sníh, takže na dané místo se musí opět zajet se sypačem a je 
nutné jezdit dvakrát tam, kde by komunikace bylo možné projet pouze jednou. V prvních 
dvou lednových týdnech pracovali zaměstnanci technických služeb nepřetržitě ve dvou 
dvanáctihodinových směnách, přičemž do každé směny bylo zařazeno dvanáct pracovníků. 

Ranní směna začínala projíždět ulice dle rozpisu v půl třetí ráno. Z Karlova, kde není 
kam sníh odhrnovat, se sníh odvážel na odkaliště, rovněž tak z náměstí T. G. Masaryka, kde 
se sníh vyvážel i ve tři hodiny ráno a náměstí se pak během dopoledne dočišťovalo. Zimní 
údržba představuje v rozpočtu TSm tu nejdražší položku a z ní opět nejdražší část činil odvoz 
sněhu, proto se ve městě sníh odváží pouze z nejdůležitějších míst a navíc pouze v těch 
nejnutnějších případech. 

Přes velké přívaly sněhu nebylo nutné vyhlásit sněhovou kalamitní situaci. Tu 
vyhlašuje starosta města v případě, kdy město není schopno „sněhovou nadílku“ zvládnout 
vlastními silami. 
 
Změny ve sběrném dvoře  

Technické služby města upozornily občany, že od 1. ledna 2017 došlo ve sběrném 
dvoře ke změně, týkající se odběru volně loženého materiálu s obsahem azbestu. Tento 
materiál musí být nově, dle příslušných předpisů, neprodyšně zabalen, jinak jej obsluha 
z hygienických důvodů nemůže přijmout. 
Zdroj informací: Technické služby města Dvůr Králové nad Labem 

 

Městské vodovody a kanalizace Dvůr 
Králové nad Labem 
Cena vodného a stočného pro rok 2017 
Městské vodovody a kanalizace oznámily, že cena vodného a stočného 
se v roce 2017 nezmění. 

Odběratelé tak za 1 m³ zaplatí 79,85 Kč (69,44 Kč bez DPH). Z celkové částky pak vodné činí 
34,81 Kč (30,27 Kč bez DPH), stočné 45,04 Kč (39,17 Kč bez DPH).  

Havárie a opravy vodovodního řadu 
Mrazivé počasí se v našem městě nepříjemně podepsalo i na zvýšeném počtu havárií 
vodovodního řadu.  

Ve čtvrtek 5. ledna došlo ve večerních hodinách k havárii vodovodu ve Štefánikově 
ulici. Vodovodní řad byl proto ve 20:00 hodin odstaven a odstávka trvala až do pátku do 
11:00 hodin. V úterý 10. ledna 2017 byla v rámci odstranění havárie provedena od 7:00 do 
13:00 hodin odstávka pitné vody ve Verdeku. Hned druhý den, ve středu 11. ledna 2017, 
došlo k havárii v ulici Na struze, poruchu se naštěstí v rozmezí od 9:30 do 10:30 hodin 
podařilo odstranit. 

V úterý 17. ledna 2017 pak došlo k havárii vodovodu v Hradecké ulici poblíž 
podniku MILCOM, a. s. Vodovodní řad byl porušen v zahradě, unikající voda však proudila 
po chodníku a po vozovce a ihned namrzala. Opravy trvaly do cca 15:00 hodin, kdy byla 
v lokalitě Lužanky, Hradecká a v přilehlých bezejmenných ulicích dodávka vody obnovena. 
Vzhledem k mrazivému počasí, se MěVaK obracel na občany s žádostí, aby při průjezdu 
staveništěm byli opatrní a respektovali pokyny policie a provizorně nainstalované značení tak, 
aby nedošlo k dopravní nehodě, u chodců pak k úrazu na zledovatělém chodníku.  
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V úterý 24. ledna od 8:00 do 11:00 hodin proběhla, z důvodu odstranění poruchy 
v armaturní šachtě a také výměny poškozených uzavíracích armatur, odstávka vodovodu 
v Žirči, ve středu 25. ledna 2017 pak od 9:00 do 13:00 hodin byla, vzhledem k poruše 
vodovodního řadu, provedena odstávka vody v ulici Na struze.  
Zdroj: informace MěVaK Dvůr Králové nad Labem  

 

KULTURA VE MĚSTĚ 
Městské kulturní zařízení Hankův dům 
Nevšední dárek pro blízké i známé 
Pro rok 2017 připravil Hankův dům dárkové poukazy na řadu svých 

kulturních pořadů. V lednu tak bylo možné své blízké či známé překvapit dárkovým 
poukazem na XXVII. reprezentační ples Hankova domu, na který vstupné činilo 400 Kč. 
 
Plesová sezona 2017 
Začátek roku patří již tradičně plesové sezoně. Také v letošním roce se proto v Hankově domě 
uskutečnila řada plesů různých organizací a sdružení. 
Ples absolventů tanečních  

Plesovou sezonu 2017 zahájil „Ples absolventů tanečních kurzů“. Konal se v pátek 
6. ledna 2017 od 20:00 hodin, vstupné činilo 200 Kč a k dobré náladě hrála kapela Rolling 
Dance Band. 
Maturitní ples SŠIS 

Dalším z plesů, který se uskutečnil o týden později, v pátek 13. ledna 2017 ve 20:00 
hodin, byl stužkovací večírek maturitního oboru „Informační technologie“, královédvorské 
Střední školy informatiky a služeb. K tanci a k poslechu hrála skupina Holiday Express 
Jaroměř, letošní studenti si pro tuto příležitost oblékli šmoulovské oblečky. 
XXVII. reprezentační ples Hankova domu 

Již 27. reprezentační ples Hankova domu měli návštěvníci od 20:00 hodin možnost 
navštívit v pátek 20. ledna 2017. Jeho součástí bylo nejen například předtančení Tak Dance 
Krok Hradec Králové, taneční ukázky a pole dance duo – párová akrobacie, ale i raut. 
Vstupné činilo 400 Kč, v sále Hankova domu hrála hudební skupina Stop Time Band, 
v salonku pak EKG Jazz.  
Ples Základní školy Schulzovy sady  

Hned druhý den, v sobotu 21. ledna 2017, se pak od 20:00 hodin uskutečnil v sále 
Hankova domu ples Základní školy Schulzovy sady. Hrál Ego Retro music Hořice. Vstupné 
200 Kč.  
Ples zdravotníků 

Městská nemocnice, a. s., v sále Hankova domu pořádala od 20:00 hodin v pátek 
27. ledna 2017 ples nemocnice. K tanci a k poslechu hrála kapela Trias, součástí programu 
bylo i vystoupení orientální tanečnice KHATTY a mužské taneční skupiny ADG. Vstupné 
činilo 150 Kč, vstupenky bylo možné zakoupit v Městské nemocnici, a. s., i v předprodeji 
Hankova domu.  
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Pořady Hankova domu 
Komedii o nečekaném přátelství a cestě ke svobodě, divadla Ungelt Praha, zhlédli v rámci 
předplatného diváci ve středu 11. ledna 2017. Divadelní představení „Skořápka“, v podání 
Aleny Mihulové a Petry Nesvačilové, diváky pobavilo, takže cesty do sálu Hankova domu, 
mnohdy sněhovými závějemi, opravdu nelitovali. Vstupné 340, 360 a 380 Kč.  

Dvě představení Činoherního studia Ústí nad Labem „My děti ze stanice ZOO“, pro 
studenty středních škol, se v sále Hankova domu uskutečnila v úterý 24. ledna od půl deváté 
a od jedenácti hodin. Dramatizace bestselleru vyprávěla o životě patnáctileté Christiany, která 
již ve svých dvanácti letech poprvé zkusila drogy a krádeže. Vstupné 80 Kč. 

V neděli 29. ledna patřil sál Hankova domu nejmenším. Loutkové divadlo Klíček 
zahrálo dětem pohádku „Perníková chaloupka“ a příjemně jim tak vyplnilo nedělní 
dopoledne. Začátek představení od 10:00 hodin, vstupné 20 Kč. 

Úterý 31. ledna zaplnila sál Hankova domu mládež i dospělí milovníci koncertů. 
V dopoledních hodinách, od osmi a od jedenácti hodin, se pro děti základních škol konal 
originální koncert mladých bubeníků „MARIMBA LIVE DRUMS v moderním 
provedení“. Vstupné 60 Kč. Večer pak patřil dospělým milovníkům koncertů. V rámci 
439. koncertu KPH se na něm v sále Hankova domu představil v klavírním recitálu Karel 
Vrtiška, mladý talentovaný klavírista. Vstupné činilo 130 korun. 
Zdroj informací: Městské kulturní zařízení Hankův dům Dvůr Králové nad Labem  
 
Děti vyzdobily „Odpadový kalendář“ 
Město i letos vydalo „Odpadový kalendář“, ve kterém obyvatelé našli například informace 
o svozu vánočních stromků a nebezpečného odpadu, o způsobech správného třídění odpadu, 
o provozní době sběrného dvora a řadu dalších užitečných dat a informací.  

Kalendář svými kresbami vyzdobily děti z výtvarného kroužku Hankova domu. Jako 
poděkování za svoji snahu a kresby pak od odboru životního prostředí MěÚ Dvůr Králové 
nad Labem dostaly drobné dárky. 
Zdroj informací: výtvarný kroužek Městského kulturního zařízení Hankův dům 
 
3. ročník taneční soutěže o cenu Hankova domu 
V sobotu 21. a v neděli 22. ledna hostilo naše město účastníky 3. ročníku taneční soutěže 
Svazu učitelů tance ČR o cenu Hankova domu. Svaz je profesním sdružením, které sdružuje 
učitele tance – taneční mistry z Čech, Moravy a Slezska. Soutěže se mohly zúčastnit páry 
Hobby Dance z celé České republiky i ze zahraničí, které nejsou držiteli soutěžní licence 
ČSTV. 

V sobotu se soutěžilo v aule Střední školy informatiky a služeb, a to v kategoriích: 
Děti 1 (věk 1–9 let); Děti 2 (10–11 let); Absolventi (16–20 let – páry, které v roce 2014 
poprvé chodily do základních tanečních kurzů a zároveň se nikdy nezúčastnily soutěží Hobby 
Dance nebo předchozího ročníku soutěže Absolventi); Junioři 1 (12–13 let); Junioři 2 (14–15 
let); Dospělí (16–34 let) a Senioři Z (35–99 let, přičemž věk mladšího v páru musel být v roce 
konání soutěže alespoň 30 let a žádný ze soutěžících nesměl být v minulosti držitelem soutěžní 
třídy C, B, A, M). 

Soutěž se konala pod záštitou starosty města Dvora Králové nad Labem. 
Zdroj: informace Svazu učitelů tance ČR 
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Kino Svět 
Rammstein in America 
Zajímavá akce se uskutečnila v pátek 13. ledna 2017 v královédvorském 

kině Svět, kde od devatenácti hodin mohli diváci, souběžně s diváky v celé České republice, 
sledovat dokumentární film o koncertu úspěšné německé kapely Rammstein v Americe.  

V unikátním dokumentu režiséra Hannese Rossacherse se tak všichni diváci v jeden 
večer seznámili s cestou kapely Rammstein na vrchol světového showbusinessu a nahlédli do 
jejich osobních životů i do zákulisí. Vstupné 160 Kč. 
Zdroj informací: program kina Svět Dvůr Králové nad Labem 

 

Městské muzeum 
„Gross-Rosen, historie, která se nás týká“ 
Pod názvem „Gross-Rosen, historie, která se nás týká“, s podtitulem 

„Lidé jako dobytek“ byla v pátek 13. ledna 2017 ve výstavním sále Staré radnice zahájena 
výstava, věnovaná připomínce koncentračního tábora Gross-Rosen a „Pochodu hladu 
a smrti“, tedy období let 1940–1945.  

Putovní výstavu, sestavenou z maturitních prací studentů, fotografií a archivních 
materiálů, poskytla Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí ve spolupráci 
s Okresním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu Náchod. Projekt finančně podpořil 
Královéhradecký kraj. Vstupné na výstavu činilo 15 a 30 Kč, výstava byla veřejnosti 
přístupná do středy 8. února 2017.  

 
Koncentrační tábor Gross-Rosen se nacházel na území Polska – nedaleko města Strzegom – 
asi 60 kilometrů od hranic našeho kraje. Za druhé světové války byl tábor jedním z osmi 
kmenových koncentračních táborů, pod který spadalo dalších 230 pobočných lágrů. Proslul 
větší krutostí k vězňům než tábory vyhlazovací. Vězňové pracovali v nelidských podmínkách 
v blízkých kamenolomech, řada – především žen – pak byla nasazena na práci i do podniků na 
našem území – v Poříčí a v dalších oblastech Trutnovska. 

Na konci války byli do tábora evakuováni vězni z koncentračního tábora Osvětim 
a v únoru 1945 byly z Gross-Rosenu vypraveny přes sever našeho kraje transporty smrti.  

Pro 179 vězňů se naše republika stala hrobem. Někteří zemřeli vysílením, řada z nich 
– staří, slabí a nemocní – byla ale popravena nedaleko Dvora Králové nad Labem – v lese 
v Kocbeřích.  

Po válce byla jejich těla z jednotlivých i hromadných hrobů vyzvednuta a uložena na 
hřbitově v Choustníkově Hradišti. Každoročně se zde koná pietní slavnost k uctění jejich 
památky.  
Zdroj informací: Plakát Městského muzea Dvůr Králové nad Labem; informace o koncentračním 

táboře Gross-Rosen a o památníku v Choustníkově Hradišti 

 

Městská knihovna Slavoj 
Anketa „Suk – čteme všichni“  
Pod názvem „Suk – čteme všichni“ byl 1. ledna 2017 v Městské 
knihovně Slavoj zahájen 24. ročník ankety o nejoblíbenější 
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a nejčtenější dětskou knihu, vydanou v roce 2016.  
Akce je celostátní anketou dětí, učitelů a knihovníků školních a veřejných knihoven 

a rozhoduje se v ní o nejoblíbenější knize pro děti a mládež za uplynulý rok. Cílem je 
upozornit pedagogickou i ostatní veřejnost na nové tituly v této oblasti literatury a zjistit 
nejoblíbenější oblasti dětské četby. Je pojmenována po profesoru Františku Václavu Sukovi, 
předním pedagogovi, který založil studijní knihovnu literatury pro mládež. Tato knihovna 
dnes nese název Sukova studijní knihovna literatury pro mládež a je speciální částí 
knihovních fondů Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského (NPMK) 
v Praze, vyhlašovatelů ankety. 

Hlasovací lístky si zájemci mohli vyzvednout v Městské knihovně Slavoj v oddělení 
pro děti, nebo stáhnout z webu knihovny. Čtenáři a pracovníci knihovny v této anketě hlasují 
odděleně. Všechny hlasovací lístky budou slosovány, pět výherců pojede na vyhlášení 
výsledků ankety, které se již tradičně uskuteční v Památníku národního písemnictví v Praze 
ve středu 12. dubna 2017, tři výherci obdrží věcné ceny.  

Vyplněné hlasovací lístky se v Městské knihovně Slavoj odevzdávaly v průběhu ledna, 
akce trvala do 15. března 2017. 
Zdroj informací: Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Městská knihovna 

Slavoj Dvůr Králové nad Labem 
 
Pořady pro děti i dospělé 
V pondělí 2. ledna od půl desáté se v sálku knihovny na akci „Zpívání v knihově“ zpívalo se 
skupinou CEDR. Na pořadu, určeném pro malé i velké, především však pro školní děti, byly 
zimní a tříkrálové písně, jamm, souborová improvizace i koledy. Účastníci si mohli přinést 
vlastní hudební nástroje. Vstup volný. 

Pohádkoterapie – pravidelné odpolední setkání nad dětskou knížkou, určené pro děti 
od pěti let, se v sálku konalo v pátek 13. ledna 2017 od půl druhé. I zde bylo vstupné zdarma. 

V sobotu 14. ledna tady pak loutkový soubor Klíček sehrál od 15:00 hodin 
maňáskovou pohádku „O lesním krmítku“. Vstupné pro děti činilo 10 Kč, dospělí zaplatili 
20 Kč. Po dobu vystoupení mohli zájemci navštívit také oddělení pro děti. 

Úvodní hodina logopedických her s rytmickými nástroji a lidovou slovesností 
„Hejbánek – Rolnička“, se uskutečnila v pátek 20. ledna o půl desáté. Kurzu se zpěvy, 
říkadly a pohybovými aktivitami, který se skládá z deseti lekcí, se se svými rodiči zúčastnily 
děti ve věku 2–3 roky. Kurz se skládal ze třiceti minut řízené aktivity a třiceti minut volných 
her dětí, jeho kapacita byla omezena na deset dětí ve skupině. Cílem bylo, vedle hry na 
rytmické nástroje a zpěvu, i navázání vztahů mezi dětmi a společné prožitky dětí a dospělých.  

S tím, co jsou zelené potraviny GW, co umí a jak lze podpořit zdraví každého z nás, 
seznámila lektorka Jana Kaplanová účastníky přednášky „Zelené potraviny jako šance na 
změnu“, podělila se s nimi i o své zkušenosti s ječmenem a chlorelou. Přednáška 
s ochutnávkou se uskutečnila ve středu 25. ledna, vstupné bylo 30 Kč. 
Zdroj informací: Městská knihovna Slavoj Dvůr Králové nad Labem  

 
Zahájení letního semestru VU3V 
V úterý 31. ledna 2017 byl v městské knihovně zahájen letní semestr 2016/2017 Virtuální 
univerzity třetího věku střediska 193 ve Dvoře Králové nad Labem. Studenti si mohli vybrat 
zaměření výuky z několika témat. Dvě skupiny „úterních“ studentů si vybraly téma 
„Cestování – co jste možná nevěděli“, toto téma si zvolila i jedna ze skupin „středečních“ 
studentů. Další ze „středečních“ skupin pak bude pokračovat ve studiu tématu „Dějiny oděvní 
kultury“, které studuje již ve třetím semestru. 
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Virtuální univerzita se koná pod záštitou České zemědělské univerzity Praha Suchdol. 
Až do pátku 27. ledna se do ní v knihovně také mohli přihlásit noví zájemci.  

Vedle studia se studenti účastní i zajímavých akcí. Koncem roku 2016 se například 
v salonku restaurace Hankův dům uskutečnilo jejich vánoční setkání. Kromě předání dárků 
a příjemného posezení bylo jeho součástí i vystoupení uměleckého souboru Flauti Dolci 
královédvorské ZUŠ, který pod vedením Vlasty Siřišťové zahrál dvě renezanční skladby od 
M. Praetoria a lidové písně v úpravě Jaroslava Krčka. Renezanční skladbu na loutnu pak 
zahrál Pavel Konrád, na závěr zazněly dvě barokní koledy.  

Studenty, kteří v zimním semestru studovali téma „Genealogie – hledáme své předky“, 
čekala i návštěva Oblastního archivu v Zámrsku, kde si prohlédli archiv, vyslechli přednášku 
o jeho činnosti a seznámili se s vybranými archiváliemi. 

Po absolvování každé přednášky čeká posluchače test z právě probrané látky, každý 
semestr je uzavírán závěrečným testem, obsahujícím otázky z celkové přednášené 
problematiky. Letošní letní semestr je pro většinu studentů posledním semestrem, který 
uzavře jejich tříleté studium. Úspěšné absolventy tak čeká slavnostní předání diplomů na alma 
mater v Praze. 
Zdroj informací: VU3V a Městská knihovna Slavoj Dvůr Králové nad Labem 

 

ŠKOLSTVÍ 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Změna data zápisu dětí do prvních tříd 
Až do školního roku 2016/2017 platilo, že rodiče museli přihlásit dítě k zápisu do základní 
školy v termínu od 15. ledna do 15. února toho roku, v němž by dítě mělo v měsíci září zahájit 
svoji povinnou školní docházku. Nový školský zákon ale tento termín změnil.  

Pro školní rok 2017/2018 se tak zápis k povinné školní docházce posouvá na období 
od 1. do 30. dubna. 

Základní školy tuto změnu dle sdělení Ministerstva školství vítají, neboť díky posunu 
data zápisu získají lepší přehled o tom, kolik dětí bude mít skutečně odklad školní docházky, 
kolik tedy mohou otevřít prvních tříd a jaké budou mít pedagogové jejich školy v novém 
školním roce úvazky.  

Ročně o odklad žádají rodiče cca deseti procent školou povinných dětí, což 
představuje počet cca 16 tisíc dětí. Až dosud dítě přišlo k zápisu a rodiče o odklad jeho 
docházky žádali lékaře teprve následovně. Škola se tak o skutečném počtu zapsaných dětí 
dozvěděla až koncem května. Nadále platí, že pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně 
vyspělé, mohou zákonní zástupci v době zápisu požádat ředitele školy o odložení začátku 
povinné docházky o jeden školní rok. Zároveň již ale nově budou řediteli školy předkládat 
doklady o povolení odkladu psychologem. 

Rovněž naopak platí, že pokud je dítě narozeno od září do června příslušného školního 
roku a je dostatečně vyspělé, může přijít k zápisu již v pěti letech. 
Zdroj informací: stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 
 
„Pamlsková vyhláška“ 
Velký rozruch vzbudila na školách počátkem roku 2017 vyhláška Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, která ve školách zakazuje prodej nezdravých potravin a propaguje 
zdravou výživu, tedy i svačiny bez pamlsků, sladkých nápojů, tučných jídel či potravin 
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obsahujících glutamáty a jiné přísady škodící zdraví dětí. K prodeji je možné nabízet pouze 
potraviny odpovídající svým složením zásadám zdravé výživy.  

Vyhláška č. 282/2016 Sb., s dlouhým názvem „Vyhláška o požadavcích na potraviny 
pro které je přípustná reklama a které lze nabídnout k prodeji a prodávat ve školách 
a školských zařízeních“, byla sice již 5. září 2016 zařazena do Sbírky zákonů, změny v ní 
uvedené se však uskutečňovaly postupně, takže školy ji musí striktně dodržovat až od 1. ledna 
letošního roku. 

Úprava se týká žáků do splnění povinné školní docházky, a tedy i šestiletých 
gymnázií. Pedagogická veřejnost však v tomto případě poukazovala na nesrovnalosti, kdy si 
žáci devátých tříd v bufetech či automatech nesmějí kupovat sladké nápoje nebo chipsy, 
zatímco na jejich (o pouhých několik měsíců starší) spolužáky se tento zákaz již nevztahuje.  

Dále pedagogové poukazovali na to, že bufety a automaty na školách zaniknou, neboť 
omezený sortiment, který budou nabízet, si žáci nebudou kupovat. Mnoho škol proto prodej 
svačin v bufetech, z automatů či ve školních jídelnách ruší. 

Patří mezi ně například i královédvorská Základní škola Strž, která ukončí prodej 
svačin ve školní jídelně v únoru tohoto roku. 
Zdroj informací: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky; denní tisk a informace 

ZŠ Strž Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní škola Schulzovy sady 
„Den s evropskou kuchyní“ 
Strava by měla být pestrá a vyvážená, obědy ve školních jídelnách by ale 
měly být především také chutné a dětské strávníky by, tak říkajíc, měly 
„zaujmout“. Jen tak se podaří to, aby děti na polední teplé jídlo do školních 

jídelen nejen „chodily“, ale aby jejich obědy nekončily v odpadu. Školní jídelny se proto 
snaží zaujmout své strávníky nejrůznějšími zajímavými akcemi.  

Ve středu 25. ledna se tak všichni v jídelně ZŠ Schulzovy sady měli možnost seznámit 
s tím, jaké pokrmy jedí jejich vrstevníci v Itálii či v Řecku. Polévka „Minestrone“, nadívané 
telecí maso po italsku, nebo řecký salát, všem chutnaly, takže se podobný „Den s evropskou 
kuchyní“ bude jistě brzy opakovat. 
 
Odměna za vysvědčení 
Také ZŠ Schulzovy sady připravila pro děti za jejich pololetní vysvědčení malou odměnu. 

Na téma „Ledové království“ se v pondělí 30. ledna odpoledne sešli ve svých 
vyzdobených třídách žáci z 1. a 3. A jako Olafové, Elsy, sobíci, Kryštofové, sněhové vločky 
a další pohádkové postavy a ochutnávali donesené dobroty, připravené na toto téma.  

Následovalo šermířské vystoupení v tělocvičně, poté děti ve skupinách stříhaly 
papírové loutky a vymýšlely vlastní příběh, který zahrály ostatním. Skákaly také přes kry, 
zdolávaly puklinu v ledovci, sjely po ledové klouzačce a prolezly tmavým tunelem. Za 
odměnu všichni obdrželi bublifuk, kterým ze schodiště foukali „ledové bubliny“ na královnu 
Elsu a sněhuláka Olafa. Společně se dívali na film „Ledové království“, večer je čekala 
strašidelná stezka odvahy a sbírání sněhových vloček na třpytivý rampouch. 
Zdroj informací: internetové stránky ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem 
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Základní škola Podharť 
Sněhuláci pro Afriku 
Základní škola Podharť se v letošním roce již potřetí zapojila do projektu 
„Sněhuláci pro Afriku“. Jeho cílem je pomoci dětem v Africe k cestě do 
školy, která je pro ně mnohdy naprosto nedostupná. Akci organizuje 

nezisková organizace „Kola pro Afriku“, obecně prospěšná společnost, a Gymnázium 
Ostrava-Hrabůvka.  

První centrální celorepublikový den této netradiční akce byl vyhlášen na čtvrtek 
5. ledna 2017. Nejde přitom o pouhopouhé vybírání peněz od dárců, ale do pomoci by se děti 
měly zapojit i prostřednictvím hry a zábavy. 

Startovné ve výši 50 Kč za každého sněhuláka věnovali žáci 8. třídy z financí, které 
získali za sběr starého papíru. 
Zdroj informací: ZŠ Podharť Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní umělecká škola R. A. Dvorského 
Také v lednu pořádala základní umělecká škola řadu zajímavých akcí: 

Výstavy 
Až do neděle 15. ledna 2017 se ve školní galerii Otto Gutfreunda konala výstava žáků 
výtvarného oboru Ivany Černé a Jiřího Holana, nazvaná „Tajemství“.  

Výstavu „Vzpomínky a sny“ akademického sochaře Miloslava Hejného otevřela 
vernisáž v úterý 17. ledna 2017 v 18:00 hodin. Návštěvníci si vyslechli úvodní slovo 
PhDr. Jaromíra Zeminy, o hudební zážitek se postaral Petr Hejný, který zahrál na violoncello. 
Výstavu mohli návštěvníci v galerii Otto Gutfreunda navštívit od středy 18. ledna do středy 
15. února 2017. 

 
Koncerty 
Jedinečný koncert latinsko-americké hudby v podání zpěvačky Marty Töpferové 
s doprovodem na kytaru cuatro se v sále školy uskutečnil ve čtvrtek 12. ledna 2017. Autorka 
sedmi alb ve španělštině, češtině a v angličtině je jednou z nejzajímavějších zpěvaček 
a skladatelek své generace. Se svými koncerty vystupuje v Evropě, v Kanadě, ve Spojených 
státech amerických, v Argentině, v Mexiku i v Thajsku. 

V pondělí 31. ledna se pak v sále školy konal další z pravidelných koncertů žáků 
hudebního oboru. Slovem provázeli žáci literárně-dramatického oboru.  
Zdroj informací: programy ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem 
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STŘEDNÍ ŠKOLY 
Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 
Dny otevřených dveří dvorského gymnázia 
Ve středu 18. ledna 2017 se na dvorském gymnáziu uskutečnil první ze dvou 
letošních „Dnů otevřených dveří“. Od patnácti do osmnácti hodin mohli budoucí 

studenti, jejich rodiče i ostatní zájemci navštívit budovu gymnázia a seznámit se nejen 
s učebními programy šestiletého či čtyřletého studia, ale i s možnostmi výměnných pobytů, 
s mimoškolními aktivitami či s úspěchy současných studentů. Škola pořádá besedy se 
zajímavými hosty, poznávací exkurze po České republice, do Anglie, Německa či Ruska, 
Klub NATURA navštívil také Finsko. Její studenti se pravidelně účastní českých 
i mezinárodních vzdělávacích akcí a projektů – zúčastnili se například také společného česko-
německo-polského projektu „Po stopách J. A. Komenského“ – sportovních kurzů a dalších 
zajímavých akcí. 

Škola své žáky motivuje k lepším výsledkům i možností získat stipendium – ti, kteří 
mají prospěch do 1,3, získávají každý měsíc stipendium až do výše 500 Kč. 

Další možnost navštívit a prohlédnout si učebny gymnázia a blíže se seznámit 
s podmínkami studia na této střední škole bude mít veřejnost v sobotu 25. února 2017 od 
devíti do dvanácti hodin.  

Součástí „Dnů otevřených dveří“ byly rovněž informace o přijímacích zkouškách, 
které budoucí studenti získali v aule školy. 
Zdroj informací: propagační leták Gymnázia Dvůr Králové nad Labem 

 

Střední škola informatiky a služeb Dvůr 
Králové nad Labem 
Dny otevřených dveří 

„Dny otevřených dveří“ se v našem městě konaly také ve Střední škole informatiky a služeb. 
Škola na nich veřejnosti, ale především žákům končícím základní školu, představila nejen 
možnosti studia, úspěchy svých studentů, možnosti ubytování či mimoškolní aktivity, ale na 
příkladu některých svých absolventů jim předvedla možnosti jejich uplatnění v praxi. Řada 
absolventů školy pracuje na vedoucích pozicích velkých firem, někteří úspěšně soukromě 
podnikají. 

V současné době škola nabízí studium v pěti maturitních a v jednom učebním oboru. 
Maturitní obor „Kosmetické služby“ bude od školního roku 2017/2018 nově rozšířen o dvě 
atraktivní zaměření – „Wellness“ a „Vizážistka“.  

Den otevřených dveří se konal ve čtvrtek 12. ledna 2017 od třinácti do osmnácti hodin. 
Ten druhý škola, ve stejném čase, připravuje na 9. února 2017.  
 
Stipendia pro zájemce o studium „Aplikovaná chemie“ 
České a zahraniční firmy v naší republice si  stále více uvědomují nedostatek odborníků 
především v technických oborech. Patří mezi ně i absolventi oboru „Aplikovaná chemie“, 
kteří se mohou na trhu práce uplatnit jako pracovníci středního a vyššího managementu, 
zvláště pak při zpracování plastů a polymerů. 
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Absolventi studia tohoto zajímavého a perspektivního oboru nejen, že nebudou mít 
problém s uplatněním na trhu práce, ale díky podpoře podnikatelů z našeho regionu získávají 
všichni studenti, kteří nastoupí do 1. ročníku oboru „Aplikovaná chemie“, měsíční stipendium 
ve výši 300 Kč. 
Zdroj: informace Střední školy informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem 

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Akční skupina žen 
Setkání královédvorských žen, které zajímá téma vzdělávání dětí i dospělých, a to jak na 
školách, tak i ve volném čase, se uskutečnilo ve čtvrtek 12. ledna 2017. Konalo se v sále 
městského muzea a na programu byla tvorba realistického akčního plánu a nastavení 
vzájemné spolupráce. 
Zdroj informací: plakát Akční skupiny žen 

 

Dům dětí a mládeže Jednička 
Bronzová medaile pro „Včeličky z Jedničky“ 
Včelařský kroužek „Včeličky z Jedničky“ navázal na svůj loňský veliký 
úspěch a obsadil bronzovou příčku v celorepublikové soutěži včelařských 
kroužků „O pohár ministerstva zemědělství“, za prvním včelařským kroužkem 

z Mikulovic a „Včelaříky“ ze Stříbra a „Ambrožíky“ z Havířova, kteří se podělili o stříbrnou 
medaili. Soutěž již čtvrtým rokem hodnotí celoroční aktivity a činnost kroužků, schopnost 
propagace jejich činnosti na veřejnosti i jejich účast a úspěšnost na soutěžích.  

„Včeličky z Jedničky“ prezentují svoji činnost prostřednictvím svých webových 
stránek i pořádáním různých akcí a besed pro veřejnost. V červnu loňského roku například 
uspořádaly 1. ročník „Přátelského setkání včelařských kroužků Královéhradeckého kraje“ 
nebo besedu pro děti ze ZŠ Černožice. Velmi dobré výsledky mají pravidelně v soutěži „Zlatá 
včela“ a v „Elektronické soutěži mladých přírodovědců“.  

Letos tento včelařský kroužek bude i organizátorem oblastního kola soutěže „Zlatá 
včela“ pro královéhradeckou oblast a celorepublikového kola této soutěže pro středoškoláky.  
 
„Zlatá tužka 2017“ 
Až do pátku 27. ledna 2017 mohli v DDM Jednička odevzdávat své práce účastníci „Zlaté 
tužky 2017“ – XXII. ročníku celostátní literární soutěže mladých autorů. Soutěží se již 
tradičně ve třech kategoriích: 
10–12 let; 13–15 let a 16–20 let a ve dvou tématech: 
A) VERŠOVÁNÍ (vtipná, hravá či snivá básnička z vlastní tvorby) a 
B) PŘÍBĚH (vlastní zážitek nebo vymyšlený příběh bez tematického a žánrového omezení). 

První ročník soutěže se uskutečnil již v roce 1995, kdy soutěž začínala jako soutěž 
regionální. Počínaje II. ročníkem byla jako spolupořadatel přizvána Redakce časopisu 
Krkonoše + Jizerské hory. Její pracovníci se významnou měrou podílejí na hodnocení 
soutěžících, na stránkách měsíčníku jsou každoročně zveřejňovány nejen propozice 
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a výsledky soutěže, ale i ukázky z oceněných prací. Pro velký úspěch se od IX. ročníku stala 
soutěž soutěží republikovou. 

V roce 2006 byla rozšířena o věkovou kategorii 16–20 let a porota tehdy hodnotila 
321 soutěžních prací od 266 mladých autorů. Jednalo se o rekordní počet, který dosud nebyl 
překonán. Soutěžní práce jsou mnohdy velice kvalitní – několik účastníků jednotlivých 
ročníků dokonce již úspěšně publikuje. 
Zdroj: informace DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem 
 
Šplháme s Jedničkou  
IV. ročník sportovní soutěže ve šplhu „Šplháme s Jedničkou“ se v tělocvičně ZŠ Schulzovy 
sady konal v úterý 17. ledna 2017. Zúčastnilo se ho celkem dvacet pět dívčích, chlapeckých 
a smíšených družstev ze ZŠ Schulzovy sady a ZŠ Strž z našeho města i ze 
ZŠ MUDr. J. Moravce z Nemojova. Šplhalo 127 závodníků (zapojili se i náhradníci), přičemž 
každý z nich měl k dispozici dva pokusy a do celkového hodnocení byl započítán lepší čas. 
Někteří tuto možnost skutečně využili a svůj výkon tak ještě zlepšili. Do hodnocení družstev 
byly vybrány tři nejlepší časy závodníků. 

Pohár za nejlepšího jednotlivce si odnesl Tobiáš Kulveit ze 4. B ZŠ Schulzovy sady 
a nejrychlejším družstvem celé soutěže se stalo smíšené družstvo z 2. B, ve složení Jakub 
Schreiber, Markéta Síbrová, Kristýna Lukášová, Michal Lukáš a Matěj Flégl, rovněž ze 
ZŠ Schulzovy sady. 
Zdroj: z příspěvku D. Kudrnovské z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka 
 
Víkend v pohybu 
Od pátku 20. do neděle 22. ledna připravil DDM Jednička tradiční sportovní akci. Děti se 
mohly zúčastnit všech jejích částí nebo si vybrat tu, která je nejvíce zaujala. Součástí bylo 
i přespání v „Jedničce“. 

Z pátka na sobotu tak v DDM přespalo 14 starších dětí, které si užily večer plný tance. 
Druhý den ráno se k „nocležníkům“ přidalo dalších 15 dětí a všichni společně se v tělocvičně 
TS Attitude zúčastnili od 9:30 hodin profesionálních tanečních workshopů, vedených 
Jaroslavem Karáskem z Náchoda (undegroundový tanečník, choreograf a organizátor 
tanečních soutěží) a Veronikou Petráňovou z taneční skupiny T-bass z Hradce Králové. K této 
části programu se mohla přidat i široká veřejnost, nabídku ale využili pouze členové taneční 
skupiny Attitude.  

Po workshopech se část zájemců vrátila do DDM, kde pokračovala 
v pohybovém programu. Na děti čekaly různé vtipné pohybové, postřehové a úkolové hry, při 
kterých se výborně pobavily, zahrály si i stolní tenis a šipky. Poté se opět přemístily do velké 
tělocvičny, kde hrály nejen další pohybové, ale i míčové hry, jako vybíjenou, florbal 
a basketbal. Večer zakončily ve dvorské kuželně a po náročném dni je opět čekal nocleh 
v DDM Jednička. „Víkend“ byl zakončen v neděli v 9:00 hodin, celková cena včetně oběda, 
večeře, ubytování atd. činila 270 Kč. 

V současné době tráví stále více dětí velkou část dne u počítače nebo u televize. Je 
proto dobře, že DDM zpestřuje dětem víkend pohybem a zároveň je i k dalšímu pohybu tímto 
způsobem motivuje.  
Zdroj: z příspěvku L. Pospíšilové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka 
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Hádej, co jsem za zvíře“  
Od úterý 10. do pátku 13. ledna 2017 se v DDM Jednička uskutečnil již XIV. ročník 
přírodovědné poznávací soutěže „Hádej, co jsem za zvíře“.  

Tradiční akce, o kterou je mezi školami stále velký zájem, se v letošním roce 
zúčastnili žáci sedmi tříd ze čtyř základních škol. Největší účast měla ZŠ Schulzovy sady, 
kterou reprezentovaly čtyři třídy v kategorii 3. ročníků. V soutěži byly obsazeny i věkové 
kategorie 2. a 4. tříd, ve kterých měly své zástupce ZŠ Strž a ZŠ Podharť, ZŠ Hajnice pak své 
zástupce vyslala do všech věkových kategorií. Celkem se soutěže zúčastnilo 120 dětí. 

Letošní ročník byl zcela obměněn. Na žáky čekaly nové obrázky zvířat i „trofeje“ – 
kůže zajíce, jelení parohy, ocasní pera bažanta a pštrosí vejce. Jako zpestření pak pro ně byly 
připraveny ukázky kůží a trofejí, zapůjčené p. Lokvencem, několik zkamenělin, kůže 
exotických zvířat, poskytnuté p. Kratochvílovou z Darwinovy stanice v zoo, a nástěnka 
s podivnými živočichy světa. Vše vzbudilo velkou pozornost dětí i vyučujících.  

Nejlepší soutěžící z každé třídy byli odměněni drobnými sladkostmi, diplomy 
a časopisy o zvířatech. V kategorii 2. tříd získala nejvíce bodů Apolena Geltnerová ze 
ZŠ Podharť (15 bodů), mezi „třeťáky“ projevili největší znalosti Antonín Rücker ze 
ZŠ Schulzovy sady a Artuš Král ze ZŠ Hajnice, kteří shodně dosáhli 18 bodů. Nejlepším 
„čtvrťákem“ pak byl Jiří Lokvenc ze ZŠ Strž (s 19 body). 
 
„Neživá příroda“ 
Ve čtvrtek 26. ledna 2017 uspořádal pan Jiřička v klubovně kroužku „Šachy“ v DDM 
Jednička pro třídu 3. A ZŠ Schulzovy sady přednášku „Neživá příroda – vznik krajiny“. 

V ní se žáci prostřednictvím projekce nejprve dozvěděli základní informace a řadu 
zajímavostí o vzniku tří typů krajiny – sopečné, krasové a pískovcové. Byl jim osvětlen jejich 
vznik a představeny horniny, zastupující jednotlivé typy, jejich využití člověkem i hory 
a skály jako krajinotvorný prvek, který by měl být chráněn. Dále se děti dozvěděly, jak 
vznikají krápníky, které vrchy byly využity pro stavbu hradů, co jsou voštiny, jak se vytvářely 
krasové závrty apod. Ve druhé části přednášky si pak mohly prohlédnout kolekci nerostů 
a hornin, včetně několika zajímavých zkamenělin a drahých kamenů z Podkrkonoší, 
nechyběly ani ukázky z Královédvorska, představující zdejší pískovec a čedič z nejbližšího 
sopečného vrchu u Borovnice. Přednáška měla velký úspěch. 
 
„Po čem tu šlapeme“ 
Další přednáška pana Jiřičky, nazvaná „Po čem tu šlapeme“, se tentokrát přímo 
v ZŠ Schulzovy sady uskutečnila v pondělí 30. ledna 2017. Jejími posluchači byli žáci 9. B, 
kterým přednáška, zaměřená na oblast Královédvorska i širší region Podkrkonoší, rozšířila 
učivo mineralogie a částečně i zeměpisu.  

V úvodu se žáci dozvěděli, kam tato oblast spadá po stránce zeměpisné a jakými 
horotvornými pohyby se vytvářela. Pozornost byla věnována nejen stránce geologické, 
hydrogeologické (podzemní zásobárna vody) a lesnické (poměr lesů), ale také krajinářské 
(malebnost pískovcových skalních výchozů). Tématem byly rovněž jednotlivé horniny, 
s důrazem na nejčastěji zastoupený pískovec a význam jeho těžby zejména pro opravu 
památkových staveb. Opomenuta nebyla ani ochrana přírody, zastoupená v naší oblasti 
maloplošnými chráněnými plochami Slučího kamene a Čertových hradů, či naleziště drahých 
kamenů a zkamenělých dřev, která se táhnou až ke vsím na Královédvorsku.  

Na závěr si žáci mohli prohlédnout ukázku pískovce s fosilií mlže z kocbeřského 
kamenolomu, čedič s krystaly amfibolu od Borovnice, melafyr s krystaly z Novopacka 
a vzorek drobných českých granátů z těžby v Dolní Olešnici. Přednáška tak mladým 
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posluchačům názorně předvedla, že výuka přírodopisu či zeměpisu nemusí být pouze „suchou 
vědou“.  
Zdroj: z příspěvků V. Jiřičky z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka 

 

ZPRÁVY ZE SPORTU 
Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad 
Labem 
Nejúspěšnější závod v historii klubu 

Letošní již 39. ročník závodu „Ještědská brusle“ (který patří mezi nejstarší krasobruslařské 
soutěže v České republice) byl, z pohledu umístění získaných v jedné soutěži, nejúspěšnějším 
závodem v historii královédvorského klubu. 

Závod se konal v Liberci v sobotu 14. ledna 2017 a ze Dvora Králové se jej zúčastnilo 
16 závodníků, kteří získali celkem šest pohárů:  
1. místo obsadili: Hana Šejblová a Štěpán Břeň;  
2. místo: Iva Krejcarová, Klára Pešková a Tomáš Lhoták;  
a na 3. místě se umístila: Andrea Sommerová.  

Výborná umístění získaly i další královédvorské závodnice. Na čtvrtých místech se 
umístily Karolína Křížová a Tereza Straková, na pátém místě Karolína Semeniuková a na 
šestých místech Adéla Sedláčková a Anna Sedláčková.  
Zdroj informací: Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem 

 

Tenisový klub Dvůr Králové nad Labem 
Úspěch mladých tenistů na východočeských přeborech 
Přebory Východočeského kraje mladšího žactva v tenise, ve kterých se hraje 
o postup na halové mistrovství ČR, se uskutečnily ve dnech 7. a 8. ledna 2017 
v našem městě a v Pardubicích.  

V Pardubicích, kde hráli chlapci, se přeborů za královédvorský klub zúčastnil pouze 
jeden hráč, který však naše město reprezentoval velice úspěšně. Stal se přeborníkem 
Východočeského kraje a získal přímý postup na halové mistrovství České republiky 
v Jablonci. 

Na domácí půdě se dařilo i královédvorským hráčkám, které získaly pěkné druhé 
místo ve čtyřhře a třetí místo ve dvouhře.   
Zdroj informací: TC Dvůr Králové, z. s. 
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TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem 
Přebor ve sjezdovém lyžování 
V sobotu 28. ledna 2017 se uskutečnil přebor župy Podkrkonošské 
Jiráskovy ve sjezdovém lyžování, na kterém královédvorskou jednotu 
reprezentovalo šest závodníků.  

Nejlépe se dařilo Jakubu Fléglovi a Evě Dušánkové, kteří své kategorie vyhráli, 
Matěj Flégl pak vybojoval stříbrnou medaili, J. Grus a Martin Flégl skončili na čtvrtém místě 
a R. Fléglová byla pátá. 
Zdroj informací: TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem 

 

Aeroklub Dvůr Králové nad Labem 
Žirečská Sibiř 2017 
Členové místního aeroklubu a sboru dobrovolných hasičů ze Žirče 
zorganizovali v sobotu 21. ledna na královédvorském letišti biatlonový 
závod na jeden okruh se střelbou ze vzduchovky na sklopné terče.  

Závodu „AK DK OPEN aneb Žirečská Sibiř 2017“, určeného pro 
širokou veřejnost, se zúčastnilo 27 závodníků včetně dětí. Původně projetá běžecká trať se 
před závody dočkala uválcování, takže jet na lyžích se mohlo klasicky i bruslením.  
 
Plachtařský a UL výcvik 
V sobotu 28. ledna v 9:00 hodin byl na královédvorském letišti zahájen teoretický kurz pro 
zájemce o plachtařský a UL výcvik. 
Zdroj informací: Aeroklub Dvůr Králové nad Labem 

 

Cykloklub Carla.Kupkolo Dvůr Králové nad Labem 
První úspěch v roce 2017 
Hradecký SPINNING KLUB uspořádal v sobotu 21. ledna 2017 v lesích na Biřičce v Hradci 
Králové 8. ročník závodu Winter Race. Podmínky byly opravdu zimní, těžká technická trať 
vyžadovala dobrou fyzickou přípravu a maximální koncentraci. Nechyběly na ní jak 
zledovatělé úseky, tak uježděný sníh. 

Přesto dvorský klub slavil úspěch – na  krátké (dvacetikilometrové) trati získala mezi 
ženami stříbro Lucie Hrnčířová.  
Zdroj informací: SPINNING KLUB a Cykloklub Carla.Kupkolo Dvůr Králové nad Labem 

 

ZOO DVŮR KRÁLOVÉ 
Překvapení na Nový rok 
Také v neděli 1. ledna 2017 měli návštěvníci možnost navštívit 
královédvorskou zoologickou zahradu „vylepšenou“ bohatou sváteční 
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výzdobou. Oblíbená akce všechny jistě potěšila i prodlouženou otevírací dobou, a to až do 
19:00 hodin. 
 
Nejoblíbenější mládě královédvorské zoo za rok 2016  
Do úterý 3. ledna 2017, do dvaceti hodin, mohli fanoušci královédvorské zoo vybírat ze 
šestnácti nově narozených mláďat jedno, které se v roce 2016 stalo jejich nejoblíbenějším 
zvířetem. Nejoblíbenějším mládětem se tak stala samička žanetky tečkované jménem Zuzi, 
která jen o několik hlasů předstihla mládě nosorožce dvourohého. Třetí místo obsadil Oliver, 
sameček žirafy Rothschildovy.  

Do soutěže se zapojilo více než 1 200 hlasujících. Tři vylosované výherkyně 
(z Nového Bydžova, z Hradce Králové a z Roudnice nad Labem) získaly knihu „Atlas 
živočichů – 1 000 živočichů střední Evropy“. 

Celkem se v královédvorské zoo v roce 2016 narodilo 662 mláďat od 110 druhů zvířat.  
 
„FOTOSAFARI 2016“ 
Od poloviny ledna si návštěvníci naší zoo mohli prohlédnout vítězné práce pátého ročníku 
fotografické soutěže „FOTOSAFARI 2016“, kterou zahrada pořádala ve spolupráci se 
Správou KRNAP. Tématem byla divočina, zachycená buď v královédvorské zoo nebo na 
území Krkonošského parku.  

Soutěže se zúčastnilo 422 soutěžních snímků, které získaly ocenění ve třech 
kategoriích. Uděleny byly i zvláštní ceny zoo a Správy KRNAP Vrchlabí. 
 
Tipování počtu návštěvníků královédvorské zoo v roce 2016  
Ti, kteří poslali nejpřesnější tip na celkový počet návštěvníků královédvorské zoo za rok 
2016, měli možnost získat hodnotné ceny. Třídenní pobyt pro dvě osoby v Hotelu Safari 
s africkou večeří získal výherce z Prahy. Deset výherců (z toho jedna výherkyně z našeho 
města) získalo vstupenku do zoo pro dva dospělé a dvě děti do 15 let, další výherci (z toho pět 
ze Dvora Králové) pak obdrželi vstupenky pro dvě dospělé osoby.  

Celkově navštívilo v roce 2016 ZOO Dvůr Králové 538 006 návštěvníků. 
 
Malajsie 
Multikulturní zemi, nabízející návštěvníkům nejmodernější architekturu i stará koloniální 
města a čínské čtvrti s chrámy, rozmanitou přírodu – nejstarší deštný prales na světě, čajové 
plantáže i pobřeží, které bylo hlavní základnou pirátů – to vše ve své přednášce posluchačům 
představila Radka Tkáčiková. 

Přednáška se konala ve čtvrtek 26. ledna v Galerii Tengenenge, vstupné zdarma. 
 
Překvapení za dobré vysvědčení 
Nový rok 2017 zahájila zoologická zahrada překvapením pro všechny návštěvníky 
a překvapení připravila i na konec měsíce ledna. Od úterý 31. ledna do neděle 5. února si 
mohly děti, které ukončily pololetní docházku letošního školního roku s jedničkami 
a dvojkami, prohlédnout královédvorské zoo za symbolických deset korun. Stačilo, pokud si 
do zoo přinesly svoje vysvědčení.  

Další překvapení je čekalo v Restaurantu Lemur, kde si za dobré známky mohly, 
rovněž za deset korun, pochutnat na výborné palačince.  
Zdroj informací: ZOO Dvůr Králové nad Labem 
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DALŠÍ UDÁLOSTI VE MĚSTĚ A V JEHO OKOLÍ 
Farní charita Dvůr Králové nad Labem 
Letošní Tříkrálová sbírka skončila velmi úspěšně  
Od čtvrtka 5. do neděle 8. ledna jsme v ulicích našeho města i v okolních 
obcích opět potkávali Kašpara, Melichara a Baltazara – koledníky tradiční 
Tříkrálové sbírky, které neodradilo ani letošní velmi mrazivé počasí. Celkem 
103 skupinek navštívilo nejen naše domovy, ale i nejrůznější organizace, a 

získalo tak do svých kasiček 292.255 Kč, což je o 15.313 Kč více, než se v rámci Tříkrálové 
sbírky podařilo vybrat v roce 2016.  

Z této částky se ve Dvoře Králové nad Labem vybralo 140.105 Kč, dalších 152.150 
Kč pak koledníci získali v devatenácti okolních spádových obcích.  

Velké poděkování patří nejen štědrým dárcům za jejich peněžité dary a drobné dárky 
koledníkům, ale i všem těm, kteří se do této charitativní akce neváhali zapojit – především 
pak dětem dvorských základních škol. Nejvíce jich v letošním roce bylo ze ZŠ Podharť, která 
umožnila nábor malých koledníků ve třídách prvního stupně. Pro všechny děti se pak jako 
malé poděkování konalo v sobotu 14. ledna v Kině Svět filmové představení pohádky 
Řachanda. 

Z celkového výtěžku poputuje 65 % na projekty královédvorské charity, 15 % bude 
použito na projekty charity diecézní, 10 % směřuje na humanitární pomoc a rozvojovou 
spolupráci, 5 % výtěžku bude rozděleno na projekty charity ČR a z 5 % bude pokryta režie 
sbírky. 
 
Není jistě bez zajímavosti, že v Královéhradeckém kraji se v letošním roce vybralo celkem 
15.017.882 Kč, v celé České republice pak 99.082.795 Kč. Další 1.220.085 Kč do celostátní 
sbírky přinesl Tříkrálový koncert, na který dárci zaslali 42 810 DMS. Celkový výnos bude 
rozdělen mezi více než osm set záměrů.  

Všem organizátorům letošní Tříkrálové sbírky, koledníkům, jejich rodičům i dárcům 
poděkovali dopisem z České biskupské konference čeští a moravští biskupové. 
Zdroj informací: Farní charita Dvůr Králové nad Labem a celostátní informace o sbírce 

 

Husův sbor Církve československé husitské 
Výstava papírových betlémů a leporel 
Výstavu  papírových  betlémů  a  leporel  měli  zájemci možnost navštívit až do pátku  
6. ledna 2017 v královédvorském Husově sboru Církve československé husitské. 
Vstup byl volný, výstava byla návštěvníkům přístupná každou středu a neděli od 
devíti do dvanácti hodin. Sbor však po telefonické domluvě tuto výstavu kdykoliv 

zpřístupnil i mimo tyto návštěvní hodiny. 
Zdroj informací: plakátek CČH Dvůr Králové nad Labem 
  

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=1062052&x=300&y=300&hash=54499a3398da611274946ef3ce22a829&ratio=1


28 
 

Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem 
14. ročník Tříkrálové jízdy 
V sobotu 7. ledna 2017 se uskutečnil již 14. ročník Tříkrálové jízdy 
(„aneb když nás ani paní zima nezastaví“), který tradičně pořádá 
Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem. 

Více než sedmdesát účastníků se sešlo o půl desáté na benzínové 
pumpě PaP Oil. Nechyběly značky jako Jawa, ČZ, Zündapp, Aero, Tatra, Gaz, Jeep, Cadillac, 
Trabant či Škoda – akce se zúčastnilo i devět posádek na motocyklech a deset posádek s auto 
veterány. 

Panovaly sice obavy, zda vzhledem k nebývale nízkým teplotám (meteorologická 
stanice v budově královédvorského gymnázia naměřila -21,7 °C!) bude vůbec možné stroje 
bez problémů nastartovat, ale vše nakonec dobře dopadlo a odjezd na královédvorské náměstí 
T. G. Masaryka se všem podařil. Zde si vystavené stroje měli možnost prohlédnout všichni 
zájemci a proběhlo zde také tradiční fotografování této spanilé jízdy pod vánočním stromem. 

Před jedenáctou hodinou se pak kolona vydala na přehradu Les Království, kde se 
účastníci mohli ohřát u ohně a zážitky z cesty se probíraly při čaji a opečených vuřtech. Na 
vrchol Zvičiny dorazili všichni i přes zledovatělou cestu v pořádku – výjezd se nezdařil pouze 
posádce jedné aerovky. Následovalo fotografování se „Třemi králi“, sjezd do hospůdky „Za 
mostem“ na Mostkách a nejodvážnější dojeli až na „baráček“, kde pro ně byla připravena 
pečená kýta, několik sudů piva, víno a také svařák pro zahřátí.  

Letošní ročník Tříkrálové jízdy se i přes nepřízeň počasí vydařil, ten v pořadí patnáctý 
se uskuteční 6. ledna 2018. 
Zdroj: informace Veteran Car Clubu Dvůr Králové nad Labem 

 

Hasičský záchranný sbor České republiky 
Výjezdy jednotky profesionálních hasičů ze Dvora 
Králové nad Labem 
Vytrvalé sněžení a vítr způsobily ve středu 4. ledna 2017 na silnicích vážné 
komplikace. Zranění si tak vyžádala dopravní nehoda, která se stala po 
15.hodině na silnici mezi obcemi Hajnice a Výšinka. Řidička osobního auta 

sjela do příkopu, kde narazila do stromu a převrátila se na bok. Na místo události vyjeli 
profesionální hasiči ze Dvora Králové nad Labem a dobrovolní hasiči z Hajnice. 

Obě jednotky pomocí speciálního hydraulického nářadí odstřihly střechu, vyprostily 
zraněnou ženu, která zůstala ve voze uvězněna, a předaly ji k dalšímu ošetření přivolaným 
záchranářům. U havarovaného vozidla provedly také protipožární opatření.  

Mokrý a těžký sníh byl příčinou problémů především v lesních porostech. 
V Horním Dehtově u Třebihoště došlo v pátek 13. ledna kolem půl šesté ráno 

k dopravní nehodě, při které osobní automobil narazil do odlomeného vršku stromu, spadlého 
na silnici. Událost se naštěstí obešla bez zranění, při zásahu královédvorských hasičů ale 
došlo k pádu dalšího stromu, který tak hasiči museli rozřezat a odstranit. 

Další strom, který hrozil pádem na komunikaci u obce Doubravice, odstraňovala 
jednotka profesionálních hasičů ze Dvora Králové nad Labem v neděli 15. ledna 2017. 
  

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=702153&x=800&y=599&hash=7149fc351594ff5523091c8917f8a380&ratio=1
http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=702153&x=800&y=599&hash=7149fc351594ff5523091c8917f8a380&ratio=1
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Dopravní nehoda ve Verdeku 
Tentýž den (15. ledna) v odpoledních hodinách došlo ve Dvoře Králové nad Labem v části 
Verdek k dopravní nehodě tří automobilů. Dvě vozidla zůstala po nehodě stát na silnici, třetí 
vozidlo sjelo do potoka.  

Na místo vyjeli královédvorští záchranáři a také místní profesionální hasiči a jejich 
kolegové z Trutnova s vyprošťovacím automobilem. Záchranáři na místě ošetřili tři zraněné 
osoby, hasiči provedli u všech vozidel protipožární opatření a pomocí těžké techniky 
vyprostili škodovku z potoka. Z poškozeného vozidla naštěstí neunikly do vody žádné 
provozní kapaliny. Příčiny nehody a míru zavinění šetří Policie ČR.  
Zdroj informace: HZS Královéhradeckého kraje  

 

Policie České republiky 
KŘP Královéhradeckého kraje 
Obvodní oddělení PČR Dvůr Králové nad Labem 

Zadržení ozbrojeného muže 
Královédvorští policisté zadrželi v úterý 10. ledna 2017 v dopoledních hodinách v Bezručově 
ulici jednačtyřicetiletého muže, kterého policie ještě téhož dne obvinila z přečinu 
nedovoleného ozbrojování.  

Obviněný měl od října 2015 do současné doby bez jakéhokoliv povolení v držení 
pistoli značky Beretta, kterou policistům dobrovolně vydal i s plným zásobníkem. Muž si 
zbraň opatřil, aniž by byl držitelem zbrojního průkazu. Po předběžném šetření byl propuštěn 
na svobodu, avšak v případě prokázání viny mu hrozí až dva roky za mřížemi. 
 
Pátrání královédvorských policistů 
Královédvorští policisté intenzivně pátrali po zloději, který si v místním obchodním domě 
oblékl nové tepláky a kabát a bez zaplacení odešel, čímž způsobil škodu téměř jeden tisíc 
korun. Ve stejnou dobu zde další pachatel odcizil i alkohol v hodnotě přesahující tři tisíce 
korun.  

Policisté rovněž pátrali po pachateli, který v Libotově v neděli 22. ledna 2017 
v dopoledních hodinách okradl šestaosmdesátiletou seniorku. Žena potkala cizího muže na 
chodbě svého domu, kde jí sdělil, že potřebuje traktor na vyproštění svého vozidla. Po jeho 
odchodu však seniorka zjistila, že jí chybí prsten, který ocenila na čtyři tisíce korun.  

Policie vyzvala občany nejen ve Dvoře Králové nad Labem, ale i v okolních 
spádových obcích, aby své domy či byty během dne uzamykali.  
Zdroj informací: ÚO PČR Trutnov 

 

Domov sv. Josefa v Žirči 
První nástěnný kalendář  
První nástěnný kalendář (na rok 2017) vznikl k 15. výročí existence tohoto zařízení 
pro nemocné roztroušenou sklerózou.  

Domov sv. Josefa v Žirči je jediným lůžkovým zařízením v naší zemi pro 
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takto nemocné, zařízením, které od roku 2001 pomohlo již více než 2 000 pacientům žít 
plnohodnotný život. V České republice je v současnosti na 19 000 nemocných roztroušenou 
sklerózou (RS). Neexistuje, bohužel, žádná státní koncepce, která by se zabývala péčí o tyto 
nemocné, takže zdravotní pojišťovny pacientům větší část nezbytně důležité fyzioterapie 
nehradí. 

Vydání kalendáře je tak jednak poděkováním všem, kteří se na vytvoření „Domova“ 
a záchraně „Zámeckého areálu Žireč“ podíleli, jednak výrazem uznání a obdivu zdejším 
nemocným roztroušenou sklerózou, kteří se snaží s touto zákeřnou nemocí statečně bojovat, 
a jednak snahou získat finanční prostředky pro ulehčení jejich nelehkého života.  

Nástěnný kalendář formátu A3 na téma „Příběh Domova“ si zájemci mohli objednat 
za 199 Kč, při odběru dvou a více kusů byla doprava zdarma. 

Veškerý výtěžek z prodeje kalendáře bude použit na zajištění specializované 
rehabilitace, ergoterapie a volnočasových aktivit klientů „Domova“. 
 
Mohou se těšit na novou ruční vířivou vanu 
V rámci Tříkrálové sbírky bylo ve Farní charitě Jaroměř vybráno od dárců celkem 234.548 
Kč; 5,7 EUR; 2 USD; 6 HRK a 1 GBP.  

V samotné Žirči pak dárci přispěli částkou 3.745 Kč. 
Je potěšitelné, že z výtěžku jaroměřské sbírky poputuje 65 % do Domova 

sv. Josefa. Zdejší klienti se tak mohou těšit na novou ruční vířivou vanu. 
 
Kulturní akce v Domově sv. Josefa 
V sobotu 7. ledna 2017 se klienti „Domova“ zúčastnili Tříkrálového zpívání, na kterém 
vystoupila lidová muzika Šmikuranda, Kostelecká cimbálová muzika a Kontrabasový kvartet 
Bumblebass.  

S přednáškou paní RNDr. Evy Markové, CSc., z hvězdárny v Úpici, na téma 
„Zatmění Slunce v Brazílii“, se měli zájemci možnost seznámit v úterý 17. ledna 2017. 

Mr. Bean – humorné scénky. Ve společenské místnosti domu sv. Damiána se v úterý 
24. ledna konalo vystoupení Františka Šedivého a Adama Budaře, studentů náchodského 
gymnázia. Humorné scénky velmi věrně napodobující Mr. Beana všechny pobavily. 
Zdroj: informace Domova sv. Josefa Dvůr Králové nad Labem – Žireč 

 

Přehrada Les Království má své webové stránky 
Až doposud nenalezli zájemci informace o přehradě Les Království na jednom místě, ale 
museli si je vyhledávat na různých webových stránkách.  

Nyní se všichni příznivci této přehrady, o které se tvrdí, že je nejkrásnější přehradou 
v České republice, konečně dočkali. Autorem stránek, na kterých je možné najít historii 
přehrady, aktuality a fotografie, je Ladislav Válek, který zde zveřejnil i zajímavé fotografie ze 
svého dronu. 

Na stránkách www.prehrada-les-kralovstvi.cz se tak návštěvníci dozvědí například to, 
že po ničivé povodni v roce 1897, která zasáhla obce a města v údolí Labe až po Pardubice, 
bylo rozhodnuto o výstavbě dvou vodních děl, které by zadržely přívalové vody, a to hlavně 
při tání sněhu. 

Jednalo se o Labskou přehradu u Špindlerova Mlýna a Těšnovskou přehradu – dnešní 
přehradu Les Království. Podklady pro stavební projekt začalo v roce 1903 připravovat 
Technické oddělení pro úpravu řek v Praze, vedené stavebním radou Ing. Josefem Plickou. 
Stavba se uskutečnila v letech 1910–1920, značné zpoždění způsobila první světová válka. 

http://www.prehrada-les-kralovstvi.cz/
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Stavební část provedla firma J. V. Velflík a strojní zařízení dodala firma Fanta a Jireš, 
společnosti z Prahy. Náklady na stavbu přehrady činily 4,7 milionu rakouských korun. 

Po dokončení výstavby šlo o největší vodní nádrž v tehdejší Československé 
republice. Do přehrady přitéká Labe a Borecký a Brusnický potok. Šířka hráze v základu je 
37 metrů, v koruně 7,2 m. Délka hráze v koruně je 218 metrů, maximální výška hráze je 
41,1 metrů, hloubka u hráze je asi 28 metrů. 

Samotná koruna hráze je doplněna dvěma branami s ozdobnými věžičkami, domek 
hrázného připomíná malý kamenný hrad s dominantní věží s cimbuřím. Celý soubor staveb je 
pojednán v romantizujícím pseudogotickém stylu. 
Zdroj informací: www.prehrada-les-kralovstvi.cz 

 

POČASÍ V NAŠEM MĚSTĚ 
Počasí v měsíci lednu 
Mrazy a nebývalé množství sněhu zasáhly v lednu celou Českou republiku a tedy i naše město 
(blíže o zvládnutí sněhové kalamity ve Dvoře Králové nad Labem viz kapitola Technické 
služby města Dvora Králové nad Labem). 

Přehled o minimálních, maximálních a průměrných teplotách tak, jak je naměřila 
školní meteostanice, umístěná v Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem, přináší tabulka níže. 

Nejnižší teplotu (-21,7 °C) naměřila stanice v sobotu 7. ledna 2017. V tentýž den pak 
maximální teplota vystoupila pouze na -15,9 °C. V neděli 8. a 29. ledna byla stanice mimo 
provoz. 

Podle teplot, naměřených v lednu v České republice, je letošní zima nejstudenější 
zimou za posledních jedenáct let. Celostátně nejmrazivější byla (tak jako u nás ve městě) 
sobota 7. ledna. Druhou nejnižší teplotu naměřili meteorologové v naší zemi ve čtvrtek 
19. ledna. V tento den ale byla ve Dvoře nejnižší teplota „pouze“ -17,6 °C, zatímco druhou 
nejnižší lednovou teplotu -20,5 °C naměřila královédvorská meteostanice ve středu 11. ledna 
2017.  
 
Nízké teploty s sebou přinesly i déle než týden trvající smogovou situaci a řadu problémů, ať 
již se jednalo o vodohospodáře, energetiky, automobily, které nemohly mnohdy nastartovat, či 
zvýšenou míru zdravotních problémů, především u starších obyvatel a malých dětí. Řidiči 
měli velké problémy se zamrzající naftou, Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad 
Labem (MěVaK) upozorňovaly obyvatele, aby si dali pozor na zamrznutí vodoměru a svoji 
vodovodní přípojku, resp. hlavní vodoměr, proti zamrznutí vhodně zajistili. Při zamrznutí 
měřidla se totiž vodoměr nenávratně poškodí, jeho výměna je možná až v příhodné teplotě 
a tuto službu MěVaK odběratelům účtuje.  
Zdroj informací: meteostanice Gymnázia Dvůr Králové nad Labem, www.ceskatelevize.cz, MěVaK 

Dvůr Králové nad Labem 
  

http://www.prehrada-les-kralovstvi.cz/
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NAŠE MĚSTO VE STATISTICKÝCH ÚDAJÍCH 
(dle zprávy Českého statistického úřadu)  

 
Obyvatelstvo 
K 1. lednu 2017 žilo v našem městě 15 839 obyvatel, z toho 7 648 mužů a 8 191 žen. 

Ve věku do 14 let žilo v našem městě 2 258 dětí (1 141 chlapců a 1 117 děvčat), ve 
věku 15 až 64 let celkem 10 021 obyvatel (5 014 mužů a 5 007 žen), ve věku nad 65 let 
celkem 3 560 obyvatel (1 493 mužů a 2 067 žen). 

Průměrný věk tak byl 44 let (42,5 let u mužů a 45,4 let u žen).  
 
Za rok 2016 přibylo v našem městě 156 dětí, ale zemřelo 169 obyvatel. V rámci „přirozeného 
přírůstku“ tedy naopak došlo k 1. lednu 2017 ke snížení počtu obyvatel o 13 osob. 
 
Během tohoto období se do města přistěhovalo 291 osob, odstěhovalo se ale 321 obyvatel, 
takže „přírůstek stěhováním“ znamenal naopak úbytek obyvatel o 30 osob. 
 
„Celkový přírůstek“, složený z „přirozeného přírůstku“ a „přírůstku stěhováním“, tak nakonec 
znamenal snížení počtu obyvatel v našem městě o 43 osob. 
 
Bylo uzavřeno 65 sňatků a během roku 2016 bylo v našem městě rozvedeno 51 manželství. 
Zdroj informací: podklady Českého statistického úřadu 

 

Výměra pozemků k 1. lednu 2017 
Celková výměra pozemků, které dle katastrálního úřadu náleží do katastru Dvora Králové nad 
Labem, se během roku 2016 snížila o 0,2 hektaru, takže k datu 31. prosince 2016 činila 
celkem 3 584,44 ha (oproti 3 584,64 ha k 31. prosinci 2015). 

Výměra zemědělské půdy se snížila o 1,24 ha na 1 907,95 ha (oproti 1 909,19 ha 
v roce 2015), orné půdy o 1,52 ha na 1 036,39 ha (oproti 1 037,91 ha) a výměra zahrad 
o 0,08 ha na 269,98 ha (oproti 270,06 ha).  

Vzrostla ale výměra trvalých travních porostů o 0,36 ha na 547,30 ha (oproti 546,94 
ha), nezemědělské půdy o 1,04 ha na 1 676,49 ha (oproti 1 675,45 ha v roce 2015) a lesních 
pozemků o 0,64 ha na 931,56 ha (oproti 930,92 ha). 

Plocha ovocných sadů zůstala na 54,28 hektarech. Vodní plocha klesla o 0,01 ha na 
77,51 ha (oproti 77,52 ha), výměra zastavěné plochy a nádvoří o 0,58 ha na 171,15 ha 
(oproti 171,73 ha v roce 2015) a o 0,99 ha vzrostla výměra ostatní plochy, a to ze 495,29 ha 
na 496,28 hektarů.  

 

Výstavba bytů 
V roce 2016 bylo v našem městě dokončeno 11 bytů (oproti 19 bytům v roce 2015). 
Zdroj informací: podklady katastrálního úřadu 
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ZAJÍMAVOSTI Z DOMOVA 
Zvýšení důchodů v průměru o 309 korun 
Od lednové splátky se v letošním roce zvýšily všechny druhy důchodů, které byly přiznány 
před 1. lednem 2017 (tzn. důchody starobní včetně předčasných; důchody invalidní, přiznané 
pro invaliditu prvního, druhého a třetího stupně; důchody vdovské, vdovecké i sirotčí) a které 
jsou vypláceny z českého důchodového pojištění.  

V praxi to znamená, že základní výměra důchodu, která je pro všechny druhy důchodů 
stejná, se zvýšila o 110 Kč (z částky 2.440 Kč na částku 2.550 Kč). Procentní výměra 
důchodu, stanovená individuálně v závislosti na dobách důchodového pojištění 
a dosahovaných příjmech, pak vzrostla o 2,2 procenta.  

Průměrná výše starobního důchodu, která ke konci září 2016 činila 11.441 Kč se tak 
zvýšila o 309 Kč. 

Zvýšení se týká také tzv. dílčích důchodů, které byly přiznány podle koordinačních 
nařízení Evropské unie nebo podle mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení. I v tomto 
případě se procentní výměra zvýšila o 2,2 procenta, základní výměra pak byla navýšena o část 
odpovídající poměru české doby pojištění k celkové době pojištění.  

O 2,2 procenta vzrostly i příplatky vyplácené k důchodům jako zmírnění některých 
křivd způsobených komunistickým režimem, k ocenění účastníků národního boje za vznik 
a osvobození Československa a některým pozůstalým po těchto osobách. Nově je minimální 
výše příplatku 282 Kč. 

O úpravě svých důchodů obdrželi všichni klienti písemné oznámení. V současnosti 
eviduje ČSSZ více než 2,9 milionů důchodců a vyplácí přes 3,5 milionů důchodů. 
Zdroj informací: stránky České správy sociálního zabezpečení 
 
Míra inflace za rok 2016 
Míru inflace za rok 2016 stanovil Český statistický úřad na výši 0,7 %. Vypočítává se 
porovnáním průměrné cenové hladiny za dvanáct posledních měsíců v porovnání k průměrné 
cenové hladině za dvanáct měsíců předchozích.  

Míra inflace se používá především při propočtech reálných mezd, důchodů apod., 
slouží ale například i pro úpravu (zvyšování) nájmů. 
Zdroj informací: podklady Českého statistického úřadu 
 
Minimální mzda je od 1. ledna 2017 vyšší 
Základní hodinová sazba hrubé minimální mzdy se od 1. ledna 2017 zvýšila z 58,70 Kč na 
66 Kč a na 11.000 Kč vzrostla mzda pro zaměstnance odměňované měsíčním tarifem. V obou 
případech se toto zvýšení týká týdenní čtyřicetihodinové pracovní doby.  

Nově platí jedna sazba minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy pro 
všechny zaměstnance, tedy i pro zaměstnance, kteří pobírají invalidní důchod. S tímto 
sjednocením pak došlo ke zvýšení příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením, 
a to o 700 Kč.  

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce postupným zvyšováním minimální mzdy 
motivovat lidi k větší aktivitě tak, aby nemuseli být závislí na sociálních dávkách. 

Minimální mzda má ve světě více než stoletou historii a Česká republika patří 
k prvním zemím v Evropě, kde se minimální mzda začala od roku 1919 používat pro některé 
velmi málo placené profese. Všeobecně závazná zákonná úprava minimální mzdy pak byla 
v ČR zavedena od roku 1991. 
Zdroj informací: stránky České správy sociálního zabezpečení   
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FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ A AKCÍ 
 

Leden 2017 
„Sněhová nadílka“ 
Záplavy sněhu přivítali milovníci zimních sportů a děti, řidičům, správcům komunikací 
i majitelům nemovitostí však způsobily řadu vrásek. Na snímku vlevo záplavy sněhu na 
autobusovém nádraží před obchodním střediskem Penny. 
 

 
 
 
 
 
Tříkrálová sbírka 

V rámci Tříkrálové sbírky se ve Dvoře Králové nad 
Labem vybralo 140.105 Kč, dalších 152.150 Kč pak 
koledníci získali v devatenácti okolních spádových 
obcích.  
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Zlatá svatba manželů Matunových 

 

 
Rodinné foto „zlatých snoubenců“, paní Jiřiny Matunové a pana Václava Matuny, 
v královédvorské Staré radnici v sobotu 28. ledna 2017. 
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Manželský slib manželů Matunových obnovil starosta města Ing. Jan Jarolím. 
 
 
 

 
Foto: 6x Václav Bartoška 
  



38 
 

Bonboniéra k 200. výročí nalezení Rukopisu královédvorského 
Nevšedním dárkem, nejen pro 
„Královédvoráky“, ale i pro 
návštěvníky našeho města, se 
mohla stát krabička s motivem 
nočního pohledu na náměstí 
T.  G. Masaryka a s pěti mléčnými 
čokoládami. Každá čokoláda je 
opatřena logem, speciálně 
vytvořeným k 200. výročí nalezení 
Rukopisu královédvorského. 
Bonboniéru si zájemci mohli 
zakoupit v městském informačním 
centru za 27 Kč. 

 

Turistický deník pro sběratele 
Turistický deník s motivem náměstí 
T. G. Masaryka v limitované edici nabídlo 
sběratelům městské informační centrum 
za  50 Kč. 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. ročník projektu „Sněhuláci pro Afriku“ 

V roce 2017 se uskutečnil pátý ročník akce 
na podporu afrických dětí – „Sněhuláci pro 
Afriku“. Potřetí se jí v našem městě 
zúčastnili i žáci ZŠ Podharť. 
 
 
 
 
  



39 
 

Výstava „Gross-Rosen, historie, která se nás týká“ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Od pátku 13. ledna do středy 8. února se ve výstavním sále Staré radnice konala výstava, 
připomínající hrůzy koncentračního tábora Gross-Rosen a „Pochodu hladu a smrti“, 
nazvaná „Gross-Rosen, historie, která se nás týká“, kterou pořádalo Městské muzeum. 
Na snímku historická fotografie z doby vybudování pomníku obětem „Pochodu hladu a smrti“ 
(vlevo nehoře), dobová pohlednice (vlevo dole) a současný pohled na toto pietní místo.  
Foto: soukromá sbírka kronikářky 
 

Virtuální univerzita třetího věku 

Virtuální univerzitu třetího věku navštěvují v královédvorské knihovně Slavoj ve čtyřech 
„bězích“ desítky zájemců o přednášky. 
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Akce Domu dětí a mládeže Jednička 
„Hádej, co jsem za zvíře“ 

Již XIV. ročník přírodovědné poznávací soutěže „Hádej, co jsem za zvíře“ se v DDM 
Jednička konal od úterý 10. do pátku 13. ledna 2017. Ze ZŠ Hajnice a ze tří základních škol 
z našeho města se ho zúčastnilo celkem 120 dětí. 

 
„Šplháme s Jedničkou“ 

V tělocvičně ZŠ Schulzovy sady se v úterý 17. ledna 2017 uskutečnil IV. ročník sportovní 
soutěže ve šplhu na tyči „Šplháme s Jedničkou“. Soutěžili žáci ze dvou základních škol ze 
Dvora Králové nad Labem a ze ZŠ Nemojov. 

 
Víkend v pohybu 

Akce, složená z večera plného tance v DDM Jednička, tanečního workshopu v tělocvičně 
TS Attitude, pohybových a míčových her ve velké tělocvičně a z utkání v královédvorské 
kuželně, se konala z pátka 20. na sobotu 21. ledna 2017. Foto:6x archiv DDM Jednička   
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Kontejnery na elektrozařízení 
Červené kontejnery 
na odkládání baterií 
a drobného 
elektrozařízení byly 
v našem městě nově 
umístěny na různých 
místech. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Dny otevřených dveří“ 

 

 

„Dny otevřených dveří“ se již tradičně ve Dvoře Králové nad Labem v lednu 2017 konaly jak 
v budově gymnázia (na snímku vlevo), tak v budově Střední školy informatiky a služeb. 

 

Na titulní straně kroniky událostí v měsíci lednu 2017: královédvorské náměstí 
T. G. Masaryka se „sněhovou nadílkou“. 

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

Přílohy: pamětní doklady ke „zlaté svatbě“ (které město předává při slavnostním obřadu 
takovýchto svateb) a slavnostní proslov starosty města.  
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Příloha č. 1 – „svatební proslov“ starosty města Ing. Jana Jarolíma k manželům Matunovým při 
příležitosti jejich zlaté svatby.  
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Příloha č. 2 – pamětní list města Dvůr Králové nad Labem předaný manželům Matunovým při 
příležitosti jejich zlaté svatby. 
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Příloha č. 3 – „informační list k jubilejní zlaté svatbě manželů Matunových, uzavírané v konšelské 
síni města Dvora Králové nad Labem“. 


