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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI 

Naše město navštívila paní Ivana Zemanová 
Naše první dáma, paní Ivana Zemanová, zavítala ve středu 15. února 2017 
(během cesty prezidentského páru po Královéhradeckém kraji) i do Dvora 
Králové nad Labem. Prohlédla si zde například Dětské centrum (dříve 
Kojenecký ústav a Dětský domov) v ulici R. A. Dvorského nebo výrobnu 

vánočních ozdob ve firmě Ozdoba.CZ a poobědvala v Penzionu Za Vodou. Dětem v Dětském 
centru udělala radost plyšovými polštářky. 

Oficiální návštěva prezidentského páru se v Královéhradeckém kraji konala od středy 
15. do pátku 17. února 2017, prezident Miloš Zeman se tentokrát návštěvy své ženy ve Dvoře 
Králové nad Labem nezúčastnil. Tu tak po celou dobu její návštěvy Královéhradeckého kraje 
doprovázela Ivana Křečková, ředitelka Krajského úřadu v Hradci Králové. 
Zdroj: www.mudk.cz 
 
Dvůr Králové nad Labem navštívila také náměstkyně hejtmana 
Královéhradeckého kraje 
Ve čtvrtek 9. února 2017 navštívila naše město také paní Martina Berdychová, náměstkyně 
hejtmana Královéhradeckého kraje, odpovědná za oblast školství, kultury a sportu, 
a poslankyně Parlamentu České republiky.  

Setkala se zde mimo jiné i s ředitelem Střední školy informatiky a služeb (SŠIS) 
Petrem Vojtěchem, se kterým jednala jednak o stavu krajského školství a o potřebách SŠIS, 
jejímž zřizovatelem je právě Královéhradecký kraj, jednak si v doprovodu místostarostky 
města Alexandry Jiřičkové a Josefa Jiránka prohlédla také prostory bývalých dílen na této 
škole a seznámila se se záměry vybudovat zde expozice textilního tisku, na nichž město 
spolupracuje s Uměleckoprůmyslovým museem Praha. 
Zdroj: www.mudk.cz 
 
Zasedání rady města – vybraná usnesení 
Rada města na svém 85. zasedání v úterý 7. února 2017 mimo jiné: 

- schválila záměr nakoupit silovou elektrickou energii na období od 1. ledna 2018 do 
31. prosince 2019 pro město a jeho příspěvkové organizace i jím vlastněné společnosti 
s ručením omezeným, a to formou burzovního komoditního obchodu; 

- schválila podání žádosti o dotaci „Rekonstrukce ZŠ Schulzovy sady" z Integrovaného 
regionálního operačního programu;  

- vzala na vědomí průměrnou roční míru inflace za rok 2016 ve výši 0,7 % a souhlasila 
s nezvyšováním nájemného u bytů, prostor sloužících k podnikání, garáží a pozemků 
v majetku města; 

- schválila vyhlášení dotačního programu na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou 
nemovitou kulturní památkou nebo které se nacházejí na území Městské památkové 
zóny města Dvůr Králové nad Labem;  

- schválila pro školní rok 2016/2017 výjimku z počtu dětí ve třídě Mateřské školy 
Drtinova, pracoviště Lipnice; 

- schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města Mateřské škole Juta Dvůr Králové nad 
Labem, a to ve výši 10.000 Kč na nákup hraček a didaktických pomůcek;  

- schválila poskytnutí dotace ve výši 9.000 Kč Janu Duškovi na nákup zpátečních 
letenek v rámci projektu „Camino na kolečkách“; 

http://www.mudk.cz/
http://www.mudk.cz/
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- schválila i poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč Mgr. Janě Vepřekové na částečnou 
úhradu vkladů a nákladů na aerovleky na mistrovství světa a přípravných závodech 
v bezmotorovém létání;  

- souhlasila s připojením se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. 
Zdroj informací: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 85/2017“ 

 
Rada města na svém 87. zasedání v úterý 21. února 2017 mimo jiné: 

- odvolala Martina Plecháče z funkce člena skupiny týlového zabezpečení, ochrany 
obyvatelstva a evakuace povodňové komise města a Jindřicha Hauke z funkce člena 
pracovního štábu povodňové komise města; 

- jmenovala Zdeňka Šedivku – HZS – do funkce člena pracovního štábu povodňové 
komise města a Pavla Chmelíka do funkce člena pracovního štábu povodňové komise 
města; 

- uložila řediteli technických služeb města vypracovat návrh plánu zimní údržby pro 
zimní sezonu 2017/2018 tak, aby byl upřednostněn posyp pevným materiálem a posyp 
solí byl použit pouze ve výjimečných případech; 

- udělila předchozí souhlas ZŠ Podharť s jejím zapojením do projektu „Obědy dětem“ 
a s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 31.746 Kč od fondu Drab 
foundation, nadační fond, Praha; 

- schválila termíny zápisů pro školní rok 2017/2018 (ve dnech 3. května 2017 od 10:00 
hodin do 14:00 hodin a 4. května 2017 od 12:00 do 14:00 hodin) do mateřských škol 
zřizovaných městem Dvůr Králové nad Labem. Vzala také na vědomí kritéria pro 
přijímání dětí do mateřských škol (zřizovaných městem) k předškolnímu vzdělávání;  

- schválila poskytnutí dotací z rozpočtu města na podporu sociálních služeb Oblastní 
charitě Hradec Králové ve výši 18.000 Kč na podporu rané péče; Sdružení ozdravoven 
a léčeben Trutnov ve výši 27.000 Kč na sociální rehabilitace a 27.000 Kč na odborné 
sociální poradenství; Centru LIRA, z. ú., Liberec ve výši 6.000 Kč na podporu rané 
péče; 

- neschválila poskytnutí dotace Centru pro dětský sluch Tamtam, o. p. s., Praha 
z důvodu nedosažení minimální hranice pro poskytnutí dotace, tj. 5.000 Kč, a oblastní 
charitě Červený Kostelec na zdravotní pobyty ve středisku Domov sv. Josefa Žireč 
z důvodu, že v rozpočtu města není s požadovanou částkou počítáno. 

Rada města také 21. února 2017 schválila poskytnutí dotace na podporu tělovýchovy a sportu 
ve městě ve výši: 

- Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem, z. s., – Vánoční závod 12.800 Kč; 
- CK Dvůr Králové nad Labem – O nejlepšího cyklistu Královédvorska 8.000 Kč; 
- Taneční skupina Attitude – MOWE 12.000 Kč; 
- TC Dvůr Králové, z. s., – Pohár města Dvůr Králové nad Labem 39.900 Kč; 
- HC Dvůr Králové nad Labem – bruslení pro školy a školky 39.900 Kč; 
- SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L. – turnaj ve stolním tenise 22.400 Kč; 
- Aeroklub Dvůr Králové nad Labem – Pohár Safari 24.000 Kč; 
- Tělocvičná jednota Sokol Žireč – sportovní turnaje 20.400 Kč; 
- Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, z. s., – VČ turné 4.800 Kč; O pohár 

radnice města 3.000 Kč; Sjezdy a sprinty 3.000 Kč; Neckyáda 3.000 Kč; Podzvičinský 
turnaj 3.400 Kč; Memoriál J. Dědka 3.000 Kč; 

- Volejbalový klub VK Dvůr Králové nad Labem – Meziškolní klání 7.200 Kč 
a Královédvorský volejbalový den 5.000 Kč; 

- Tělocvičná jednota Sokol Dvůr Králové nad Labem – Mezinárodní utkání ČR 
x Hesensko 6.200 Kč; Podzvičinský skokánek 3.000 Kč a Oblastní přebor Team gym 
7.000 Kč; 
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- Horolezecký oddíl Dvůr Králové nad Labem – sportovní činnost 22.000 Kč; 
- CK Dvůr Králové nad Labem – sportovní činnost 10.000 Kč; 
- Tělovýchovná jednota Sokol Lipnice, z. s., – sportovní činnost 35.000 Kč; 
- Tělocvičná jednota Sokol Žireč – sportovní činnost 35.000 Kč; 
- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Verdek – sportovní činnost 10.000 Kč; 
- Self defence Team DK, z. s., – sportovní činnost 31.000 Kč. 

Zdroj informací: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 87/2017“ 
 
Klub důchodců rozšířil svoji činnost 
Klub důchodců v Sadové ulici rozšířil svoji činnost i do dalších částí Dvora Králové nad 
Labem. Novou pobočku tak od čtvrtka 2. února 2017 otevřel v Domě s pečovatelskou službou 
(DPS) v ulici Elišky Krásnohorské 2962 (ve Strži). Slavnostního setkání se zúčastnil  Jiří 
Štěpánek, předseda Klubu důchodců v Sadové, z. s., Kateřina Pištorová, vedoucí odboru 
školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS) Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, Kateřina 
Erlebachová, rovněž za odbor ŠKS, a Marcela Hauke, ředitelka DPS. 

Činnost v této pobočce chce Klub zaměřit především na aktivní využití volného času 
prostřednictvím společenských her, soutěží, luštění křížovek, sudoku, ručních prací a dalších 
činností dle zájmů svých členů. 

Pobočka Klubu důchodců ve Strži je otevřena každý čtvrtek od 14:00 hodin. Zájem 
zatím projevilo asi dvacet seniorů, zejména ze samotného DPS. Byty na Benešově nábřeží, 
v ulicích Pod ZOO, Štefánikova a na sídlišti Strž, tedy v lokalitách nedaleko DPS, obývá 
značný počet starších osob. Klub tak o další členy jistě nebude mít nouzi. 
Zdroj informací: Klub důchodců v Sadové, z. s., a DPS Dvůr Králové nad Labem 
 
Nová autobusová linka 
Novou autobusovou linku, spojující Dvůr Králové nejen s Hradcem Králové, Hořicemi, 
Miletínem, ale i s přehradou Les Království, Hostinným nebo Špindlerovým Mlýnem, mohou 
turisté i cestující z našeho města využít až do 9. prosince 2017. Linka, která je zaměřena 
především na víkendové turistické cesty, zlepší například o sobotách návštěvníkům i dopravu 
do královédvorské zoo, neboť spoje staví přímo u vstupu do zahrady. 

Na lince platí tarif IREDO včetně papírových přestupních denních síťových jízdenek, 
výhodných pro skupiny a rodiny. Jízdenka pro dvě dospělé osoby a jedno až tři děti na celý 
den po celém Královéhradeckém kraji vlakem i autobusem tak cestující stojí 280 Kč. 
Zdroj: www.mudk.cz 
 
Pokračují trhy na náměstí 
Po více než měsíční pauze se od 1. února vrátily na královédvorské náměstí T. G. Masaryka 
všeobecné a farmářské trhy.  

Každý z trhů zde má vyhrazenu vlastní prodejní část. V té farmářské si zákazníci 
mohou zakoupit produkty malých a středních zemědělských výrobců převážně českého 
původu (ovoce, zeleninu, med, džemy, koření, pečivo apod.). Ve všeobecné části trhů je pak 
k dostání široký sortiment zboží všeho druhu (oděvy a oděvní doplňky, bytový textil, kožená 
galanterie, bižuterie, dřevěné hračky, potřeby pro domácnost atd.). 

Trhy se konají každou středu od 8:00 do 16:00 hodin. 
Zdroj informací: pořadatelé trhů  

http://www.mudk.cz/
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Studentští zastupitelé navštívili psí útulek 
Další zasedání studentského zastupitelstva se ve čtvrtek 2. února 2017 uskutečnilo v psím 
útulku v areálu Nový svět, kde se studenti seznámili s chodem útulku a zajímali se i o to, 
jakým způsobem by tomuto zařízení mohli pomoci. 

Vítána je jakákoliv pomoc, ať již se jedná o finanční příspěvky nebo například nákup 
krmiva a ostatních potřeb pro zdejší obyvatele. Nejdůležitější je však pomoc dobrovolníků 
s venčením psů, kteří si tak znovu zvykají na lidi a jsou pak i snáze umístitelní k novým 
majitelům. Na procházku se psy se proto vydali i studentští zastupitelé, mnozí také slíbili, že 
budou útulku s venčením psů pomáhat pravidelně. 
Zdroj informací: www.mudk.cz 
 
Městu byla přidělena dotace 22 milionů korun 
Našemu městu byla z Integrovaného regionálního operačního programu  na  podporu 
bezpečnosti, oprav a cyklodopravy přidělena dotace ve výši 22 milionů Kč. Získané finanční 
prostředky použije na rekonstrukci chodníků na Benešově nábřeží. 

O dotaci město zažádalo 29. dubna 2016 projektem „Pěšky i  na kole bezpečně 
po Dvoře Králové“, který připravil odbor rozvoje, investic a správy majetku. Potvrzení 
o přidělení prostředků město obdrželo v pátek 17. února 2017. 

Během letošního roku tak podél Labe na Benešově nábřeží vznikne smíšený chodník 
pro pěší, cyklisty a in-line bruslaře, který bude pokračovat Štefánikovou ulicí až ke vchodu do 
zoo. Na druhé straně Benešova nábřeží a Štefánikovy ulice dojde k rekonstrukci stávajícího 
chodníku. Rekonstruovaný úsek se stane součástí mezinárodní cyklostezky Labská, která 
zatím končí v Kuksu, nyní se projednává úsek Stanovice – Žireč. 

Souběžně s pokračováním rekonstrukce Benešova nábřeží a Štefánikovy ulice bude 
probíhat i oprava mostu Jana Palacha, na kterou město získalo dotaci ve výši 5 milionů Kč 
z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Rekonstrukce mostu by bez DPH měla stát celkem 
10 milionů Kč.  
Zdroj: www.mudk.cz 
 
Stav pohotovosti na Labi ve Dvoře Králové nad Labem 
Ve čtvrtek 23. února 2017 oznámila povodňová komise města, že na Labi byla v profilu 
„A“ Les Království naměřena výška hladiny 153 centimetrů. Tato hodnota je pod hodnotami 
rozhodnými pro vyhlášení II. stupně povodňové aktivity (stav pohotovosti). Povodňová 
komise proto od 9:00 hodin stav pohotovosti, který byl pro město Dvůr Králové vyhlášen ve 
3:00 hodiny v noci, odvolala. I nadále však zůstal v platnosti I. stupeň povodňové aktivity – 
stav bdělosti. 
Výška hladiny a průtok v době letošního únorového tání: 
Od pátku 17. do pondělí 20. února 2017 byl naměřen průtok do 2 m³/sec. 
Ve středu 22. února ve 22:00 hodin byla zaznamenána výška hladiny 141 centimetrů, ve 2:00 
hodiny 152 centimetrů – což odpovídá I. stupni povodňové aktivity. 

Kulminace nastala ve čtvrtek 23. února ve 3:00 hodiny ráno (kdy hladina dosáhla 
výšky 176 centimetrů a byl naměřen průtok 84,04 m³/sec) a kdy byl vyhlášen II. povodňový 
stupeň. Ve čtvrtek 23. února v 7:15 hodin byla ještě naměřena výška hladiny 172 centimetrů 
a průtok 80,82 m³/sec, tyto hodnoty se však postupem času stále snižovaly. 

Pro porovnání – při jarních povodních v letech 1981 a 2000, kdy se Dvůr Králové nad 
Labem potýkal s povodněmi a kdy některé jeho části byly zatopeny, byl naměřen průtok 
kolem 350 m³/sec. 
Zdroj: Povodí Labe, s. p., a informace povodňové komise města Dvůr Králové nad Labem  

http://www.mudk.cz/
http://www.mudk.cz/
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Dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení 
k veřejnému nahlédnutí 
Od pondělí 13. do pátku 24. února 2017 měli zájemci možnost nahlédnout (vždy v pracovních 
dnech od 8:00 do 13:00 hodin a po předchozí dohodě) v budově Katastrálního pracoviště 
Trutnov do katastrálního operátu v katastrálním území Žirecká Podstráň, obnoveného 
přepracováním na digitální katastrální mapu. 

Za přítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu pak mohli využít i možnost 
nahlédnout do daných dokumentů přímo na Městském úřadě Dvůr Králové nad Labem, a to 
ve středu 15. a v pondělí 20. února 2017 od 10:00 do 14:00 hodin. 

Třetí možností byla možnost nahlédnout do obnoveného katastrálního operátu po dobu 
jeho vyložení také na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. 
Zdroj: www.mudk.cz 
 
Otevřený dopis zastupitelům města  
Počátkem měsíce února obdrželo město otevřený dopis pana Leoše Pryšingera, předsedy 
spolku „Braunův Betlém, z. s.“. V něm pan Pryšinger reaguje na závěry jednání zastupitelstva 
města v prosinci loňského roku, na kterém zastupitelé souhlasili s přípravou projektu 
„Braunův Betlém“.  
Poukazuje na skutečnost, že prioritně je třeba řešit restaurování a ochranu Betléma a teprve 
druhotně věnovat pozornost úpravě komunikací a vybudování zázemí této památky (pozn.: ta 
byla bohužel již v roce 1999/2000 zařazena Světovým památkovým fondem (World 
Monuments Fund) v New Yorku na Seznam 100 nejohroženějších památek světa – viz brožura 
„Braunův Betlém Kuks“ autorů Ladislava Křížkovského a Jolany Šopovové). 
            Mimo jiné také navrhuje, aby město v nejbližší době svolalo schůzku s odborníky, 
restaurátory, památkáři a pozvalo na ni i místní občany, spolky, osadní výbory, gymnázium, 
SPŠKS Hořice a další, neboť o záchraně Braunova Betléma je třeba jednat společně – 
prioritou je pak snaha o zařazení Braunova Betléma na seznam UNESCO. 

 
„Vážený pane starosto, vážení zastupitelé, 
tento dopis je reakcí na 12. schůzi zastupitelů města Dvora Králové nad Labem dne 
8. prosince 2016, při níž se projednával projekt v městském lese a areálu Braunův Betlém. 
Zastupitelstvo města rozhodlo, že souhlasí s přípravou projektu „Braunův Betlém“ tak, jak jej 
zadala společnost Revitalizace Kuks, o. p. s., a přímo na schůzi představil zástupce ateliéru 
„Zahrada Olomouc“. Místo toho, aby byla řešena záchrana a ochrana památky, její 
odvodnění, restaurování a archeologický průzkum, bylo jako priorita stanoveno budování 
parkovišť, cest, kiosků atd., které nutně povede ke zvýšení návštěvnosti a tím i další devastaci 
památky. To není pouze náš názor, na to upozorňují památkáři už od let 2000/2001, kdy byl 
Braunův Betlém uveden mezi 100 nejohroženějšími památkami světa. Je tedy zcela logické, že 
nejprve je potřeba se odborně a s citem postarat o památku a pak teprve zvyšovat 
návštěvnost, to vše pod odborným vedením památkářů a restaurátorů. Pokus státu zachránit 
Braunův Betlém dlouhodobě selhává, to potvrzují i zásahy za poslední desetiletí, kdy místo 
záchrany docházelo ke škodě. Zodpovědným úředníkům šlo většinou o útratu naplánovaných 
financí a navíc povolili projekty, které areálu uškodily. To potvrzuje i výše zmíněný projekt za 
desítky milionů Kč, kdy bez výběrového řízení byla vybrána jediná projekční firma a nebyla 
vyhlášena soutěž. K památce aspirující na zápis na seznam UNESCO se nedá takto chovat. 
Záchrana Braunova Betléma je jedině možná, vzejde-li zájem záchrany od místních občanů. 
To znamená od místních politiků, památkářů, spolků, široké veřejnosti a co nejdříve zažádat 
o zařazení Braunova Betléma na seznam UNESCO. Navrhujeme, aby v nejbližší době město 
Dvůr Králové nad Labem svolalo schůzku s odborníky restaurátory, památkáři a pozvalo 

http://www.mudk.cz/
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místní občany, spolky, osadní výbory, školy Gymnázium D. K., SPŠKS Hořice a další. 
O záchraně Braunova Betléma je třeba jednat společně. Příkladem jsou památky ve 
vlastnictví měst, o které je vždy dobře postaráno. Braunův Betlém vznikal v době 
s Mariánským sloupem v Jaroměři, který je ve vlastnictví města. Před dvaceti lety byl 
nahrazen kopií a originál uložen do lapidária. Díky Jaroměři máme jeden z nejkrásnějších 
Mariánských sloupů vůbec. Díky Dvoru Králové nad Labem, na jehož území je dílo, které 
nemá ve světě obdoby, „Braunův Betlém“. Vazba Dvora Králové nad Labem a Braunovým 
Betlémem je nezpochybnitelná! 26. února 2017 tomu bude 300 let, kdy královédvorští radní 
prodali hraběti F. A. Šporkovi kus městského lesa nad obcí Žireč kde postupně vznikal 
v letech 1717–1733 areál Betléma. Ve smlouvě z roku 1717 stojí, že kdykoli v budoucnosti by 
tento les měl být prodán, město při takovém prodeji bude mít předkupní právo. Proto se 
později tento les dostal zpět do majetku města a v roce 1952 na návrh kulturní komise 
odevzdalo město areál Betléma státu. Z dokumentů z roku 1952 vyplývá, že převod byl 
proveden pod nátlakem. V té době bylo nemyslitelné postavit se tehdejšímu režimu, a tak 
Místní národní výbor dal souhlas o převodu celého areálu Braunova Betléma na stát. Jako 
důvod bylo uvedeno, že se stát dovede lépe postarat o tyto památky. Město Dvůr Králové nad 
Labem odevzdalo státu něco, co státu nikdy nepatřilo, proto by stát měl vrátit zpět Braunův 
Betlém do majetku města Dvora Králové nad Labem. Vyzýváme Vás proto, abyste požádali 
stát o vrácení Braunova Betléma městu Dvoru Králové nad Labem. Ujišťujeme Vás, že 
v našem městě a okolí jsou dostatečně erudovaní odborníci, kteří se dokážou o tuto unikátní 
památku postarat, včetně Střední sochařské školy v Hořicích, která historicky nejdéle 
o Braunův Betlém pečovala pod vedením sochaře a profesora školy J. Wágnera. Po finanční 
stránce nebude tato činnost pro město zátěží, naopak přinese městu pracovní příležitosti 
a bude kryta granty stejně jako u ostatních takto unikátních památek v péči UNESCA. Žádáme 
Vás tímto o zodpovědný postup, který povede již konečně k záchraně památky.  

Ve Dvoře Králové nad Labem dne: 1. února 2017 za spolek „Braunův Betlém z. s.“ Leoš 
Pryšinger, předseda;  www.braunuvbetlem.cz.“ 
 
 
Společenská kronika 
Noví občánci města 
V měsíci únoru 2017 se v našem městě narodilo osm nových občánků – čtyři holčičky a čtyři 
chlapci.  
Zemřelí 
Ve Dvoře Králové nad Labem zemřelo dvacet devět osob, z toho sedmnáct královédvorských 
občanů (osm žen a devět mužů). 
Jubilea 
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili v únoru při životních jubileích s gratulací 
a květinou dvacet občanů.  
Sňatky   
Své „ano“ si v únoru řekl jeden pár. V tomto období oslavily tři manželské páry stříbrnou 
a jeden pár diamantovou svatbu.  
Vítání občánků 
Ve Staré radnici bylo v únoru slavnostně přivítáno deset novorozených občánků našeho města 
– pět holčiček a pět chlapců. 
Zdroj informací: městská matrika, evidence obyvatel a Komise pro občanské záležitosti 

 

http://www.braunuvbetlem.cz/


52 
 

Městská policie Dvůr Králové nad Labem 
Městská policie varuje 
V našem městě se objevila skupinka osob v dodávkovém vozidle modré barvy s bulharskou 
poznávací značkou. Tyto osoby navštěvovaly domy zdejších občanů a za vysoké ceny 
nabízely opravy a výměny střešních okapů a svodů. Zatímco jedna část skupiny jednala 
s majitelem nemovitosti o možných opravách, další její členové se neoprávněně pohybovali 

po pozemku, manipulovali se stávajícími okapovými žlaby a také je 
poškozovali, aby tak majitelům mohli poukázat na nutnost 
bezprostředních oprav včetně příslušných klempířských prací. 

Policie proto apelovala na obyvatele s žádostí, aby o návštěvě 
takovéto skupiny osob neprodleně informovali Policii ČR na lince 158 nebo přímo Městskou 
policii Dvůr Králové nad Labem. 
 
Zásahy městských strážníků 
Strážníci Městské policie Dvůr Králové nad Labem řešili během měsíce února celkem 
270 přestupků. 

Druh zásahu únor 2017  
 BESIP přestupky            136 
 Dopravní nehody                1 
 Veřejný pořádek (přestupek)              14 
 Součinnost s PČR, MěÚ,...              22 
 OZV o volném pohybu psů                 5 
 Občanské soužití (přestupek)                9 
 Majetek (přestupek)                9 
 Ztráty a nálezy                 5 
 Trestný čin                0 
 Prevence (opatření a úkony)              17 
 Pomoc v nouzi                8 
 Doručení písemnosti                3 
 Odchyt zvířete (opatření)              10 
 Stížnosti              12 
 Pokuty v blokovém řízení              44  
 Na místě nezaplacených blokových pokut                6  
 Předáno Policii ČR                5  
 Předáno na správní odbor MěÚ                1  
 

Sebeobrana pro veřejnost 

Současná doba s sebou přináší řadu životních situací, na které je dobré být připraven. 
V sobotu 11. února 2017 se proto na Slovanech konal seminář sebeobrany pro širokou 
veřejnost bez rozdílu věku. Vedli jej akreditovaní instruktoři Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy a členové prevence kriminality městské policie.  

Od 9:00 do 14:00 hodin se tak účastníci měli možnost seznámit se systém sebeobrany 
PROFI Defence v jednoduché a účinné formě. Mohli si i vyzkoušet obranu pomocí běžných 

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=717432&x=250&y=250&hash=3bf529b2ae86b5be89e79202ff695b73&ratio=1
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denních potřeb, které mohou sloužit k zesílení jejich obrany, a v závěru také obranu pomocí 
obleků Black Man. Seminář sebeobrany byl zaměřen na přímý útok v postoji, na něj pak bude 
navazovat pokračovací seminář, zaměřený na obranu ve znevýhodněných pozicích. 
Zdroj: informace Městské policie Dvůr Králové nad Labem 

 

Městské informační centrum Dvůr Králové nad 
Labem 
Turistická vizitka k výročí nalezení Rukopisu 

Město si v letošním roce připomíná 200 let od nalezení Rukopisu královédvorského ve věži 
kostela sv. Jana Křtitele. K tomuto výročí byla vydána také nová turistická vizitka. Zakoupit 
si ji zájemci mohli v městském informačním centru za cenu 12 Kč. 
Zdroj informací: Městské informační centrum Dvůr Králové nad Labem 

 

Městské vodovody a kanalizace Dvůr 
Králové nad Labem 
Nový pracovník zajišťující odečítání vodoměrů 
MěVaK upozornil odběratele na to, že na začátku února byl v rámci 

výběrového řízení vybrán nový terénní pracovník, který bude zajišťovat odečítání vodoměrů.  
Vzhledem k tomu, že se v minulosti vyskytly případy, kdy se nepovolané osoby 

vydávaly za pracovníky MěVaKu, připomněl odběratelům, že všichni jeho pracovníci jsou 
vybaveni „Průkazem zaměstnance“, opatřeného fotografií, který jsou na vyžádání povinni 
předložit. 
Zdroj: informace MěVaK Dvůr Králové nad Labem 

  

http://mevakdknl.cz/novinka-novy-terenni-pracovnik---odecitac-vodomeru
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KULTURA VE MĚSTĚ 
 

Městské kulturní zařízení Hankův dům 
XXIII. ročník Dnů R. A. Dvorského  
Letošní, již XXIII. ročník tradičního jazzového a swingového festivalu 
„Dny R. A. Dvorského“, připravil pro své příznivce opět několik 

vynikajících koncertů. 
První z nich, „Zoë Schwarz Blue Commotion aneb britská bluesová invaze 

pokračuje“, se uskutečnil hned ve středu 1. února v prostorách krčmy „Starý pivovar“, kde se 
svým posluchačům od 19:30 hodin představila Zoë Schwarz, jedna z nejlepších bluesových 
zpěvaček, a to nejen v Británii. Na kytaru ji doprovodil Rob Koral, kolega z kapely Blue 
Commotion, na baskytaru Tomáš Liška a na bicí Tomáš Hobzek. Vstupné činilo 230 Kč. 

Středa 15. února pak patřila milovníkům koncertů Ondřeje Havelky a jeho Melody 
Makers. Nový pořad s názvem „Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. Bude to jinak! 
Jako všechno. Ještě znamenitější!“, který se konal od 19:00 hodin v sále Hankova domu 
a při němž zazněly staré i ty nejnovější premiérové swingové kusy, měl u diváků velký 
úspěch. Vstupné činilo 360, 380 a 400 Kč. 
 
Plesová sezona 2017 
Plesová sezona 2017 pokračovala také v měsíci únoru.  

Ples firmy EUROLIFT CZ, s. r. o. 
Ples firmy EUROLIFT CZ, s. r. o., zahájil únorovou plesovou šňůru v sále Hankova 

domu v pátek 3. února 2017 ve 20:00 hodin. K tanci i k poslechu hrál Levou rukou band, 
hostem večera byl Creedence Revival Czech. 
XI. reprezentační ples SŠIS 

V pátek 10. února 2017 roztančili Hankův dům od 20:00 hodin studenti, absolventi 
a ostatní návštěvníci XI. reprezentačního plesu Střední školy informatiky a služeb. K dobré 
náladě hrál Blue Band Hradec Králové, jako host večera vystoupil Elvis Presley Revival 
Band.  
XIII. PLES JUTAŘŮ 

Sál Hankova domu hostil také v sobotu 11. února od 20:00 hodin již XIII. „Ples 
Jutařů“. Dobrou zábavu zajistila skupina Blue Band Hradec Králové. 
Maturitní ples SŠIS 

V pátek 17. února 2017 se v sále Hankova domu konal od 20:00 hodin další maturitní 
ples královédvorské Střední školy informatiky a služeb. K tanci a poslechu hrála skupina Juno 
z Náchoda. 
XXI. Ples absolventů gymnázia 

XXI. Ples absolventů královédvorského gymnázia se rovněž v sále Hankova domu 
konal za doprovodu skupiny Jari – Kurri – Band v soboru 25. února od 20:00 hodin. 
 
Pohádka z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky 
Na své si přišli i ti nejmenší. Veselou pohádku v režii Hany Mrázkové, plnou humoru 
a písniček, pro ně v sále Hankova domu uvedlo Divadlo Scéna Zlín v 10:00 hodin v neděli  
12. února 2017. 
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„Jméno“ 
Salónní francouzskou komedii s vysoce komickým pohledem na sebejisté zastánce 
svobodného myšlení, v podání Jana Dolanského, Jany Janěkové ml., Romana Zacha a Petra 
Lněničky, nabídlo divákům Divadlo Verze Praha. 

V sále Hankova domu se jim tato hra v předplatném představila ve čtvrtek 16. února 
2017 od 19:00 hodin. Vstupné 360 a 380 Kč. 
 
„Šípková Růženka“ 
Další z pohádek sehrála Loutková scéna Klíček malým divákům v sále Hankova domu 
v neděli 26. února od 10:00 hodin. Vstupné 20 Kč děti a 30 Kč dospělí. 
 
Cantarina Clarinete 
Z propojení hráčských kvalit čtyř mladých klarinetistek s jejich pěveckým nadšením se zrodil 
trefný název „zpívající klarinety“. 

440. koncert Klubu přátel hudby (KPH), ve kterém se představila Hana Tauchmanová 
(klarinet), Jana Lahodná (klarinet), Jana Černohouzová (klarinet) a Věra Kestřánková 
(basklarinet), se v sále Hankova domu konal od 19:00 hodin v úterý 28. února 2017. Vstupné 
130 Kč. 
Zdroj informací: Městské kulturní zařízení Hankův dům Dvůr Králové nad Labem 

 

Městské muzeum 
Z pohádky do velkého světa 
V neděli 19. února skončila ve výstavní síni městského muzea 

interaktivní výstava Mgr. Martiny Minárikové. Návštěvníkům ozřejmila například to, čím byli 
na Pražském hradě pohoštěni Jeho Veličenstvo král Harald V. – král norský s manželkou 
Sonjou a jiné světové osobnosti a další zajímavosti. Vstupné 20 a 40 Kč. 
Zdroj informací: Městské muzeum Dvůr Králové nad Labem 
 
„Koupě Nového lesa (300 let)“ 
Dne 26. února L. P. 1717 prodali královédvorští radní hraběti Františku Antonínu Šporkovi 
Nový les – lesní pozemky nedaleko Kuksu a Žirče – místo, kde Špork později nechal 
geniálního sochaře Matyáše Bernarda Brauna vytesat do zdejších skal biblické scény – známý 
Betlém. 

Smlouvu radní a Špork slavnostně podepsali na Staré radnici a do městské pokladny 
tak ze Šporkovy kasy přibylo 2 900 zlatých. Po podpisu uložili královédvorští radní smlouvu 
do královédvorského archivu tak, aby nebyla snadno k nalezení, protože měli obavy z toho, že 
ji najdou kontroloři. Nejsou na ní totiž všechny podpisy, které by tam být měly – chybí 
například podpis pana purkrabího, který měl smlouvu stvrdit a jehož podpis tak byl pro její 
platnost velice důležitý. O několik století později byla smlouva s ostatními privilegii 
a doklady města převezena do trutnovského archivu – nebyla tedy ztracena, jak se původně 
předpokládalo, pouze po ní nikdo nepátral, protože k tomu nebyl důvod.  

Veřejnost tak o této smlouvě neměla dlouhá léta tušení. Až teprve před rokem se 
smlouvu i se Šporkovým podpisem a originální pečetí podařilo v trutnovském archivu objevit 
a začal se jí zabývat profesor Ignác Antonín Hrdina. Ten také její text přeložil z německého 
kurentu do češtiny. 
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V neděli 26. února 2017, tedy přesně po tři sta letech, měli diváci, shromáždění na 
náměstí T. G. Masaryka před Starou radnicí, jedinečnou příležitost si tuto událost 
připomenout a vrátit se tak v čase o tři sta let zpět. Rekonstrukci příjezdu Šporka a podpisu 
kupní smlouvy v konšelském sále Staré radnice uspořádal spolek Braunův Betlém, z. s. Akce 
se zúčastnily na tři stovky diváků, natáčela ji i televize. 

 
První se před očima diváků, čekajících na Šporkův příjezd, objevili tři jezuité, kteří 
protestovali nejen proti podpisu smlouvy, ale i proti samotné návštěvě Šporka. „To je ten 
neznaboh z Kuksu, co vydává kacířské spisy. Pryč od něj, dvorští měšťané.“ „Šporka tu 
nechceme!“, snažili se proti Šporkovi vyvolat nevoli přihlížejících. Jejich protesty ale byly 
marné, vysloužili si jimi pouze zásah proti sobě samým. 

Poté již před radnici předstoupili hudebníci a šestnáct konšelů, které si v dobových 
kostýmech v řadě případů zahráli sami současní královédvorští radní včetně pana starosty 
Jana Jarolíma. 

Ve 13:00 hodin fanfáry lesních rohů oznámily příjezd kočáru se Šporkem a jeho chotí. 
Zahrál si ho Vídeňan Stephan Sweerts-Sporck, skutečný Šporkův příbuzný. Ten 
Královédvorsko navštěvuje poměrně pravidelně, protože zde nedaleko – právě v Kuksu – 
vlastní chalupu. 

Po slavnostním uvítání konšely pronesl Špork k přítomným „občanům starobylého 
města Králové Dvora“ řeč. Poděkoval všem přítomným za přivítání a vysvětlil, proč o nákup 
lesa tolik usiluje: „Doufám, že dnes konečně uzavřeme dohodu o koupi lesa na kraji mého 
panství. Mám s Novým lesem velkolepé plány. Navštívil jsem Adršpašské skály a přišlo mi 
na mysl učinit tento les místem pro rozjímání. Vybuduji tam poustevny a bylinné zahrady, 
požádám sochařského mistra Matyáše Bernarda Brauna, aby vytesal do skal výjevy ze Starého 
a Nového zákona, které budou křesťanům připomínat jejich povinnosti a velikost Božího 
díla…“. 

Po přečtení kupní smlouvy se pak Špork, konšelé a hosté odebrali do konšelského sálu 
v prvním patře Staré radnice. Tam, kde před tři sta lety byla smlouva o prodeji a nákupu lesa 
skutečně podepsána, ji radní symbolicky podepsali i nyní. Pak již pouze převzali měšec 
s 2.900 zlatými, které se jali chtivě přepočítávat, zatímco Špork se ženou zaujatě naslouchali 
hudebnímu vystoupení.  

Předaná kupní suma byla v pořádku, a tak na závěr všichni tento významný akt stvrdili 
přípitkem léčivou vodou z kukských lázní… 
Zdroj informací: průběh akce „Koupě Nového lesa (300 let)“ 
 
Výstava „Koupě Nového lesa – vznik Braunova Betlému (300 let)“ 
Výstava „Koupě Nového lesa – vznik Braunova Betlému (300 let)“ návštěvníkům nabídla 
pohled na toto unikátní sochařsko-krajinářské dílo očima fotografa Miroslava Podhrázského 
a řezbáře Leoše Pryšingera – královédvorského betlémáře a autora modelu Braunova 
Betlému. 

Braun se svoji dílnou pracoval v Novém lese až do roku 1732. Do pískovcových skal 
vytesal monumentální dílo včetně reliéfů „Příchod tří králů“, „Narození Páně“ a „Vidění 
svatého Huberta“. 

Ve výstavním sále Staré radnice byla výstava ve čtvrtek 16. února 2017 zahájena 
vernisáží, na které promluvili oba autoři. V neděli 26. února 2017 pak výstava vhodným 
a zajímavým způsobem návštěvníkům doplnila i akci, na níž si ve vedlejším konšelském sále 
„hrabě Špork od našeho města koupil Nový les“, tedy místo, kde v následujících letech 
Braunův Betlém vznikl. 

Vstupné na výstavu činilo 15 a 30 Kč, výstava trvala do neděle 12. března 2017. 
Zdroj informací: Městské muzeum Dvůr Králové nad Labem  
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Výtvarná soutěž pro děti 
Událost, ke které došlo před třemi sty lety, ztvárňovaly také děti ve výtvarné soutěži „Koupě 
Nového lesa“, v soutěži, kterou organizoval spolek Braunův Betlém, z. s. 

Zúčastnili se jí nejen „předškoláci“ a žáci královédvorských škol, ale i děti ze škol 
z okolních obcí a z Jaroměře. Jejich dílka byla do neděle 12. března 2017 vystavena 
v prostorách Staré radnice, část z nich si pak mohli návštěvníci královédvorského Městského 
úřadu prohlédnout i ve výstavním koutku v prvním patře hlavní budovy. 
Zdroj informací: Městské muzeum Dvůr Králové nad Labem a spolek Braunův Betlém, z. s. 

 

Městská knihovna Slavoj 
„Pasování na čtenáře“ 
Od středy 1. do pátku 17. února se v knihovně již tradičně konalo 
„Pasování na čtenáře“ královédvorských prvňáčků. Ti se při této 
slavnostní akci setkali v sálku knihovny s králem Abecedníkem, 

skřítkem Slavoušem a také zlomyslným skřítkem Písmenkožroutem, který málem snědl 
všechna písmenka v knihách. 

Poté, co děti chybějící písmenka do slov doplnily, uhodly hádanku, přednesly básničky 
a přečetly text, pomohly svými dovednostmi a znalostmi zachránit celé království. Za odměnu 
pak byli všichni prvňáčci panem králem pasováni na čtenáře, získali pěkné odměny a svůj 
první čtenářský průkaz.  
 
Mezinárodní den darování knih 
Mezinárodní den darování knih (International Book Giving Day) se na celém světě konal 
v úterý 14. února. Jeho účelem je darovat knihu svému okolí, věnovat ji do čekárny u lékaře, 
do dětských domovů, do nemocničních oddělení, do nízkoprahových zařízení apod.  

Darovat je možné novou nebo použitou knihu, v naší republice se osvědčilo i ukládání 
knížek do vyhrazených prostor na vlakových nádražích, kde si je ostatní mohou bezplatně 
vypůjčit nebo vzít. Nejbližší takováto „půjčovna“ knih se nachází na vlakovém nádraží 
v Hradci Králové. 
 
Pohádkoterapie – „Netahej vlka za ocas“ 
Pořad určený pro děti od sedmi let jim vysvětlil řadu přísloví nebo přirovnání ke zvířátkům. 
Z knížek Oldřišky Ciprové se tak dozvěděly, kde dávají lišky dobrou noc, proč psi, kteří 
štěkají, nekoušou, nebo proč se vlk nesmí tahat za ocas. Čtení se konalo v sálku knihovny 
v pátek 17. února 2017 od 13:30 hodin, vstupné zdarma. 
 
Princezna Rozmařilka 
Maňáskovou pohádku „Princezna Rozmařilka“ zahrála dětem Loutková scéna Klíček v sálku 
knihovny v sobotu 18. února 2017 od 15:00 hodin. Vstupné bylo 10 Kč pro děti a 20 Kč pro 
dospělé. Po dobu vystoupení bylo v knihovně pro zájemce zpřístupněno také dětské oddělení. 
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„Vzpomínky na minulost – Matyáš Beránek“ 
Královédvorský rodák Matyáš Beránek se zajímá o kulturu a život indiánů v Severní 
Americe, kde i několik let žil mezi domorodci. Po svém návratu do České republiky se od 
roku 2012 začal věnovat malování portrétů a indiánů, svoji první výstavu měl v roce 2014. 
V současné době žije v Semilech.  

V prostorách knihovny si návštěvníci mohli jeho výstavu prohlédnout do úterý 
28. února 2017. Výstava byla prodejní, cena obrazů se pohybovala od 600 do 1.200 Kč. 
Zdroj informací: Městská knihovna Slavoj Dvůr Králové nad Labem 

 

 ŠKOLSTVÍ 

MATEŘSKÉ ŠKOLY 
MŠ Drtinova 
Jmenování nové ředitelky 
Usnesením rady města č. R/614/2016 se ředitelkou MŠ Drtinova stala s účinností od 1. února 
2017, na základě vyhlášeného konkurzního řízení, paní Mgr. Dagmar Anschlagová. 

Funkce ředitelky této organizace je velmi náročná, neboť musí řídit pět samostatných 
pracovišť (pracoviště MŠ Drtinova, MŠ Dvořákova, MŠ Roháčova, pracoviště MŠ Lipnice 
a MŠ Žireč). Je zodpovědná i za realizaci změn na těchto pracovištích, a to nejen v oblasti 
školství, ale i v oblasti financování. 

Dosavadní pedagogické zkušenosti Mgr. Anschlagové, i její dlouholeté působení na 
pozici inspektorky České školní inspekce, byly však pro město Dvůr Králové nad Labem, 
jako zřizovatele tohoto zařízení, předpokladem k úspěšnému a bezproblémovému fungování 
této příspěvkové organizace města. 

Rozhovor 

Ředitelka Mgr. Dagmar Anschlagová poskytla rozhovor o svých záměrech. 

Na které činnosti bývalé ředitelky Věry Havelkové byste chtěla navázat?  
Na dokončení realizace koncepčního záměru rozvoje mateřské školy do roku 2018, který je 
prioritně zaměřen na oblast environmentálního vzdělávání. Stanovené cíle jsou zaměřeny na 
kvalitní vedení a průběh pedagogického procesu, na péči a podporu dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami, na děti talentované. Pro děti budou realizovány všechny 
naplánované nadstandardní aktivity, které doplňují vzdělávací obsah školního programu. 
Budu také pokračovat ve spolupráci se všemi partnery školy. V únoru jsem se představila na 
všech pracovištích MŠ zákonným zástupcům dětí, spolupráci s rodinou považuji za jednu 
z nejdůležitějších součástí úspěšného vzdělávání dítěte, jeho harmonického a všestranného 
rozvoje.  
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Chystáte novinky ve fungování některého z pěti pracovišť MŠ Drtinova? 
Došlo k personální změně na pracovišti MŠ Roháčova. Paní učitelka Ivana Staňková přešla 
na pracoviště MŠ Drtinova, na její místo nastoupila paní učitelka Eva Motlová, která je od 
1. března v MŠ Roháčova vedoucí učitelkou. V oblasti řízení školy jsem změnila organizační 
řád. Řízení pěti odloučených pracovišť je velmi náročné, a proto je nutné delegovat některé 
kompetence na další pracovníky. Nově tak byla jmenována zástupkyně pro ekonomiku 
a provoz paní Renata Klouzová. V souvislosti s přípravou organizace školního roku 
2017/2018 chystám další změny. Od 1. září 2017 bude např. na pracovišti MŠ Dvořákova 
zřízena samostatná třída pro vzdělávání dětí od dvou let. 
 
Čeho byste chtěla na postu ředitelky mateřské školy dosáhnout, popřípadě 
jaký máte cíl? 
Při vzdělávání dětí je pro mě prioritou, aby pedagogové volili takové formy a metody, které by 
odpovídaly vývojovým předpokladům dětí a stanoveným výukovým cílům a zároveň cíleně 
budovaly pozitivní třídní klima podporující učení. V maximální míře zapojíme děti do školních 
akcí a aktivit a v případě potřeby jim poskytneme speciální podporu. Velký důraz budu klást 
na spolupráci s vnějšími partnery, s městem Dvůr Králové nad Labem, zákonnými zástupci 
dětí, se ZŠ atd. Budu podporovat týmovou a aktivní spolupráci všech zaměstnanců školy. 
Zajistím profesně zdatné pedagogy, kteří přistupují k dětem s respektem, podporují rozvoj 
odpovědnosti u dětí, konstruktivně spolupracují s kolegy a rozvíjejí vlastní vzdělání. 

Zdroj: informace Rady města Dvůr Králové nad Labem a MŠ Drtinova 
Rozhovor Miroslavy Kameníkové, zveřejněný v Novinách královédvorské radnice č.3/2017, byl do 
kroniky zařazen na základě požadavku kulturní komise města. 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
Základní škola Schulzovy sady 
Úspěch v okresním kole soutěže v německém jazyce  
ZŠ Schulzovy sady se již potřetí podařilo získat zlato v okresním kole soutěže 
v německém jazyce, které se již tradičně konalo v Trutnově 
v ZŠ Komenského. Nejvyšší příčku v něm obsadila Nikola Ruprechtová ze 

třídy cestovního ruchu 9. C. 
Nikolu hned ráno čekal nelehký úkol, spočívající v poslechu s porozuměním 

a doplňováním slov německé písničky. Bravurně si ale poradila i s testem z reálií německy 
mluvících zemí, po němž následovala ústní část, kde po krátkém představení proběhl 
rozhovor na vylosované téma. Její jazykovou pohotovost a kreativitu posuzovala porota na 
základě popisu vybraného obrázku. 
 
Anketa rodičů 
Během měsíce února upořádala škola anketu pro rodiče 449 žáků navštěvujících 1. stupeň. 
Účast byla vysoká, neboť se do ankety zapojilo 89 % respondentů. Získané informace škola 
využije pro zkvalitnění své činnosti a pro plánování změn. Některé podněty pak projedná se 
svým zřizovatelem, kterým je město Dvůr Králové nad Labem.  
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A zde je již přehled vybraných výsledků: 
- k nejdůležitějším důvodům výběru školy patří: dostupnost, další sourozenec ve škole, 

kvalita a pověst školy; 
- s výběrem školy bylo spíše spokojeno 95,5 % respondentů; 
- dobrou informovanost ocenilo 93,3 % z nich; 
- s kvalitou výuky bylo spokojeno 95 %; s fungováním školy 94,9 % respondentů; 
- práce třídních učitelů byla kladně hodnocena v 96,4 % případů; 
- k hodnotám, které byly na škole nejvíce oceňovány, patří: přístup k žákům, kvalita 

výuky, přístup k rodičům a vybavení pomůckami; 
- pro doporučení školy známým či příbuzným se vyjádřilo 92,6 % z dotazovaných; 
- rozsah služeb školní družiny nebo klubu vyhovoval v 92,4 % případů; 
- přístup a práci vychovatelek kladně hodnotilo 91,3 % odpovědí; 
- o diferenciaci výuky bylo informováno 87,9 % respondentů; 
- existenci matematických tříd považovalo za přínosnou a důležitou 272 respondentů, 

opačně ji hodnotilo 82 odpovědí a 46 dotázaných ji nedokázalo posoudit; 
- existenci tříd cestovního ruchu považovalo za přínosnou a důležitou 264 respondentů, 

opačně ji hodnotilo 89 odpovědí a 46 dotázaných se nevyjádřilo; 
- pro zachování třídních kolektivů i na 2. stupni se vyjádřilo 288 dotázaných (72,3 %), 

proti bylo 78 (19,5 %) a 32 se nevyjádřilo; 
- za důležité pro vzdělávání na 2. stupni považují rodiče: kvalitu výuky, metody 

vzdělávání, individuální přístup, přijetí na SŠ, pedagogický sbor a specializaci – 
zaměření výuky. 

 
Dětský karneval 
Ve školní jídelně ZŠ Schulzovy sady se v sobotu 25. února 2017 od 14:00 do 16:00 hodin 
konal „Dětský karneval“. Bohatý program připravila Agentura Vosa Trutnov, vstupné činilo 
20 Kč. 
Zdroj informací: ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní škola Strž 
Další lekce programu „Dobrý sluha, ale špatný pán“ 
Ve druhých třídách školy proběhla v měsíci únoru další hodina preventivního 
programu pod názvem „Dobrý sluha, ale špatný pán“. 

Děti si nejprve zopakovaly, jak by se měly zachovat v některých 
nebezpečných situacích a které telefonní linky by měly vytočit, pokud by 

potřebovaly pomoc. Všechny přítomné dospělé potěšilo, že si již většina dětí telefonní čísla 
hasičů, záchranářů a policie zapamatovala.  

Další část lekce pak byla věnována tomu, jak by děti měly na záchranné složky zavolat 
a co všechno by jim ve svém případném telefonním hovoru měly sdělit. 
Zdroj informací: ZŠ Strž Dvůr Králové nad Labem 
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Základní škola Podharť 
Netradičně rozdávané vysvědčení 
Netradičního rozdávání vysvědčení si „užili“ žáci podharťské školy. V úterý 
31. ledna se děti z obou prvních tříd sešly v pozdním odpoledni, aby si 
nejprve zahrály hry. Poté je čekala večerní procházka s překvapením, kterým 
byl malý ohňostroj, a po návratu do školy slavnostní předávání prvního 

vysvědčení s „čepičkováním" a nocování ve škole. 
Odpoledne se ve škole sešly i děti z 2. B, které pak čekala návštěva kostela sv. Jana 

Křtitele. Zde si prohlédly rukopisnou kobku a dozvěděly se další zajímavosti o nálezu 
Rukopisu královédvorského, od jehož objevení právě v této kobce uplyne letos dvě stě let. 

Po návratu do školy se pak pustily do hledání „Podharťského rukopisu“ – každý 
„rukopis“, který našly, v sobě skrýval čtenářský úkol. Večer je navštívil krteček, který jim 
předal vysvědčení a sladkosti, každé z dětí za snahu a píli v prvním pololetí také obdrželo 
„Smajlíka“. Tím však program nekončil – čekala je ještě stezka odvahy, pohádka a druhý den 
ráno návštěva solné jeskyně. 

Obdobný program měli i žáci 3. A. Ti ale po návštěvě rukopisné kobky navíc zamířili 
do městské knihovny Slavoj, kde se dozvěděli další zajímavosti o „Rukopisu“ a jeho nálezci – 
Václavu Hankovi. Čekala na ně také hra „hledačka“, kdy pomocí veršovaných hádanek 
a putování po knihovně vyřešili tajenku, která je zavedla až do sklepení. V temné místnosti na 
ně čekal „neřád Nečterád“, který jim slavnostně předal vysvědčení. Po návratu do školy jejich 
dobrodružství pokračovalo stezkou odvahy večerní školou a nocováním ve školní budově. 

Zajímavý program včetně netradičního předávání vysvědčení se všem dětem velmi 
líbil a jistě v nich zanechal nevšední zážitky. 
Zdroj informací: ZŠ Podharť Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní škola 5. května 
„Klání malých školáků“ 
Již tradičně se žáci dvorských základních škol zúčastnili v kině Svět 5. ročníku 

vědomostní soutěže „Klání malých školáků“, pořádané DDM Jednička.  Konala se ve středu 
1. února a dle pravidel jednotlivé školy reprezentovali žáci ze třetích, čtvrtých a pátých 
ročníků. 

Cílem soutěže bylo ve třech kolech splnit dvanáct úkolů. Bylo mezi nimi například 
určování slovních druhů prostřednictvím anglického domina, poznávání historických 
předmětů, doplňování českých přísloví, orientace na mapě ČR nebo matematická štafeta. 

Souboj čtyř týmů z královedvorských škol byl napínavý od začátku až do konce. Tak 
jako v minulém roce se boj o první místo odehrál mezi ZŠ 5. května a ZŠ Strž. 

Vítězem se díky poslední disciplíně stali žáci ZŠ Strž, ZŠ 5. května obhájila druhé 
místo, na třetím místě se umístili žáci ZŠ Schulzovy sady a čtvrté místo obsadili žáci ze 
ZŠ Podharť. 
Zdroj: informace ZŠ 5. května Dvůr Králové nad Labem; další informace DDM Jednička Dvůr 

Králové nad Labem 
 
„Británie s Britem“ 
Ve čtvrtek 16. února se v prostorách školy uskutečnila akce „Británie s Britem“. V ní se žáci 
zábavnou formou dozvěděli informace o Velké Británii a měli možnost otestovat si své 
znalosti angličtiny s rodilým mluvčím. 
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Akce se uskutečnila ve dvou etapách – pro žáky osmé a deváté třídy a pro šestou 
a pátou třídu. V každé etapě mezi sebou žáci obou tříd také soutěžili. 

A výsledky? Zatímco šestá třída zvítězila jen velmi těsně nad žáky páté třídy, 
„osmáci“ ve znalostech a v rychlosti porazili „deváťáky“. 
Zdroj informací: ZŠ 5. května Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní umělecká škola R. A. Dvorského 
„Maják“ 
Ve čtvrtek 9. února 2017 pobavilo diváky od 18:00 hodin v sále 
ZUŠ R. A. Dvorského představení „Maják“, autorky Dagmar Ruščákové. 
Lehce nevážný příběh o hubnutí, v podání doubravických ochotníků Lucie 

Baliharové, Gabriely Laštovky, Dany Paulové a Dagmar Ruščákové, divákům ukázal, že 
kamarádky jsou nad všechny cukrárny.  
 
„Ať píšťaly a trouby zní…“ 
V úterý 28. února se v 18:00 hodin v sále školy pod názvem „Ať píšťaly a trouby zní“ 
uskutečnil koncert dechového oddělení.  

Z koncertu složeného výlučně z „dechařů“ si návštěvníci odnesli řadu opravdu 
nevšedních zážitků. Již při vstupu do školy je přivítal flétnový soubor Flauti Dolci, v dalším 
patře soubor loveckých nástrojů a v sále jim, mimo jiné, zahrál i soubor složený z učitelů 
tohoto oddělení. 
Zdroj informací: ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem 

 

STŘEDNÍ ŠKOLY 

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 
Školu si zájemci mohli prohlédnout i v únoru 
Také v měsíci únoru, konkrétně v sobotu 25. února 2017 od 9:00 do 12:00 
hodin, si v rámci „Dne otevřených dveří“ mohli zájemci o studium i jejich 
rodiče a široká veřejnost prohlédnout učebny, laboratoře a další prostory 

v budově královédvorského gymnázia a seznámit se s podmínkami studia na této škole.  
Zdroj informací: Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 
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ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Dům dětí a mládeže Jednička 
„Naše zvířátka“ 
Přednášky vzdělávacího programu „Naše zvířátka“ se v měsíci únoru 
uskutečnily hned ve dvou královédvorských základních školách. 

Ve čtvrtek 2. února se jich zúčastnili žáci 4. A ZŠ Strž a v pátek 
24. února si je vyslechli žáci z 1. B ZŠ Schulzovy sady. Děti se dozvěděly zajímavé informace 
o životě zvířat, o myslivosti i o rekordech zvířecí říše, spontánně reagovaly na obrázky zvířat, 
ptaly se a svěřovaly se i se svými zážitky z přírody. 
Zdroj: z příspěvku V. Jiřičky z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka 
 
Akce o pololetních prázdninách 
Na pololetní prázdniny, v pátek 3. února 2017, připravila DDM Jednička několik zajímavých 
akcí. 

Tou první z nich byl „Turnaj v bowlingu“. Již tradičně se tento turnaj konal v Hotelu 
Safari v ZOO Dvůr Králové, a to od 10:00 do 13:00 hodin. Vložné činilo 70 Kč. Turnaje se 
zúčastnilo dvacet pět hráčů, hrálo se na třech dráhách (do konečných výsledků byly 
započítány dvě celé hry). Nejlepším hráčem turnaje se stal Jan Ryba. 

Další akce, nazvané „Pololetní prázdniny v Jedničce“, se zúčastnilo čtrnáct dětí 
různého věku, vložné včetně oběda v restauraci činilo 150 Kč. Od 8:30 do 16:00 hodin se 
hrály vědomostní hry (například Tick tack bum nebo Hádej, co jsem za zvíře), ale hlavní 
náplní bylo vyrábění. Pod rukama dětí tak vznikaly sovičky formou scrapbookingu nebo 
sněhuláci ze skleničky. Děti navštívily i tělocvičnu, kde si zahrály vybíjenou, rozpletly lidský 
uzel apod. 
Zdroj: z příspěvků D. Kudrnovské a L. Pospíšilové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro 

kroniku upravila kronikářka 
 
6. ročník „Klání malých školáků“  

Den po pololetním vysvědčení, v pátek 3. února, čekal na žáky 3.–5. tříd základních 
škol v kině Svět také tradiční přátelský „souboj“ vědomostí, znalostí a dovedností. Každá 
z dvorských škol vyslala do „Klání“ pětičlenný tým dětí, jejichž cílem bylo splnit co nejlépe 
úkoly z oblasti českého a anglického jazyka, historie, hudby, vlastivědy, nebo ze světa zvířat. 
Připraveno bylo také soutěžní kolo, ve kterém děti plnily úkoly a zodpovídaly otázky 
zaměřené na logiku a všeobecné znalosti.  

Soutěžící přišel povzbudit i starosta města Jan Jarolím, který celou soutěž zahájil. 
Síly soutěžních družstev byly dlouho vyrovnané, a tak o pořadí mezi prvním a druhým 

místem rozhodl rozdíl pouhého jediného bodu, stejně tak, jako o pořadí na místě třetím 
a čtvrtém. 

Z vítězství se tak nakonec radovala ZŠ Strž, jejíž tým „Stržánci“ obhájil loňské 
a předloňské prvenství. Druhé místo obsadila „Dračí pětka“ ze ZŠ 5. května a třetí příčka 
patřila „Sovičkám“ ze ZŠ Schulzovy sady. Bramborovou medaili si pak odnesly „Podharťáci“ 
ze ZŠ Podharť. 

Všechny týmy získaly za své snažení pěkné ceny a diplomy, vítězové převzali putovní 
pohár a všechny děti obdržely drobné dárky od města Dvůr Králové nad Labem.  
Zdroj: z příspěvku S. Černotové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka 
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Výukový program „Já člověk“ 
Pro MŠ Drtinova a MŠ Dvořákova byl na čtvrtek 9. a na středu 22. února připraven výukový 
program zaměřený na lidské tělo. 

Děti si v něm prošly čtyři stanoviště, na kterých postupně získávaly základní znalosti. 
Povídaly si o orgánech v těle, fonendoskopem poslouchaly srdce a v tělocvičně zkoušely, co 
vše jejich tělo dokáže. Vyzkoušely si i své smysly, jak je „poslouchají“ a zda je někdy mohou 
zmást. Na závěr programu pak za odměnu získaly medaile. 
Zdroj: z příspěvku A. Huškové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka 
 
Valentýnská párty  
V pátek 10. února od 18:00 hodin se v „Jedničce“ jedenáct dětí zúčastnilo „Valentýnské 
party“, na které tvořily valentýnská přáníčka s průsvitným hedvábným papírem, vyzkoušely 
si, jak se dá říci „mám tě rád“ v několika jazycích, vystřelily si jméno „osudové lásky“, 
zahrály si další tematické hry, zasoutěžily si o valentýnské ceny a na závěr je čekala 
diskotéka. Party se konalo od 18:00 do 21:00 hodin, cena 35 Kč. 
 
Po čem tu šlapeme 
Také v měsíci únoru se v ZŠ Schulzovy sady uskutečnil vzdělávací program „Po čem tu 
šlapeme“. V pátek 10. února 2017 se ho zúčastnila 9. B třída. Ani tentokrát, vedle množství 
informací, nechyběla na závěr přednášky DDM ukázka zajímavých nerostů a fosilií z oblasti 
Královédvorska. 
 
Tajný výlet 
Druhou akcí „Rodinných výprav“ byl v letošním školním roce „Tajný výlet“, směřující na 
Novoměstsko.  

V sobotu 11. února 2017 na něj mikrobusem odjelo osm zájemců – čtyři děti a čtyři 
rodiče. Protože šlo o tajný výlet, dostali účastníci ruličku papíru, na kterém si mohli přečíst 
celý itinerář výletu, až v autobuse.  

Prvním cílem bylo malebné Nové Město nad Metují. Děti a dospělí si zde prohlédli 
opevnění, dozvěděli se něco ze zajímavé historie města, líbila se i vyhlídka z terasy hotelu 
Rajská zahrada a dřevěný betlém pana Škopka před kostelem na Husově náměstí. Následovala 
návštěva cukrárny a poté prohlídka muzea i s betlémem Jarmily Haldové. 

Dalším cílem byla Jiráskova chata na Dobrošově, část výpravy se podívala také na 
rozhlednu, a to přesto, že počasí nebylo právě ideální. Třetí zastávkou bylo Mezilesí, bydliště 
paní Jany Doskočilové, držitelky certifikátu „Regionální produkt Orlické hory“. Tím jsou 
netradiční šperky z drátu a skla nebo drahých kamenů. Bylo zajímavé sledovat jejich tvůrkyni 
při práci. Posledním cílem výletu pak byl roubený kostel ve Slavoňově. Místní pan farář všem 
přiblížil původ zdejší stavby z roku 1553 i její opravy. Nevšední dojmy z návštěvy pak ještě 
umocnil krásný zvuk zdejších zvonů, které se rozezněly právě v okamžiku, kdy celá výprava 
odcházela z kostela. Cena „Tajného výletu“ činila 450 a 470 Kč. 
Zdroj: z příspěvků V. Jiřičky z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka 
 
Výtvarná soutěž a výstava „Zima za oknem“  
Do výtvarné soutěže, kterou DDM Jednička vyhlásila pod názvem „Zima za oknem“ a do 
které děti a studenti mohli až do pondělí 6. února 2017 přihlásit svá dílka, bylo doručeno 
226 prací, na kterých se podílelo 335 autorů. 
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Zúčastnily se jí děti z MŠ E. Krásnohorské, MŠ Slunečná I. a II. a MŠ Drtinova 
z našeho města, z MŠ Dubenec a ze ZŠ a MŠ Bílá Třemešná. Nechyběly ani děti ze ZŠ 
Podharť, ZŠ Schulzovy sady a ZŠ Strž v našem městě, ze ZŠ Dubenec i studentky ze SŠIS ze 
Dvora Králové nad Labem a dále práce královédvorských dětí z Léčebny zrakových vad, 
výtvarného kroužku a výtvarných dílen z Hankova domu či z kroužků Pastelka, Čmárytužka 
a Keramika z DDM Jednička.  

Od úterý 14. do pátku 17. února byly všechny práce vystaveny v DDM Jednička. 
Prohlédlo si je 194 návštěvníků, kteří určitě nelitovali, že přišli. 
Zdroj: z příspěvku D. Kudrnovské z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka 
 
Dětský karneval 
Královédvorská aula SŠIS na nábřeží Jiřího Wolkera byla v neděli 19. února místem, kde se 
konal tradiční „Dětský karneval“, kterého se zúčastnilo téměř dvě stě dětí a rodičů. 
 K tanci hrál DJ Furat nejrůznější dětské písničky a dětem jako překvapení „pouštěl“ 
i bubliny z velkého bublifuku. Nechyběly zábavné hry, ve kterých účastníci mohli vyhrát 
sladké odměny, nebo slosování vstupenek o zajímavé ceny. Dalším překvapením byla taneční 
vystoupení děvčat z kroužku orientálních tanců i z kroužků mažoretek Tweety, kde se 
návštěvníkům v samostatných vystoupeních představily nejprve mladší a poté i starší 
mažoretky. 
 Karneval se konal od 15:00 do 17:30 hodin, vstupné činilo 10 Kč pro dospělé a 30 Kč 
pro děti. 
Zdroj: z příspěvku V. Málkové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka 

 

ZPRÁVY ZE SPORTU 

Úspěch orientálních tanečnic v Náchodě 
V sobotu 18. a v neděli 19. února se v Náchodě konal již šestý ročník celorepublikové 
nepostupové soutěžní přehlídky v orientálních tancích „Hvězda orientu“. I když letošní ročník 
byl velice náročný, byl pro královédvorské tanečnice úspěšný. 

Přes obrovskou konkurenci vybojovala v sobotu dětská skupina Malika ze 
ZŠ 5. května vynikající druhé místo se sestavou v klasickém stylu „raks sharki“. V neděli se 
s vlastními choreografiemi podařilo získat další 2. místo v kategorii 18–25 let Janě Sýkorové 
a v kategorii solo kurzistky obsadila 3. místo Ivana Divišová.  
Zdroj informací: soutěž „Hvězda orientu“ konaná v Náchodě 

 

Self Defence Team DK (SDTDK) 
Seminář „Sebeobrana pro veřejnost“ 
V tělocvičně SDTDK na Slovanech se v sobotu 11. února 2017 konal seminář 
„Sebeobrana pro veřejnost“, určený pro muže a ženy všech věkových 

kategorií. Byl zaměřen na sebeobranu systémem Profi Defence, věci denní potřeby k zesílení 
obrany, nebo reálnou obranu pomocí obleků Black Man.  
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Seminář se uskutečnil od 9:00 do 14:00 hodin, jeho cena byla 500 Kč, pro členy 
SDTDK a pro účastníky jiných akcí SDTDK byla cena snížena na 400 Kč. 
Zdroj: informace SDTDK 

 

Cykloklub Carla.Kupkolo Dvůr Králové nad Labem 
Královédvorský cykloklub opouští jeden z jeho nejúspěšnějších 
závodníků  
Jakub Hák, jeden z nejúspěšnějších závodníků cykloklubu Carla.Kupkolo, který v minulých 
letech vyhrál řadu závodů, přestoupil do cyklistického týmu dvojnásobného olympijského 
medailisty Jaroslava Kulhavého. Podařilo se mu tak dostat se do prestižního a špičkově 
vybaveného týmu mezi pouhých jedenáct mladých závodníků.  

Jaroslav Kulhavy Cycling Team byl založen v roce 2014 Jaroslavem Kulhavým, který 
si kolem sebe vytvořil tým dalších trenérů a odborníků s cílem zajistit pro talentované cyklisty 
nadstandardní podmínky a systematicky s nimi pracovat s perspektivou pro přechod do 
kategorie dospělých a do reprezentace ČR (MTB, silnice). 

Team letos vstupuje do své čtvrté sezony, na kterou se závodníci tvrdě a poctivě 
připravují. 
Zdroj informací: Jaroslav Kulhavy Cycling Team a Cykloklub Carla.Kupkolo Dvůr Králové nad

     Labem 

 

Oddíl Karate – DO Dvůr Králové nad Labem 
Čtrnáct medailí pro královédvorský oddíl Karate – DO 
Karatisté z královédvorského oddílu Karate – DO změřili své síly poprvé 
v letošním roce v trutnovské sportovní hale Komenského na Velké ceně 

Trutnova. Konala se poslední únorovou sobotu a záštitu nad jejím konáním převzal starosta 
města Ivan Adamec. Šestého ročníku se zúčastnil rekordní počet účastníků – více než 340 
soutěžících ze 37 českých, slovenských a polských klubů. 
Královédvorský klub reprezentovalo 44 zástupců. A výsledky? Do disciplíny souborných 
cvičení kata se zapojili i ti nejmladší, pro které to byl mnohdy úplně první start v soutěži. 
Mezi nejmladšími žákyněmi si dělené 6.–7. místo vybojovala A. Šraierová. 

V kategorii dorostenek skončila těsně pod stupni vítězů na děleném 4.–5. místě 
O. Polášková a v kategorii juniorek získala Karolína Stillerová bronzovou medaili. 

Mezi ženami nad 18 let závodily Regina Plašilová a Petra Punnerová, které si obě, po 
úspěšně zvládnutých repasážích, odvezly bronzové medaile. 

Po ukončení soutěží kata byl proveden slavnostní nástup, v jehož průběhu byli 
vyhlášeni nejúspěšnější závodníci královéhradeckého kraje za rok 2016. Z dvanácti 
vyhodnocovaných kategorií obsadili členové Karate – DO Dvůr Králové nad Labem celou 
polovinu. Jakub Šolín ovládl kategorii žáci 10–11 let a Alžběta Mrkvičková kategorii žákyně 
12–13 let. Denis Rajsner a Olga Polášková zvítězili v kategoriích dorostenci a dorostenky 
a Josef Mišák a Regina Plašilová mezi dospělými. 

Po krátké pauze byla zahájena soutěž ve sportovním zápase kumite mládeže, která 
byla pro královédvorské barvy ještě úspěšnější. 
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Bodované 6.–7. místo obsadil D. Rajsner při svém prvním startu mezi juniory 16–17 let, na 
stupně vítězů postupně vystoupili V. Merhulík, A. Mrkvičková, J. Bukovský, P. Škalda 
a L. Vlček, kteří všichni získali bronzové medaile, a na stupeň nejvyšší K. Stillerová, pro 
kterou byla tato soutěž první po několikaleté pauze v závodění – o to cennější je její vítězství 
nad daleko zkušenějšími soupeřkami. 

Dospělí pak rozšířili sbírku o dalších pět medailí. J. Mišák získal ve své váhové 
kategorii bronzovou medaili a H. Straková dvě bronzové medaile – jednu ve své váhové 
kategorii a druhou za kategorii bez rozdílu hmotností. Svou dominanci na tatami potvrdila 
ziskem dvou prvenství ve své váhové kategorii a v kategorii bez rozdílu hmotností 
R. Plašilová. 
Zdroj informací: Oddíl Karate – DO Dvůr Králové nad Labem a soutěž Velká cena Trutnova 

 

ZOO DVŮR KRÁLOVÉ 
Prázdninový turnaj v bowlingu 
V pátek 3. února 2017 se v zoo v Hotelu Safari uskutečnil oblíbený 
prázdninový turnaj v bowlingu. Zahrát si mohli přijít zkušení hráči 
i úplní začátečníci. Cena 70 Kč. 
 

 
Ve stopách Zdeňka Buriana 
V Galerii Tengenenge se ve čtvrtek 9. února od 18:00 hodin měli návštěvníci možnost 
seznámit s tvorbou malíře Petra Modlitby, jednoho ze současných českých tvůrců 
specializujících se na vědeckou obrazovou rekonstrukci vymřelého života, který tak svými 
obrazy navazuje na dílo malíře Zdeňka Buriana. 

Součástí jeho přednášky byly i informace o tom, co vše je třeba znát k tomu, aby malíř 
mohl vytvářet věrohodné obrazy dávno zaniklého světa. Vstupné zdarma. 
 
Valentýn v zoo 
Od soboty 11. do úterý 14. února 2017 bylo pro zájemce v královédvorské zoo připraveno 
hned několik zajímavých nabídek. Jednak to byla možnost zakoupit si jednu vstupenku, 
přičemž druhou (levnější) vstupenku mohli návštěvníci získat zdarma, mohli se zúčastnit 
i fotosoutěže, nebo si v restauraci „U lemura“ objednat valentýnské menu. 
 
„Přežili rok 2000“ 
„Přežili rok 2000“ je seriál, který divákům představuje jednu z nejdůležitějších činností 
zoologických zahrad, kterou je záchrana ohrožených druhů zvířat a v řadě případů i jejich 
následný návrat do přírody. České zoologické zahrady v této oblasti patří ke světové špičce. 

Ředitel královédvorské zoo MVDr. Přemysl Rabas seznámil s tímto seriálem 
návštěvníky na besedě v Galerii Tengenenge ve čtvrtek 23. února 2017 od 18:00 hodin. 
Vstupné zdarma. 
Zdroj informací: ZOO Dvůr Králové 
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DALŠÍ UDÁLOSTI VE MĚSTĚ A V JEHO OKOLÍ 
Královédvorská nemocnice získala 
důležitou akreditaci 
Královédvorská Městská nemocnice, a. s., má za sebou 

důležité kontrolní období. Na konci loňského roku ale mohla oznámit, že úspěšně prošla 
kontrolou akreditační komise a nyní obdržela certifikát potvrzující kvalitu poskytované 
zdravotní péče a bezpečí pacientů. 
Zdroj informací: Městská nemocnice, a. s., Dvůr Králové nad Labem 
 
Sbírka na podporu charitativních organizací 
Zaměstnanci královédvorských závodů firmy Juta uspořádali sbírku ve prospěch Diakonie, 
Farní charity, Misericordie, o. p. s., a královédvorské Arniky. Ve sbírce, která se konala již 
potřetí, bylo pro tyto charitativní organizace vybráno 135.974 Kč. 

V prostorách Misericordie, organizace, která se zaměřuje na pomoc lidem v hmotné 
nouzi tak, aby dosáhli znovu samostatnosti a nezávislosti, pak organizacím celkovou částku 
140 tisíc Kč předal v pátek 10. února 2017 senátor a statutární ředitel Juty, Ing. Jiří Hlavatý. 
Zdroj informací: Misericordia, o. p. s., Dvůr Králové nad Labem 

 

Hasičský záchranný sbor České republiky 
Soutěž „Dávají za nás ruku do ohně“ 
U příležitosti Evropského dne tísňové linky 112 vyhlásil Hasičský záchranný 
sbor ČR již 9. ročník soutěže „Dávají za nás ruku do ohně“. Letošní soutěžní 
téma je „Nejlepší kreslený hasičský vtip“. Soutěž je určena nejen pro děti 
z mateřských, základních nebo středních škol, ale mohou se jí zúčastnit 

i dospělí. Samostatnou soutěžní kategorii pak mají profesionální a dobrovolní hasiči.  
Soutěž byla zahájena v pátek 10. února, uzávěrka je v pondělí 31. července 2017. 

Autoři tří nejlepších hasičských vtipů z každé kategorie budou vyhlášeni a oceněni první 
zářijovou sobotu na akci „Zbirožské hasičské tatrování“, kde z rukou generálního ředitele 
HZS ČR, genmjr. Drahoslava Ryby, převezmou hasičské dárky. 
 
Dopravní nehoda u Nového Nemojova  
Profesionální hasiči ze Dvora Králové nad Labem vyjeli ve čtvrtek 9. února ve večerních 
hodinách k dopravní nehodě, ke které došlo v lesním úseku na silnici u obce Nový Nemojov. 

Řidič osobního vozidla z dosud nejasných příčin vyjel ze silnice a narazil do stromu. 
Hasiči provedli protipožární opatření a u vozidla odpojili autobaterii. Jednu zraněnou osobu 
převezla záchranná služba do nemocnice. Příčiny nehody šetří Policie ČR. 
Zdroj informací: HZS Královéhradeckého kraje 
  

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=702153&x=800&y=599&hash=7149fc351594ff5523091c8917f8a380&ratio=1


69 
 

Policie České republiky 
KŘP Královéhradeckého kraje 
Obvodní oddělení PČR Dvůr Králové nad Labem 
Další útok na seniory 

Před domem třiaosmdesátileté seniorky zastavilo kolem poledne vozidlo tmavé barvy. Poté, 
co paní vyšla ven, sdělila jí asi padesátiletá žena, že jí veze přeplatek za energie ve výši 
600 Kč. Seniorka ji pak pozvala do svého bytu, kde uvedené peníze skutečně obdržela. 

Přeplatek si chtěla uložit ke svým úsporám, proto si pro ně zašla do vedlejší místnosti. 
Jakmile ale zlodějka uviděla možnost seniorku okrást, požádala ji, aby jí předložila ještě číslo 
smlouvy. Tím odlákala seniorčinu pozornost, neboť ta pro smlouvu musela opět odejít do 
vedlejšího pokoje. Toho zlodějka využila a z bytu poškozené si odnesla finanční hotovost ve 
výši 20.000 Kč. Poté nastoupila do vozidla, které na ní s komplici – mužem a ženou – čekalo 
před domem a všichni odjeli.  

Pachatelé trestné činnosti páchané na seniorech zneužívají zejména jejich samoty, 
vstřícnosti a maximální ochoty s nimi komunikovat. Policie České republiky v Trutnově se 
proto obracela na občany, kteří byli v průběhu příslušného týdne osloveni pod podobnou či 
stejnou záminkou, aby uvedenou skutečnost neprodleně nahlásili místním policistům nebo 
trutnovským detektivům. Včasný příjezd policejní hlídky na místo činu by mohl zabránit 
tomu, aby pachatelé zneužili důvěry dalších osob. 
 
Napadení skončilo smrtí 
Policejní komisař Služby kriminální policie a vyšetřování KŘP KHK ukončil v těchto dnech 
vyšetřování zločinu vraždy, ze kterého byl obviněn jedenadvacetiletý muž ze Dvora Králové 
nad Labem. 

Případ se stal 15. října 2016, kdy okolo 21:00 hodiny obviněný muž v ulici Erbenova 
napadl v silně podnapilém stavu za objektem prodejny, po předchozí pohrůžce, 58letého muže 
bez domova, o kterém se domníval, že mu odcizil peněženku. Poškozeného nejprve udeřil 
pěstí do obličeje, a když muž upadl na komunikaci, opakovaně jej s velkou intenzitou bil 
pěstmi po celém těle i do hlavy, čímž mu mimo jiné způsobil mnohočetné zlomeniny všech 
obličejových kostí. Poškozený muž byl v kritickém stavu převezen do nemocnice, kde asi za 
týden na následky zranění zemřel. 

Podezřelého muže policisté zadrželi krátce po činu v místech, kde došlo k napadení. 
Dechová zkouška u něho prokázala alkohol ve výši 2,33 promile. Muž uvedl, že ten den vypil 
21 piv a 1,5 litru vína. Svoji vinu nepopíral a k činu se přiznal. Soudce vyhověl návrhu 
a poslal obviněného do vazby. Za uvedený zločin mu hrozí trest odnětí svobody od 15 do 
20 let nebo trest výjimečný. 

 
Policisté vykázali bývalého manžela z bytu 
Na policisty ve Dvoře Králové nad Labem se počátkem února obrátila žena s oznámením, že 
ji její bývalý manžel, se kterým stále bydlela ve společné domácnosti, v opilosti vulgárně 
nadával a urážel ji, a to i před jejich společným synem. V minulosti ji také několikrát fyzicky 
napadl, což již policisté dokonce řešili. Nyní se na její žádost nechtěl z bytu vystěhovat, 
naopak jí vyhrožoval, takže se obávala o sebe i o syna.  

Královédvorští policisté muže z bytu na deset dnů vykázali s tím, že po tuto dobu se 
musí zdržet jakéhokoliv navazování kontaktu se ženou i se synem. Muž však tento zákaz ještě 
týž den porušil a vešel do bytu, druhý den pak ženu zastrašoval zasíláním výhružných SMS 
zpráv. Ve čtvrtek 9. února si proto padesátiletý muž ve zkráceném přípravném řízení vyslechl 
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sdělení o podezření ze spáchání přečinu nebezpečné vyhrožování – za což mu v případě 
prokázání viny hrozí až roční pobyt ve vězení.  
 
Z panelového domu ve Strži zmizela jízdní kola 
Během středy 22. února 2017 došlo ve Dvoře Králové nad Labem k odcizení pánského 
a dámského trekingového jízdního kola, a to z kolárny v panelovém domě v ulici Elišky 
Krásnohorské.  

Policisté z Obvodního oddělení Dvůr Králové nad Labem, kteří případ řešili jako 
krádež a porušování domovní svobody, vyčíslili vzniklou škodu na 15.000 Kč. 
Zdroj: informace PČR KŘP KHK  

 

POČASÍ V NAŠEM MĚSTĚ 
Počasí v měsíci únoru 
Ačkoliv se říká, že aprílové počasí bývá v dubnu, v letošním roce jsme je zažili i v měsíci 
únoru (viz tabulka). 

Minimální teplota se v únoru ve Dvoře Králové nad Labem pohybovala od -9 °C 
(v úterý 14. února) až do +1,8 °C (ve čtvrtek 23. února). 

Maximální teplota dosahovala hodnoty od -4,3 °C (ve středu 8. února) až po (na měsíc 
únor neuvěřitelných) +12,3 °C (v pondělí 27. února). 

Největší rozdíl mezi minimální a maximální teplotou činil 18 °C (v úterý 14. února). 

Kolísání teplot, střídání sněhové nadílky s deštěm a slunečným počasím s sebou přineslo 
nejen náledí (a s ním i zvýšené množství dopravních nehod a úrazů) a smogovou situaci (která 
trvala několik dnů), ale i tání sněhu.  

Toho v měsíci únoru napadlo více než v jiných letech. Ve čtvrtek 23. února 2017 tak 
byl na Labi vyhlášen II. stupně povodňové aktivity (stav pohotovosti). 
Zdroj informací: meteostanice Gymnázia Dvůr Králové nad Labem, sdělení Povodňové komise města 

Dvůr Králové nad Labem 
 



71 
 

 

DATUM
Minimální 

teplota

Průměrná 

teplota

Maximální 

teplota

1.2.2017    - 5,7 °C    - 3,8 °C    - 0,9 °C

2.2.2017    - 4,2 °C    - 2,7 °C    - 1,0 °C

3.2.2017    - 1,4 °C    + 0,4 °C    + 7,8 °C

4.2.2017    - 1,1 °C    + 0,6 °C    + 3,9 °C

5.2.2017    - 2,1 °C    + 0,3 °C    + 2,7 °C

6.2.2017    - 3,0 °C    -0,5 °C    + 3,4 °C

7.2.2017    - 4,4 °C    - 3,0 °C    - 1,3 °C

8.2.2017    - 7,5 °C    - 6,1 °C    - 4,3 °C

9.2.2017    - 7,2 °C    - 5,5 °C    - 1,6 °C

10.2.2017    - 7,3 °C    - 2,5 °C    + 1,3 °C

11.2.2017    - 1,5 °C    - 0,2 °C    + 0,6 °C

12.2.2017    - 4,7 °C    - 0,2 °C    + 2,2 °C

13.2.2017    - 7,3 °C    - 2,6 °C    + 5,1 °C

14.2.2017    - 9,0 °C    - 2,0 °C    + 9,0 °C

15.2.2017    - 6,5 °C    - 1,0 °C    + 6,8 °C

16.2.2017    - 7,0 °C    - 1,8 °C    + 4,9 °C

17.2.2017    - 2,2 °C    - 0,5 °C    + 1,4 °C

18.2.2017    - 0,7 °C    + 1,2 °C    + 3,9 °C

19.2.2017    - 1,6 °C    + 1,2 °C    + 4,1 °C

20.2.2017    - 2,2 °C    + 1,3 °C    + 4,5 °C

21.2.2017    - 0,3 °C    + 4,1 °C    + 6,6 °C

22.2.2017    - 0,8 °C    + 3,6 °C    + 8,3 °C

23.2.2017    + 1,8 °C    + 4,2 °C    + 9,8 °C

24.2.2017    - 2,4 °C    + 2,8 °C    + 8,7 °C

25.2.2017    - 3,0 °C    - 0,2 °C    + 3,3 °C

26.2.2017    - 1,6 °C    + 2,1 °C    + 7,5 °C

27.2.2017    - 2,2 °C    + 4,4 °C    + 12,3 °C

28.2.2017    - 0,5 °C    + 4,8 °C    + 7,8 °C

TEPLOTY  V  ÚNORU 2017
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ZAJÍMAVOSTI Z DOMOVA 

Evropský den tísňové linky 112 
V sobotu 11. února 2017 oslavili Evropané Evropský den tísňové linky 112. 

Linka byla zřízena s cílem umožnit občanům členských států Evropské unie obrátit se 
v nouzové situaci zdarma a z jakéhokoliv telefonního přístroje na příslušné záchranné složky 
(policii, zdravotnickou službu, hasiče), a to na stejné číslo nezávisle na tom, ve které zemi se 
právě nacházejí.  

V Královéhradeckém kraji volají lidé na Krajské operační a informační středisko 
Hasičského záchranného sboru (HZS) Královéhradeckého kraje v Hradci Králové. Jeho 
výstavba začala v roce 2003, v dubnu roku 2005 bylo krajské operační středisko i s call 
centrem linky 112 slavnostně otevřeno. 

Operátoři a operátorky tísňové linky 112 volání přijmou, vyhodnotí, a pokud se 
nejedná o událost vyžadující pomoc hasičů, přepojí hovor na územně příslušné operační 
středisko základních složek integrovaného záchranného sytému, tj. na Policii ČR nebo 
záchrannou službu. 

V roce 2016 bylo na linku 112 z celého Královéhradeckého kraje přijato 123 985 
volání (o 396 hovorů méně než v roce 2015). Za dobu existence linky bylo nejvíce volání 
v roce 2009 (189 110 hovorů). 
Zdroj informací: HZS Královéhradeckého kraje 
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FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ A AKCÍ 
 

Únor 2017 
 
 
 

„Prodej Nového lesa hraběti Šporkovi“ 
V neděli 26. února 2017 si Dvůr Králové nad Labem připomněl na náměstí T. G. Masaryka 
událost, kterou před třemi sty lety byla koupě Nového lesa nedaleko Kuksu hrabětem 
Šporkem.  

 

Příjezd hraběte Františka Antonína Šporka (v podání Vídeňana Stephana Sweerts-Sporcka) 
a jeho choti na Starou radnici sledovali se zájmem stovky diváků. 
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„Jejich Milosti“ vítaly fanfáry a dámy, ale také jezuité z  nedalekého kláštera v Žirči, kteří 
proti prodeji protestovali a k protestům vybízeli i přihlížející. 

 

 
Před radnicí hraběte a jeho doprovod pak již netrpělivě očekávali všichni královédvorští 
konšelé. Po uvítacím ceremoniálu hrabě Špork „ve své řeči“ vysvětlil, proč do „Králové 
Dvora“ zavítal a proč si Nový les chce koupit.  
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Na Staré radnici podepsal hrabě i všichni konšelé kupní smlouvu. Do městské kasy tak přibylo 
2.900 zlatých a majetek hraběte obohatil rozsáhlý lesní pozemek, na kterém Špork později 
nechal geniálního sochaře Matyáše Bernarda Brauna vytesat do zdejších skal biblické scény. 
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Trhy na náměstí 

 
Po více než měsíční pauze se od středy 1. února vrátily na královédvorské náměstí 
T. G. Masaryka všeobecné a farmářské trhy. 

 

 

Tání sněhu způsobilo vyhlášení II. povodňového stupně 

Slunečné počasí s sebou přineslo tání sněhu, kterého během letošního měsíce února napadlo 
více, než v jiných letech. Ve čtvrtek 23. února 2017 ve tři hodiny v noci tak byl na Labi 
vyhlášen II. stupně povodňové aktivity (stav pohotovosti). Ten byl sice v devět hodin ráno 
odvolán, první povodňový stupeň však trval i nadále. 
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Turistická vizitka k výročí nalezení Rukopisu královédvorského 

 

V letošním roce si Dvůr 
Králové nad Labem připomíná 
i 200 let od nalezení Rukopisu 
královédvorského. K tomuto 
výročí byla vydána nová 
turistická vizitka v ceně 
dvanáct korun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výstava „Vzpomínky na minulost“ 
 
 
Do úterý 28. února 2017 
si v prostorách městské 
knihovny Slavoj mohli 
návštěvníci prohlédnout 
prodejní výstavu kreseb 
královédvorského 
rodáka Matyáše 
Beránka, nazvanou 
„Vzpomínky na minulost 
– Matyáš Beránek“. 
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Akce Domu dětí a mládeže Jedlička 
Turnaj v bowlingu 

 
 
 

V pátek 3. února 2017 se v Hotelu 
Safari již tradičně uskutečnil turnaj 
v bowlingu.  
Zúčastnilo se ho dvacet pět hráčů. 

 

 

 

Výtvarná soutěž a výstava „Zima za oknem“ 

 

Do výtvarné soutěže, kterou vyhlásil DDM Jednička pod názvem „Zima za oknem“, bylo 
doručeno 226 prací, na kterých se podílelo 335 autorů. Ze zaslaných prací byla uspořádána 
výstava, kterou si zájemci mohli v „Jedničce“ prohlédnout od úterý 14. do pátku 17. února. 

 
Tajný výlet 

Druhou akcí „Rodinných výprav“ v letošním školním 
roce byl „Tajný výlet“, směřující na Novoměstsko. Na 
snímku dřevěný betlém pana Škopka před kostelem na 
Husově náměstí v Novém Městě nad Metují.  



79 
 

Dětský karneval 

 

Aula královédvorské Střední školy informatiky a služeb byla v neděli 19. února místem, kde se 
uskutečnil tradiční „Dětský karneval“, kterého se zúčastnilo téměř dvě stě dětí a rodičů. 

 
6. ročník „Klání malých školáků“ 

 

V pátek 3. února čekal žáky 3.–5. tříd základních škol v kině Svět již tradiční přátelský 
„souboj“ vědomostí, znalostí a dovedností. Školáci plnili úkoly z oblasti českého a anglického 
jazyka, historie, hudby, vlastivědy a ze světa zvířat, nechyběly ani úkoly zaměřené na logiku 
a všeobecné znalosti. Foto: 8x archiv DDM Jednička 
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Budovu ZŠ Schulzovy sady čeká rozsáhlá rekonstrukce  
 

Rada města na svém 85. zasedání v úterý 
7. února 2017 schválila podání žádosti 
o dotaci na akci „Rekonstrukce 
ZŠ Schulzovy sady" z Integrovaného 
regionálního operačního programu.  

 

 

 

 

 

Další Klub důchodců ve městě 
 

 

Klub důchodců v Sadové ulici otevřel ve 
čtvrtek 2. února 2017 svoji pobočku ve 
společenské místnosti Domu 
s pečovatelskou službou v ulici Elišky 
Krásnohorské. 

 

 

 

 

 

 

 

Na titulní straně kroniky událostí v měsíci únoru 2017: příjezd hraběte Šporka na 
královédvorské náměstí T. G. Masaryka (foto kronikářka). 
 
Foto: Pokud není uvedeno jinak, autorkou fotografií je kronikářka města.  

Přílohy: plakátek z akce „Koupě Nového lesa (300 let)“. 
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Příloha č. 1: plakátek z akce „Koupě Nového lesa (300 let)“. 

 


