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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI 
Zasedání rady města a zastupitelstva města – vybraná 
usnesení 

Rada města na svém 92. zasedání v úterý 4. dubna 2017 mimo jiné: 
- vzala na vědomí poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva kultury ČR Městské 

knihovně Slavoj ve výši 42.000 Kč na publikaci Rukopis královédvorský v komiksu; 
- odvolala s platností od 10. dubna 2017 z Komise pro občanské záležitosti jejího člena, 

Ing. Milana Moravce, a členkou komise jmenovala paní Růženu Švehlovou; 
- schválila přijetí dotace z programu IROP na financování projektu „Pěšky i na kole 

bezpečně po Dvoře Králové“; 
- schválila vnitřní předpis města č. 1/2017 – „Pravidla pro hospodaření s byty v majetku 

města Dvůr Králové nad Labem“, a to s účinností od 5. dubna 2017; 
- schválila rovněž záměr prodat stavební parcelu č. 2603 včetně stavby bez č. p./č. ev. 

za celkovou kupní cenu 25.000 Kč Českému rybářskému svazu, z. s., místní 
organizaci Dvůr Králové nad Labem, za podmínky zřízení bezúplatného věcného 
břemene na již vybudovanou dešťovou kanalizaci v pozemkových parcelách 2352/2, 
2355 a 2358/2; 

- doporučila řediteli Technických služeb města Dvora Králové nad Labem vybrat 
nejvhodnější nabídku zakázky malého rozsahu na „Dodávku 1 ks mechanismu pro 
sečení“, kterou byla hodnotící komisí určena nabídka s cenou 350.000 korun bez DPH 
a se zárukou 24 měsíců; 

- schválila poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč na pokrytí částečných nákladů na mzdu 
osobní asistentky zajišťující osobní asistenci žákům Základní školy a Praktické školy 
Dvůr Králové nad Labem;  

- vzala na vědomí oznámení ředitelky Pečovatelské služby o získání dotací pro rok 2017 
na provoz noclehárny ve výši 229.000 Kč a na provoz pečovatelské služby ve výši 
970.000 Kč ze státního rozpočtu prostřednictvím Královéhradeckého kraje. 

(Pozn.: dotace schválené z rozpočtu města na činnost organizací, spolků apod. – viz 
samostatný článek str. 116). 
Zdroj informací: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 92/2017“ 
 
Rada města na svém 93. zasedání v úterý 18. dubna 2017 mimo jiné: 

- vzala na vědomí oznámení ředitele Základní školy 5. května o získání finančních 
prostředků ve výši 715.111 Kč z projektu MŠMT zjednodušeného vykazování – 
Šablony pro MŠ a ZŠ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání; 

- vzala na vědomí poskytnutí dotace z Ministerstva kultury Domu dětí a mládeže 
Jednička ve výši 30.000 Kč na projekt Animagie; 

- schválila poskytnutí dotace zájmovému sdružení Za obnovení památky židovského 
hřbitova Dvůr Králové nad Labem, z. s., Lipnice, Dvůr Králové nad Labem, ve výši 
10.000 Kč na zpracování projektové dokumentace revitalizace bývalého areálu 
židovského hřbitova Dvůr Králové nad Labem; 

- schválila poskytnutí dotace Životu srdcem, z. s., Bílá Třemešná, na projekt 1. ročník 
Kulturního léta na přehradě Les Království; 

- souhlasila s pořízením územní studie „Komparativní studie variant silničního 
propojení průmyslové zóny Zboží a průmyslové zóny Borek“; 

- schválila prodloužení pojistného vztahu mezi městem Dvůr Králové nad Labem 
a pojišťovnou Kooperativa, a. s., Praha, na pojištění plavidla s vlastním strojním 
pohonem MARINE Y16; 
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- odvolala k 19. dubnu 2017, v souladu se zákonem o obcích, z funkce člena likvidační 
komise Zdislava Vybírala.  

Zdroj informací: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 93/2017“ 
 
Mimořádné zasedání zastupitelstva města 
Ve čtvrtek 27. dubna 2017 se v přednáškovém sále v budově Špýcharu v městském muzeu 
uskutečnilo od 15:00 hodin mimořádné zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad 
Labem. 

Program zasedání se týkal schválení bezúplatného nabytí části pozemkové parcely 
č. 4535/1 a pozemkové parcely č. 4535/2, nacházejících se v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 
od Státního pozemkového úřadu v Praze a dále odkoupení řady pozemkových parcel, za 
celkovou cenu 314.160 Kč, od Ing. Evy Kulveitové ze Dvora Králové nad Labem. 
Zdroj: vybrané informace ze zápisu 14. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 
 
Dotace půl milionu korun podpoří veřejně prospěšné aktivity 
Také pro letošní rok vyhlásilo město Dvůr Králové nad Labem dotační program na podporu 
veřejně prospěšných aktivit. Výše dotace jednotlivých projektů byla stanovena od 3 tisíc Kč, 
maximálně mohli žadatelé získat dotaci 50 tisíc Kč, a to za předpokladu, že se na celkových 
nákladech svého projektu budou podílet v částce činící minimálně 25 %. 

Ze čtyřiceti žádostí, které vyhodnotila Kulturní komise Rady města Dvůr Králové nad 
Labem, jich bylo osm z oblasti činností spolků, dvacet z oblasti podpory kulturních akcí na 
území města, pět z oblasti aktivit neformálního vzdělávání a sedm žádostí bylo podáno 
v oblasti podpory kulturních akcí mimo naše město.  

Rada města pak na svém zasedání, v úterý 4. dubna 2017, schválila rozdělení dotací mezi 
žadatele následujícím způsobem: 

‐ FURT VENKU!!, z. s., – činnost spolku 9.600 Kč; Výhled oknem dospělosti 
6.600 Kč; 

‐ Pěvecký spolek Záboj – činnost spolku 13.700 Kč; 
‐ Big Band Dvorský, z. s., – činnost spolku 19.100 Kč; 
‐ AUTO KLUB v AČR Dvůr Králové nad Labem – činnost spolku 3.000 Kč; 
‐ Junák – český skaut, středisko Zvičina Dvůr Králové nad Labem, z. s., – činnost 

spolku 25.500 Kč; 
‐ Královédvorský chrámový sbor – činnost spolku 11.000 Kč; koncert se světovou 

premiérou 12.600 Kč; Hudební léto Kuks 26.800 Kč; koncert s přednáškou 10.400 Kč; 
‐ Loutkářský spolek Klíček – činnost spolku 8.200 Kč; 
‐ ELDORÁDO, středisko Náchod (oddíl Tubrodel Dvůr Králové nad Labem) – činnost 

spolku 21.800 Kč; Crazy memoriál 5.500 Kč; 
‐ Český svaz chovatelů, základní organizace Žireč – okresní výstava drobného zvířectva 

10.900 Kč; 
‐ SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Žireč – Hasičské čarodějnice 3.000 Kč; 

Ukončení prázdnin 3.000 Kč; 
‐ Aeroklub Dvůr Králové nad Labem – 70. výročí letiště 27.300 Kč; 
‐ Římskokatolická farnost – děkanství Dvůr Králové nad Labem – Adventní koncerty 

6.600 Kč; 
‐ Braunův Betlém Dvůr Králové nad Labem – Propagace Braunova Betlému a Dvora 

Králové 5.500 Kč; 
‐ Ing. Dušan Sedláček – Den Lipnice 14.000 Kč; 
‐ Královédvorská Arnika – 15 let s Královédvorskou Arnikou 12.800 Kč; 
‐ Tělocvičná jednota Sokol Žireč – maškarní ples a dětský den 3.500 Kč; 
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‐ Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem – Než vypustíme vodu z chladiče 
10.900 Kč; 

‐ Za obnovení památky Židovského hřbitova – 2. Královédvorský kulturní festival 
27.300 Kč; 

‐ Jan Metelka – Čarodějnice v Lipnici 6.600 Kč; 
‐ Markéta Šimková – Rozsvícení vánočního stromu v Lipnici 3.000 Kč; 
‐ Klub kaktusářů Dvůr Králové, z. s., – XXII. ročník otevírání sezony 11.000 Kč; 
‐ Old Racing Club Dvůr Králové nad Labem – Dvorské toulky do Ratibořic 5.500 Kč; 

Soutěž historických vozidel o cenu Fr. Šťastného „Královédvorský okruh 2017“ 
částka 27.300 Kč; 

‐ Václav Valášek – Den všech 26.200 Kč; 
‐ Krkonoše a Podkrkonoší, z. s., – zorganizování kulturních akcí na území Dvora 

3.800 Kč; smysluplné trávení volného času (VU3V) 6.100 Kč; 
‐ Ing. arch. Kateřina Sedláčková – Výtvarné dílny OČKO 15.800 Kč; 
‐ Petr Karban – Reálná sebeobrana, prevence a první pomoc 9.100 Kč; 
‐ Jaroslava Vopálková – kreativní dílničky pro děti 8.100 Kč; 
‐ Život Srdcem, z. s., – 1. ročník kulturního léta na přehradě Les Království 27.300 Kč; 
‐ Petra Hrdinová – Rej čarodějnic 3.500 Kč; 
‐ Salagro tour, spol. s r. o., Dolní Brusnice – Kdo si hraje, nezlobí 14.500 Kč; 
‐ Theatrum Kuks, z. s., – Theatrum Kuks 27.300 Kč; 
‐ Dechová hudba Podzvičinka – realizace koncertů pro seniory 3.600 Kč. 

Zdroj: výtah ze zápisu z 92. RM Dvůr Králové nad Labem 
 
Návrhy na „Cenu města Dvůr Králové nad Labem za rok 2016“ 
Až do konce měsíce dubna mohli obyvatelé posílat návrhy osobností, týmů nebo organizací 
na udělení „Ceny města Dvůr Králové nad Labem za rok 2016“. 
Nominovat mohli:  

- fyzické nebo právnické osoby za mimořádné aktivity či akce uskutečněné v roce 2016; 
- za celoživotní dílo, např. u příležitosti životního jubilea; 
- na cenu udělenou In memoriam. 

Návrhy na předepsaném formuláři bylo možné předat na městský úřad osobně, zaslat poštou 
nebo elektronicky. 
Zdroj: informace města Dvůr Králové nad Labem 
 
„Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017“ 
I v letošním roce se naše město připojilo k dobrovolnické akci „Ukliďme svět, ukliďme Česko 
2017“, jejímž cílem je nejen odstranit odpadky na místech, které nejsou určeny ke 
skládkování, a tím i zlepšit životní prostředí, ale také šířit osvětu k zodpovědnému vztahu 
k přírodě. Do projektu se každoročně zapojují tisíce dobrovolníků v rámci celé České 
republiky. 

V úterý 25. dubna se tak v dopoledních hodinách uskutečnil úklid odpadků 
a nelegálních skládek v okolí vlakového nádraží, u vlečky za bývalým areálem Tiby Zálabí, 
u garáží v Raisově ulici na Slovanech a dále podél Labe k mostu Jana Palacha. Tyto lokality, 
jako lokality vhodné pro velký úklid, vytipoval odbor životního prostředí Městského úřadu 
Dvůr Králové nad Labem, úklidu se zúčastnilo kolem šedesáti dětí ze sedmé, osmé a deváté 
třídy ZŠ 5. května a šest dospělých. Posbíranými odpady byly naplněny dva velké kontejnery 
a dále kolem padesáti pytlů. Z odpadu byly vytříděny plasty a bioodpady, které byly předány 
k recyklaci. 
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Odměnou dětem byl nejen dobrý pocit, že i díky jejich přičinění přestaly odpadky 
a nelegální skládky hyzdit ulice a zákoutí našeho města, ale odpoledne je čekala i návštěva 
ZOO Dvůr Králové se speciálním programem. Dozvěděly se, jak vypadá a proč je důležitý 
„sloní tělocvik“, navštívily zákulisí mořských akvárií a čekalo je tradiční krmení žiraf. Jak 
chovat hady, želvy a další živočichy pak poznaly v Darwinově centru. 

Do akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ se zapojili i čtyři členové jedné z místních 
politických organizací, kteří během sobotního dopoledne uklidili v sobotu 15. dubna příkopy 
podél Krkonošské ulice a technickým službám předali čtyři pytle odpadků. 
Zdroj informací: Odbor životního prostředí MěÚ Důr Králové nad Labem 
 
Zápis dětí do 1. ročníků základních škol  
Ve středu 5. a ve čtvrtek 6. dubna 2017 se uskutečnily zápisy do prvních ročníků základních 
škol, zřízených městem Dvůr Králové nad Labem, pro školní rok 2017/2018. 

Povinný zápis se týkal dětí narozených v období od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a dětí, 
které měly v předešlém školním roce odloženou povinnou školní docházku. Zápisu se 
zúčastnilo celkem 191 dětí, z tohoto počtu požádali rodiče o odklad povinné školní docházky 
pro 37 dětí. 

Pokud o to požádal jejich zákonný zástupce, mohly být do prvního ročníku základní 
školy zapsány, dle školského zákona, i děti narozené od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012. Podmínkou 
ovšem bylo, aby byly přiměřeně tělesně i duševně vyspělé pro školní docházku, zákonní 
zástupci také museli doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. U dětí 
narozených v období od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012 museli zároveň doložit i doporučující 
vyjádření odborného lékaře. 

Naproti tomu mohli zákonní zástupci dítěte požádat o odklad jeho povinné školní 
docházky. V takovém případě museli řediteli školy podat písemnou žádost s doporučujícím 
posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického 
psychologa. 

Zápisy dětí do prvních tříd se v tomto pozdějším termínu konaly letos poprvé. 
V minulosti děti navštívily nejprve zápis a teprve poté mohli jejich zákonní zástupci požádat 
o případný odklad jejich školní docházky. Nyní, dle nového systému, žádají rodiče o případný 
odklad školní docházky dítěte již před jeho zápisem. Změnu kompetentní orgány zdůvodňují 
konstatováním, že v tomto pozdějším termínu budou již školy vědět, kolik dětí bude mít 
odklad a kolik jich skutečně nastoupí do prvních tříd. Díky tomu mohou i lépe plánovat, kolik 
prvních tříd otevřou a jaké budou potřebovat pracovní úvazky pro své pedagogy.  

V ZŠ 5. května budou v září otevřeny dvě první třídy, do jejichž školních lavic by 
mělo zasednout 38 dětí. Zápisu se zúčastnilo 47 dětí, o odklad školní docházky požádali 
rodiče pro 9 dětí.  

V ZŠ Podharť bude otevřena jedna první třída – k zápisu se dostavilo 37 dětí (z toho 
bude mít odklad školní docházky 11 dětí).  

V ZŠ Schulzovy sady budou otevřeny tři první třídy, do jejichž lavic zasednou 
64 žáci. Zápisu se zúčastnilo 74 dětí, z tohoto počtu bude mít odklad školní docházky 10 dětí.  

V ZŠ Strž budou v září otevřeny dvě první třídy, jedna v kmenové škole, druhá na 
odloučeném pracovišti v ZŠ Žireč – k zápisu se dostavilo 33 dětí, o odklad bylo požádáno 
u sedmi z nich.  
Zdroj informací: Odbor školství, kultury a sociálních věcí MěÚ Dvůr Králové nad Labem 

a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
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Velikonoce v Kamiennej Górze 
Ve čtvrtek 18. února 2016 podepsali starosta našeho města, Ing. Jan Jarolím, 
a Krzysztof Świątek, starosta Kamiennej Góry, města ležícího 
v Dolnoslezském vojvodství v Polsku, smlouvu o partnerské spolupráci. Její 
součástí je i projekt „Společně v hudbě a v tradicích“, který realizuje městské 

kulturní zařízení Hankův dům Dvůr Králové nad Labem a Centrum kultury v Kamiennej 
Górze. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj 
(EFRR) prostřednictvím Euroregionu Glacensis.  

V sobotu 8. dubna se uskutečnila jeho první část, nazvaná „Barevné Velikonoce“. 
Od 12:00 do 18:00 hodin si tak návštěvníci kamenohorského náměstí a Muzea tkalcovství 
mohli prohlédnout krásně nazdobené stoly, které jim přiblížily to, jakým způsobem se slaví 
velikonoční svátky v Polsku a u nás. Na polských stolech nechyběla tradiční polská 
velikonoční polévka žur. České stoly s mazanci, beránky, velikonoční nádivkou a dalšími 
českými velikonočními pokrmy připravili pro návštěvníky žáci královédvorské Střední školy 
informatiky a služeb.  

Součástí programu byl i trh regionálních výrobků, rukodělné dílny, umělecké dílny pro 
děti, vyprávění o příhraničních tradicích a velikonočních zvycích nebo zábavní park. 
Novinkou, která u polských návštěvníků vzbudila velkou pozornost, bylo zdobení perníčků 
a pletení pomlázek, neboť tento způsob „vítání jara“ v Polsku neznají.  

Dvůr Králové nad Labem zastupovala místostarostka města Mgr. Alexandra Jiřičková, 
ředitelka městského kulturního zařízení Hankův dům Zuzana Čermáková a Petra Zivrová, 
vedoucí oddělení kultury, sportu a cestovního ruchu na Městském úřadě Dvůr Králové nad 
Labem. 

Kamienna Góra nabídla svým návštěvníkům ale také řadu zajímavých 
a pozoruhodných památek. Vedle Muzea tkalcovství, ve kterém se konala část uvedené akce, 
mohli navštívit například štolu Arado – částečně zasypané labyrinty chodeb, nacházející se 
pod územím města. Prohlédnout si mohli i kostel Matky Boží Růžencové, farní kostel 
sv. Petra a Pavla, zříceninu renesančního hradu, náměstí s barokními domy a další památky. 
Zdroj: informace městského kulturního zařízení Hankův dům Dvůr Králové nad Labem a města 

Kamienna Góra 
 
Zasedání studentských zastupitelů 
Studentští zastupitelé se ve čtvrtek 6. dubna sešli nad přípravou prezentací pro své spolužáky, 
kterým by chtěli osvětlit témata, která si sami vybrali a která se jich bezprostředně dotýkají, 
jako je užívání měkkých a tvrdých drog, šikana, sexuální odpovědnost a terorismus. 

Proto se již před tímto svým zasedáním rozdělili do čtyř skupin a v nich vytvořili 
osnovu jednotlivých prezentací. Dubnového zasedání se pak zúčastnili i zástupci Policie ČR, 
RIAPSu a Farní charity, kteří se studenty osnovy jednotlivých témat probrali a poradili jim, 
z jakých zdrojů mohou čerpat další poznatky a náměty. 

Na příštím zasedání si studenti již prezentaci jednotlivých témat vyzkouší, výsledky 
svých prací pak představí na 2. ročníku Královédvorských sportovních her. 
Zdroj: informace města Dvůr Králové nad Labem a studentského zastupitelstva 
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Opravy Tyršova koupaliště 
V polovině dubna zahájila společnost Lacus Technology, s. r. o., Říčany, na Tyršově 
koupališti opravu dětského brouzdaliště.  

Vedle řady technických úprav, týkajících se přivádění a odvádění vody, která se bude 
denně měnit a bude i nadále čerpána z artézské studny, natře firma dno bazénku novým 
stoprocentně nepropustným a snadno čistitelným polyuretanovým nátěrem. Bazének nově 
oživí vodní deštník a skluzavka ve tvaru slona, ze stávajícího delfína bude opět tryskat voda. 

Za stavební práce zaplatí naše město bez DPH téměř 2 miliony Kč. Předpokládá se, že 
práce budou trvat do čtvrtka 15. června 2017, zasáhnou tedy zřejmě ještě cca dvěma týdny do 
začátku letošní letní sezony. 
Zdroj: informace města Dvůr Králové nad Labem 
 
Sběr nebezpečných a objemných odpadů 
Jarní sběr nejen nebezpečných a objemných odpadů, ale i elektrozařízení, železného šrotu, 
textilu a obuvi se, dle stanoveného rozpisu a na určených stanovištích, uskutečnil od pondělí 
10. do čtvrtku 13. dubna 2017. 
Zdroj informací: Odbor životního prostředí MěÚ Dvůr Králové nad Labem 
 
Dotace na nový automobil pro JSDH Žireč 
Dne 4. dubna 2017 schválili královédvorští radní na svém 92. zasedání také podání žádosti 
o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku SDH Žireč. Žirečtí hasiči 
mají v současnosti k dispozici přes třicet let starou Avii. 

Předpokládaná pořizovací cena nového automobilu je od 900 tisíc Kč do 1 milionu Kč, 
dotace z GŘ HZS může dosáhnout až 50 % celkových nákladů, maximálně však 450 tisíc Kč. 
V případě přidělení dotace by na automobil přispěl také Královéhradecký kraj, maximálně 
však částkou 300 tisíc Kč. 
Zdroj: informace města Dvůr Králové nad Labem 
 
Demolice domu ve Vrchlického ulici 
Úprava prostoru po demolici domu č. p. 587 v ulici Vrchlického se přiblížila ke konci. 
Stavbaři zateplili štítovou stěnu sousedního objektu a odstranili zbývající obvodové zdi 
objektu podél chodníku. Demolice domu navazuje na rekonstrukci mostu přes Hartský potok 
v Nedbalově ulici, k níž došlo v roce 2015. 

Odstraněním domu č. p. 587 se již nyní výrazně zlepšily rozhledové podmínky na 
křižovatce ulic Nedbalova a Vrchlického, stavební úřad ale v rámci územního řízení řeší 
novou podobu křižovatky. Výsledkem by měla být změna prostorového uspořádání této 
lokality, díky které se zvětší poloměr zatáčky a změní se i přednost v jízdě. Po vydání 
územního řízení bude pokračovat projekční kancelář Ing. Ivan Šír – Projektování dopravních 
staveb, a. s., s pracemi na dokumentaci pro stavební řízení včetně inženýrské činnosti. Po 
jejich dokončení bude na speciální stavební úřad podána žádost o vydání stavebního povolení. 

S úpravou křižovatky se tak počítá nejdříve v roce 2019, pokud to umožní vedení 
objízdných tras při plánovaných opravách jiných komunikací ve městě.  

Součástí záměru je také propojení stávajícího chodníku mezi mostem v Nedbalově 
ulici a chodníku podél budovy TMW, a. s. Zde je již projednána a schválena studie, jejíž 
součástí je úprava polohy přechodu pro chodce a autobusové zastávky tak, aby byla zajištěna 
bezbariérovost, zlepší se i vjezd na parkoviště společnosti TMW, a. s. Nový chodník bude 
vybudován současně s úpravou křižovatky ulic Vrchlického a Nedbalova. 
Zdroj informací: Odbor rozvoje, investic a správy majetku MěÚ Dvůr Králové nad Labem  
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Společenská kronika 
Noví občánci města 
V měsíci  dubnu 2017 se v našem městě narodilo třináct nových občánků – šest holčiček 
a sedm chlapců. 
Zemřelí 
Ve Dvoře Králové nad Labem zemřelo v tomto měsíci dvacet dva osob – z tohoto počtu bylo 
dvanáct královédvorských občanů (pět žen a sedm mužů). 
Jubilea 
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili v dubnu s gratulací a s květinou dvacet tři 
občanů při jejich životních jubileích. 
Sňatky 
V tomto období oslavilo sedm manželských párů stříbrnou svatbu, jeden manželský pár 
svatbu zlatou a dva manželské páry svatbu diamantovou. Své „ano“ si pak v dubnu řekl jeden 
pár ve Dvoře Králové nad Labem, dva páry v obci Kuks a jeden pár v obci Vítězná. 
Vítání občánků 
Ve Staré radnici bylo v dubnu slavnostně přivítáno devět novorozených občánků našeho 
města – sedm holčiček a dva chlapci. 
Zdroj informací: městské matriky, evidence obyvatel a Komise pro občanské záležitosti 

 

Městská policie Dvůr Králové nad Labem 
Zásahy městských strážníků 

Strážníci Městské policie Dvůr Králové nad Labem řešili během měsíce dubna celkem 
181 přestupků: 
 
Druh zásahu duben 2017  

 BESIP přestupky                96 
 Dopravní nehody                  2 
 Veřejný pořádek (přestupek)                  8 
 Součinnost s PČR, MěÚ,...                  7 
 Občanské soužití (přestupek)                  8 
 Majetek (přestupek)                16 
 Ztráty a nálezy                   3 
 Trestný čin 2 
 Prevence (opatření a úkony) 8 
 Pomoc v nouzi 3 
 Doručení písemnosti 2 
 Odchyt zvířete (opatření) 4 
 Stížnosti 3 
 Pokuty v blokovém řízení 34  
 Na místě nezaplacených blokových pokut 7  
 Předáno Policii ČR 2  
 Předáno na správní odbor MěÚ 11  
Zdroj: informace Městské policie Dvůr Králové nad Labem 
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Městské vodovody a kanalizace 
Dvůr Králové nad Labem 
Havárie a opravy vodovodního řadu 
V pátek 7. dubna 2017 došlo, z důvodu opravy, od 7:00 do 9:30 hodin 

k odstávce vodovodního řadu v Žirči, a to na větvi směrem k podniku JUTA.  
V pondělí 10. dubna byla prováděna oprava poruchy vodovodní přípojky v ulici 

17. listopadu (odstávka trvala od 7:30 do 10:00 hodin), v úterý 25. dubna byla od 8:00 do 
10:30 hodin odstraňována porucha vodovodního řadu v ulici Milady Horákové a v pátek 
28. dubna 2017 po stejnou dobu v ulici Čelakovského. 
Zdroj: informace MěVaK Dvůr Králové nad Labem 

 

KULTURA VE MĚSTĚ 

Městské kulturní zařízení Hankův dům 
Když chceš, tak to dokážeš! 
V úterý 4. dubna 2017 měli studenti a žáci místních škol možnost 
seznámit se v rámci hudebního programu zpěváka Radka „Gipsy“ 

Bangy s jeho osobním příběhem i s jeho životními zkušenostmi. Pořad, zaměřený na prevenci 
rizikového chování, se v sále Hankova domu konal od 9:00 a od 11:00 hodin, vstupné 60 Kč. 
(Pozn.: další informace o tomto pořadu uvedeny u ZŠ Podharť – str. 126). 
 
„Jak to chodí v hlavě“ 
Hned třikrát – v 8:30, v 10:30 a v 17:00 hodin – měli zájemci možnost, v rámci Akademie 
Základní umělecké školy R. A. Dvorského, navštívit komponovaný pořad všech oborů školy. 

Akademie se uskutečnila ve středu 5. dubna 2017 v sále Hankova domu, dopolední 
představení bylo určeno pro školy a školky, odpolední představení bylo přístupné široké 
veřejnosti. Vstupné 30 Kč pro děti a 60 Kč pro dospělé. 
 
Módní přehlídka AGISS-PRAKTIKMÓDA kolekce jaro/léto 2017 
Novou kolekci dámské a pánské konfekce pro jaro/léto 2017 představila milovníkům módy 
v sále Hankova domu v pátek 7. dubna 2017 od 19:00 do 21:00 hodin firma AGISS-
PRAKTIKMÓDA. Současně s kolekcí konfekce si návštěvníci prohlédli i kolekci dámské 
a pánské obuvi a módních doplňků. Večer plný módy zpříjemnilo návštěvníkům i taneční 
vystoupení a bohatá tombola, slovem provázel moderátor Olda Tamáš. Vstupné 150 Kč. 
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„Dvorská JEDNIČKA“ 
Již 13. ročník taneční soutěže „Dvorská jednička“ uspořádal v sobotu 8. a v neděli 9. dubna 
v sále Hankova domu královédvorský Dům dětí a mládeže Jednička. Přehlídka soutěžních 
tanců se každý den konala od 9:30 hodin, vstupné 40 Kč. 
(Pozn.: další informace o akci uvedeny u kapitoly DDM Jednička). 
 
Černošská pohádka 
Divadlo Drak sehrálo v úterý 11. dubna ve dvou představeních (od 8:30 a od 10:00 hodin) pro 
mateřské školy a první ročníky základních škol netradiční pohádku, pocházející z Afriky. 
Vstupné 60 Kč. 
 
Divadelní čtyřlístek: „O Šípkové Růžence“ 
Další, tentokrát výpravnou klasickou pohádku – muzikál na motivy bratří Grimmů – uvedla 
v neděli 23. dubna od 10:00 hodin v sále Hankova domu Divadelní společnost Julie Jurištové. 
Vstupné 100 Kč. 
 
Božská Sarah  
Komorní, komediálně laděná hra Divadla Kalich Praha seznámila diváky s několika dny 
života legendy francouzského divadla – herečky Sáry Bernhardtové. V hlavní roli hry Johna 
Murella již tradičně excelovala Iva Janžurová. Vstupné 340, 360 a 380 Kč. 
 
František Nedvěd a kapela TIE BREAK 
Vystoupení Františka Nedvěda, který v rámci koncertního turné „Velkej Flám“ slaví své 
neuvěřitelné 70. narozeniny, zaplnilo v úterý 25. dubna od 19:00 hodin sál Hankova domu. 
Vstupné 250, 270 a 290 Kč. 
 
Rok Zlatého Ámose 
V Akademii ZŠ 5. května se ve čtvrtek 27. dubna 2017 představili ve dvou vystoupeních – od 
10:00 a od 17:30 hodin – nejen svým nejbližším, ale i dvorské veřejnosti, žáci této základní 
školy. Vstupné 30 a 80 Kč. 
 
CRAZY GODDESS – Libor Landa a jeho banda 
Travesti show Crazy Goddess – Libor Landa a jeho banda – měli diváci možnost sledovat 
v sále Hankova domu v sobotu 29. dubna 2017 od 19:00 hodin. Vstupné 180 Kč. 
 
Královédvorský majáles 2017 
Bohatý program Královédvorského majálesu mohli zájemci navštívit v neděli 30. dubna 
a v pondělí 1. května 2017. 

Wikiho zábavná show plná veselých scének, Mimoních písniček a soutěží pro děti, 
doplněná diskotékou (v 15:00 hodin); vystoupení mladé, energické pop-rockové kapely 
W. A. F. z Vysokého Mýta (v 16:30 hodin); koncert královédvorské punk-rockové kapely 
Green Day Revival (v 18:00 hodin) a kapely Vaťák (ve 20:00 hodin) přilákaly v neděli 
30. dubna odpoledne na náměstí T. G. Masaryka stovky návštěvníků. 

Příjemné odpoledne vyvrcholilo ve 21:00 hodin lampionovým průvodem, který na 
náměstí T. G. Masaryka přišel z náměstí Odboje ulicemi Rooseveltova, Přemyslova, Švehlova 
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a Komenského. O půl desáté ozářil náměstí ohňostroj a večer (od 22:00 hodin) zakončila 
čarodějnická zábava s královédvorskou kapelou DÉKÁBAND. 
(Pozn.: program v pondělí 1. května 2017 uveden v kronice v měsíci květnu). 
Zdroj informací: Městské kulturní zařízení Hankův dům Dvůr Králové nad Labem 

 

Městské muzeum 
Bazar kabelek aneb inspirativní dámské 

odpoledne 
Nejen bazar kabelek, ale i zajímavé informace, akce a ochutnávky čekaly návštěvníky 
v přednáškovém sále Špýcharu v sobotu 22. dubna 2017 od 13:00 do 17:00 hodin. Vstupné 
bylo zdarma, akci ve spolupráci s Městským muzeem Dvůr Králové nad Labem pořádal 
Spolek dvorských holek. Součástí bylo i seznámení se s domácí kosmetikou, výtvarný koutek 
s Karolínou Václavkovou, nebo prezentace možností seberozvoje a vzdělávání.  

Ve 13:15 hodin pak návštěvníky čekala akce pod názvem „Když si vás jóga sama 
najde“, ve 14:00 hodin „Břišní tance jako terapie“ a ve 14:45 hodin „Umění sebe přijetí – Na 
nemoce přes emoce“. Zajímavé odpoledne zakončilo divadelní představení doubravických 
ochotníků.  

A kabelky? Ty bylo možné nejen nabídnout k prodeji, ale i darovat pořadatelům – 
v takovém případě byl výtěžek z prodeje darovaných kabelek použit na úhradu celé akce. 
 
Výstava modelové železnice 
Klub železničních modelářů při královédvorském Domu dětí a mládeže Jednička připravil 
„Výstavu modelové železnice“, na které představil kolejiště a práce nejen dětí z Klubu, ale 
i přespolních modelářů.  

Výstava se konala ve výstavní síni Staré radnice od pátku 28. dubna do pondělí 
1. května, a to od 9:00 do 17:00 hodin. Vstupné – školní třídy a dětští návštěvníci do výšky 
130 cm vstupné dobrovolné; dospělí 40 Kč. 

Návštěvníci si mohli vyzkoušet i digitální řízení provozu vláčků pomocí tabletu či 
smartphonu. 
 
Loutkové pohádky 
„Velikonoční pohádku“ – loutkovou pohádku pro nejmenší – sehrálo divadélko Zvoneček 
v neděli 9. dubna a pohádku „O princezně Dobrovíle“ pak uvedlo v neděli 23. dubna 2017. 

Obě pohádky diváci viděli v sále Špýcharu městského muzea od 16:00 hodin, vstupné 
bylo dobrovolné. 
 
„Dvůr ve třetím tisíciletí“ 
Také v dubnu bylo ve výstavním sále Špýcharu možné navštívit výstavu fotografií „Dvůr ve 
třetím tisíciletí“, která návštěvníkům představila to, jak se naše město měnilo od roku 2001 až 
do dnešní doby. Vstupné na výstavu 20 a 40 Kč.  
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„Jaké jsou mé silné stránky?“ 
Další z kurzů, určený pro matky dětí do patnácti let a samoživitelky, nazvaný „Jaké jsou mé 
silné stránky?“ se v sále městského muzea konal v úterý 11. dubna od 9:00 do 13:00 hodin. 

Cílem bylo odhalit u účastnic kurzu jejich silné stránky, zjistit, jak by je mohly nejlépe 
využít a umožnit jim vyzkoušet si, jak by mohly samy sebe co nejlépe prezentovat při 
ucházení se o zaměstnání. 
Zdroj: informace Městského muzea Dvůr Králové nad Labem 

 

Městská knihovna Slavoj 
Filip Pýcha a Nany Hudák 
V sobotu 1. dubna 2017 si milovníci hudby mohli od 19:00 hodin 
vychutnat v sálku knihovny společný koncert písničkářů Filipa 
Pýchy (ze Dvora Králové nad Labem) a Nany Hudáka 

(z Prievidzy). Vstupné 70 Kč. 
 

„Lidové zvyky a křesťanské symboly Velikonoc“ 
Lidovými velikonočními zvyky a vysvětlením křesťanských symbolů Velikonoc provedl ve 
čtvrtek 6. dubna 2017 od 18:00 hodin návštěvníky knihovny Josef Langfelner. Beseda se 
konala v sálku knihovny, vstupné bylo dobrovolné.  

 
„Japonsko“ 
Tajemné chrámy, úžasné zahrady, neklidné sopečné oblasti, vodopády, ale i život japonské 
rodiny a další zajímavosti ze „Země vycházejícího slunce“ – s tím vším se účastníci projekce 
Aleny Márové a Jiřího Máry, autora devíti cestopisných knih a dokumentárních filmů, mohli 
v sálku královédvorské knihovny seznámit ve středu 12. dubna od 18:00 hodin. Součástí akce 
byl i prodej děl Jiřího Máry, nabízených za zvýhodněné ceny. Vstupné 30 Kč.  

 
Pohádkoterapie: „České jazykolamy“ 
Úkolem programu, určeného pro děti od sedmi let, bylo zábavnou formou zvládnout úskalí 
českého jazyka. Vstupné zdarma, program se v sálku knihovny uskutečnil v pátek 21. dubna, 
a to od 13:30 hodin. 

 
Daniela Roudná: „Pozitivní přístup k rodičovství“ 
Jak vést děti ke spolupráci, jak nastavit její hranice a způsoby, nebo jak děti motivovat, tím 
vším se zabývala beseda, která se v sálku knihovny konala rovněž v pátek 21. dubna, 
tentokrát od 18:00 hodin. I zde bylo vstupné dobrovolné. 
Zdroj: informace Městské knihovny Slavoj Dvůr Králové nad Labem 
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ŠKOLSTVÍ 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Základní škola Schulzovy sady 
Výtvarná soutěž „Krásy lesa“ 
ZŠ Schulzovy sady, ve spolupráci s Lesy ČR, vyhlásila ve středu 19. dubna 
výtvarnou soutěž, nazvanou „Krásy lesa“ – na téma zajímavosti Lesa 
Království. Soutěž je určena pro jednotlivce i kolektivy v kategoriích: 

I. kategorie: děti mateřských škol; 
II. kategorie: žáci 1.–3. ročníku; 
III. kategorie: žáci 4.–6. ročníku; 
IV. kategorie: žáci 7.–9. ročníku. 

Uzávěrka soutěže je ve středu 3. května 2017, práce budou hodnoceny ke Dni lesů, ve 
čtvrtek 11. května 2017, a vystaveny na Hájemství. 
Zdroj informací: ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní škola Strž  
„Umíme pomoci“ 
Ve středu 5. dubna 2017 si žáci 3. tříd ze ZŠ Strž vyzkoušeli, pod dohledem 
Jana Štípka, manažera prevence kriminality na městském úřadu v našem 

městě, jak správně přivolat pomoc, jak dbát na své bezpečí (když pomáhají druhým), jak 
zastavit masivní krvácení, nebo resuscitaci na resuscitační figuríně. 
Zdroj informací: ZŠ Strž Dvůr Králové nad Labem 

 
Základní škola Podharť 
Matematická olympiáda 
V úterý 4. dubna 2017 se žáci ZŠ Podharť, kteří úspěšně absolvovali školní 
kolo, zúčastnili okresního kola Matematické olympiády, které se konalo 
v Trutnově.  

Nejúspěšněji se z nich pak umístila žákyně sedmé třídy, která ve své kategorii obsadila 
z dvaceti soutěžících 4. až 5. místo. 
 
„Když chceš, tak to dokážeš!“ 
Tentýž den se žáci osmých a devátých tříd zúčastnili v Hankově domě zajímavého programu, 
zaměřeného na prevenci rizikového chování. Program vznikl pod záštitou zmocněnkyně vlády 
ČR pro lidská práva, Moniky Šimůnkové, a úspěšně probíhá již od roku 2011. 

Hudební producent a hudebník Radoslav „Gipsy“ Banga se se svými posluchači 
podělil o svůj osobní příběh a zkušenosti. Jeho snahou bylo motivovat je k aktivnímu 
a smysluplnému životu. V devadesátiminutovém programu se proto společně zamýšleli nad 
nebezpečím virtuální reality některých počítačových her, hovořili o rasismu a šikaně, 
vyslechli si i smutný příběh hudebníkova spolužáka ze školy, který zemřel na předávkování 
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drogami. Působivé bylo také jeho vyprávění o domácím násilí, otci alkoholikovi i životě 
bezdomovce. 

Cílem pana Bangy ale bylo především ukázat žákům cestu, jak něčeho dosáhnout. 
Seznámil je se svými třemi pravidly, která ho dostala z okraje společnosti až k úspěchu ve své 
práci a šťastnému životu, která zní – „chtít, věřit a konat“. Uvedl také, že každý může 
uskutečnit své sny, musí ale také počítat s tím, že bude muset překonávat mnohdy nelehké 
překážky. Za některé si bohužel můžeme sami tím, jak žijeme a jak se chováme. Úspěch 
nemusí přijít hned (v jeho případě to například trvalo deset let), proto se žáci musí učit 
trpělivosti. 

Atraktivní forma vyprávění doplněná hudbou a příklad člověka, který vlastní pílí 
a úsilím ve svém životě něco dokázal, mladé posluchače určitě zaujala.  

 
Napříč generacemi 
V rámci celoškolního projektu etické výchovy uspořádala škola v úterý 11. a také ve středu 
12. dubna již páté setkání žáků s generací babiček a dědečků. 

Ti nejmenší přivítali seniory přímo ve škole, kde na jednotlivých stanovištích společně 
upletli pomlázky, upekli jidáše, zdobili perníčky nebo vyrobili velikonoční dekorace. 

Žáci 2. stupně pak navštívili členy klubů důchodců v Žirči a v ulici Sadová, někteří 
zavítali také na oddělení následné péče v městské nemocnici. Velmi zajímavá byla rovněž 
beseda s pracovníky pečovatelské služby, stejně jako návštěva azylového domu Žofie 
a noclehárny pro bezdomovce nebo prohlídka Domova sv. Josefa v Žirči. 
Zdroj informací: ZŠ Podharť Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní škola 5. května 
Rok Zlatého Ámose 
Ve školní „Akademii ZŠ 5. května“ se ve čtvrtek 27. dubna 2017 představili 
v Hankově domě ve dvou vystoupeních (od 10:00 a od 17:30 hodin) nejen 
svým nejbližším, ale i královédvorské veřejnosti, žáci této základní školy. 

Vstupné 30 a 80 Kč. 
Zdroj informací: ZŠ 5. května Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní umělecká škola R. A. Dvorského 
„Tajemství II“ 
Výstava žákovských prací „Tajemství II“ se až do středy 19. dubna 
2017 konala ve školní galerii Otto Gutfreunda. Její vernisáž se 
uskutečnila v pondělí 20. března v 17:00 hodin.  
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Novopacký slavíček 
Soutěže žáků mateřských, základních, základních uměleckých a středních škol, kterou v Nové 
Pace ve středu 5. dubna pořádalo novopacké gymnázium a SOŠPg, se zúčastnila také 
královédvorská Základní umělecká škola R. A. Dvorského. 
 
„Zastavení“ 
Ve čtvrtek 20. dubna byla od 18:00 hodin vernisáží zahájena v galerii Otto Gutfreunda 
výstava obrazů, kreseb a keramiky výtvarníka Pavla Rajdla, nazvaná „Zastavení“.  

Návštěvníky výstavou provedl Ladislav Peřina, součástí vernisáže bylo i hudební 
vystoupení učitelů hudebního oboru.  

Výstava byla veřejnosti přístupná od pátku 21. dubna, od pondělí do pátku od 9:00 do 
17:00 hodin, a návštěvníci ji budou moci navštívit až do pátku 12. května 2017. 
 
Dubnový koncert  
Další z pravidelných koncertů, na kterém vystoupili žáci hudebního oboru, a kterým slovem 
provedli žáci literárně-dramatického oboru, se v sále ZUŠ uskutečnil v pondělí 24. dubna 
2017 od 18:00 hodin. 
Zdroj informací: výtahy z programů ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem 

(Pozn.: úspěch žáků ZUŠ R. A. Dvorského ve výtvarné soutěži je uveden u informace 
„18. Výtvarný salon Královských věnných měst“.) 

 

STŘEDNÍ ŠKOLY 

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 
Velikonoční setkání s třídou 2. C 
Studenti 2. C Gymnázia Dvůr Králové nad Labem připravili ve středu 5. dubna 
pro obyvatele Domů s pečovatelskou službou další setkání s velmi zajímavým 

programem k blížícím se velikonočním svátkům. Společně tak pletli pomlázky, zdobili 
vajíčka, dva studenti dokonce pekli mazanec a opět došlo i na životní příběhy. Všichni tak 
znovu strávili společné příjemné chvíle. Příští setkání se uskuteční na půdě gymnázia.  
Zdroj: informace Gymnázia Dvůr Králové nad Labem a Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad 

Labem 
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ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Dům dětí a mládeže Jednička 
Výtvarné soutěže ke Dni Země 
Do výtvarných soutěží „O nejhezčí poštovní známku“ a „Dopis Zemi“, 
vyhlášených ke Dni Země 2017, bylo zasláno celkem 176 prací, na kterých se 

podílelo 214 autorů.  
Tématem 10. ročníku soutěže „O nejhezčí poštovní známku“ byl hmyz. Svými 

pracemi se jí z našeho města zúčastnily děti z MŠ Elišky Krásnohorské, ze ZŠ Schulzovy 
sady, ze ZŠ Strž a ZŠ Podharť, z kroužku Čmárytužka z DDM Jednička a studentka 
1. ročníku SŠIS. Nechyběla dílka ani ze ZŠ a MŠ Bílá Třemešná a společný projekt „Sbírka 
motýlů“ zaslali dokonce žáci z Gymnázia Jana Blahoslava z Ivančic.  

Soutěže „Dopis Zemi“, se se svými pracemi zúčastnily děti z výtvarných dílen Očko 
ze Dvora Králové a žáci ZŠ a MŠ Hajnice.  

Od středy 19. do pátku 21. dubna byly všechny práce vystaveny v DDM Jednička, kde 
si je prohlédlo na sedmdesát návštěvníků. Vstupné 5 Kč. 
Zdroj: z příspěvku D. Kudrnovské z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka 
 
„Dvorská Jednička“ 
Pohárová soutěž mladých tanečních skupin a jednotlivců z celé republiky slavila letos již své 
třinácté narozeniny. Bojovat o nejvyšší příčky se v sobotu 8. a v neděli 9. dubna sjelo do sálu 
Hankova domu z různých měst více jak 1 200 dětí a mládeže, a to od nejmenších, čtyřletých 
dětí, až po téměř dospělé tanečníky. 

Soutěžilo se ve třech hlavních kategoriích, z nichž každá měla nejenom svá vlastní 
pravidla a hodnocení, ale také porotu. Téměř tisícovka diváků měla možnost zhlédnout dvě 
stovky vystoupení. V sobotu si diváci mohli vychutnat více než třicet vystoupení orientálních 
tanečnic a v odpoledních hodinách devadesát vystoupení mažoretek a cheerleaders. Nedělní 
část soutěže pak nabídla téměř osmdesát vystoupení ve street dance, show dance, dance art 
a disko dance.  

Z tanečních kroužků DDM Jednička soutěžily děti jak v kategorii orientálních tanců, 
tak v kategorii mažoretek. Zastoupení měla i ZŠ 5. května ze Dvora Králové nad Labem 
a ZŠ Bílá Třemešná, mezi velmi silné soupeře patřila i místní taneční skupina Attitude. Děti 
ze Dvora Králové nad Labem byly rozhodně rovnocennými soupeři ostatních soutěžících, 
takže i v tomto ročníku získaly zasloužené ocenění. 

Soutěž, pořádaná DDM Jednička, má mezi tanečníky již své jméno. Finančně ji 
podporuje také město Dvůr Králové nad Labem, Ministerstvo kultury ČR a Královéhradecký 
kraj, pomocnou ruku podalo i Gymnázium Dvůr Králové nad Labem, které ve svých 
prostorách zdarma ubytovalo téměř dvě stě tanečníků. 
Zdroj: z příspěvku S. Černotové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka 
 
XVI. Jarní vejšlápek s pátrací hrou Tajemství kraslice 
 Na čtvrtek 13. dubna 2017 – na první den velikonočních prázdnin – připravil Dům dětí 
a mládeže Jednička pro děti a rodiče s dětmi již XVI. ročník „Jarního vejšlápku“, nově 
spojeného s pátrací soutěžní hrou (questem) „Tajemství kraslice“. 
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Startovalo se od DDM Jednička od 9:00 do 11:00 hodin, trasa pochodu vedla 
příměstskými lesy v délce cca pět kilometrů. Startovné činilo 15 Kč, vzhledem ke špatnému 
počasí se „vejšlápku“ zúčastnilo 15 účastníků. 
Zdroj: z příspěvku V. Jiřičky z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka 
 
Barevné Velikonoce 
Tradiční akce „Barevné Velikonoce“ se v DDM Jednička uskutečnila ve čtvrtek 13. dubna. 
Děti si na ní mohly vyzkoušet barvení vajíček v ovo barvách, zdobení voskem, decoupage, 
smáčení v laku na nehty, nebo zdobení kávou. V dalším velikonočním tvoření si pak mohly 
vyrobit tašku „na koledu“ se zajíčkem nebo ovečku ve tvaru věnečku, který omotávaly vlnou. 
Jejich dílka se jim velmi povedla a určitě přispěla i k velikonoční výzdobě jejich domovů. 
Zdroj: z příspěvku L. Pospíšilové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka 
 
Zlatá včela 
V sobotu 22. dubna 2017 se v DDM Jednička sešlo 31 včelaříků ze čtyř včelařských kroužků: 
VKM Běchary, VKM Hostinští včelaříci, VKM Dubenec – a z pořádajícího včelařského 
kroužku Včeličky z Jedničky. Čekalo je oblastní kolo soutěže „Zlatá včela 2017“.  

Děti soutěžily v klasických disciplínách – test, botanika, včelařské pomůcky, včelařská 
praxe a mikroskopování. Po náročném soutěžním dopoledni je pak čekal zábavný hudební 
program v podobě vystoupení černošské skupiny Emongo a vyhlášení výsledků soutěže. 

Alespoň jeden pohár si odvezl každý ze zúčastněných kroužků. Velmi úspěšní pak byli 
královédvorští včelaříci z VKM Včeličky z Jedničky, kteří v mladší kategorii obsadili první 
a druhé místo a ve starší kategorii první místo.  

Výsledky soutěže – mladší kategorie:  
1. místo Anežka Šebková, VKM Včeličky z Jedničky;  
2. místo Natálie Paříková, VKM Včeličky z Jedničky;  
3. místo Sára Skrbková, VKM Běchary.  

Výsledky soutěže – starší kategorie:  
1. místo Eliška Šebková, VKM Včeličky z Jedničky;  
2. místo Jan Materna, VKM Hostinští včelaříci;  
3. místo Pavlína Všetečková, VKM Dubenec.  
Zdroj: z příspěvku V. Šebkové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka 
 
X. ročník Stříbrné Zeměkoule 
Soutěž „Stříbrná Zeměkoule“ byla pro třídní kolektivy MŠ, ZŠ, SŠ a ostatní organizace 
vyhlášena v září 2016 a trvala až do 7. dubna 2017. Úkolem soutěžících bylo sbírat hliníkový 
odpad z potravinářských výrobků, který vyprodukuje běžná domácnost.  

Do 10. ročníku se zapojilo 12 kolektivů a jeden jednotlivec (děti z MŠ, žáci ze 
ZŠ a pracovníci DDM Jednička). Všichni dohromady, za vydatné pomoci rodinných 
příslušníků i pedagogů, sesbírali téměř 344 kilogramů hliníku!  

Letošní soutěže se sice zúčastnilo méně kolektivů než v předešlém ročníku, konečná 
váha nashromážděného hliníkového odpadu se ale lišila jen o pár kilogramů. Je potěšitelné, že 
se do této ekologické soutěže zapojují nejen děti z MŠ a ZŠ, ale i jejich rodinní příslušníci, 
sousedé a kamarádi. Ukazují tím svůj postoj k životnímu prostředí, které jim není lhostejné.  

A kdo v 10. ročníku soutěže zvítězil? Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo v pátek 
21. dubna 2017 v DDM Jednička. Zástupci soutěžících kolektivů za svou záslužnou práci 
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převzali diplomy a ceny, nejlepšími sběrači se pak staly děti z MŠ Dubenec, které nasbíraly 
70 kg hliníkového odpadu!  

V průběhu všech deseti ročníků této soutěže se pak nasbíralo celkem 1.829,69 kg 
hliníkového odpadu. 
Zdroj: z příspěvku D. Kudrnovské z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka 

 

Mateřské centrum Žirafa Dvůr Králové nad 
Labem 
Zdobení břízek 
Společné zdobení břízek ozdobami s velikonoční tematikou se na náměstí 

T. G. Masaryka konalo ve čtvrtek 6. dubna 2017 od 9:00 do 10:00 hodin. Zdobení 
předcházela výroba ozdob v MC Žirafa, v pondělí 3. dubna. Vstupné 40 korun. 
 
Diskuse o domácím násilí  
Domácí násilí se v současné uspěchané a nervózní době týká stále větší skupiny lidí. Vedoucí 
Intervenčního centra z Oblastní charity Hradec Králové provedla ve čtvrtek 6. dubna 2017 
v čase od 10:00 do 11:30 hodin účastníky besedou, zabývající se příčinami domácího násilí, 
seznámila je s možnostmi, jak mu je možné čelit, jak domácí násilí může rozeznat okolí a jak 
je možné pomoci jeho obětem. Vstupné 40 Kč. 
 
Nástup do mateřské školy 
Debata s ředitelkou mateřské školy, Bc. Jaroslavou Dlabolovou, s praktickými otázkami 
a odpověďmi na téma nástupu dětí do mateřských škol, se v MC Žirafa konala od 10:00 do 
11:30 hodin ve čtvrtek 13. dubna 2017. Vstupné 40 Kč.  
Zdroj: výtah z programů MC Žirafa Dvůr Králové nad Labem 

 

Nový Svět – Dvůr Králové nad Labem 
Velikonoční rytířské turnaje na koních 
Milovníci rytířských klání se od pátku 14. do pondělí 17. dubna mohli 

v areálu Nový Svět vždy od 14:00 hodin přenést do období středověku a sledovat napínavá 
klání urozených rytířů, souboje muže proti muži, dřevcové souboje i jezdecké dovednosti. 
Středověké divadlo jistě uchvátilo nejen děti, ale bylo skvělou podívanou i pro celou rodinu. 
Zdroj informací: www.traken.cz 
 
Workshopy pro děti i dospělé 
Každý čtvrtek od 15:00 do 16:00 hodin a od 16:00 do 17:00 hodin se v klubovně areálu Nový 
Svět konají kreativní workshopy. Jejich součástí jsou různé techniky tvoření, malování 
a kreslení pravou mozkovou hemisférou, náročnost je přizpůsobována možnostem 
jednotlivých dětí. Cena 70 až 100 Kč, zájemci se musí hlásit předem. 
Zdroj informací: www.vopalkova.webnode.cz   

http://www.traken.cz/
http://www.vopalkova.webnode.cz/
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ZPRÁVY ZE SPORTU 

Karate – DO Dvůr Králové nad Labem 
 Další medaile pro královédvorský oddíl 
Také v měsíci dubnu si královédvorští karatisté přivezli ze svých soutěží řadu 
medailí. 

V sobotu 8. a v neděli 9. dubna se v České Lípě konal dvoudenní 
soutěžní maraton. Sobotního „Poháru naděje“ se zúčastnil rekordní počet čtyři sta šedesát 
závodníků, začínajících karatistů. I v této velké konkurenci vybojovalo devatenáct 
královédvorských karatistů celkem jedenáct medailí – šest stříbrných a pět bronzových. 

V neděli tři sta šestnáct starších a zkušenějších závodníků získávalo první letošní 
nominační body na „Národním poháru“. Z našeho města se nedělní soutěže zúčastnili čtyři 
závodníci a královédvorský klub tak „sbírku“ svých medailí obohatil o další stříbro. 
Zdroj informací: Karate – DO Dvůr Králové nad Labem 

 

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem 
„Skokan Odolky“ 
Devět závodníků z TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem se v sobotu 1. dubna 
zúčastnilo v Odoleně Vodě závodu skokanů na trampolíně „Skokan 
Odolky“, kde soutěžili v jednotlivcích i v synchronních dvojicích. Nejlepší 

umístění získali dvorští závodníci v kategorii dívky (soutěžní kategorie ročník 2009–2010) 
a chlapci (ročník 2007–2008), ve kterých Bára Schejbalová a Jakub Kňákal obsadili první 
místa.  

Děvčata se dále umístila na sedmém a devátém místě (ročník 2003–2004), na pátém 
a osmnáctém místě (ročník 2005–2006) a na šestnáctém a dvacátém pátém místě (soutěžní 
ročník 2007–2008). Čtvrté místo získalo naše město i v kategorii chlapci (ročník 2009–2010). 

V synchronních dvojicích pak v kategorii 7–10 let obsadily královédvorské dívky páté 
a v kategorii nad 11 let šesté místo. 

Celkem se soutěže zúčastnilo osm oddílů, jejichž více než sto závodníků soutěžilo 
v kategoriích jednotlivců a 26 párů v kategorii synchronních dvojic. 
 
Dětské Šibřinky 
V sobotu 1. dubna 2017 uspořádal královédvorský Sokol ve své tělocvičně na nábřeží 
J. Wolkera Šibřinky pro děti. Vstupné 20 Kč děti a 30 Kč dospělí, začátek ve 14:00 hodin.  
Zdroj informací: TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem 

  



133 
 

Kuželkářský klub Dvůr Králové nad Labem 
Podzvičinský turnaj dvojic 
Tradiční „Podzvičinský turnaj dvojic“ byl zahájen v pátek 21. dubna a soutěžní klání trvalo až 
do neděle 7. května 2017.  

Přihlášky do soutěže mohli zájemci podávat průběžně, nejdéle však do soboty 
6. května. Hrálo se dle platných pravidel ČKA a malé místní úpravy (stavělo se po pěti 
kuželkách), a to v pondělí až pátek od 16:00 do 22:00 hodin a v sobotu a v neděli od 10:00 do 
22:00 hodin. 

Startovalo se v kategoriích registrovaní (2x100 hodů) a neregistrovaní (2x60 hodů) – 
muži, ženy, smíšené dvojice a královédvorská veřejnost. Startovné – registrovaní 180 Kč 
dvojice, neregistrovaní 100 Kč. 
Zdroj informací: plakát Kuželkářského klubu Dvůr Králové nad Labem 

 

HC Rodos Dvůr Králové nad Labem 
HC Rodos Dvůr Králové nad Labem 
postupuje do 2. ligy! 

Po vyhraném finále krajské ligy čekal královédvorský tým druhý vrchol sezony – kvalifikace 
o druhou ligu. A jak HC Rodos ke svému vynikajícímu úspěchu postupoval? 

Naše A skupina měla nakonec pouze tři účastníky – náš tým si to v ní „rozdal“ 
s Mělníkem a s Louny, vítěz pražského přeboru HC Letci Letňany byl přeřazen do druhé 
skupiny. Kvalifikace se hrála ve dvou kolech. 

Ve středu 15. března rozehrály skupinu týmy HC Slovan Louny a HC Junior Mělník; 
Mělník Louny porazil vysoko 9:4. 

 
A právě s tímto nelehkým soupeřem sehrál náš HC Rodos od 17:00 hodin svůj úvodní zápas 
v sobotu 18. března na domácím královédvorském stadionu. 

První gól padl do sítě domácích ve 12. minutě, po třech minutách ale Jakub Luštinec 
vyrovnal a minutu před koncem třetiny zvýšil skóre o další gól. Dvůr vedl 2:1. Ve druhé 
třetině Mělník vyrovnal na 2:2. Třetí třetina se hrála pod velkým tlakem – výsledkem byla 
řada vyloučených na obou stranách. I v této třetině padl pouze jediný gól, tentokrát ale do sítě 
Mělníka – střelcem byl královédvorský Polák, který využil přesilovou hru.  

HC Rodos – Junior Mělník 3:2. Královédvoráci tak v této kvalifikační skupině šli do 
vedení a obrovská radost přítomných 680 platících diváků neznala mezí. 

Branky a nahrávky: 16. Luštinec (Ježek), 19. Luštinec (Vacek), 53. Polák (Zmítko, 
Fořt) – 13. Litera (Šubrt), 33. Kašák. 
Sestava HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: Čáp (Kozák) – Vitebský, Krejcar, Vacek, 
Hamerský, Mišinec, Daňo, Zmítko, Karlík – Rychtera, Filip, Polák, Rutrle, Háze, Sedláček, 
Lelka, Luštinec (C), Szakal, Fořt, Ježek. 

Venkovní zápasy pak HC Rodos sehrál od 19:00 hodin ve středu 22. března v Lounech 
a o týden později – ve středu 29. března od 18:30 hodin v Mělníku. 
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HC Slovan Louny – HC Rodos Dvůr Králové nad Labem 4:5 PP (1:1, 2:1, 1:2 – 0:1) 
Branky a asitence: 7. Derfler (Szakal, Kousek), 35. Kousek (Salač, Szakal), 38. Růžek 

(Salač, Srb), 48. Růžek (Srb, Vavrica) – 6. Szakal (Sedláček, Lelka), 36. Szakal (Sedláček), 
46. Szakal (Lelka, Mišinec), 47. Luštinec (Hamerský), 61. Luštinec (Karlík). 

Sestava HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: Čáp – Daňo, Karlík, Hamerský, 
Vitebský, Mišinec, Zmítko – Polák, Veselý, Fořt – Luštinec, Ježek, Filip – Lelka, Szakal, 
Sedláček – Rutrle, Háze, Rychtera. 

Na klíčový kvalifikační zápas ve středu 29. března přijelo mužstvo do Mělníka 
podpořit asi 150 fanoušků, fanklub vypravil i zvláštní autobus.  

Ani zde HC Rodos nezklamal. Již ve 3. minutě první třetiny se prosadil obránce Lukáš 
Karlík a dal gól – 0:1. V 8. minutě domácí Petr Litera v přesilové hře srovnal na 1:1, hráči HC 
Rodos ale dokázali rychle zareagovat a v 9. minutě Lukáš Karlík střelou od modré zvýšil 
skóre na 1:2. V 15. minutě pak Ondřej Hamerský zvýšil na 1:3 a na začátku druhé třetiny Jan 
Ježek upravil skóre na 1:4. Ve 41. minutě sice Petr Litera vstřelil branku Mělníka a snížil tak 
na 2:4, ale ve 47. minutě Daniel Filip a v 54. minutě Adam Szakal upravili konečné skóre na 
vítězných 2:6 pro náš tým. 

V posledním zápase (v sobotu 1. dubna od 17:00 hodin) si HC Rodos „poradil“ na domácím 
stadionu s HC Louny 10:2 a vynikajícím způsobem tak zakončil boj ve své kvalifikační 
skupině.  
 
Teď jej již čekal dvojzápas s HC Letci Letňany, a to ve středu 5. dubna od 18.00 hodin na 
domácí půdě a v sobotu 8. dubna 2017 od 20:15 hodin v pražských Letňanech.  

Úspěšná šňůra vítězství HC Rodos ale neskončila ani ve Dvoře Králové (výhrou 6:2), 
ani v Praze, kde královédvorský tým neponechal nic náhodě a i když si „Královédvoráci“ 
mohli dovolit prohrát i o tři góly – v posledním zápase sezony porazili Letce z Letňan 
a odvezli si spravedlivé vítězství 2:3.  

HC Letci Letňany: Oliva (Pařík) – Zima, Šulc, Major, Uhlíř, Novák, Božilov, Kučera, 
Kazda, Kautský, Koubík – Štěpán, Šramota, Mišner – Nadaný, Horáček, Mrázek – Valder, 
Bílek, Král. 

HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: Čáp (Kozák) – Vitebský, Krejcar, Vacek, 
Hamerský, Mišinec, Daňo, Zmítko – Karlík, Rychtera, Filip, Rutrle, Háze, Sedláček, Lelka, 
Luštinec, Szakal, Fořt, Ježek. 

Prvních dvacet minut utkání skončilo bez branek, oba brankáři ale předvedli výborné 
výkony, díky kterým zůstal stav utkání navzdory několika nadějným střelám na obou stranách 
stále 0:0. První gól vstřelil v čase 21:10 Dvůr Králové nad Labem. Střela Jakuba Luštince 
z mezikruží byla sice neúspěšná a odrazila se k mantinelu, tam si ale puk převzal Lukáš Daňo, 
který vystřelil téměř z nulového úhlu. Asistence: Jakub Luštinec. Ve 23:27 Letňany vyrovnaly 
na 1:1. Domácí využili přesilovou hru, Tomáš Zima nahodil puk od modré mezi kruhy, odkud 
se přes Matěje Štěpána odrazil na Jana Mišnera, který z pravého kruhu vystřelil pod horní tyč 
brány našeho týmu. Asistence: Matěj Štěpán a Tomáš Zima.  

Ve 35. minutě zvýšil Dvůr Králové nad Labem skóre na 1:2. Daniel Filip objel bránu 
a chtěl puk poslat na zadní tyč, tomu ale betonem zabránil brankář Pařík. Kotouč se však 
odrazil k brusli bránícího domácího hráče a do brány Letňan. Asistence: Jan Ježek. Třetí 
branku střelil Dvůr Králové nad Labem v čase 52:07. Pařík měl velkou smůlu, neboť mu 
střela Ondřeje Hamerského z mezikruží skočila nad záda, kde Petr Zmítko puk doklepl 
směrem k zemi a za brankovou čáru. Asistence: Ondřej Hamerský. 

V čase 58:34 Letňany sice snížily na 2:3, ale na výsledku zápasu a postupu HC Rodos 
do 2. ligy to již nic nezměnilo. Autorem druhé branky byl Jan Valder. Asistence: Alexandr 
Božilov a Lukáš Novák.  
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O výhru v posledním zápase se postarali Lukáš Daňo, Daniel Filip, Petr Zmítko 
a hlavně také brankář Josef Čáp, který, až na dva případy, zneškodnil všechny pokusy 
neustále útočících domácích Letců z Letňan. 

Utkání skončilo a HC Rodos Dvůr Králové nad Labem díky výhrám 6:2 
(v zápase ve Dvoře Králové nad Labem) a 3:2 (v Praze) postupuje do 2. ligy! Tým HC 
Rodos Dvůr Králové nad Labem se tak od příštího ročníku stane třetím východočeským 
celkem, který bude hrát třetí nejvyšší soutěž v republice. 
Zdroj: převzato z webových stránek HC Rodos Dvůr Králové nad Labem, z tisku (Krkonošský deník 

apod.) a z webových stránek soupeřících klubů. 

 

ZOO DVŮR KRÁLOVÉ 

Etiopie – naše africká kolébka 
Vernisáž výstavy fotografii Robina Böhnische, spojená s hudebním 

vystoupením Josefa Gušlbauera a etiopským kávovým obřadem, se uskutečnila v neděli 
2. dubna 2017 od 14:00 hodin v Galerii Tengenenge.  

Návštěvníkům přiblížila život v největší zemi Afrického rohu i krásy tamní přírody: 
Simienské hory, Danakilskou proláklinu, Lalibelu – africký Jeruzalém, jezero Awasa i řadu 
dalších zajímavostí a krásných míst tohoto nesmírně zajímavého koutu Země – oblasti, kde 
před dvěma sty tisíci lety vznikl náš druh.  

Výstava se konala od pondělí 3. do pondělí 24. dubna 2017. 
 
„Safariběh ČSOB 2017“ (Běžíme pro nosorožce!) 
V sobotu 8. dubna 2017 se od 9:00 hodin v ZOO Dvůr Králové uskutečnil již 33. ročník běhu 
Safari. Pořádal jej oddíl atletiky Tělovýchovné jednoty Dvůr Králové nad Labem pod záštitou 
našeho města a ZOO Dvůr Králové, hlavním partnerem běhu byla nově Československá 
obchodní banka, generální partner zoo. 

Závod účastníkům nabídl tři typy různě dlouhých tratí: 
- běh africkým Safari na 5 a 10 km;  
- a rodinný běh lvím Safari na 2 km. 

Netradiční závod přilákal na trať více než pět set závodníků, kteří pětikilometrovou 
trat absolvovali po trase safaribusu, desetikilometrová trať je pak zavedla až k výběhům lvů. 
Sportovce po celou dobu jejich běhu povzbuzovali návštěvníci zoo. 

Závodu se zúčastnil i starosta Dvora Králové nad Labem, Ing. Jan Jarolím. Na 
desetikilometrovou trať se vydal například i devadesátiletý atlet. 

Každých 100 Kč ze startovného bylo věnováno na podporu chovu nosorožců v zoo 
a na projekty pomáhající volně žijícím populacím nosorožců v Africe. 
 
Safari po Safari 
Pochod „Safari po Safari“ provedl nejen děti a studenty, ale i ostatní zájemce z řad široké 
veřejnosti, po dvorské zoologické zahradě. Na tři až pět kilometrů dlouhé trati je čekalo pět 
kontrolních zastávek s úkoly. Pochod byl zaměřen hlavně na africké plazy, účastníky ale 
zavedl i za dalšími africkými zvířaty. Startovné činilo 20 korun, na konci pochodu si zájemci 
mohli také opéci donesené uzeniny. Akci ke „Dni země“ pořádal, společně se ZOO Dvůr 
Králové, Dům dětí a mládeže Jednička, při organizaci pomáhaly dobrovolnice 
z královédvorské SŠIS.  
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Pochod se uskutečnil ve středu 12. dubna 2017 od 8:00 do 10:00 hodin, start byl od 
hlavní pokladny zoo. I přes vytrvalý déšť se pochodu zúčastnilo 629 účastníků. 
 
Velikonoce v ZOO 
Ten, kdo v pátek 14. dubna – na Velký pátek – a 15. dubna – na Bílou sobotu – přišel do 
zoologické zahrady, mohl si ve velikonočních dílnách u Restaurantu Lemur uplést vlastní 
pomlázku, nebo si s dětmi vyrobit originální velikonoční dekoraci. 

V sobotu se navíc uskutečnil slavnostní křest samičky nosorožce černého, kterého se 
zúčastnil i generální partner královédvorské zoo. 
 
Mauricius 
Milovníky cestování a exotiky jistě potěšilo vyprávění RNDr. Vladimíra Lemberka 
o nádherném ostrově, ležícím v Indickém oceánu. Sopky, pláže pokryté bílým pískem, 
pohostinní a milí obyvatelé jsou snem každého cestovatele.  

S neopakovatelnou atmosférou i cílem cestovatelů – najít na ostrově blbouny 
nejapné – se zájemci mohli zdarma seznámit ve čtvrtek 27. dubna 2017 od 18:00 hodin 
v Galerii Tengenenge. 
Zdroj informací: ZOO Dvůr Králové 

 

DALŠÍ UDÁLOSTI VE MĚSTĚ A V JEHO OKOLÍ 

Setkání svépomocné skupiny pro rodiny pečující o člověka 
s demencí 
V úterý 11. dubna 2017 se v 17:00 hodin ve společenské místnosti v sídle střediska Diakonie 
na Benešově nábřeží konalo již druhé z pěti letošních setkání svépomocné skupiny pro rodiny 
pečující o osoby s demencí. 

Účelem setkávání těchto rodin je ulehčit jim v jejich nelehkém osudu a poskytnout jim 
příjemné místo, kde se mohou setkat s rodinami s podobným osudem, kde mohou získat řadu 
nových užitečných informací nebo si vyměnit své zkušenosti z péče o své blízké. 

Skupinu vedou dvě zkušené pracovnice střediska Diakonie Dvůr Králové nad Labem, 
které mají k dispozici nejrůznější informace z oblasti péče o člověka s demencí, a mohou tak 
zájemcům poskytnout cenné rady. 
Zdroj informací: Diakonie Dvůr Králové nad Labem 
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Spolek Braunův Betlém Dvůr Králové nad Labem 
Ocenění výtvarných prací dětí 
V sobotu 22. dubna 2017 se na Staré radnici ve Dvoře Králové nad Labem uskutečnilo 
předávání cen pro výherce výtvarné soutěže „Koupě Nového lesa F. A. Šporkem“, ve které 
měly děti za úkol vystihnout příjezd hraběte Šporka na radnici ve Dvoře Králové před 
300 lety.  

Odborná porota vybrala celkem deset nejlepších obrázků ve čtyřech kategoriích (ze 
170 obrázků došlých do soutěže) a jejich autory odměnil Spolek Braunův Betlém, který 
soutěž organizoval, malířskými potřebami a sladkostmi. Ceny výhercům osobně předal hrabě 
Špork (Stephan Sweerts-Sporck – skutečný příbuzný hraběte Šporka).  

Kresby byly do soutěže zaslány nejen z našeho města, ale i z okolních obcí 
a z Jaroměře. Výsledky soutěže: 
kategorie do 6 let: 1. Nikola Munzarová (výtvarné dílny DKnL.);  

2. Karolína Pýchová (výtvarný kroužek Hankův dům DKnL.);  
3. Aleš Koukal (výtvarný kroužek Hankův dům DKnL.). 

kategorie 7–10 let: 1. Kristína Žižková (ZŠ Bílá Třemešná);  
2. Štěpán Vaňura (výtvarný kroužek Hankův dům DKnL.);  
3. Tína Vovsová (výtvarný kroužek Hankův dům DKnL.).  

kategorie 11–15 let: 1. Nikola Losáková (ZŠ Bílá Třemešná);  
2. Anna Tauchmanová (ZŠ Schulzovy sady DKnL.);  
3. Kateřina Dontová (ZŠ Schulzovy sady DKnL.).  

Speciální kategorie – společná práce: ZUŠ F. A. Šporka Jaroměř.  
Zdroj informací: Spolek Braunův Betlém Dvůr Králové nad Labem 
 
Bývalé předškolní zařízení Tiby změnilo majitele 
Novým majitelem objektu bývalého předškolního zařízení závodu Tiba Vorlech se v Podharti 
stala Stavební společnost Žižka, s. r. o. 

Od ukončení činnosti jeslí (které byly umístěny v patře) a mateřské školy (v přízemí) 
vila chátrala, často byla i místem, ve kterém přespávali bezdomovci. Stavební společnost 
Žižka, s. r. o., má v plánu vilu zrekonstruovat a uvést do původního stavu. 
Zdroj informací: Krkonošský deník 
 
Pochod za strašidly 
Již 26. ročník pochodu za strašidly jarní přírodou v okolí Lipnice uspřádal pro děti 
ASPV TJ Sokol Lipnice. Startovalo se z místního hřiště od 13:00 do 14:30 hodin, startovné 
činilo 25 Kč. 
Zdroj informací: plakát ASPV TJ Sokol Lipnice 
 
Zahradnické trhy v Kuksu 
Pěkné počasí, pestrá nabídka balkónových rostlin, bylinek, skalniček, ovocných stromů, 
kaktusů a potřeb pro zahrádkáře a pěstitele květin i zajímavý tematický doprovodný program 
přilákaly od pátku 28. dubna do neděle 30. dubna do Kuksu stovky návštěvníků, o čemž 
svědčily i desítky aut zaparkovaných v obci i v jejím okolí.  

Akci pořádalo České farmaceutické muzeum, Hospitál Kuks a obec Kuks, vstupné 
30 Kč, zlevněné vstupné 20 Kč. Akce se konala v pátek od 12:00 do 18:00 hodin, v sobotu od 
9:00 do 18:00 hodin a v neděli od 9:00 do 16:00 hodin. 
Zdroj informací: plakáty a www.ceska-apatyka.cz  

http://www.ceska-apatyka.cz/
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Farní charita Dvůr Králové nad Labem 
„Dejme šanci životu!“ 
Ve čtvrtek 6. dubna 2017 uspořádala Farní charita Dvůr Králové nad Labem 
v Nízkoprahovém klubu Střelka v Palackého ulici již druhý informační seminář, 
nazvaný „Dejme šanci životu!“. 

Pod vedením lektora Jana Štípka se tak v době od 16:30 do 18:30 hodin jeho účastníci 
mohli naučit základy první pomoci, vyzkoušet si, jak mohou druhým zachránit život, i to, zda 
by uměli přivolat pomoc, nebo jak postupovat v případě nehody. Součástí programu bylo 
i vystoupení kapely NZDM Střelka, Volnočasového klubu Vítězná a hry o odměny. 

Seminář byl pořádán ve spolupráci s Nízkoprahovým klubem Střelka a SAS Klubem 
Labyrint při příležitosti Mezinárodního dne Romů, celkem se ho zúčastnilo 29 účastníků. 
Zdroj: informace Farní charity Dvůr Králové nad Labem 

 

Výtvarná soutěž „Podzvičinsko očima dětí“ 
V pátek 21. dubna 2017 byl uzavřen již 3. ročník výtvarné soutěže „Podzvičinsko očima dětí“, 
tentokrát na téma „Krajina Podkrkonoší“ a „Baroko v Podkrkonoší“. 

Soutěž pořádalo Podzvičinsko, z. s., ve spolupráci se ZŠ v Bílé Třemešné, 
Královéhradeckým krajem, městem Hořice a městem Dvůr Králové nad Labem. Zúčastnit se 
jí mohly děti základních a mateřských škol na území Podkrkonoší, a to ve čtyřech kategoriích: 
1) Předškolní děti; 
2) 1.–3. třída; 
3) 4.–6. třída; 
4) 7.–9. třída.  

Přijímány byly kresby, malby a grafiky maximálně ve formátu A3.  
Výsledky soutěže porota vyhlásí v sobotu 6. května při příležitosti „Otvírání turistické 

sezony na Zvičině“, vítězné práce budou tentýž den vystaveny i v kostele sv. Jana 
Nepomuckého na Zvičině a následně v prostorách radnic ve Dvoře Králové nad Labem 
a v Hořicích. 
Zdroj informací: plakátek a informace pořadatele 
 
Braunův Betlém – rej čarodějnic 
Nevšední zážitek přichystala zájemcům v neděli 30. dubna 2017 návštěva Braunova Betléma. 
Po necelé tři kilometry měřícím pochodu zde na ně čekalo divadelní představení, ve kterém se 
dozvěděli „jak majitel zdejšího panství František Antonín Špork dopálil před 300 lety jezuity 
ze Žirče“. Mohli se také setkat s kostýmovanými postavami, nebo si poslechnout vystoupení 
žáků Základní umělecké školy R. A. Dvorského ze Dvora Králové nad Labem. 

Start pochodu byl z parkoviště u Hřibojed mezi 13:00 a 17:00 hodinou, na akci se 
podíleli studenti královédvorského gymnázia a SŠIS, vstupné 50 Kč pro dospělé a 30 Kč pro 
děti.  
Zdroj informací: plakát a www.pujcovnakostymudknl.cz 

  

http://www.pujcovnakostymudknl.cz/
http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=1062052&x=300&y=300&hash=54499a3398da611274946ef3ce22a829&ratio=1
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Bylinková zahrada Josefa Kamela v Žirči 
Bylinková zahrada Josefa Kamela v Žirči zahájila svoji sezonu v sobotu 1. dubna 2017.  
Od 9:00 do 12:00 hodin si návštěvníci mohli nejen zakoupit sadbu zeleniny, sazeničky květin, 
bylinky a ovocné stromky, ale od 9:30 do 10:30 hodin pro ně byla nachystána komentovaná 
prohlídka zahrady a parku, v 11:00 hodin je čekalo hudební vystoupení skupiny The 29 a děti 
si mohly zpříjemnit dopoledne v dětské tvořivé dílničce s velikonoční tematikou.  
Vstupné dobrovolné.  
Zdroj informací: pořadatel akce 

 

POČASÍ V NAŠEM MĚSTĚ 
Počasí v měsíci dubnu 
V měsíci dubnu se teploty pohybovaly od -5,1 °C (v pátek 21. dubna) až po +21 °C (v neděli 
2. dubna). 

Nejnižší minimální teplota byla naměřena v pátek 21. dubna ve výši -5,1 °C, nejnižší 
maximální teplota ve středu 19. dubna ve výši +3,6 °C. 

Nejvyšší minimální teplota byla naměřena v pondělí 3. dubna ve výši +7,3 °C, 
nejvyšší maximální teplota pak v neděli 2. dubna, a to dokonce ve výši +21 °C. 
Zdroj informací: meteostanice Gymnázia Dvůr Králové nad Labem 
 

TEPLOTY V DUBNU 2017 

DATUM Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota 

1.4.17 + 3,4 °C + 12,2 °C + 20,2 °C 

2.4.17 + 5,2 °C + 13,0 °C + 21,0 °C 

3.4.17  + 7,3 °C + 9,8 °C + 13,5 °C 

4.4.17  + 6,6 °C + 8,5 °C + 11,3 °C 

5.4.17  + 6,0 °C + 8,0 °C + 10,1 °C 

6.4.17  + 2,4 °C + 5,4 °C + 9,3 °C 

7.4.17  + 3,5 °C + 5,4 °C + 7,2 °C 

8.4.17  + 5,9 °C + 9,0 °C + 13,0 °C 

9.4.17  + 4,4 °C  + 10,1 °C + 17,4 °C 

10.4.17 + 1,9 °C + 11,6 °C + 20,4 °C 

11.4.17  + 3,8 °C + 5,8 °C + 9,2 °C 

12.4.17 + 3,9 °C + 6,6 °C + 11,1 °C 

13.4.17 + 4,2 °C + 6,5 °C + 8,7 °C 

14.4.17 + 4,5 °C + 7,1 °C + 11,1 °C 

15.4.17 + 4,8 °C + 8,1 °C + 13,0 °C 
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16.4.17 + 0,7 °C + 4,8 °C + 8,1 °C 

17.4.17 - 0,2 °C + 2,4 °C + 8,8 °C 

18.4.17 - 1,7 °C + 1,1 °C + 4,3 °C 

19.4.17 - 1,1 °C + 1,3 °C + 3,6 °C 

20.4.17 - 2,6 °C + 1,3 °C + 5,1 °C 

21.4.17 - 5,1 °C + 3,6 °C + 10,7 °C 

22.4.17 + 3,7 °C + 6,4 °C + 8,1 °C 

23.4.17 + 1,4 °C + 3,3 °C + 7,0 °C 

24.4.17  - 0,8 °C + 5,5 °C + 11,8 °C 

25.4.17 - 1,3 °C + 7,7 °C + 15,6 °C 

26.4.17 + 2,1 °C + 3,0 °C + 4,9 °C 

27.4.17 + 1,5 °C + 4,3 °C + 7,6 °C 

28.4.17 + 0,4 °C + 2,5 °C + 4,3 °C 

29.4.17 - 1,4 °C + 5,0 °C + 10,8 °C 

30.4.17 + 0,3 °C + 7,4 °C + 13,1 °C 

 

ZAJÍMAVOSTI Z DOMOVA 
Královská věnná města 
18. Výtvarný salon Královských věnných měst 
Každoročně patří jarní dny v „Královských věnných městech“ mladým 
umělcům. Letošní již 18. výtvarný salon se konal v přednáškovém sále 

Centra Bohuslava Martinů v Poličce, tématem roku 2017 byly „Symboly měst“.  
Vernisáž výstavy, která se uskutečnila ve středu 12. dubna 2017 od 16:00 hodin, 

obohatilo vystoupení žáků hudebního oboru ZUŠ Bohuslava Martinů z Poličky. 
Z našeho města se „Výtvarného salonu“ zúčastnili se svými dílky žáci Základní 

umělecké školy R. A. Dvorského, kteří na letošním ročníku uspěli se svými linoryty 
a obdrželi za ně diplom za 2. místo.  

Jejich díla „Kohoutův Dvůr“ (autorka Barbora Černá), „Fontána Rukopisy“ (autorka 
Natálie Chroboková), „Hankův dům a fontána Rukopisy“ (autorka Lucie Serbousková) 
a „Věž Jana Křtitele“ (autor Ondřej Holan), byla společně s dílky dalších autorů, žáků 
základních uměleckých škol z ostatních věnných měst, vystavena na salonu až do neděle 
14. května 2017. 
Zdroj informací: www.kralovskavenamesta a ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem 
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FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ A AKCÍ 
 

Duben 2017 
 

Vzniká nová provozovna v ulici Elišky Krásnohorské 

 
V ulici Elišky Krásnohorské byly zahájeny stavební práce, na základě kterých zde vyroste 
nová provozní budova firmy Žižka, s. r. o. 
 
Veterinární ordinace 

 
 
 
 
Objekt ve Švehlově ulici, který 
prošel rozsáhlou rekonstrukcí, je 
nyní nově místem, které mohou 
majitelé navštěvovat se svými 
zvířecími miláčky.  
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Úprava křižovatky ulic Nedbalova a Vrchlického 
 
 
 
 
Pohled od zrekonstruovaného mostu na 
prostor, upravovaný po demolici domu 
č. p. 587 (vlevo) na křižovatce ulice 
Nedbalova a ulice Vrchlického.  

 
 

 
 
 

 
 
 
Stavbaři zateplili štítovou stěnu objektu, 
sousedícího s objektem č.p. 587, 
odstraněny byly i zbývající obvodové zdi 
č.p. 587 podél chodníku (viz foto vpravo). 
Křižovatka by v budoucnu měla projít 
dalšími úpravami, které by měly zajistit 
její lepší průjezdnost. 
 
 

 
 
 
Demolice domu navazuje na 
rekonstrukci mostu přes Hartský 
potok v Nedbalově ulici, k níž 
došlo v roce 2015. Jeho torzo si 
zájemci mohli prohlédnout 
naproti budově TMW, a. s.  
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Změny v královédvorské obchodní síti 

 
Svoji činnost ukončil obchod v Rooseveltově ulici, prostory k pronájmu byly nabízeny i v ulici 
Palackého, kde ukončil svoji činnost obchod Marin (na snímku vpravo). 
 
Výtvarného salonu věnných měst se zúčastnili i žáci 
královédvorské ZUŠ 

 
 
 
 

18. ročníku „Výtvarného salonu Královských 
věnných měst“ se se svými pracemi zúčastnili 

i žáci Základní umělecké školy R. A. Dvorského. 
Za své linoryty získali 2. místo. 
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Sběratele potěšila nová turistická vizitka 
 
 
 
 
Městské informační centrum 
připravilo pro sběratele novou 
turistickou vizitku, na které je 
pohled na zrekonstruované náměstí 
T. G. Masaryka. Cena vizitky je 12 Kč. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Certifikát kvality pro Městskou nemocnici 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Královédvorská Městská nemocnice, a. s., úspěšně prošla kontrolou akreditační komise a nyní 
obdržela certifikát potvrzující kvalitu poskytované zdravotní péče a bezpečí pacientů. 
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Akce Domu dětí a mládeže Jednička 
Barevné Velikonoce a keramické dílny 

 

Ve čtvrtek 13. dubna si děti v DDM Jednička užily barvení vajíček i tvoření zajíčků a oveček, 
tašek, se kterými půjdou na koledu (snímek vlevo). Během dubna také glazovaly své výrobky, 
aby s nimi mohly potěšit své rodiče. 
 
Výtvarné soutěže ke Dni Země 

 

Do výtvarných soutěží „O nejhezčí poštovní známku“ a „Dopis Zemi“, vyhlášených ke Dni 
Země 2017, bylo zasláno 176 prací, na kterých se podílelo 214 autorů. Od středy 19. do pátku 
21. dubna byly všechny práce vystaveny v DDM Jednička, kde si je prohlédlo na sedmdesát 
návštěvníků. 
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Pohárová soutěž „Dvorská Jednička“ 
Hankův dům překvapoval výkony tanečníků i „hýřil barvami“. 

 

Pohárová soutěž, určená mladým tanečním 
skupinám i jednotlivcům z celé republiky, 
slavila letos již 13. narozeniny. Tisícovka 
diváků měla v sobotu 8. a v neděli 9. dubna 
2017 možnost zhlédnout dvě stovky 
vystoupení, na kterých své choreografie 
předvedlo více než 1 200 soutěžících, od těch 
nejmenších – čtyřletých, až po téměř dospělé 
tanečníky. 
 
 

Soutěž „Zlatá včela 2017“ byla úspěšná 

 
Oblastního kola soutěže „Zlatá včela 2017“ se v sobotu 22. dubna v DDM Jednička 
zúčastnily čtyři včelařské kroužky – VKM Běchary, VKM Hostinští včelaříci, VKM Dubenec 
a pořádající včelařský kroužek Včeličky z Jedničky. 
Foto: 8x archiv DDM Jednička 
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Děti zkrášlily náměstí T. G. Masaryka pro blížící se Velikonoce 

S blížícími se velikonočními svátky ozdobily zábradlí Mariánského sloupu svými 
velikonočními výrobky děti z královédvorských mateřských škol a z prvního stupně základních 
škol. 
 
Nové prostory městského úřadu v bývalé škole Komenského 

V bývalé Základní škole Komenského probíhají stavební úpravy, na jejichž základě vzniknou 
nové kanceláře, do kterých se přestěhují některé z odborů královédvorského městského úřadu. 
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Do barev hokejistů HC Rodos se oblékly i surikaty 

 
HC RODOS Dvůr Králové nad Labem porazil v sobotu 8. dubna 2017 v posledním zápase 
sezony HC Letce Letňany, a díky výhrám 6:2 ve Dvoře Králové a 3:2 v Praze, postoupil do 
2. ligy! V této fázi soutěže byl Dvůr Králové nad Labem naposledy před deseti lety – svoji 
bezmeznou radost vyjádřili fanoušci nejen podporou týmu, ale i tímto způsobem. 
 
 
Pokračovala rekonstrukce plynového potrubí v našem městě 
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Rekonstrukce plynového potrubí byla prováděna i v ulici Štefánikova, návštěvníci zoo tak 
mohli opět používat pouze část chodníku vedoucího k benzinové pumpě. 

 

 
Na titulní straně kroniky událostí v měsíci dubnu 2017: pohled na Husův sbor Církve 
československé husitské v Legionářské ulici (foto kronikářka). 
 
Foto: Pokud není uvedeno jinak, autorkou fotografií je kronikářka města. 


