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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI 
Poděkování starosty města 
Starosta města, Ing. Jan Jarolím, poděkoval ve čtvrtek 2. března 2017 
Ing. Milanu Moravcovi za jeho dlouholetou činnost v Komisi pro občanské 
záležitosti. Ta je jednou z komisí Rady města Dvůr Králové nad Labem. Její 
členové organizují slavnostní obřady vítání nových občánků a osobně gratulují 
občanům města k jejich významným životním jubileím. Podílejí se také na 

oslavách zlatých, diamantových nebo platinových svateb a královédvorští občané si mohou 
zvolit, zda preferují oslavu své svatby na slavnostním obřadu ve Staré radnici, nebo osobní 
gratulaci členů komise ve svém domově.  

Pan starosta společně s paní místostarostkou Mgr. Alexandrou Jiřičkovou předali 
Milanu Moravcovi věcné dary, popřáli mu do dalších let pevné zdraví a společně také 
zavzpomínali na období, kdy Ing. Milan Moravec působil na dvorské radnici jako druhý 
polistopadový starosta. 
 
Zasedání rady města a zastupitelstva města – vybraná usnesení 
Rada města na svém 88. zasedání v úterý 7. března 2017 mimo jiné: 

- doporučila vzít na vědomí otevřený dopis zastupitelům města Dvora Králové nad 
Labem od spolku „Braunův Betlém“ (viz „Otevřený dopis zastupitelům města“ – 
kronika únor 2017) a souhlasila s prověřením podmínek případného převzetí národní 
kulturní památky s názvem „Betlém v Novém lese u Kuksu“ do majetku města Dvůr 
Králové nad Labem; 

- schválila poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč Janu Exnerovi na úhradu pohonných 
hmot a startovného při účasti na závodech motocyklových veteránů solo 250 ccm 
a side v roce 2017; 

- schválila poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč Rescue Stopaři, z. s., Doubravice, na 
nákup automatizovaného defibrilátoru; 

- neschválila poskytnutí finančního příspěvku Domovu důchodců Lampertice; 
- schválila poskytnutí dotace ve výši 11.000 Kč Misericordii, o. p. s., Dvůr Králové nad 

Labem, na činnost křesťanské psychologické poradny; 
- schválila poskytnutí dotace ve výši 7.500 Kč Pavlu Škopovi na úhradu pohonných 

hmot a ubytování při účasti na Mistrovství Evropy v kulečníku (v Brandenburgu 
v Německu); 

- schválila poskytnutí finančního daru ve výši 1.000 Kč Bílému kruhu bezpečí Praha. 
Zdroj informací: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 88/2017“ 
 
Rada města na svém 89. zasedání v úterý 21. března 2017 mimo jiné: 

- schválila ceník za pronájem hrobových míst na hřbitovech města Dvůr Králové nad 
Labem, platný od 1. dubna 2017; 

- schválila provedení úklidu příkopů u příjezdových komunikací do města, a to – Klubu 
NATURA, z. s., za 33 km odměna 33.000 Kč; Tělocvičné jednotě Sokol Žireč za 
15,1 km odměna 15.100 Kč; 

- schválila poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč Domácímu hospici Duha, 
o. p. s., Hořice; 

- souhlasila s poskytnutím navýšeného finančního daru ve výši 38.766 Kč ZŠ Podharť 
na projekt Obědy dětem – z fondu Drab foundation – nadační fond, Praha. 

Zdroj informací: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 89/2017“ 
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Podpora tělovýchovy a sportu ve městě 
I v roce 2017 se Dvůr Králové nad Labem rozhodl podporovat nejen dlouhodobou činnost 
sportovních oddílů na území města, ale i pořádání sportovních akcí ve městě. 

Sportovní komise Rady města Dvůr Králové nad Labem obdržela v rámci vyhlášeného 
dotačního programu 52 žádostí (dvě z nich pak z dotačního programu vyřadila). Celkově měla 
komise k dispozici částku 4,5 milionu Kč. 

Na pořádání akcí bylo možné získat minimálně částku 3 tisíce Kč a maximálně 50 tisíc 
Kč – mezi žadatele bylo rozděleno 228 tisíc Kč. Výše částky na podporu činnosti jednotlivých 
sportovních oddílů byla omezena pouze celkovou částkou určenou na tuto činnost v příslušné 
kapitole městského rozpočtu – rozděleno tak bylo 4,272 milionu Kč. 
 Zastupitelé pak na svém zasedání ve čtvrtek 16. března 2017 schválili poskytnutí 
dotací na podporu tělovýchovy a sportu ve výši: 

‐ KARATE – DO Dvůr Králové nad Labem – 100.000 Kč; 
‐ Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem, z. s., – 300.000 Kč; 
‐ HK Dvůr Králové, z. s., – 560.000 Kč; 
‐ Softball Club Dvůr Králové nad Labem – 128.000 Kč; 
‐ SKK Dvůr Králové nad Labem, z. s., – 30.000 Kč; 
‐ HC Dvůr Králové, z. s., – dospělí 310.000 Kč; 
‐ Taneční skupina Attitude Dvůr Králové nad Labem – 72.000 Kč; 
‐ TC Dvůr Králové, z. s., – 180.000 Kč; 
‐ Angeles Dance Group, z. s., – 105.000 Kč; 
‐ HC Dvůr Králové, z. s., – mládež – 765.000 Kč; 
‐ Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, z. s., (oddíly bez fotbalu) – 

294.000 Kč; 
‐ Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, z. s., – oddíl fotbalu – 730.000 Kč; 
‐ SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Žireč – 13.000 Kč; 
‐ Volejbalový klub VK Dvůr Králové nad Labem, z. s., – 145.000 Kč; 
‐ Tělocvičná jednota Sokol Dvůr Králové nad Labem – 397.000 Kč. 

 Zdroj informací: výňatky z „Usnesení ZM Dvůr Králové nad Labem č. 13/2017“ 
 
Dotace pro sociální oblast 
Vedle tělovýchovy a sportu podporuje město Dvůr Králové nad Labem každoročně také 
poskytovatele sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí. V rozpočtu města na 
rok 2017 byly pro tyto účely vyčleněny částky 1,14 milionu Kč na sociální služby 
a 220 tisíc Kč na služby související.  

Poskytovatelé sociálních služeb, zařazení do Sítě veřejně podporovaných sociálních 
služeb v Královéhradeckém kraji (s tím, že prioritu mají služby lokálního charakteru – 
v terénní formě), mohli získat minimální dotaci ve výši 5 tisíc Kč, maximální ve výši 200 tisíc 
Kč, a to za předpokladu, že podíl města na jejich celkových nákladech bude činit maximálně 
75 %.  

Pokud se týče služeb souvisejících se sociální oblastí, jedná se o podporu organizací, 
které v rámci dobrovolnické činnosti sdružují královédvorské občany tak, aby smysluplně 
trávili svůj volný čas, dále o podporu organizací, které podporují zdravý životní styl seniorů, 
osob se zdravotním omezením či postižením, či rodin s dětmi. Minimální výše dotace byla 
v tomto případě stanovena na 3 tisíce Kč, maximální výše na 50 tisíc Kč s tím, že podíl města 
na celkových nákladech činí opět maximálně 75 %. 

Na základě výzvy odsouhlasilo v případě žádostí nad 50 tisíc Kč Zastupitelstvo města na 
svém zasedání 16. března 2017 následující výše příspěvků pro poskytovatele sociálních 
služeb: 
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‐ Oblastní charita Hradec Králové – 18.000 Kč (raná péče); 
‐ Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov – 27.000 Kč (sociální rehabilitace), 

27.000 Kč (odborné sociální poradenství); 
‐ Centrum LIRA, z. ú., – 6.000 Kč (raná péče); 
‐ Farní charita Dvůr Králové nad Labem – 109.000 Kč (nízkoprahové zařízení pro děti 

a mládež), 49.000 Kč (odborné sociální poradenství), 137.000 Kč (osobní asistence), 
47.000 Kč (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), 33.000 Kč (sociálně 
terapeutické dílny); 

‐ Diakonie ČCE – středisko Dvůr Králové nad Labem – 55.000 Kč (domov se zvláštním 
režimem), 87.000 Kč (denní stacionář), 182.000 Kč (pečovatelská služba), 60.000 Kč 
(Domov pro seniory); 

‐ Oblastní charita Červený Kostelec – 82.000 Kč (odlehčovací služby v Domově 
sv. Josefa), 82.000 Kč (domov pro osoby se zdravotním postižením), 46.000 Kč 
(Hospic Anežky České); 

‐ Misericordia, o. p. s., – 58.000 Kč (sociální rehabilitace); 
‐ Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov – 33.000 Kč (kontaktní centrum). 

Dotace v rámci podpory služeb souvisejících se sociální oblastí: 
‐ Královédvorská Arnika, z. s., – 28.000 Kč; 
‐ Svaz diabetiků ČR, územní organizace Dvůr Králové nad Labem – 30.000 Kč; 
‐ Klub důchodců v Sadové ulici – 47.000 Kč; 
‐ Klub důchodců v Žirči – 38.000 Kč; 
‐ Mateřské centrum Žirafa, o. s., – 38.000 Kč; 
‐ Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., základní organizace Dvůr 

Králové nad Labem – 38.000 Kč. 
Zdroj informací: výňatky z „Usnesení ZM Dvůr Králové nad Labem č. 13/2017“ 
 
Dotační program města na obnovu vnějšího pláště nemovitostí 
Také v letošním roce si mohli majitelé nemovitostí, které se nacházejí na území Městské 
památkové zóny nebo jsou nemovitou kulturní památkou, požádat město o dotaci na obnovu 
vnějšího pláště objektů.  

O dotaci mohly žádat předepsaným způsobem právnické nebo fyzické osoby (vlastníci 
dané nemovitosti), a to v termínu od pondělí 13. března do úterý 25. dubna 2017. Z dotace 
bylo možné hradit částečnou obnovu fasády včetně oken, dveří a vrat, obnovu střechy, 
oplechování, rekonstrukci kamenných prvků apod.  

Město ve svém rozpočtu vyčlenilo k těmto účelům 200 tisíc Kč. Výše dotace na jeden 
projekt byla minimálně 20 tisíc Kč, maximálně mohl žadatel získat dotaci ve výši 75 % 
z celkových vynaložených nákladů. 
Zdroj: výtah z informací na www.mudk.cz 
 
„Město pro byznys 2016“ 
Až do 3. února 2017 mohla města v Královéhradeckém kraji podávat přihlášky do devátého 
ročníku soutěže „Město pro byznys“. Soutěž vyhlašuje společnost Communa, analytici 
agentury Datank pak soutěžící hodnotí ve dvou hlavních kategoriích, a to v oblasti 
podnikatelského prostředí a v oblasti přístupu veřejné správy. Každá kategorie má 17 kritérií.  

Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností, 
pořadí měst se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a následně za celou republiku. 

Královéhradecký kraj je regionem, ve kterém dochází ke zlepšování podmínek téměř 
ve všech oblastech života jeho obyvatel. Úspěšně se rozrůstá i podnikatelská sféra, což 

http://www.mudk.cz/
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dokazuje neustálé rozšiřování průmyslových zón, vzrůstající počet podnikatelů, ale také 
skutečnost, že v našem kraji je po Praze druhá nejnižší nezaměstnanost v České republice. 

První místo v celkovém pořadí Královéhradeckého kraje obsadilo město Nová Paka 
(které v kategorii podnikatelské prostředí získalo první a v kategorii přístup radnice druhé 
místo), celkově druhé bylo Nové Město nad Metují (páté v podnikatelském prostředí a první 
ve veřejné správě) a třetí příčku v celkovém pořadí obsadilo město Trutnov (třetí 
v podnikatelském prostředí a sedmé ve veřejné správě). 

Město Dvůr Králové nad Labem se v celkovém pořadí umístilo na čtrnáctém místě 
(obsadilo čtrnácté místo v oblasti podnikatelského prostředí a dvanácté v oblasti přístupu 
veřejné správy).  

Jak již bylo výše uvedeno, v každé kategorii se posuzovalo 17 kritérií. Mezi kritéria 
v oblasti podnikatelského prostředí patřil například podíl středních a velkých firem ve městě 
(zde byl Dvůr na desátém místě), cena bytů (Dvůr na prvním až třetím místě), cena pozemků 
(Dvůr na třetím až pátém místě), podíl výdajů věnovaných na veřejnou dopravu (Dvůr na 
čtvrtém místě) atd. 

Obce, města a svazky obcí se také letos mohly přihlásit do nové soutěžní kategorie 
„Investičně atraktivní region“ – soutěž vyhlásila agentura CzechInvest. 

V této  kategorii se hodnotil přístup místních samospráv vůči podnikům a připravenost 
podnikatelského prostředí dané lokality pro nové soukromé investice. Cílem je zviditelnit 
obce, které v naší republice úspěšně spolupracují s podnikatelskou sférou na hospodářském 
a investičním rozvoji příslušného regionu.  

Vítězem prvního ročníku v nové kategorii se stalo město Vrchlabí, které získalo body 
za rozšíření průmyslové zóny a za velký počet podnikatelů, kteří ve městě působí. 
Zdroj informací: výtah z www.mestoprobyznys.cz 
 
Výměna řidičských průkazů 
V roce 2007 bylo v České republice vydáno nejvíce řidičských průkazů v historii této oblasti, 
celkem přes 800 tisíc. Vzhledem k tomu, že průkazy jsou vydávány s platností na deset let, 
dochází k výměně řidičských průkazů právě během letošního roku. 

V březnu skončila platnost řidičských průkazů čtyřiceti tisícům řidičů, za první dva 
měsíce si průkazy vyměnilo již 130 tisíc lidí. Z celkového počtu 670 tisíc průkazů, které ještě 
nebyly vyměněny, jich je podle statistik Ministerstva dopravy již 47 tisíc propadlých. Řidiči si 
je měli vyměnit během ledna a února, ale neučinili tak. 

Za výměnu průkazu se neplatí žádný poplatek, a to ani v případě, kdy řidičský průkaz 
již propadl a řidič žádá o výměnu zpětně. V takovém případě se však vystavuje riziku pokuty 
za řízení bez platného dokladu – za tento přestupek mu hrozí pokuta do 2.000 Kč na místě, 
v případě správního řízení až 2.500 Kč. O nový průkaz je přitom možné požádat tři měsíce 
před skončením jeho platnosti, lhůta pro vydání je pak 20 dnů. V případě, že řidič požaduje 
vydání v expresním termínu do pěti dnů, hradí poplatek 500 Kč.  

Řidičským průkazům skončí celorepublikově platnost nejvíce v srpnu, v říjnu 
a v listopadu. Dosud největší výměna se uskutečnila v letech 2010 až 2013, kdy musely být 
postupně vyměněny všechny průkazy vydané mezi lednem 1994 a dubnem 2004 z důvodu 
zavedení jednotného evropského formátu řidičských průkazů. 
Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR 
  

http://www.mestoprobyznys.cz/


87 
 

Do akčního plánu PRM byl nově zařazen projekt 
„Zpracování studií problémových lokalit města“ 
Na zasedání Zastupitelstva města byla schválena aktualizace akčního plánu, 
jedna z částí „Programu rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 
2016–2022“ (dále jen PRM), který jako strategický dokument schválili 
královédvorští zastupitelé v březnu 2016. 

Plán je zpracováván na období jednoho až dvou let a určuje, které projekty povedou 
k naplnění dlouhodobých cílů PRM. Z původních dvanácti akcí akčního plánu byla zatím 
dokončena rekonstrukce silnice II/299 včetně doprovodné infrastruktury v úseku od rozcestí 
ulic K Rybníkům a Hradecká – Zboží – Choustníkovo Hradiště. Místo ní tak byl do akčního 
plánu nově zařazen projekt s názvem „Zpracování studií problémových lokalit města“. 

Kromě tohoto projektu akční plán obsahuje dalších jedenáct prioritních akcí, které by 
měly být postupně zrealizovány. Patří k nim:  

- rekonstrukce Benešova nábřeží a Štefánikovy ulice včetně doprovodné infrastruktury; 
- rekonstrukce Heydukovy ulice včetně doprovodné infrastruktury; 
- rekonstrukce mostu Jana Palacha; 
- realizace okružní křižovatky u ZŠ a MŠ při Léčebně zrakových vad; 
- rekonstrukce vybraných prvků infrastruktury na území města; 
- rekonstrukce budovy v Komenského ulici č. p. 795; 
- vybudování cyklostezky v úseku Stanovice – Žireč; 
- vybudování splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v Žirči; 
- řešení čištění odpadních vod v rámci města; 
- výměna chladicího zařízení na zimním stadionu; 
- zajištění bezbariérových přístupů do ZŠ a vybudování odborných učeben na ZŠ. 

S příslušnými dokumenty včetně aktualizovaného akčního plánu se zájemci mohli 
seznámit na webových stránkách města v sekci Rozvoj/Rozvoj města/Strategie rozvoje 2016–
2022 nebo v sekci Radnice/Dokumenty, formuláře. 
 
Nový zástupce města v „Asociaci měst pro cyklisty“ 
Zastupitelé na svém zasedání ve čtvrtek 16. března 2017 schválili nového zástupce města 
v zájmovém sdružení právnických osob „Asociace měst pro cyklisty“. Stala se jím Petra 
Zivrová, vedoucí oddělení kultury, sportu a cestovního ruchu MěÚ Dvůr Králové nad Labem, 
která nahradila zastupitele Jana Béma, který na tuto funkci rezignoval. 

Naše město je členem tohoto zájmového sdružení od roku 2013. 
Zdroj informací: zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem  
 
Stanovení školských obvodů spádových mateřských škol 
Na jednání Zastupitelstva města byla schválena i obecně závazná Vyhláška č. 1/2017 
o stanovení školských obvodů spádových mateřských škol zřízených městem.  

Město má dle školského zákona povinnost stanovit příslušné školské obvody 
obdobným způsobem jako je tomu u základních škol. Na základě této vyhlášky tak od 1. září 
2017 mají příslušní ředitelé povinnost přijmout do „své“ mateřské školy přednostně děti, které 
dovršily minimálně věku čtyř let a které mají místo trvalého pobytu v příslušném školském 
obvodu. 

Ve Dvoře Králové nad Labem byly stanoveny dva školské obvody, a to „Školský 
obvod MŠ Drtinova“ a „Školský obvod MŠ Elišky Krásnohorské“. 
Zdroj informací: zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem a vyhláška  
                           č. 1/2017 
  

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=810977&x=250&y=250&hash=1443af3c998b250cad3bcbf5002e6b63&ratio=1
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Společenská kronika 
Noví občánci města 
V měsíci  březnu 2017 se v našem městě narodilo deset nových občánků – šest holčiček 
a čtyři chlapci. 
Zemřelí 
Ve Dvoře Králové nad Labem zemřelo v březnu osmnáct osob, z tohoto počtu bylo devět 
královédvorských občanů (čtyři ženy a pět mužů). 
Jubilea  
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili v tomto měsíci při jejich životních 
jubileích třicet čtyři občanů. 
Sňatky 
Své „ano“ si v březnu řekl jeden pár snoubenců. Čtyři manželské páry v tomto období 
oslavily stříbrnou svatbu.  
Vítání občánků 
Ve Staré radnici bylo v březnu slavnostně přivítáno čtrnáct novorozených občánků našeho 
města – osm holčiček a šest chlapců. 
Zdroj informací: městská matrika, evidence obyvatel a Komise pro občanské záležitosti 

 

Městská policie Dvůr Králové nad Labem 
Zásahy městských strážníků 

Strážníci Městské policie Dvůr Králové nad Labem řešili během měsíce března celkem 
223 přestupků. 

Druh zásahu březen 2017  
 BESIP přestupky               109 
 Dopravní nehody                   1 
 Veřejný pořádek (přestupek)                 10 
 Součinnost s PČR, MěÚ,...                 14 
 OZV o volném pohybu psů                  10 
 Občanské soužití (přestupek)                   6 
 Majetek (přestupek)                 12 
 Ztráty a nálezy                    2 
 Trestný čin                   2 
 Prevence (opatření a úkony)                 15 
 Pomoc v nouzi                   4 
 Doručení písemnosti                   2 
 Odchyt zvířete (opatření)                   7 
 Stížnosti                   7 
 Pokuty v blokovém řízení                 30  
 Na místě nezaplacených blokových pokut                 10  
 Předáno Policii ČR                   5  
 Předáno na správní odbor MěÚ                   4  
Zdroj: informace Městské policie Dvůr Králové nad Labem  
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Městské informační centrum Dvůr Králové nad 
Labem 
Magnety Královských věnných měst a turistická vizitka 

Královská věnná města mají další společný projekt, který potěší nejen sběratele. Jedná se 
o turistické magnety, kterých je tolik, kolik je věnných měst – tedy devět. Každé z měst má 
svůj vlastní charakteristický motiv. Všechny magnety spojuje dohromady logo, které zájemci 
uvidí při přiložení všech devíti magnetů vedle sebe. Magnet s motivem Dvora Králové nad 
Labem nabízí královédvorské městské informační centrum za cenu 25 Kč. 

Pro sběratele turistických vizitek vydalo město také novou vizitku, na které je 
zrekonstruované náměstí T. G. Masaryka. Její cena je 12 Kč. 
Zdroj informací: Městské informační centrum Dvůr Králové nad Labem 
 
Účast města na veletrzích cestovního ruchu 
Město se v březnu zúčastnilo tří veletrhů cestovního ruchu. 

První se, pod názvem „Dovolená a Region, Lázeňství“, konal od pátku 3. do neděle 
5. března v Ostravě na výstavišti Černá louka. 

XVIII. ročník veletrhu „Infotour a cyklistika“ (největší veletrh cestovního ruchu ve 
východních Čechách) se v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové uskutečnil od pátku 
10. do soboty 11. března 2017. Svým návštěvníkům již tradičně nabídl možnost zajistit si 
přímo zde svoji dovolenou nebo získat tipy na výlety do zajímavých lokalit u nás 
i v zahraničí. Vedle českých vystavovatelů se ho zúčastnili i vystavovatelé z Polska, 
Slovenska, Chorvatska a Itálie, kteří představili turistické zajímavosti svých měst a regionů, 
cykloturistiku, lázeňství, atraktivní přírodní lokality a památky. Nechyběl ani bohatý 
doprovodný program s přednáškami cestovatelů a různými vystoupeními, ale i s konferencí, 
věnovanou letos východočeskému loutkářství. 

V pátek v odpoledních a v sobotu v dopoledních hodinách bylo pro děti v malém sále 
připraveno loutkové představení Divadla Drak „A do třetice všeho…“. V sobotu si děti mohly 
v salonku Studio vyrobit i vlastní loutku. Součástí veletrhu byly také nejrůznější soutěže nejen 
o drobné propagační dárky, ale i o vstupenky do Divadla Drak a do Labyrintu, a v sobotu 
farmářské trhy v přízemí, v Eliščině sále.  

Dvůr Králové nad Labem se na veletrhu prezentoval společně s ostatními zástupci 
Královských věnných měst, součástí našeho stánku byla i prezentace královédvorské zoo. 
Netradiční zážitek tak návštěvníkům našeho stánku jistě připravila agama vousatá a užovka 
mandarínská, mohli se ale seznámit i s novými materiály, propagujícími návštěvu našeho 
města a jeho okolí. V expozici Královských věnných měst se konala také příprava na volbu 
královny věnných měst. Zajímavou premiéru zde měly makety nových královských korunek, 
které si děti mohly samy vybarvit v královské dílničce. Královský svazek nabídl i společné 
propagační materiály, ze kterých si vybral určitě každý. Města Dvůr Králové nad Labem, 
Chrudim, Hradec Králové, Jaroměř, Mělník, Nový Bydžov, Poličku, Trutnov a Vysoké Mýto 
ve stáncích zastupovaly i postavy v kostýmech, které představily nejen turistická lákadla, ale 
i regionální produkty.  

Třetí veletrh, kterého se naše město zúčastnilo, byl veletrh „Euroregion Tour 2017“. 
Uskutečnil se od pátku 17. do soboty 18. března v Jablonci nad Nisou a město na něm, mimo 
jiné, představilo i novou regionální hru a produkty královédvorské čokoládovny Carla, s. r. o., 
vyrobené speciálně k propagaci našeho města. 

Jako člen sdružení Podzvičinsko a svazku Královských věnných měst se pak Dvůr 
Králové nad Labem prezentoval také na veletrzích v Praze, v Brně a ve Wrocɫawi. 
Zdroj informací: veletrh „Infotour a cyklistika“ a informace MIC Dvůr Králové nad Labem  
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Volba královny věnných měst 
Jak již bylo uvedeno, v expozici Královských věnných měst na XVIII. ročníku veletrhu 
„Infotour a cyklistika“ věnná města již tradičně hledala svoji královnu. Součástí prezentace 
tohoto sdružení tak byla i foto akce, při níž si dívky a ženy od 18 let (z devíti věnných měst) 
mohly splnit svůj sen – navštívit příslušný stánek, nechat se vyfotografovat v královské 
korunce a zapojit se tak do soutěže. Fotografie adeptek na královnu věnných měst pak byly 
umístěny na webových stránkách a na Facebooku. V rámci internetové volby si hlasující 
z třiceti fotografií přihlášených adeptek mohli do pátku 31. března 2017 prostřednictvím 
hlasovacího formuláře vybrat tu, která by se měla stát královnou věnných měst pro další rok 
a dát jí svůj hlas. Nejvíce hlasů k tomuto datu získala soutěžící Veronika Červinská (544), 
druhá byla Karolína Očenášková (495).  

Královna vyhrála víkendový pobyt pro dvě osoby dle svého výběru – v jednom 
z Královských věnných měst. 

Symbolické kralování tak skočilo Veronice Dostálkové, která titul královny získala 
v roce 2016 a jako odměnu si vybrala víkendový pobyt v Chrudimi. V loňském roce o titul 
královny bojovalo celkem 31 soutěžících. 
Zdroj: internetové stránky Královských věnných měst www.vennamesta.cz  

 

Pečovatelská služba Města 
Dvůr Králové nad Labem 

Další automobil pro poskytování sociálních služeb 
V pátek 31. března 2017 převzala královédvorská pečovatelská služba v Domě 

s pečovatelskou službou v Sadové ulici klíče od nového služebního automobilu značky Dacia 
Dokker, určeného pro poskytování terénních sociálních služeb.  

Automobil byl zakoupen díky darům 47 veřejných a podnikatelských subjektů, 
pečovatelské službě jej na slavnostním setkání, kterého se zúčastnila řada hostů, předala 
zprostředkovatelská firma Kompakt, spol. s r. o., Poděbrady, za symbolickou jednu korunu. 
Po šesti letech provozu pak bude mít pečovatelská služba možnost převést automobil do 
svého majetku.  

 Od roku 2005 se jedná již o třetí automobil, na jehož pořízení přispěla královédvorská 
veřejnost. Pečovatelská služba tak má nyní k dispozici jedenáct automobilů, což umožní, aby 
každá z pečovatelek měla k poskytování terénních sociálních služeb k dispozici své vlastní 
auto. Může tak pro své klienty ve větší míře zajišťovat péči nejen přímo v jejich domovech, 
ale může je i doprovázet k lékaři, zajišťovat jim nebo je vozit na nákupy a k vyřizování 
nejrůznějších záležitostí, a to jak ve Dvoře Králové, tak i v okolí. Celkem mají pečovatelky 
v terénu téměř 200 klientů, a to nejen ve městě, ale i v Bílé Třemešné, ve Vlčkovicích, 
v Nemojově a v Kocbeřích. 

Pečovatelská služba však neposkytuje svou pomoc pouze v rámci terénní sociální 
péče. Zajišťuje i provoz dvou Domů s pečovatelskou službou pro seniory a osoby zdravotně 
postižené, kde se stará o 85 bytů, do její činnosti spadá rovněž azylový dům, provozování 
noclehárny a každoročně pořádá také charitativní akci „Noc venku“. 

I v zajišťování těchto činností tak auta Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad 
Labem nacházejí své plné využití. 
Zdroj informací: Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem  

http://www.vennamesta.cz/
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Technické služby města Dvora Králové nad 
Labem 
Zmizela jedna ze surikat 
Pracovníci technických služeb města informovali počátkem měsíce března 
policisty Obvodního oddělení PČR ve Dvoře Králové nad Labem o tom, že 

z kruhového objezdu u městských lázní zmizela jedna ze šesti dřevěných sošek surikat. Podle 
zjištění policie odcizil dosud neznámý pachatel sošku v době před 21. prosincem loňského 
roku. 

Předběžná způsobená škoda byla vyčíslena na 6 tisíc Kč. Policisté zahájili úkony 
trestního řízení, pachateli činu, pokud bude dopaden, hrozí trest odnětí svobody až na dva 
roky.  
Zdroj informací: Technické služby města Dvora Králové nad Labem a OO PČR Dvůr Králové nad 

Labem 

 

Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové 
nad Labem 
Opravy a rekonstrukce vodovodního řadu 
Od úterý 21. března 2017 probíhala v ulici Karolíny Světlé rekonstrukce 

kanalizace, konkrétně se jednalo o výměnu asi 55 metrů dlouhého úseku potrubí a osazení 
několika revizních šachet. Protože se jednalo o poměrně dlouhý úsek a mohlo by zde dojít 
i k poranění, obracel se MěVaK na širokou veřejnost s žádostí, aby se při průchodu kolem 
prostor staveniště chovala opatrně a nebezpečí úrazu tak předcházela. 
Zdroj: informace MěVaK Dvůr Králové nad Labem 

 

KULTURA VE MĚSTĚ 

Městské kulturní zařízení Hankův dům 
Plesová sezona 2017 
Plesová sezona pokračovala i v měsíci březnu. 
Ples ZŠ 5. května 

XII. ročník školního plesu se v sále Hankova domu uskutečnil v pátek 3. března od 
20:00 hodin. V jeho úvodu vystoupila taneční skupina Malika, poté následovalo „šerpování“ 
žáků devátých tříd. Příjemnou atmosféru dokreslila hudba JK Band Ohnišov, retroshow žáků 
deváté třídy i tombola s hodnotnými cenami. 
Druhý náš taneční ples 

Konal se v sobotu 11. března od 20:00 hodin v sále Hankova domu. K tanci 
a k poslechu hrála skupina DéKáband, večerem provázeli taneční mistři Jitka a Luboš 
Štěpovi. Vítaným zpestřením bylo vystoupení tanečního páru ze souboru Step Jaroměř, Lucie 
Mackové – Pole Dance a pánské taneční skupiny Model Men Group. Vstupné 250 Kč. 
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XXIII. ročník „Dnů R. A. Dvorského“ 
Letošní, již XXIII. ročník tradičního jazzového a swingového festivalu 
„Dny R. A. Dvorského“, který se konal pod záštitou místostarostky Alexandry Jiřičkové a za 
přispění Královéhradeckého kraje a města Dvůr Králové nad Labem, připravil pro své 
příznivce opět několik vynikajících koncertů.  

První z nich se uskutečnil hned ve středu 1. února v prostorách krčmy „Starý pivovar“, 
kde se svým posluchačům od 19:30 hodin představila výborná britská bluesová zpěvačka 
Zoë Schwarz. Tu na kytaru doprovodil Rob Koral, kolega z kapely Blue Commotion, na 
baskytaru zahrál Tomáš Liška a na bicí Tomáš Hobzek. 

Středa 15. února pak patřila milovníkům koncertů Ondřeje Havelky a jeho Melody 
Makers. Nový pořad s názvem „Bude to jinak! Ještě znamenitější“, který se konal od 19:00 
hodin v Hankově domě, měl u diváků již tradičně velký úspěch. 

Součástí festivalu bylo i divadelní představení „Swing se vrací neboli o štěstí“. 
Uskutečnilo se v sále Hankova domu ve středu 15. března od 19:00 hodin v rámci hry 
v předplatném. Procházka swingovou historií, ve které hráli, zpívali a tančili členové Studia 
Ypsilon Praha, přivedla diváky k poznání, že swing není jen hudba, ale že se při něm zažívá 
i štěstí – a že pro mladé může být objevem a trendem, pro ty dříve narozené zase nestárnoucí 
záležitostí. Vstupné na představení činilo 340, 360 a 380 Kč. 

Program letošního festivalu pak vyvrcholil v pátek 24. března, kdy se v Hankově 
domě od 19:00 hodin uskutečnil velký koncert, na kterém vystoupil královédvorský swingový 
orchestr „Big Band Dvorský“ a mladý orchestr „Ježkovy stopy“, který se zabývá 
předválečnou a válečnou českou swingovou hudbou a jehož originální interpretace se co 
nejvíce snaží přiblížit hudbě 30. let minulého století.  Závěr večera pak patřil „JH Big Bandu 
Hradec Králové“, se kterým jako host vystoupil zpěvák Ondřej Ruml. 

Festival „Dny R. A. Dvorského“ uzavřelo v pátek 31. března „After party – EKG 
JAZZ“ v Penzionu Za Vodou, na kterém od 20:00 hodin vystoupil EKG Jazz ve složení 
Jana Stránská – housle, Petr Stránský – trubka, Dalibor Hanč – bicí, Martin Mádle – 
kontrabas a Petr Mádle – klávesy. XXIII. ročník swingového a jazzového festivalu přinesl 
svým posluchačům a příznivcům nezapomenutelné zážitky a dostál tak své výborné pověsti.  
 
441. koncert KPH 
Salonek Hankova domu přivítal ve středu 8. března od 19:00 hodin v rámci 441. koncertu 
Klubu přátel hudby Duo Bohemiabass – Petra Šporcla (violoncello) & Evu Šašinkovou 
(kontrabas). Umělci divákům představili nejhlubší smyčcové nástroje tak, jak je běžně 
neznají. Zazněly skladby F. Couperina, F. Bendy, J. M. Spergera, Johana Sebastiana Bacha, 
J. Barriera, G. P. Telemanna, Michaela Haydna, Roberta Schumanna a I. Pleyela. 
 
Čiperkové 
Hudební pořad pro nejmenší připravil Hankův dům na neděli 19. března 2017 od 10:00 hodin. 
Čiperkové zpívají písničky (které baví děti i dospělé) jak z vlastní tvorby, tak písničky 
převzaté. Na svých vystoupeních po celé republice učí malé diváky říkanky a tancovat, ze 
svých vystoupení pak podporují i nadační fond Šťastná hvězda. Vstupné 100 Kč. 
 
Podvečer s dechovkou 
Milovníky dechovky čekal v pátek 31. března 2017 od 17:00 hodin v Hankově domě 
„Podvečer s dechovkou“. K dobré náladě hráli a zpívali hudebníci a zpěváci Podzvičinky 
a Táboranky, vstupné 80 Kč.  
Zdroj informací: výtah z programů a plakátů městského kulturního zařízení Hankův dům 
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Městské muzeum 
„Dvůr ve třetím tisíciletí“ 
 Od pátku 10. března se ve výstavním sále Špýcharu uskutečnila 

výstava fotografií JUDr. Jiřího Hegera „Dvůr ve třetím tisíciletí“, která návštěvníkům 
představila, jak se naše město měnilo od přelomu tisíciletí, tzn. od roku 2001 až po 
současnost.  

Ukázala jim tak, jak velkými proměnami město za uplynulých šestnáct let prošlo, jaké 
budovy zde přibyly, které naopak z našeho města zmizely, či co se ve Dvoře za toto období 
změnilo.  

Vstupné na výstavu činilo 20 a 40 Kč. 
 
„Koupě Nového lesa – vznik Braunova Betlému (300 let)“ 
V neděli 12. března skončila ve výstavním sále Staré radnice výstava, dokumentující událost, 
ke které došlo před třemi sty lety a která umožnila vznik unikátního díla – Betlému 
vynikajícího barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna v oblasti Nového lesa. 

Výstava byla zahájena 17. února 2017, vstupné 15 a 30 Kč.  
Zdroj informací: programy Městského muzea Dvůr Králové nad Labem 

 

Programy divadélka Zvoneček a Loutkového divadla 
Klíček Dvůr Králové nad Labem 
Pohádky na děti čekaly ve Špýcharu i v knihovně 
„O Rusalce a vodníkovi“ – loutkovou pohádku pro nejmenší sehrálo v neděli 12. března od 
16:00 hodin v sále Špýcharu městského muzea divadélko Zvoneček. Ve stejný čas a na 
stejném místě pak Zvoneček v neděli 26. března zahrál nejmenším pohádku „O šestinohém 
strašidlu“. Na obě představení bylo vstupné dobrovolné. 

V sálku knihovny Slavoj měly děti možnost navštívit v sobotu 18. března od 15:00 
hodin maňáskovou pohádku „Kocour v botách“, v podání Loutkového divadla Klíček. Po 
dobu vystoupení bylo otevřeno i čtenářské oddělení pro děti.  

Vstupné 10 Kč děti, 20 Kč dospělí. 
Zdroj informací: programy divadélka Zvoneček a Loutkového divadla Klíček Dvůr Králové nad 

Labem 

 

Městská knihovna Slavoj 
Lovci perel 
Ve středu 1. března 2017 byla zahájena soutěž „Lovci perel“. V rámci 
soutěže musí čtenáři přečíst některou z daných knih a správně 

odpovědět na zadané otázky. Za správné odpovědi získají perličku a moriony, které pak 
mohou směnit za zajímavé ceny.  

Soutěž potrvá do pátku 24. listopadu, vyhlášení výsledků 4. ročníku soutěžní hry na 
podporu čtenářské gramotnosti se uskuteční v sobotu 2. prosince 2017 v rámci akce „Den pro 
dětskou knihu“. 
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Quest – výstava 
V prostorách knihovny si návštěvníci od středy 1. března mohli prohlédnout výstavu, která 
jim odpověděla na otázku, co je quest, jak vypadá a bez čeho se neobejde. Výstava potrvá do 
30. dubna 2017. 
 
Proveďte nás městem, právě vaším questem 

Rovněž ve středu 1. března byla v knihovně zahájena soutěž, která trvala do čtvrtka 
30. března a která byla určena všem věkovým kategoriím. Jejím cílem bylo vytvořit pro 
ostatní zábavnou procházku městem nebo jeho okolím. Nejlepší questy budou vyhodnoceny 
a předány do infocentra, kde budou k dispozici návštěvníkům našeho města. 
 
Reiki  
Daniela Roudná – mistr Reiki – seznámila účastníky akce v pátek 3. března od 18:00 hodin 
s nejjednodušší přírodní uzdravující metodou. Vstupné 30 Kč. 
 
Internet pro začátečníky nebo mírně pokročilé 
Od úterý 7. března do středy 29. března byla pro začátečníky i mírně pokročilé připravena 
v hudebním oddělení knihovny výuka internetu. Vložné 200 Kč. 
 
O trénování paměti – Jak na čísla 
Jednu z možných metod, jak si zapamatovat čísla, si zájemci mohli pod vedením ředitelky 
knihovny Marty Staníkové vyzkoušet v sálku knihovny v úterý 14. března 2017 od 
18:00 hodin. Vstup byl zdarma. 
 
Národní parky v USA 
Dr. Ladislav Hanousek představil návštěvníkům přednášky nejen krásy národních parků USA, 
ale ve středu 15. března jim v sálku knihovny od 18:00 hodin poradil i to, jaké dokumenty 
budou ke své případné cestě do USA potřebovat, jak si mohou zapůjčit automobil, natankovat 
benzín, zajistit si individuální ubytování atd. Vstupné 30 Kč. 
 
Pohádkoterapie – Vítáme jaro 
Vynášení Morany i jarní písničky a příběhy čekaly děti ve věku od sedmi let v pátek 
17. března od 13:30 hodin v sálku knihovny. Vstup volný. 
 
Jiří Hájíček – autorské čtení s projekcí 
Pan Jiří Hájíček představil ve středu 22. března od 18:00 hodin v sálku knihovny svůj román 
„Zloději zelených koní“, pojednávající o nelegálním dobývání vltavínů na jihu Čech, podle 
kterého byl vloni natočen i celovečerní film. Součástí autorského čtení byla také informace 
o jeho dalších knihách – „Selské baroko“, „Rybí krev“ nebo „Dešťová hůl“. Vstupné 30 Kč. 
Zdroj informací: programy Městské knihovny Dvůr Králové nad Labem 
 
Studenti Univerzity třetího věku se sešli ve Staré radnici 
Ve středu 8. března 2017 se studenti „Virtuální Univerzity třetího věku“ sešli v dopoledních 
hodinách v konšelské síni Staré radnice, aby z rukou starosty města Ing. Jana Jarolíma 
převzali Pamětní list, dokládající jejich úspěšné absolvování zimního semestru. 
Zdroj informací: VU3V  
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ŠKOLSTVÍ 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Základní škola Schulzovy sady 
Karneval na ledě 
 Karnevalem na ledě v pátek 3. března zakončili žáci prvních až pátých 
ročníků ZŠ Schulzovy sady kurzy výuky bruslení. Děti se každý týden 
scházely na zimním stadionu, aby se pod vedením kvalifikovaných trenérů 

hokejového oddílu mládeže a pedagogů školy zdokonalovaly v bruslení a učily se nové prvky. 
 
Naše zvířátka 
V pondělí 13. března pořádal DDM Jednička pro žáky 3. A a 3. B přednášku „Naše zvířátka“, 
spojenou s projekcí. 
 
„Vítání jara“ 
ZŠ Schulzovy sady uspořádala v sobotu 18. března 2017 akci pro předškoláky, malé školáky 
i jejich rodiče, nazvanou „Vítání jara“. Během ní si od 14:00 do 16:00 hodin mohli všichni, 
v rámci „Dne otevřených dveří“, prohlédnout budovu „B“, navštívit „Tvořivé dílny“, nebo od 
14:00, 14:30 a od 15:00 hodin ukázku výuky ve třídách 1. C a 1. D. Součástí akce bylo 
i opékání vuřtů. 
Zdroj informací: ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní škola Podharť 
Naše zvířátka 
Přednášku „Naše zvířátka“, spojenou s projekcí, kterou pro děti uspořádal 
DDM Jednička, si v pátek 31. března vyslechly také děti z 1. B ZŠ Podharť.  
Zdroj informací: ZŠ Podharť Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní umělecká škola R. A. Dvorského 
Koncertní vystoupení 
„Třídní koncert“ – koncert žáků klavírní třídy Milady Petrášové – se 
v sále školy uskutečnil ve čtvrtek 2. března od 18:00 hodin. Za čtrnáct dnů, 
ve čtvrtek 16. března, rovněž v sále školy se od 18:00 hodin konal 

„Autorský koncert“ – tradiční koncert učitelů hudebního oboru, na kterém se představili se 
svými autorskými skladbami. Slovem provázel Ladislav Peřina. 

„Březnový koncert“ – další z pravidelných koncertů, na kterém vystoupili žáci 
hudebního oboru, se v sále školy uskutečnil ve čtvrtek 30. března od 18:00 hodin. Slovem jej 
provázeli žáci literárně-dramatického oboru.   
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Koncert „Crazy Band“ 
Hudební uskupení „Crazy Band“ pod vedením Vladimíry Matuškové předvedlo pak svůj 
koncert v sále školy v úterý 21. března od 18:00 hodin. Posluchači si vyslechli známé skladby 
světoznámých skladatelů – hrály se nejen rockové či popové skladby, ale i lidové písně. 
 
„Tajemství II“ 
V pondělí 20. března 2017 se od 17:00 hodin v galerii Otto Gutfreunda konala vernisáž 
výstavy žákovských prací pod názvem „Tajemství II“. V hudebním programu vystoupili žáci 
paní učitelky Markéty Mikulkové a pana učitele Tomáše Valtery.  

Výstava byla otevřena od úterý 21. března do pátku 14. dubna 2017. 
Zdroj informací: plakáty ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem 

 

STŘEDNÍ ŠKOLY 

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 
Školní projekt Extra třída 
Ve středu 1. března navštívili žáci 2. C již podruhé obyvatele Domu 
s pečovatelskou službou v Sadové ulici. Zúčastnili se s nimi nejen turnaje 

v deskových hrách (jejichž účelem je především procvičovat zábavnou formou paměť) 
a miniturnaje ve stolním fotbale, ale našli si i čas si se seniory popovídat. Další akce čekají 
studenty i seniory v dubnu.  
Zdroj informací: Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 

 

Střední škola informatiky a služeb Dvůr 
Králové nad Labem 
Módní přehlídka kolekce jaro–léto 

V aule Střední školy informatiky a služeb se v pátek 31. března 2017 uskutečnila od 19:00 
hodin módní přehlídka Pletap s. r. o., kolekce jaro–léto. 

Večerem provedl Josef Mádle, součástí programu bylo i vystoupení taneční skupiny 
Attitude ze Dvora Králové nad Labem, tombola a občerstvení. Vstupné 120 Kč. 
Zdroj: informace SŠIS Dvůr Králové nad Labem 
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ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Dům dětí a mládeže Jednička 
Návštěva základny Letecké policie ČR a Muzea 
čokolády 
V pondělí 6. března se skupinka dětí zúčastnila výletu do Prahy, kde 
navštívila základnu Letecké policie České republiky. Děti si prohlédly 

několik vrtulníků připravených k zásahu, na vlastní oči viděly i vzlet a přistání helikoptéry.  
Poté je již čekala návštěva Muzea čokolády Choco-Story nedaleko Staroměstského 

náměstí, muzea, které bylo oceněno 7. příčkou v žebříčku nejlepších muzeí čokolády na světě. 
Jeho součástí jsou mimo jiné i expozice historických obalů od čokolád nebo ukázky postupů 
při zpracování kakaových bobů a výroby belgických pralinek. Ochutnávka pralinek čekala 
i děti. 
Zdroj: z příspěvku A. Huškové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka 
 
Jarní prázdninový bowling 
Jarní prázdninový turnaj se, opět v herně bowlingu v královédvorském Hotelu Safari, 
uskutečnil ve čtvrtek 9. března 2017. Všichni hráči, které podpořili i rodinní příslušníci, si 
z turnaje odnesli sladkou odměnu, ti nejlepší pak diplom a ceny. Vítězem turnaje se i tentokrát 
stal Jan Ryba. 
Zdroj: z příspěvku D. Kudrnovské z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka 
 
Návštěva televize a rádia 
V pátek 10. března si 18 dětí prohlédlo studia rádií Frekvence 1 a Evropa 2 v Praze i areál 
Kavčí hory, sídlo České televize. Děti se seznámily s historií Kavčích hor, navštívily studia, 
zhlédly krátké snímky o České televizi a mohly si i vyzkoušet práci kameramana nebo se 
vyfotografovat v kostýmech ze známých filmových a pohádkových pořadů.  
Zdroj: z příspěvku V. Málkové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka  
 
Přírodovědná soutěž „Otázky a obrázky“ 
XVI. ročník přírodovědné soutěže „Otázky a obrázky“, určené žákům 4. a 5. ročníků 
základních škol nejen z našeho města, ale i z okolních obcí, se v DDM Jednička konal od 
úterý 14. do pátku 17. března 2017, vždy od 8:00 do 12:00 hodin. Zúčastnilo se jej pět tříd 
žáků ze ZŠ Schulzovy sady a ze ZŠ Podharť a výběr žáků ze ZŠ Bílá Třemešná – celkem 
113 dětí, vložné bylo 10 Kč.  

I tentokrát měli soutěžící poznat z obrázků zástupce naší divoké fauny a odpovídat na 
otázky, týkající se způsobu jejich života, stravy, rozdílnosti příbuzných druhů apod., 
nechyběly ani některé naše byliny a dřeviny. Celkem mohli soutěžící získat 22,5 bodů. Jako 
zpestření byla soutěž doplněna i ukázkou zajímavých nerostů a zkamenělin s výkladem 
o jejich vzniku a výskytu.  

Mezi „čtvrťáky“ byl nejlepší Dominik Kolář ze Základní školy v Bílé Třemešné se 
ziskem 14,5 bodu, v kategorii 5. tříd zvítězil Ondřej Tepera z téže školy, který získal 
18,5 bodu. 
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Předprojekce Juniorfilmu  
Také v letošním roce nabídla DDM Jednička základním a středním školám možnost zhlédnout 
několik vybraných snímků, zaslaných do nadcházejícího – již XXIII. ročníku Juniorfilmu – 
Memoriálu Jiřího Beneše.  

Projekce v kině Svět, která se konala vždy od 8:15 a od 10:15 hodin v pondělí 
20. a v úterý 21. března, se nakonec zúčastnilo 312 žáků z deseti tříd ze ZŠ Schulzovy sady, 
jedné třídy ze ZŠ Strž a ze tří ročníků ZŠ 5. květen.  

„Filmovou ochutnávku“ tvořilo 14 filmů o celkové délce 53 minut. Byly mezi nimi 
snímky animované, hrané, klipy a také jeden dokument. Před každým filmovým představením 
byly děti seznámeny s historií této filmové soutěže, jejími specifiky a kategoriemi, 
připomenuta byla osobnost filmového tvůrce a pedagoga Jiřího Beneše, nechyběla ani 
pozvánka na vlastní soutěž.  
Zdroj: z příspěvků V. Jiřičky z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka  
 
„Mladý kouzelný moderátor“ 
Více než čtyřicítka soutěžících se v českolipském kulturním domě Crystal ucházela v úterý 
21. března o titul „Mladý kouzelný moderátor“. Desátý ročník celostátní soutěže 
v moderování pořádala pro děti a studenty Základní škola Slovanka.  

Bohatý program zahájily workshopy, po nichž již následovala vystoupení soutěžících. 
Ti si do prvního kola měli připravit minutový monolog na téma „Mladý kouzelník“. 
Hodnotila se kreativita, originalita, práce s hlasem a srozumitelnost. Po jejich vystoupení jim 
bylo puštěno video s jejich výstupem a měli za úkol přednést k němu improvizovaný 
komentář.  

Do druhého kola postoupili z každé kategorie vždy tři soutěžící. Museli si vylosovat 
známou osobnost, kterou jim pak ztvárnil porotce, úkolem soutěžícího bylo udělat s touto 
osobností rozhovor. Ze čtyř královédvorských soutěžících se do druhého kola probojovala 
Magdaléna Horková, která v soutěži obsadila třetí místo. 
Zdroj: z příspěvku V. Málkové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka 
 
„Zlaté slunce královédvorské“ a „Juniorfilm – Memoriál Jiřího 
Beneše“ 
V pátek 24. a v sobotu 25. března 2017 se v našem městě konal filmový maraton, který 
propojil VI. ročník soutěže neprofesionální filmové tvorby „Zlaté slunce královédvorské“ 
a XXIII. ročník celostátní soutěže amatérských filmařů – „Juniorfilm – Memoriál Jiřího 
Beneše“.  

V rámci VI. ročníku zemského kola celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby 
„Zlaté slunce královédvorské“ mohli zájemci od 8:30 hodin sledovat v kině Svět pásmo 
animovaných pohádek a od 10:00 hodin je zde čekala soutěžní projekce filmů.  

Od 15:30 do 17:00 hodin se pak, jako doprovodná akce, konaly v aule SŠIS 
profesionální workshopy (Stop motion; Animační dílnička; Virtuální realita; Audiovizuální 
technika v praxi; Kamera na dronu), které vedli lektoři SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky 
z Hradce Králové a další odborníci. Na několika stanovištích se tak bylo možné seznámit 
s tím, i vyzkoušet si to, jakým způsobem vznikají současné filmy, jak a s jakými 
technologiemi a „technickými vymoženostmi“ v současné době pracují filmaři nebo 
animátoři. Možnost na místě rozpohybovat vlastní kresby a vytvořit si tak vlastní animaci, 
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vzbudila údiv i nadšení nejen u dětí, ale i u dospělých, zájem byl ale i o možnosti, které 
filmařům poskytují drony k natáčení nevšedních záběrů, a o další ukázky filmařské techniky. 

V pátek 24. března od 16:00 hodin a v sobotu 25. března od 9:30 hodin pak diváky 
v kině Svět čekal XXIII. ročník celostátní soutěže mladých amatérských filmařů – Juniorfilm 
– Memoriál Jiřího Beneše. Jeho patronem se stal režisér a herec Tomáš Magnusek, hostem 
herečka Patricie Solaříková.  

V VI. ročníku soutěže neprofesionální filmové tvorby „Zlaté slunce královédvorské“ 
získal z královédvorských soutěžících čestné uznání film „Zvířátka v ohrožení“, který byl 
v loňském roce vytvořen na animátorském táboře, pořádaném DDM Jednička, a ve kterém 
byly použity kostičky ze stavebnice LEGO. Film postupuje do celostátního kola. 

V soutěži „Juniorfilm – memoriál Jiřího Beneše“ ocenila odborná porota snímek 
Aleny Huškové, nazvaný „Housenka“, v kategorii 11–14 let ocenila dětská porota Jana 
Jarolíma. 

Mezi nesoutěžními filmy byly promítány i čtyři dokumenty, které v rámci projektu 
Extratřída vznikly na královédvorských školách, a to na ZŠ Strž a ZŠ 5. května.  

Královédvorský filmový maraton se konal ve spolupráci s městem Dvůr Králové nad 
Labem, ŠSIS Dvůr Králové nad Labem a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR 
a Královéhradeckého kraje. Zúčastnili se ho nejen čeští tvůrci, ale své zastoupení zde ve velké 
míře měli i tvůrci slovenští. Vedle všech soutěžících si, za perfektní organizaci, zaslouží 
ocenění i pořadatelé. 
Zdroj: plakát královédvorského festivalu a informace z akce 
 
Jarní kros  
Trasa letošního ročníku jarního krosu, konaného v úterý 28. března 2017, vedla lesem 
v Podharti a byla dlouhá necelý kilometr. Závodu se zúčastnilo 56 závodníků ze ZŠ Podharť, 
ZŠ Schulzovy sady a ze ZŠ a PrŠ z našeho města. Nejrychlejším závodníkem byl Petr Jirásek 
z 5. C ZŠ Schulzovy sady s výsledným časem 2:35 min. 
Zdroj: z příspěvku D. Kudrnovské z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka 

 

ZPRÁVY ZE SPORTU 

Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad 
Labem 
Mistrovství České republiky 

Od pátku 3. do neděle 5. března 2017 se v Českých Budějovicích konalo Mistrovství České 
republiky žactva. Soutěže se zúčastnil i člen královédvorského klubu Štěpán Břeň, a to 
v kategorii nejmladší žáci, ve které se soutěží pouze ve volné jízdě.  

V ní Štěpán v letošní sezoně poprvé překonal hranici dvaceti bodů a umístil se 
z jedenácti soutěžících na 10. místě s poměrně malým odstupem na závodníka na 9. místě. Za 
technické elementy (skoky, piruety, krokové sekvence a choreo spirály) byl dokonce 
ohodnocen jako sedmý nejlepší závodník. 
Zdroj informací: Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem 
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Oddíl Karate – DO Dvůr Králové nad Labem 
„Vamberecký lvíček“ 
Čtyři zlaté, sedm stříbrných a osm bronzových medailí získali malí 
královédvorští karatisté v soutěži „Vamberecký lvíček“. Soutěž se konala ve 

sportovní hale města Vamberk v sobotu 25. března 2017, pořadatelem byl místní SKC Sokol. 
Turnaj byl určen začínajícím závodníkům ve věku od sedmi do třinácti let s omezením 

od 8 do 4 kyu, závodníci mohli startovat v určených a speciálních kategoriích. 
Celkem se soutěže zúčastnilo sto osmdesát závodníků z dvaceti tří klubů z České 

republiky, Slovenska a z Polska. 
Zdroj: informace Oddíl Karate – DO Dvůr Králové nad Labem a SKC Sokol Vamberk 

 

TS Attitude Dvůr Králové nad Labem 
Ples Tajemství temnoty 
V sobotu 4. března 2017 se v sále TS Attitude na Slovanech konal od 20:00 hodin „originální 
legendárně první“ „Ples Tajemství temnoty“. 
Zdroj informací: plakátek TS Attitude Dvůr Králové nad Labem 

 

ZOO DVŮR KRÁLOVÉ 
Pochybné suvenýry 
Na pátek 3. března připadl v letošním roce „Světový den divoké 
přírody“, tedy den, kdy byla podepsána Úmluva o mezinárodním 
obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin (CITES).  

Washingtonská konvence neboli Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými 
druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin byla uzavřena v roce 1973 ve 
Washingtonu. Jejím cílem je kontrolovat celosvětový obchod s ohroženými druhy a chránit je 
tak před hrozbou vyhubení. 

V ZOO Dvůr Králové si tuto událost připomněli již o den dříve, kdy se tu v Galerii 
Tengenenge uskutečnila od 18:00 hodin beseda s Bc. Vladimírem Kroftem z Celní správy 
České republiky o pochybných suvenýrech. Ten posluchače seznámil s tím, co všechno tato 
konvence obnáší a jak se mají vyvarovat jejímu porušování nejen u nás doma, ale i při svých 
návštěvách v zahraničí. Na zahraniční dovolené si totiž cestovatelé mohou svojí neznalostí, 
jaké druhy rostlin a živočichů si mohou dovézt, způsobit mnoho nepříjemností. Úmluvu 
mohou porušovat i tehdy, pokud chovají druhy, které by dle úmluvy chovat neměli. 
Vstup na besedu byl zdarma. 
 
Ostrov Luzon – srdce Filipín 
Další z přednášek, která se v Galerii Tengenenge konala ve čtvrtek 23. března od 18:00 hodin, 
zavedla posluchače na největší a nejvýznamnější z filipínských ostrovů. Ukázala jim nejen 
rušné město Manilu, sopku Taal, vesnice na úpatí posvátné hory Mt. Banahaw a národní park 
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Hundred Islands, ale i pohoří Cordillery, které obývali lovci lebek, terasy pokládané za osmý 
div světa a další zajímavosti tohoto exotického koutu světa. Vstupné zdarma. 
Zdroj informací: ZOO Dvůr Králové nad Labem 
 
Odstranění rohů nosorožcům 
Začátkem března usmrtili neznámí pachatelé ve francouzské ZOO Thoiry nosorožce jenom 
proto, aby mu mohli odřezat roh. Rohovina je totiž vysoce ceněna především v asijských 
zemích, doposud se však toto politováníhodné usmrcování zvířat dělo jen ve volné přírodě.  

Protože však i v minulosti byly zaznamenány případy krádeže rohoviny – trofejí – 
dokonce na našich zámcích a naše země se dle sdělení Celní správy stává stále více 
překladištěm pašeráků, rozhodla se královédvorská zoo zkrátit rohy prvnímu ze svých 
nosorožců.  

Akce se uskutečnila v pondělí 20. března jako jedno z bezpečnostních opatření, kterým 
se zahrada snaží snížit riziko případného útoku na zde chovaná zvířata. V započaté akci chce 
zoo pokračovat.  

 Odstranění rohů zvířata nijak neohrožuje, je to pro ně stejné jako stříhání nehtů u lidí, 
takže jim po čase rohy opět narostou. Ve volné přírodě byly dokonce zaznamenány případy, 
kdy si roh odstranilo samo zvíře. Přesto tento čin zvedl vlnu kritiky a nepříznivých ohlasů 
„milovníků zvířat“ – především na sociálních sítích.   
Zdroj informací: ZOO Dvůr Králové a informace z tisku a Facebooku 

 

DALŠÍ UDÁLOSTI VE MĚSTĚ A V JEHO OKOLÍ 

Změny v obchodní síti našeho města 
V březnu došlo v našem městě k uzavření řady obchodů a provozoven, řada obchodů naopak 
vznikla, nebo se z nejrůznějších důvodů přestěhovala (blíže viz „Fotogalerie událostí a akcí“ 
za měsíc březen).   
 
„Rok českého baroka“ 
Rok 2017 byl vyhlášen Czech Tourismem „Rokem českého baroka“. Těžko bychom v našem 
nejbližším okolí hledali vhodnější destinaci, kde by turisté, kteří se již nemohli dočkat nové 
sezony, mohli „Rok českého baroka“ zahájit lépe – než v Kuksu. 

Díky příznivému počasí byla letošní návštěvní sezona v Kuksu zahájena o měsíc dříve. 
Tato barokní perla na Labi tak své první letošní návštěvníky uvítala již v sobotu 4. března. 
Zatím byl otevřen základní okruh. Během března se prohlídky konaly sice jen o víkendech, od 
dubna ale bude areál v Kuksu návštěvníkům, kromě pondělí, přístupný v běžném 
celotýdenním turistickém provozu. 
Zdroj: Czech Tourismus a informace Hospitalu Kuks 
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Domov sv. Josefa v Žirči 
Masopustní ohlédnutí 
Základní umělecká škola F. A. Šporka v Jaroměři navštěvuje Domov sv. Josefa 
a jeho obyvatele nemocné roztroušenou sklerózou již tradičně začátkem postní 
doby. 

Také v letošním roce se ve vestibulu Domova sv. Josefa i ve společenské 
místnosti nového Domu sv. Damiána sešli v sobotu 4. března od 10:00 hodin zdejší klienti, 
aby přivítali masopustní průvod.  

Diváky pak čekaly nejen staročeské zvyky o Fašanku, písně, scénky atd., ale průvod 
s sebou přivedl i koně a dva medvědy a pozvání přijal také sám nositel jména jaroměřské 
umělecké školy – hrabě František Antonín Špork.  

 Průvod navíc nepřišel s prázdnýma rukama. Přinesl zákusky pro všechny klienty a tři 
pokladničky s částkou 5.065 Kč, kterou darovali jaroměřští občané a za kterou „Domov“ 
koupí polohovací toaletní židli.  
 
„MaRS 2017“ 
 Další zajímavou akcí, jejíž výtěžek podpořil obyvatele Domova sv. Josefa, byl cvičební 
maraton MaRS (Maraton s Roztroušenou Sklerózou). Jeho cílem je společným cvičením 
vyjádřit solidaritu s nemocnými touto těžkou nemocí. I letošní ročník nabídl cvičícím kruhový 
trénink pod vedením rehabilitačních pracovníků.  

V pořadí druhý ročník maratonu se konal v pátek 3. března od 18:00 hodin ve 
cvičebním sále Domu sv. Damiána v Domově sv. Josefa, záštitu nad touto akcí na podporu 
nemocných RS převzal starosta města Dvůr Králové nad Labem Ing. Jan Jarolím. Tváří 
letošního maratonu byla úspěšná česká golfistka Šideri Váňová. 

Z loňského výtěžku dobrovolného vstupného byla pořízena FLOWIN – podložka, na 
které cvičí zdejší nemocní. Z letošního výtěžku plánuje „Domov“ zakoupit dovybavení 
rehabilitace činkami, gymbally, overbally, thera-bandy a dalšími pomůckami.  
 
Přednáška „Řez a roubování ovocných stromů a keřů“ 
V roce 2013 byla v Žirči na ploše staršího zahradnictví nově otevřena „Bylinková zahrada 
Josefa Kamela”, která svým hlavním zaměřením navazuje na středověké klášterní bylinkové 
zahrady. Návštěvníkům umožňuje vedle nákupu rostlin také klidné posezení mezi bylinkami, 
pro některé se může stát i inspirací k vytvoření jejich vlastní zahrady. 

V zahradnictví pracuje tým lidí tvořený zahradníky, pomocnými pracovníky se 
sníženou pracovní schopností (pracují na kratší úvazek) a jedním dobrovolníkem. Ti všichni 
se celoročně starají nejen o bylinkovou zahradu, ale i o okolí Domova svatého Josefa. 

V sobotu 11. března od 8:00 do 11:00 hodin čekala návštěvníky „Bylinkové zahrady“ 
přednáška „Řez a roubování ovocných stromů a keřů“, spojená s praktickou ukázkou řezu. 
Teoretická část se uskutečnila v oranžérii zahrady, praktická část ve školce. Při ní si 
návštěvníci mohli sami vše vyzkoušet. Celou akcí, na kterou vstupné činilo 100 Kč, zájemce 
provedl diplomovaný specialista v oboru zahradní a krajinná tvorba, pan Jan Lonc. 
 
Přednáška o přírodě 
V úterý 7. března se od 15:00 hodin ve společenské místnosti sociálního oddělení „Domova“ 
konala přednáška o přírodě. Denisa Mikešová, nadšená fotografka a milovnice krásy přírody, 
pořádala pro klienty přednášku „Rok v české přírodě“, spojenou s promítáním fotografií.  
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Vítání jara s Arnikou 
O čtrnáct dnů později, v úterý 21. března 2017 od 15:00 hodin, se ve společenském sále 
Domu sv. Damiána uskutečnila tradiční akce, pořádaná Arnikou. Odpoledne plné dobré 
zábavy, soutěží a hudby, spojené s občerstvením, umožnilo účastníkům prožít společné 
příjemné chvíle. 
 
Pouť ke sv. Josefu 
Pouť ke sv. Josefu, patronu Domova sv. Josefa v Žirči, zahájila ve středu 22. března od 13:30 
hodin v kapli kostela sv. Anny mše svatá s hudebním doprovodem. Po ní následovalo 
posezení v Café Damián s kolegy sesterských středisek a prohlídka areálu. 
 
„Camino na kolečkách“ 
V pátek 24. března přišli ve 14:00 hodin do společenské místnosti Domu sv. Damiána 
představit zdejším obyvatelům svůj projekt „Cesta na kolečkách" Jan Dušek a Petr Hirsch. 
Oba čeká 600 kilometrů dlouhá cesta do poutního místa, kterým je město Santiago de 
Compostela ve Španělsku. Posluchači mohli vyslovit i svá přání, která v podobě lampionů 
štěstí oba poutníci v tomto známém poutním místě vypustí.  
 
Muzikoterapie Mgr. Kláry Zdechovské 
Příjemnou hodinku se zpěvem s netradičními nástroji, s nácvikem jemné motoriky a s dobrou 
náladou, tedy s ideálním rozptýlením pro zdejší obyvatele, prožili klienti „Domova“ v úterý 
28. března od 15:00 hodin v Cafe Damián. 
Zdroj: informace Domova sv. Josefa v Žirči 

 

Policie České republiky 
KŘP Královéhradeckého kraje 
Obvodní oddělení PČR Dvůr Králové nad Labem 
Za neplacení výživného mu hrozí i vězení 

Začátkem března oznámila na Obvodním oddělení ve Dvoře Králové nad Labem 36letá žena, 
že její bývalý přítel neplní vyživovací povinnosti vůči jejich nezletilé dceři a kromě několika 
nepravidelných splátek tak od roku 2014 dluží na výživném téměř 60 tisíc korun. Policisté ve 
věci zahájili úkony trestního řízení, v případě prokázání viny hrozí viníkovi vězení s trestní 
sazbou až pět let. 
Zdroj informací: OO PČR Dvůr Králové nad Labem 

 

POČASÍ V NAŠEM MĚSTĚ 
Počasí v měsíci březnu 
Teploty se v měsíci březnu pohybovaly od -3,5 °C (středa 8. března) až do +20 °C (pátek 
31. března).  



104 
 

 Největší rozdíl denních teplot (17,9 °C) byl zaznamenán v pátek 31. března 2017. 
Zdroj informací: meteostanice Gymnázia Dvůr Králové nad Labem  
 

TEPLOTY V BŘEZNU 2017 
DATUM Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota 

1.3.17 + 1,4 °C + 3,3 °C + 6,0 °C 

2.3.17 + 0,8 °C + 4,7 °C + 8,9 °C 

3.3.17    0,0 °C + 4,4 °C + 9,4 °C 

4.3.17 - 1,4 °C + 5,2 °C + 12,9 °C 

5.3.17 + 1,8 °C + 6,9 °C + 10,0 °C 

6.3.17    0,0 °C + 2,3 °C + 7,0 °C 

7.3.17    0,0 °C + 2,3 °C + 5,9 °C 

8.3.17  - 3,5 °C + 0,9 °C + 6,5 °C 

9.3.17  - 0,1 °C + 2,9 °C + 7,0 °C 

10.3.17 + 1,4 °C + 3,7 °C + 6,3 °C 

11.3.17  - 1,7 °C + 3,2 °C + 8,4 °C 

12.3.17 - 1,5  °C + 1,4 °C + 3,4 °C 

13.3.17 - 1,6 °C + 3,1 °C + 9,2 °C 

14.3.17 - 1,6 °C + 3,5 °C + 9,9 °C 

15.3.17 + 0,2 °C + 5,1 °C + 10,9 °C 

16.3.17 - 0,7 °C + 4,9 °C + 11,2 °C 

17.3.17 - 2,3 °C + 5,2 °C + 12,2 °C 

18.3.17 + 0,1 °C + 3,8 °C + 6,8 °C 

19.3.17    0,0 °C + 2,8 °C + 5,8 °C 

20.3.17 + 3,3 °C + 7,9 °C + 10,7 °C 

21.3.17 + 5,8 °C + 8,4 °C + 11,5 °C 

22.3.17 + 2,4 °C + 4,0 °C + 7,4 °C 

23.3.17 + 2,3 °C + 5,5 °C + 7,9 °C 

24.3.17    0,0 °C + 5,7 °C + 8,8 °C 

25.3.17  - 1,7 °C + 4,8 °C + 10,2 °C 

26.3.17 + 0,1 °C + 4,9 °C + 10,1 °C 

27.3.17  - 3,0 °C + 5,7 °C + 14,6 °C 

28.3.17  - 1,6 °C + 8,5 °C + 18,9 °C 

29.3.17 + 0,3 °C + 8,8 °C + 15,6 °C 

30.3.17 + 5,0 °C + 10,2 °C + 15,3 °C 

31.3.17 + 2,1 °C + 11,1 °C + 20,0 °C 
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ZAJÍMAVOSTI Z DOMOVA 

Ptačí chřipka v březnu 
Protože od úterý 28. února 2017 neevidovala Státní veterinární správa v České republice již 
žádné nové ohnisko ptačí chřipky, zrušila ve středu 8. března své nařízení z 10. ledna 
letošního roku, které na celém území republiky až do odvolání zakazovalo pořádání akcí, při 
nichž by docházelo k soustředění většího množství drůbeže nebo ptactva na jednom místě. 
U osmi ohnisek byla také zrušena uzavřená pásma, takže pro chovatele v těchto oblastech již 
přestala platit mimořádná veterinární opatření.  

Ve čtvrtek 9. března ve večerních hodinách ale bylo potvrzeno nové ohnisko ptačí 
chřipky v malochovu drůbeže v obci Dobrá v okrese Frýdek-Místek v Moravskoslezském 
kraji. Chovatel nahlásil úhyn čtyř slepic, vyšetření následně potvrdilo u uhynulé drůbeže 
nákazu. Jednalo se o 38. ohnisko ptačí chřipky, vyhlášené v ČR od začátku letošního roku. 

Chřipka se vyskytuje v celé Evropě, nejvíce postiženými členskými státy EU jsou 
Francie, Maďarsko, Německo, Bulharsko a Polsko. 
Zdroj: výtah z informací Státní veterinární správy 
 
Výměna papírových padesátikorun 
Pátek 31. března 2017 byl posledním dnem, kdy si lidé mohli vyměnit již neplatné papírové 
padesátikoruny. Výměnu však mohli provést pouze na vybraných a určených místech. 
Zdroj: informace České národní banky  
 
Exekuce v České republice 
Na exekucích dluží Češi k poslednímu březnu letošního roku 325 miliard Kč. V průměru činí 
výše jednoho závazku 70 tisíc korun, polovina dlužníků má ale čtyři a více exekucí! 

Mezi dlužníky převažují muži mezi 28 a 48 lety. Nejvíce dlužníků je v Ústeckém 
a Moravskoslezském kraji a v Praze.  

 4 237 exekucí je vedeno z důvodu dlužného výživného, exekuci v České republice 
pak nečelí pouze 5 % vězňů.  
Zdroj: informace ČT24 
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FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ A AKCÍ 
 

Březen 2017 
 

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. Návštěvníci si díky jeho dílům 
mohli udělat představu, jak v době své slávy Braunův Betlém skutečně vypadal. 

 
 
Ve výstavní síni Staré radnice byla výstava 
zahájena vernisáží ve čtvrtek 16. února 
 a trvala až do neděle 12. března 2017. 



107 
 

 
 
Výtvarná soutěž pro děti 
Spolek Braunův Betlém organizoval i výtvarnou soutěž pro děti nazvanou „Koupě Nového 
lesa“, ve které měly děti za úkol ztvárnit příjezd hraběte Šporka na radnici v „Králové 
Dvoře“ před tři sta lety. Do soutěže bylo zasláno 170 kreseb, soutěžilo se ve čtyřech 
kategoriích a odborná porota měla těžký úkol, protože výtvarná dílka byla na vysoké úrovni. 

 
Práce dětí si mohli prohlédnout i ti, kteří se svými záležitostmi navštívili královédvorský 
městský úřad. 
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Změny v královédvorské obchodní síti 
Ke konci prvního čtvrtletí roku 2017 došlo v našem městě ke změnám v obchodní síti. Některé 
obchody svoji činnost ukončily, další se, z nejrůznějších důvodů, přestěhovaly do jiných 
obchodních prostor. K ukončení jejich činnosti přispělo i zavedení EET (elektronické 
evidence tržeb) pro maloobchody a velkoobchody od 1. března 2017. 

 

 

 

 

Ve Švehlově ulici ukončil svoji činnost 
obchod se spodním prádlem „Fantina“ 
(uvolněný prostor později město Dvůr 
Králové pronajalo občanské společnosti 
Krkonoše a Podkrkonoší, která zde provozuje 
jeden z běhů Virtuální univerzity třetího 
věku). 
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Svoji činnost na náměstí T. G. Masaryka ukončila i prodejna klenotů a Salon Lucie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Trafika u ČSAD“ (snímek vlevo) přestěhovala svůj sortiment z kiosku nedaleko 
autobusového nádraží do uvolněného novinového stánku naproti královédvorské poště, kde 
původní provozovatel svoji činnost ukončil. 

 
Krádež surikaty 

 
Technické služby města nahlásily  
OO PČR ve Dvoře Králové nad Labem, 
že z kruhového objezdu u městských lázní 
zmizela jedna ze šesti surikat. Škoda byla 
vyčíslena na částku 6 tisíc Kč. 
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Veletrhy cestovního ruchu 
 

 

Jako člen sdružení Podzvičinsko a svazku 
Královských věnných měst se Dvůr Králové nad 
Labem prezentoval i na různých veletrzích 
cestovního ruchu včetně zahraničí.  
Na snímku veletrh v polské Wrocɫawi. 
 

 

 
Turistické magnety Královských věnných měst 

 
 

Také Královská věnná města vytvořila sběratelsky 
oblíbené turistické magnety. Je jich tolik, kolik je věnných 
měst, každé město má svůj motiv. Spojuje je logo, které 
sběratelé spatří při přiložení všech devíti magnetů vedle 
sebe. 
Magnet s motivem Dvora Králové nad Labem lze zakoupit 
v královédvorském informačním centru. 

 
 

Akce Domu dětí a mládeže Jednička 
Návštěva základny Letecké služby policie ČR a muzea čokolády 
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V pondělí 6. března navštívily 
královédvorské děti v Praze základnu 
Letecké policie České republiky 
a nedaleko Staroměstského náměstí 
i Muzeum čokolády Choco-Story, které 
je sedmým nejlepším muzeem čokolády 
na světě.  

 

 

Jarní kros  
 
Trasa letošního ročníku jarního krosu, konaného 
v úterý 28. března 2017, vedla lesem v Podharti 
a  byla dlouhá necelý kilometr. Závodu se 
zúčastnilo 56 závodníků ze ZŠ Podharť, 
ZŠ Schulzovy sady a ze ZŠ a PrŠ z našeho města. 

 

 
 
Exkurze do rádia a televize 

  

Součástí výletu do Prahy, uskutečněného v pátek 10. března, byla návštěva rádia Frekvence 1 
a Evropa 2. Následoval odjezd na Kavčí hory a exkurze v areálu České televize, kde se 
účastníci seznámili s historií Kavčích hor a prohlédli si studia, kde se natáčí známé pořady. 
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„Mladý moderátor“ 

 

V úterý 21. března se do České Lípy sjela více než čtyřicítka soutěžících 10. ročníku soutěže 
„Mladý moderátor“. Soutěž se skládala ze dvou kol, do druhého kola postoupili vždy tři 
soutěžící z dané kategorie. Z našeho města obhájila 3. místo Magdaléna Horáková. 

 
Juniorfilm a Zlaté slunce královédvorské 
Filmový maraton, který propojil VI. ročník soutěže neprofesionální filmové tvorby „Zlaté 
slunce královédvorské“ a XXIII. ročník celostátní soutěže amatérských filmařů „Juniorfilm – 
Memoriál Jiřího Beneše“, se ve Dvoře Králové nad Labem konal v pátek 24. a v sobotu 
25. března 2017. 
 

 

V porotě zasedl i režisér a herec Tomáš Magnusek, hostem byla herečka Patricie Solaříková.  
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Filmový maraton i všechny doprovodné akce se setkaly s velkým zájmem malých i velkých 
diváků a návštěvníků. 
Foto: 10x archiv DDM Jednička 

 

Slavnostní setkání ve Staré radnici 
 

 

 

Ve středu 8. března 2017 se studenti 
Virtuální univerzity třetího věku sešli 
v konšelské síni Staré radnice 
a z rukou starosty Ing. Jana Jarolíma 
převzali Pamětní list za úspěšné 
absolvování zimního semestru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na titulní straně kroniky událostí v měsíci březnu 2017: model Betlému Matyáše Bernarda 
Brauna v Novém lese, z dílny Leoše Pryšingera (foto kronikářka). 
  

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

 


