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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI 
Zasedání rady města – vybraná usnesení 
Rada města na svém 94. zasedání v úterý 2. května 2017 mimo jiné: 
- schválila poskytnutí dotace Klubu Natura, z. s., Dvůr Králové n. L., a to ve 
výši 10.000 Kč na dopravu v rámci projektu „Přírodovědné expedice na Sicílii 
v termínu od 27. dubna do 8. května 2017“; 

- schválila i poskytnutí dotace ve výši 2.500 Kč místní organizaci Českého rybářského 
svazu, z. s., na úhradu věcných cen na rybářských závodech; 

- schválila realizaci obnovy veřejného osvětlení v rámci akce „Chodníky podél silnice 
III/30012“, a to v rámci hlavní činnosti Technických služeb města Dvora Králové nad 
Labem a v souladu s jejich platnou zřizovací listinou; 

- schválila také vnitřní předpis města číslo 2/2017 – „Pravidla pro pronajímání prostor 
sloužících podnikání a garáží v majetku města Dvůr Králové nad Labem“ – který 
nabyl účinnosti od středy 3. května 2017. 

Zdroj informací: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 94/2017“ 
 
Rada města na svém 95. zasedání v úterý 9. května 2017 mimo jiné: 

- schválila podání žádosti o poskytnutí dotace Královéhradeckého kraje na projekt 
„Zpevňování stanovišť kontejnerů na tříděný odpad ve Dvoře Králové nad Labem“ 
a pověřila starostu města podpisem této žádosti. 

Zdroj informací: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 95/2017“ 
 
Rada města na svém 96. zasedání v úterý 16. května 2017 mimo jiné: 

- schválila záměr podání žádosti o poskytnutí dotace na jednostupňový projekt na 
expozici textilního tisku z rozpočtu Královéhradeckého kraje. 

Zdroj informací: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 96/2017“ 
 
Rada města na svém 97. zasedání v úterý 23. května 2017 mimo jiné: 

- odvolala ke dni 24. května Pavla Krause z funkce vedoucího skupiny nasazení sil 
a prostředků povodňové komise města, Jana Sedláčka z funkce jeho zástupce a Pavlu 
Sklenářovou z funkce člena skupiny týlového zabezpečení ochrany obyvatelstva 
a evakuace povodňové komise města. Ke stejnému datu pak jmenovala Jana Sedláčka 
vedoucím této skupiny. 

- souhlasila se záměrem zhotovení kopie Krista Salvátora do kaple Nejsvětější Trojice 
v Žirči; 

- schválila poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Kč Lince bezpečí Praha; 
- schválila smlouvu o dílo veřejné zakázky „Výměna chlazení plochy zimního stadionu 

ve Dvoře Králové nad Labem“; 
- vzala na vědomí poskytnutí dotace z Ministerstva kultury Domu dětí a mládeže 

Jednička ve výši 70.000 Kč na projekt „Juniorfilm – Memoriál Jiřího Beneše“ „Zlaté 
slunce Královédvorské 2017“ – a na projekt Dvorská Jednička – 13. ročník 
nepostupové přehlídky tanečních kolektivů, dvojic a jednotlivců. 

Zdroj informací: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 97/2017“ 
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Uctění památky obětí 2. světové války 
Pietním aktem u památníku na královédvorském městském hřbitově uctili v  pondělí 8. května 
2017 v dopoledních hodinách zástupci města, dvorská veřejnost, členové klubů vojenské 
historie z našeho regionu, královédvorští skauti, sokolové a členové klubu Legion Veterans 
památku obětí druhé světové války. 

Obětem se poklonil a květiny k pomníku položil i starosta města Jan Jarolím 
a místostarosta Jan Helbich společně s plukovníkem Janem Plovajkem, válečným veteránem, 
účastníkem bojů o Kyjev a Duklu a držitelem Řádu Bílého lva. 

Čestnou stráž u pomníku drželi uniformovaní členové klubů vojenské historie, skauti, 
sokolové a členové pěveckého sboru Záboj, kteří zpěvem státní hymny pietu zakončili. 

Po skončení ceremoniálu na městském hřbitově pak byly květiny položeny 
i k pomníku obětem 2. světové války a květnové revoluce na Wolkerově nábřeží a také 
u ZŠ 5. května. Právě zde, nedaleko školy, ve které byli ubytováni členové Hitlerjugend, bylo 
5. května 1945 zastřeleno a zraněno nejvíce královédvorských občanů. 
 
Dopravní omezení na náměstí T. G. Masaryka 
Od pondělí 15. do středy 24. května 2017 byla v ulicích J. Hory, Švehlova a Palackého 
provedena v rámci reklamace prací oprava povrchů komunikací. Přesto, že povrchy 
komunikací prošly v  minulosti časově i finančně velmi nákladnou rekonstrukcí, na některých 
místech se po provedené rekonstrukci postupně propadla dlažba. Vzniklé nerovnosti proto 
stavbaři nyní odstranili a povrch předláždili. Práce byly realizovány ve třech etapách, v jejichž 
důsledku došlo k uzavírkám jednotlivých opravovaných úseků, a tím i k dočasné změně 
dopravní obslužnosti. 

V rámci první etapy, která byla zahájena v pondělí 15. května, byl opraven úsek v ulici 
Josefa Hory (od odbočky k Šindelářské věži po vjezd na náměstí). V  důsledku toho byl vjezd 
do náměstí T. G. Masaryka uzavřen a objízdná trasa vedla ulicemi Komenského a Švehlova, 
okolo městského úřadu a vyjet z náměstí bylo možné pouze ulicí Palackého. 

Ve druhé etapě, kterou stavbaři dokončili v pátek 19. května v odpoledních hodinách, 
byl uzavřen výjezd do Švehlovy ulice (oprava dlažby z náměstí T. G. Masaryka na výjezdu do 
ulice Švehlova). Pro vjezd do náměstí byla zprůjezdněna ulice Josefa Hory, z náměstí řidiči 
vyjížděli kolem budovy ZUŠ R. A. Dvorského do ulice Palackého. 

Ve třetí etapě, která pokračovala od pátku 19. května od 17:00 hodin do středy 
24. května, byla uzavřena ulice Palackého od výjezdu z náměstí až ke křižovatce nad 
„bránou“. Vjet na náměstí tak bylo možné z ulice Josefa Hory, výjezd z náměstí pak bylo 
možné uskutečnit dvěma směry – kolem budovy spořitelny a budovy ZUŠ R. A. Dvorského 
do Švehlovy ulice nebo kolem budovy městského úřadu rovněž do Švehlovy ulice. 

Řidičům zásobování byl vjezd do náměstí umožněn po dohodě se zhotovitelem prací. 
Oproti předpokládanému termínu (středa 31. května 2017) se plánované opravy, 

k velké úlevě „Královédvoráků“ i návštěvníků města, podařilo dokončit o týden dříve. 
Zdroj: informace města Dvůr Králové nad Labem  
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Dotazník o službách v odpadovém hospodářství 
Odbor životního prostředí připravil na květen, v rámci zlepšení služeb v odpadovém 
hospodářství v našem městě, dotazník o nakládání s odpady. 

Jeho cílem bylo nejen získat informace o spokojenosti občanů v této oblasti, ale 
i získání podnětů, co by v této oblasti mohlo město zlepšit. Dotazník si zájemci o jeho 
vyplnění mohli v papírové podobě vyzvednout na recepci Městského úřadu, na odboru 
životního prostředí nebo v  městském informačním centru, mohli si jej ale také v elektronické 
podobě „stáhnout“ z webových stránek města. 
Zdroj informací: Odbor životního prostředí MěÚ Dvůr Králové nad Labem 

 
Osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2016 
Naše město získalo od společnosti ECOBAT, s. r. o., „Osvědčení o přínosu pro životní 
prostředí za rok 2016“. 

V roce 2016 odevzdali občané města k recyklaci 145 kg použitých baterií, ze kterých 
bylo získáno 94 kg kovonosných druhotných surovin. Ty budou opětovně využity při výrobě 
nových produktů. Baterie obsahují nikl (používá se k výrobě turbín a příborů), ocel (kovové 
konstrukce), mangan (barvení skla, keramiky a tkanin), kadmium (akumulátory), měď 
(elektrické vodiče, chladiče), zinek (střešní okapy, kosmetika, popelnice), olovo (autobaterie), 
kobalt (nástrojová ocel), stříbro (šperky, mince, CD/DV disky) a lithium (které se využívá na 
výrobu dobíjecích baterií a sklokeramických varných desek). 

Tříděním baterií tak i občané Dvora Králové nad Labem přispěli k čistšímu ovzduší, 
vyšší kvalitě vodních toků a k šetření přírodních zdrojů. 
Zdroj informací: Odbor životního prostředí MěÚ Dvůr Králové nad Labem 

 
Dotační program „Dešťovka“ 
Česká republika se v posledních letech potýká s nedostatkem 
spodních vod, v některých oblastech naší republiky malé množství 
srážek způsobilo dokonce to, že obce již nyní zásobují své občany 
pitnou vodou dováženou v cisternách.  

Ministerstvo životního prostředí proto vypsalo nový dotační program, příznačně 
nazvaný „Dešťovka“, v rámci kterého pošle peníze žadatelům – majitelům domů – které tím 
bude motivovat k šetření vodou. Program je tedy určený pro vlastníky nebo stavebníky 
rodinných a bytových domů, kteří na základě technických prostředků zakoupených z tohoto 
dotačního titulu, budou využívat ve svých domácnostech a na svých zahradách srážkové 
a odpadní vody. Například tím, že si na zahradu pořídí nádrž na dešťovou vodu, či si doma 
přečistí vodu odtékající z odpadu umyvadla nebo pračky. Tuto vodu pak využijí k zalévání 
zahrady či ke splachování toalety. Chatařů a chalupářů se státní podpora netýkala. 
Dotace bylo možné získat na: 
1) Zalévání – na pořízení nádrží na zahradu o objemu alespoň dvou tisíc litrů mohli zájemci 
získat dotaci ve výši 50 % (20.000 Kč + 3.500 Kč/m³). 
2) Zalévání a splachování – příspěvek ve výši 30.000 Kč + 3.500 Kč/m³ mohli zájemci 
získat na řešení rozvodů k dalšímu využití dešťové vody například ke splachování. 
3) Zalévání vodou ze sprchy – na pořízení systému, který bude využívat předčištěnou 
odpadní vodu k dalšímu využití, bylo možné získat dotaci ve výši 60.000 Kč + 3.500 Kč/m³. 
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Elektronický příjem žádostí byl zahájen v pondělí 29. května 2017 v 10:00 hodin, 
zároveň byl pro žadatele na webu www.dotacedestovka.cz zveřejněn i přehled nejčastějších 
otázek včetně odpovědí a dotační kalkulačka, na které si zájemci mohli spočítat, jak velkou 
nádrž si budou muset pořídit a kolik mohou na vybraný systém získat peněz. 

K rozdělení bylo k dispozici 100 milionů Kč pro zhruba 2 300 žádostí. Dle sdělení 
Ministerstva životního prostředí ale již za 28 hodin – v úterý 30. května – byla tato částka 
žadateli vyčerpána. Předpokládá se však, že mnoho žádostí bude pro chyby a neúplné 
podklady do 30 dnů vyřazeno, takže si žadatelé budou moci podat žádosti nové. Navíc se 
připravuje druhá výzva programu „Děšťovka – léto 2017“. 
Zdroj informací: Ministerstvo životního prostředí ČR 
 
Další z aktivit královédvorských studentských zastupitelů  
V sobotu 20. května 2017 se v lokalitě u Léčebny zrakových vad („oční školy“) uskutečnil 
úklid pozemků, které vytipovali pracovníci královédvorského odboru životního prostředí 
městského úřadu a který zorganizovali studentští zastupitelé našeho města. 

Úklid, kterého se zúčastnili žáci a studenti všech královédvorských základních 
a středních škol i Základní školy a Praktické školy Dvůr Králové nad Labem a ke kterému 
studentští zastupitelé vyzvali i zvolené zastupitele města, patřil k jedné z aktivit, jež chtějí 
studentští zastupitelé uskutečnit v letošním roce v rámci druhého ročníku svého působení. 
Zdroj: informace města Dvůr Králové nad Labem a studentského zastupitelstva  

 
Částečná uzavírka ulic R. A. Dvorského a Sadová 
I v roce 2017 pokračovala v našem městě rekonstrukce plynového vedení a domovních 
přípojek. Od 15. května do 30. září 2017 byly rekonstrukční práce realizovány v ulici 
R. A. Dvorského a v ulici Přímá, kde v důsledku toho byla provedena částečná uzavírka 
komunikace, a dopravní provoz byl veden jedním jízdním pruhem. 

Vzhledem k tomu, že se v této lokalitě nachází Dětské centrum a Dům s pečovatelskou 
službou, obracela se městská policie na řidiče s žádostí, aby respektovali dočasné dopravní 
značení a při průjezdu ulicemi R. A. Dvorského, Sadová, Přímá a Zborovská byli opatrní. 
 
Byla zahájena oprava mostu Jana Palacha 
Práce na opravě mostu Jana Palacha, které provádí společnost EUROVIA CS, a. s., byly 
zahájeny počátkem měsíce května. Stavbaři zpočátku pracovali na spodní části stavby, takže 
docházelo jen k občasnému omezení provozu.  

Od středy 10. května 2017 ale byl most pro veškerou dopravu uzavřen s tím, že 
předpokládaná doba uzavírky by měla trvat minimálně pět měsíců. Protože most Jana Palacha 
je v našem městě důležitým dopravním spojením, po jeho uzavření se doprava ve Dvoře 
Králové značně zkomplikovala. 

Nákladní doprava ve směru na Hostinné byla vedena ulicemi Nedbalova, Vrchlického 
a Nerudova. Ve směru od Hostinného byla odkláněna ulicemi Fügnerova a Sladkovského 
k „oční škole“ tak, aby objízdné trasy byly pro nákladní dopravu pouze jednosměrné. 

Pro firmy, které mají své sídlo v ulici Na Slovanech, pak byla nákladní doprava 
vedena kolem kostela sv. Jana Křtitele, v této lokalitě tím ale došlo ke snížení počtu 
parkovacích míst.  

Během opravy mostu Jana Palacha zůstal pro přejezd z jedné strany Labe na jeho 
druhou stranu pro veškerou dopravu k dispozici pouze most Jana Opletala na Denisově 

http://www.dotacedestovka.cz/
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náměstí. V důsledku toho došlo i ke zhuštění dopravy, a to jak na Benešově nábřeží, tak 
v ulicích 17. listopadu, 28. října nebo v ulici Heydukova. 

Jelikož také přechod přes řeku Labe po mostě Jana Palacha je velmi frekventovaný 
(používají jej při své chůzi z/do města chodci ze sídliště Strž, z Benešova nábřeží, návštěvníci 
ZOO, žáci ZŠ Strž, studenti SŠIS atd.), byl pro chodce zajištěn náhradní přechod po 
provizorní lávce, umístěné vedle rekonstruovaného mostu. Uzavření mostu se jich tak téměř 
nedotklo a nemuseli Labe přecházet až po lávce, spojující ulice Poděbradova a Eklova. 

A jak oprava mostu Jana Palacha bude probíhat? Stavbaři na most položí novou 
železobetonovou desku, na kterou na koncích mostu navážou přechodové desky. Na 
konzolových částech desky budou nové železobetonové chodníkové římsy, na jejichž okrajích 
bude osazeno ocelové zábradlí. Na místě dosavadního revizního schodiště bude nová 
železobetonová opěrná zeď. Spodní část mostu stavbaři staticky zajistí, odstraní nejvíce 
poškozené výztuže a doplní výztuže nové. V rámci opravy mostu bude provedena i obnova 
komunikace, která zůstane dvoupruhová, obousměrná, dojde také k úpravě chodníků. 

Město Dvůr Králové nad Labem za opravu mostu uhradí částku 7,6 milionů Kč, na 
stavební práce přispěl dotací ve výši 5 milionů Kč Královéhradecký kraj. 
Zdroj informací: město Dvůr Králové nad Labem 
 
Společenská kronika 
Noví občánci města 
V měsíci květnu 2017 se v našem městě narodilo šestnáct nových občánků – pět holčiček 
a jedenáct chlapců. 
Zemřelí 
Ve Dvoře Králové nad Labem zemřelo v tomto měsíci šestnáct osob – z tohoto počtu bylo 
deset královédvorských občanů (čtyři ženy a šest mužů). 
Jubilea 
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili v květnu s gratulací a květinou dvacet 
sedm občanů při jejich životních jubileích. 
Sňatky 
Své „ano“ si v květnu řekly čtyři páry. V tomto období pak jeden manželský pár oslavil 
stříbrnou svatbu. 
Vítání občánků 
Ve Staré radnici bylo v květnu slavnostně přivítáno dvanáct novorozených občánků našeho 
města – osm holčiček a čtyři chlapci. 
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 v měsíci 

květnu 2017 celkem 247 přestupků. 
  

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=717432&x=250&y=250&hash=3bf529b2ae86b5be89e79202ff695b73&ratio=1
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Druh zásahu květen 2017  
 BESIP přestupky               122 
 Překročení nejvyšší povolené rychlosti                 24 
 Veřejný pořádek (přestupek)                 16 
 Součinnost s PČR, MěÚ,...                 13 
 OZV o volném pohybu psů                    4 
 Občanské soužití (přestupek)                   2 
 Majetek (přestupek)                   9 
 Ztráty a nálezy   4 
 Trestný čin 1 
 Prevence (opatření a úkony) 9 
 Pomoc v nouzi 3 
 Doručení písemnosti 7 
 Odchyt zvířete (opatření) 9 
 Stížnosti 8 
 Pokuty v blokovém řízení 56 
 Na místě nezaplacených blokových pokut 13 
 Předáno Policii ČR 4  
 Předáno na správní odbor MěÚ 2  
Zdroj: informace Městské policie Dvůr Králové nad Labem 

 

Městské vodovody a kanalizace  
Dvůr Králové nad Labem 
Opravy vodovodu a kanalizace 
V  pondělí 22. května 2017 byly v ulici Pod Lesem zahájeny práce, při 
nichž byla provedena výměna celého úseku kanalizace a vodovodu 

v chodníku, částečně pak byla provedena jejich výměna ve vozovce a v zeleném pásu vedle 
chodníku. Práce byly prováděny bez omezení provozu dodávky vody a provozu kanalizace. 

Z důvodu havárie páteřního vodovodu DN200 došlo v neděli 28. května po 13. hodině 
k odstávce vodovodního řadu v ulici Sladkovského, v části ulice Libušina a v ulici 
Fügnerova. Práce na odstranění havárie započaly po vytyčení kabelových sítí v ranních 
hodinách v pondělí 29. května, z důvodu opravy byla pro dopravu uzavřena ulice 
Sladkovského a ulice Fügnerova. Po dobu trvání odstávky vodovodního řadu měli odběratelé 
k dispozici cisternu s pitnou vodou, vzniklá závada byla ještě téhož dne odstraněna.  
Zdroj: informace MěVaK Dvůr Králové nad Labem 
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KULTURA VE MĚSTĚ 

Městské kulturní zařízení Hankův dům 
Královédvorský majáles 2017 
Bohatý program Královédvorského majálesu 2017 pokračoval 
i v pondělí 1. května 2017. 

V 10:00 hodin se představil swingový orchestr BANDA DI FESTE konzervatoře 
z Pardubic, v 11:30 hodin mladá pop rocková kapela DILEMA, ve 13:00 hodin WE ON 
THE MOON, kapela z Brna, a v 15:00 hodin JELEN. Součástí majálesu byla i vystoupení 
mažoretek ZUŠ R. A. Dvorského, skupiny ATTITUDE a ANGELES DANCE GROUP. 

Pořady v neděli 30. dubna i v pondělí 1. května provázel Josef Mádle, majáles oživil 
také stánkový prodej a lunapark na náměstí Odboje. 
 
„Pankrác 45“ 
Napínavá hra Švandova divadla Praha, v podání Kláry Cibulkové, Réky Derzsi, Andrey 
Buršové, Bohdany Pavlíkové a Evy Josífkové, zavedla diváky do pankrácké věznice na konci 
léta 1945. V jedné cele jsou zde uvězněny a čekají na svůj další osud židovka Julie, dívka 
napomáhající odbojové akci parašutistů – Hana Krupková, neznámá žena a tehdejší hvězdy 
filmového plátna – herečky Adina Mandlová a Lída Baarová. 

Hru v předplatném zhlédli diváci v sále Hankova domu ve čtvrtek 4. května od 19:00 
hodin, vstupné 340, 360 a 380 Kč. 
 
Michal je Pajdulák 
Dětské představení Michala Nesvadby uvedl Pragokoncert v sále Hankova domu v neděli 
21. května 2017 od 10:30 hodin. Vedle zábavy, nabídlo představení dětem i soutěže 
a dárečky. Vstupné 159, 179 a 199 Kč. 
 
Jarní koncert Smíšeného pěveckého sboru Záboj 
Hosty „Jarního koncertu Smíšeného pěveckého sboru Záboj“ byl komorní sbor Gymnázia 
Dvůr Králové nad Labem a soubor Crazy Band ze ZUŠ R. A. Dvorského.  
Již 442. koncert Klubu přátel hudby se uskutečnil v sále Hankova domu ve středu 24. května 
2017 od 19:00 hodin, vstupné 100 Kč.  
 
Svět 
Ve středu 31. května měli zájemci možnost zhlédnout v sále Hankova domu od 18:00 hodin 
Akademii tanečního oboru ZUŠ Hostinné.  
Zdroj informací: program a plakátky Městského kulturního zařízení Hankův dům Dvůr Králové n. L. 
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Městské muzeum 
Pohádky pro nejmenší 
Loutkovou pohádku „Potopený zvon“ sehrálo v sále Špýcharu 

v neděli 7. května 2017 od 16:00 hodin divadélko Zvoneček. 
Další pohádka, „Kašpárek u Ježibaby“ – v podání stejného divadélka – čekala na 

děti v neděli 21. května od 16:00 hodin. Na obě představení bylo dobrovolné vstupné. 
 
Výstava „Královédvorští včelaři“ 
Více informací nejen o výstavě, ale i o historii královédvorského včelařského svazu v kapitole 
Zájmová činnost/Český svaz včelařů, o. s., Dvůr Králové nad Labem/Včelařství na 
Královédvorsku/ této kroniky. 
Zdroj: informace Městského muzea Dvůr Králové nad Labem 

 

Městská knihovna Slavoj 
Prodejní výstava RNDr. Dany Holečkové 
Od úterý 2. května 2017 se mohli návštěvníci v prostorách knihovny 
seznámit s tvorbou RNDr. Dany Holečkové, bývalé ředitelky 

královédvorské zoo. Její tvorba se zaměřuje zejména na malby zvířat různými technikami, její 
výtvarný ateliér vytváří a nabízí i sešity „Portréty zvířat“, pexesa, kalendáře atd. 

 
Setkání akční skupiny žen 
Další ze setkání akční skupiny, určené pro matky dětí do patnácti let a samoživitelky, se 
v sálku knihovny uskutečnilo v úterý 16. května 2017 od 9:00 do 12:00 hodin. Tentokrát se 
setkání zaměřilo na to, jak založit spolek a jiné právní uskupení; jak žádat o grant, dotaci nebo 
sponzoring; jak si rozdělit role v týmu a jak strategicky plánovat. 

 
Základy první pomoci 
V sálku knihovny se ve středu 17. května od 17:00 do 21:00 hodin konal kurz první pomoci, 
ve kterém záchranáři zdravotnických záchranných služeb provedli jeho účastníky základní 
teorií, ale především praktickým nácvikem. Účastníci kurzu obdrželi certifikát o jeho 
absolvování, cena kurzu byla 600 Kč. 

 
Pohádkoterapie: Dědovy říkanky 
Dětem od sedmi let byla v pátek 19. května 2017 od 13:30 hodin určena pohádkoterapie 
„Dědovy říkánky“. Přečetly si v ní knížku plnou básniček – hádanek o zvířátkách, které děti 
mohou potkávat nejen na dvorku, ale i ve volné přírodě nebo v zoologické zahradě. Vstup 
volný. 
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Ženské tělo a jeho zdroj nevyčerpatelné síly, lásky a ženskosti 
Seminář Sylvie Pokorné byl zaměřen na to, jak odložit hluboko uložené emoce, které 
programují to, zda bude daná osoba šťastná, svobodná a milující, i na to, jak získat zpět 
ženskost a sílu. Konal se v pátek 19. května 2017 od 18:00 hod. v sálku knihovny, vstupné 
dobrovolné, účastníci si s sebou měli přinést i svoji oblíbenou květinu. 

 
Křest knihy „Kouzelný Les Království“ 
Ve středu 24. května se od 18:00 hodin uskutečnil v sálku knihovny křest knihy Petra 
Havránka „Kouzelný Les Království“. Pohádkový, veršovaný příběh, do kterého se zapojují 
také pohádkové bytosti, přenesl čtenáře do raného středověku a vyprávěl mu o lásce mladého 
zemana Jakoubka z Hůrky a šlechtické dcerky Markétky z Lipé, kterou do Lesa Království 
unesou lapkové. Součástí bylo i autorské čtení. Vstupné zdarma. 
Zdroj: informace Městské knihovny Slavoj Dvůr Králové nad Labem 

 

ŠKOLSTVÍ 

MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Zápisy do městských mateřských škol 
V  měsíci květnu se konaly zápisy dětí do královédvorských mateřských škol Drtinova 
a Elišky Krásnohorské i do jejich odloučených pracovišť. 

Zápisu se zúčastnilo celkem 129 dětí, někteří rodiče byli se svými dětmi u zápisu 
v obou zařízeních. Z uvedeného počtu bylo 108 dětí přijato k celodenní docházce a u 16 dětí 
bylo jejich přijetí zatím přerušeno a přijaty budou až po doplnění některých chybějících údajů. 
Pět dětí pak k předškolní docházce přijato nebylo, a to proto, že nebyly splněny zákonné 
povinnosti související se zápisem.  

Zatímco před čtyřmi lety nemohly být do předškolních zařízení přijímány děti, kterým 
nebyly tři roky, a na umístění do mateřské školy čekalo v našem městě více než 200 dětí, ve 
školním roce 2017/2018 budou „mateřinky“ navštěvovat i všechny dvouleté děti, o jejichž 
umístění měli rodiče zájem.  

Ve středu 14. června 2017 byla ještě volná místa v MŠ Lipnice, MŠ Roháčova, 
MŠ Dvořákova, MŠ Žireč, MŠ E. Krásnohorské a ve speciálních třídách v MŠ Slunečná. 

Protože městské školy své kapacity nenaplnily, musely ředitelky v některých 
případech přikročit k organizačním změnám. V obou mateřských školách tak budou nejmenší 
děti navštěvovat méně početné třídy a počet dětí se bude snižovat i ve třídách, které budou 
navštěvovat individuálně integrované děti se speciálními potřebami. Situace s kapacitou 
našich školek se tak změnila zcela podle předpokladu a s ohledem na demografický výhled. 

V letošním roce se rodiče dětí také poprvé setkali s novinkou, kterou přinesla novela 
školského zákona. Dle § 34, odst. 1, školského zákona: „od počátku školního roku, který 
následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky 
dítěte, je předškolní vzdělávání povinné a zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě 
k zápisu k předškolnímu vzdělávání“. 



160 
 

Na základě tohoto ustanovení se, podle údajů z evidence obyvatel, nedostavilo k zápisu 
v mateřských školách v  našem městě se svými rodiči 22 dětí, které mají odpovídající věk 
a splňují tak povinnost navštěvovat předškolní vzdělávání. Oddělení školství a památkové 
péče odboru školství, kultury a sociálních věcí Městského úřadu ve Dvoře Králové nad 
Labem nyní prověřuje, jaké měli rodiče dětí důvody, že tuto povinnost nesplnili. 
Zdroj informací: Oddělení školství a památkové péče Odboru školství, kultury a sociálních věcí MěÚ 

Dvůr Králové nad Labem a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Základní škola Schulzovy sady 
„Krásy lesa“ 
Až do středy 3. května 2017 bylo možné odevzdávat v budově „B“ 
ZŠ Schulzovy sady práce kolektivů i jednotlivců do výtvarné soutěže „Krásy 
lesa“, na téma zajímavosti Lesa Království. Technika byla libovolná, 

soutěžilo se ve čtyřech kategoriích – mateřské školy, žáci 1.–3. ročníků; 4.–6. ročníků a 7.–
9. ročníků. 

Soutěž pořádala ZŠ Schulzovy sady ve spolupráci s Lesy ČR. Ve čtvrtek 11. května 
2017 byly práce v rámci akce „Den lesů“ vyhodnoceny a vystaveny na Hájemství. 
Zdroj informací: ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní škola Podharť 
Návštěva zahraničních studentů 
Od pondělí 15. do pátku 19. května hostila škola skupinu osmi zahraničních 
vysokoškolských studentů. Projekt EDISON má za cíl spojovat lidi odlišných 
kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných 

zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru. 
A tak Ani z Gruzie, Wenxuan z Číny, Julia z Ukrajiny, Lamiya z USA, Dagmar 

z Mexika, Dhwani z Indie, Abdulla z Bahrajnu a Xueqi ze Singapuru navštěvovali jednotlivé 
třídy, představovali jim život ve svých zemích a snažili se žáky motivovat k diskusím a ke 
hrám. 

Ve středu celý projekt zpestřil kulturní trh Global village, v rámci kterého se žáci 
mohli dozvědět další zajímavosti nejen z kultury, ale i z kuchyní jednotlivých států. Někteří 
z žáků se odvážili různé delikatesy z tamních jídel i ochutnat. 

Žáci na oplátku své hosty v pondělí provedli městem a navštívili s nimi i kostel 
a kostelní věž. V úterý odpoledne s nimi zavítali do královédvorské zoo, ve středu navštívili 
přehradu Les Království a ve čtvrtek bowling U Laušmanů. V pátek již studenti pokračovali 
ve své cestě po České republice – na jinou školu. 

Projekt dětem umožnil setkat se s lidmi ze zajímavých zemí a zároveň si zlepšit své 
znalosti cizího jazyka.  
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Exkurze v pekárně Katka 
Ve čtvrtek 25. května navštívili žáci 2. B pekárnu Katka v Podharti. Prohlédli si přípravu těsta 
na chleba, jeho zpracování a pečení a vyzkoušeli si výrobu housek a rohlíků. Seznámili se 
s výrobou zákusků, které i ochutnali, a každý z nich si vypracoval těsto a smotal sýrovou 
housku. Ty jim pak po upečení přivezla do školy pracovnice pekárny.  
Zdroj informací: ZŠ Podharť Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní umělecká škola R. A. Dvorského 
„Zastavení“ 
Do pátku 12. května se v galerii Otto Gutfreunda konala výstava 
výtvarníka Pavla Rajdla pod názvem „Zastavení“. 

Malý koncert dechařů 
Malý koncert dechařů se ve čtvrtek 4. května 2017 od 18:00 hodin uskutečnil v sále školy. 
Koncert pořádali učitelé se svými žáky. 
 
Plenér Vieste v Itálii 
Žáci výtvarného a tanečního oddělení se od pátku 5. do neděle 14. května 2017 zúčastnili 
pracovního soustředění ve Vieste v Itálii, navštívili i Pompeje a městečko Monte st. Angelo. 

Žáci výtvarného oboru své prožitky zachycovali ve svých kresbách, seznámili se i se 
starou fotografickou technikou. Tanečnice se pak věnovaly choreografii a procvičovaly různé 
taneční styly. 
 
Jarní koncert 
V  sobotu 6. května 2017 vystoupili sólisté i žáci a učitelé školy v různých seskupeních 
od 14:00 hodin na koncertě v kostele sv. Josefa v Dubenci. 
 
Týden otevřených dveří 
Od pondělí 15. do pátku 19. května, od 13:00 do 17:00 hodin, se konal nejen zápis a talentové 
zkoušky nových uchazečů o studium v různých oborech, ale školu si mohli prohlédnout také 
zájemci ze široké veřejnosti. 
 
„Člověk a zvíře“ 
V úterý 16. května byla od 17:00 hodin v galerii Otto Gutfreunda vernisáží zahájena výstava 
výběru prací studentů kurzu Keramického studia Jarmily Tyrnerové v Kohoutově. Slovem 
návštěvníky provedl Ladislav Peřina, v hudebním programu vystoupili učitelé ZUŠ.  
 
Třídní koncert 
Malí i velcí zpěváci a zpěvačky, keyboardisté a pěvecký sbor Carpe Diem se posluchačům 
představili na „Třídním koncertu“. Konal se od 18:00 hodin v sále školy, v pondělí 22. května 
2017.  
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Přehlídka „Oči dokořán“ 
Od čtvrtka 25. do pátku 26. května 2017 se v Hankově domě uskutečnilo krajské kolo 
soutěžní přehlídky výtvarných oborů „Oči dokořán 2017“, jako 13. Národní přehlídka 
základních uměleckých škol Královéhradeckého kraje. 

Učitelé základních uměleckých škol, vyučujících výtvarnou výchovu, na tuto 
přehlídku do Hankova domu přivezli výsledky své práce za poslední tři roky. 
 
Květnový koncert  
Ve čtvrtek 25. května 2017 se také od 18:00 hodin konal v sále školy další z pravidelných 
koncertů, na kterém vystoupili žáci hudebního oboru. Slovem návštěvníky tradičně provedli 
žáci literárně-dramatického oboru. 
 
Vystoupení hudebního uskupení Crazy Band 
„Den Lipnice“ se na hřišti v Lipnici uskutečnil v sobotu 27. května 2017. V odpoledních 
hodinách na něm vystoupilo i hudební uskupení Crazy Band, které pro své posluchače zahrálo 
světoznámé skladby a melodie.  
 
„ZUŠ Open 2017“ 
V rámci celostátní akce s názvem „ZUŠ Open 2017“ – happeningu, k němuž se připojilo 
celkem 350 základních uměleckých škol, které se v jeden den ve veřejných prostorech po celé 
České republice představily veřejnosti – připravila i královédvorská Základní umělecká škola 
R. A. Dvorského na úterý 30. května 2017 program pro své posluchače a diváky. 

Jak již bylo řečeno, programy a vystoupení žáků ZUŠ probíhaly na veřejných 
prostranstvích. Program naší ZUŠ byl ale ojedinělý díky prostředí, ve kterém se odehrával. 

Od 10:00 do 17:00 hodin si totiž zájemci mohli vychutnat nabízené divadelní 
představení, vystoupení souborů školy, sólová vystoupení, účast v hudebních a tanečních 
dílnách nebo prohlídku výstavy prací výtvarného oboru, a to v amfiteátru a v Galerii Zdeňka 
Buriana v královédvorské zoo. 

V 10:00 hodin byla celá akce zahájena v amfiteátru zoo a hned poté mohli diváci 
zhlédnout představení hudebního, tanečního a literárně-dramatického oboru s názvem „Jak to 
chodí v hlavě?“ Od 11:15 hodin se pak střídala vystoupení žáků klavírního a kytarového 
oddělení a souboru Flauti Dolci v  hlavní budově zoo – v Galerii Zdeňka Buriana – v 11:15; 
v 13:45; v 15:15 a také v 16:15 hodin. 

V budově Africké školy zoo se diváci od 13:00 do 16:00 hodin mohli zúčastnit dílen 
hudebního a tanečního oboru, nebo si prohlédnout výstavu prací výtvarného oboru. 

Amfiteátr zoo jim od 11:45 hodin nabídl vystoupení hudebního uskupení Crazy Band; 
od 12:35 hodin vystoupení pěveckého sboru Carpe Diem; od 13:15 hodin představení LDO; 
od 14:00 hodin vystoupení akordeonového souboru Komořinka; ve 14:30 hodin Glass 
Pinnacie; od 14:50 hodin vystoupení žesťového souboru PlechBand; od 15:30 hodin koncert 
Komorního orchestru; v 16:00 hodin koncert saxofonisty Ondřeje Pelána a od 16:30 hodin 
Silmaril. 

Škola návštěvníkům na vystoupení svých žáků nabízela i zvýhodněné vstupné. Ten, 
kdo si ve škole vyzvedl příslušnou kartičku, měl nárok na snížené vstupné – děti 50 Kč; 
dospělí pak 155 Kč; nositelé průkazu ZTP 50 Kč a jejich doprovod mohl akci navštívit 
zdarma. 
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„ZUŠ Open“ pořádal Nadační fond Magdaleny Kožené a základní umělecké školy 
v České republice, záštitu nad touto akcí převzali například ministr kultury ČR Mgr. Daniel 
Herman; odcházející ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřina Valachová; 
rektor Akademie múzických umění v Praze doc. Jan Hančil, Ph.D.; rektor Janáčkovy 
akademie múzických umění v Brně Prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D., nebo předseda Svazu 
měst a obcí ČR Mgr. František Lukl, MPA. Hlavními mediálními partnery byly Česká 
televize a Český rozhlas. 

Akce naší ZUŠ se v zoo setkala s velkým zájmem, a to nejen u svých příznivců, ale 
také u klasických návštěvníků zoologické zahrady, kterým připravila nevšední zážitek. 
Zdroj informací: výtahy z programů ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem 

 

STŘEDNÍ ŠKOLY 

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 
„Zlatá koruna“ putuje i do našeho města! 
K dlouhodobým prioritám Královéhradeckého kraje (dále KHK) patří i podpora 
volnočasových aktivit dětí a mládeže prostřednictvím nestátních neziskových 

organizací a jejich dobrovolných pracovníků. Proto již třetím rokem KHK oceňuje jejich 
dlouhodobou práci s dětmi a mládeží. 

Po dvou úspěšných ročnících tak v letošním roce vyhlásil i III. ročník oceňování 
dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží „Zlatá koruna Královéhradeckého kraje“. 

Návrhy na nominaci mohla do 15. února 2017 podávat na předepsaném nominačním 
formuláři společně s požadovanými přílohami kterákoliv právnická osoba. Dobrovolníkem, 
který mohl získat „Zlatou korunu“, pak musel být pracovník, který danou činnost (za kterou 
byl navrhován na ocenění) vykonával zcela zdarma. Dle pravidel mohlo získat cenu „Zlatá 
koruna Královéhradeckého kraje“ celkem patnáct osob. 

Ve středu 10. května 2017 převzala v sále Jana Letzela na Krajském úřadě v Hradci 
Králové z rukou Mgr. Martiny Berdychové, poslankyně a náměstkyně hejtmana pro oblast 
školství, kulturu a sport, plaketu „Zlatá koruna Královéhradeckého kraje” RNDr. Jana 
Dobroruková, profesorka Gymnázia Dvůr Králové nad Labem a vedoucí Klubu NATURA. 
Ocenění získala za dlouholetou dobrovolnou práci s mládeží, pořádání přednášek, táborů 
i expedic a přípravu vzdělávacích a populárně naučných materiálů a knih. Gratulujeme! 
Zdroj: informace KÚ KHK  
 
Férová snídaně NaZemi 
V sobotu 13. května 2017 se zájemci o „Piknik za banány“ mohli v 9:30 hodin sejít v zahradě 
královédvorského gymnázia a „férově posnídat“. 

Férová snídaně NaZemi je celorepublikovým piknikovým happeningem na podporu 
lokálních a fairtradových pěstitelů. Pro účastníky je to příležitost jak nejen strávit zajímavé 
dopoledne, ale i jak podpořit myšlenku odpovědné spotřeby. Letošní ročník byl banánový, 
akce usilovala o to, aby fairtradové banány byly v českých obchodech běžně k dostání. 
Zdroj informací: plakátek akce NaZemi 
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ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Dům dětí a mládeže Jednička 
Noc na hvězdárně 
Každoročně pořádá DDM Jednička v Úpici oblíbenou akci Noc na hvězdárně, 
o kterou je velký zájem. Letošní návštěva hvězdárny se uskutečnila od pátku 

5. do soboty 6. května 2017. 
V pátek její účastníky čekalo od 20:00 hodin promítání a zajímavé vyprávění 

o hvězdách, souhvězdích, planetách sluneční soustavy i o zajímavostech z kosmonautiky. 
I když byla tentokrát větší oblačnost, podařilo se pozorovat hvězdářským dalekohledem 
Měsíc, Jupiter a v sobotu i Slunce.  

Nevšedním zážitkem pro všechny účastníky byl bezesporu nocleh v přednáškovém 
sále hvězdárny. 

V sobotu pak následovala prohlídka venkovních prostor – místa, kde je umístěn 
seismograf na měření zemětřesení, prostor, kde se předpovídá počasí, měří srážky nebo 
rychlost větru, Slunečního domku, ve kterém jsou umístěny všechny měřicí přístroje 
související se Sluncem, prohlídka nejstaršího, ale stále funkčního dalekohledu atd. Nechybělo 
ani pozorování ze střechy hvězdárny a v kopuli planetária. Pobyt na hvězdárně pak 
účastníkům zpestřilo opékání vuřtů, hry a sportování na hřišti. 
 
„Primahrátky“ v Jedničce 
Jedna z  největších akcí Jedničky pro děti, mládež i „dospěláky“ se v areálu Domu dětí 
a mládeže uskutečnila v sobotu 13. května 2017 od 14:30 do 18:00 hodin. 

Již 7. ročník nabídl i letos množství různých zajímavostí. Jeho návštěvníci si mohli 
opět vyzkoušet rozmanité aktivity, soutěže, nechybělo malování na obličej, žonglování, 
tvoření, trampolína, skákací hrad, lanové překážky, bublinárium, IQ koutek, šlapací autíčka, 
Kulíškova herna apod. Akce se uskutečnila za finanční podpory Královéhradeckého kraje 
a také v rámci projektu „Neznáme se, poznáme se“, který je spolufinancován z prostředků 
EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis. 
Zdroj informací: DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem 
 
10. ročník Kuličkiády  

Ve středu 17. května 2017 se u altánku v parku Schulzovy sady sešlo sedmdesát osm 
závodníků ze ZŠ Schulzovy sady a Základní školy a Praktické školy ze Dvora Králové nad 
Labem, kteří si přišli vyzkoušet opomíjený sport – cvrnkání kuliček. 

Úkolem závodníků 10. ročníku Kuličkiády o Zlatou putovní kuličku bylo dopravit do 
důlku deset kuliček – nejprve jejich hodem a následně cvrnkáním. Rozhodující pro výsledné 
pořadí byl počet „cvrnků“, které soutěžící potřebovali k tomu, aby kuličky dostali do důlku. 

V letošním ročníku dosáhl nejlepšího výsledku žák 1. A ZŠ Schulzovy sady Adam 
Ševců. K tomu, aby dopravil do důlku všechny kuličky, potřeboval pouhých dvanáct „cvrnků“ 
a stal se tak na rok držitelem „Zlaté putovní kuličky DDM Jednička“. 

Cvrnkání kuliček ale neodolali ani pořadatelé či doprovody žáků a mimo soutěž si 
kuličky zacvrnkali i oni. 
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Turnaj Špuntů 
V sobotu 27. května proběhl v DDM Jednička další ročník šachového „Turnaje Špuntů“, který 
je určen především začínajícím malým šachistům. 

Zahrát si přijelo přes čtyřicet mladých šachistů z Hradce Králové, z Jičína, z Náchoda, 
Rožnova, Hořic, z Hronova, Rychnova nad Kněžnou, Choustníkova Hradiště, z Žernova, 
Trutnova, Vysokého nad Labem, z Javornice, Veltrub a z Police nad Metují. Nechyběly 
samozřejmě ani děti ze šachového kroužku DDM Jednička. 

Pořadí závodníků bylo určeno podle kategorií uvedených v propozicích, hru řídil 
hlavní rozhodčí Mgr. Jiří John a rozhodčí Ing. Petr Čechura a Ing. Jiří Wenke. Bedlivě ji také 
sledovaly doprovody šachistů z řad rodičů a trenérů. Při slavnostním vyhodnocení byli 
nejlepší hráči oceněni diplomy, figurkami a cenami. Ani hráči, kteří se umístili na dalších 
místech, ale neodcházeli s prázdnou, každý si odnesl drobnost, oceněn byl i nejmladší 
účastník turnaje. 
Zdroj: z příspěvků D. Kudrnovské z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka 
 
Okresní kolo dopravní soutěže 
DDM Jednička uspořádal v měsíci květnu, ve spolupráci s Besipem, Dopravním 
inspektorátem Policie ČR Trutnov, Městskou policií ve Dvoře Králové nad Labem, 
zdravotnickou školou v Trutnově, autoškolou Neumann a žáky ze SŠIS Dvůr Králové nad 
Labem, tradiční okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů. 

Soutěž se skládala z písemného testu z pravidel provozu na pozemních komunikacích, 
z jízdy po dětském dopravním hřišti, jízdy zručnosti (ve které se ověřují dovednosti žáků 
z ovládání jízdního kola v obtížnějších jízdních podmínkách) a z poskytování první pomoci. 
Na namaskovaných figurantech a v modelových situacích si v ní děti teoreticky vyzkoušely 
svoji schopnost jak ošetřit zraněného. 

V letošním roce soutěžilo osm týmů – z královédvorské ZŠ Podharť a ZŠ Strž, dále ze 
ZŠ Úpice-Lány, ze ZŠ Školní Vrchlabí a z DD, ZŠ Dolní Lánov. 

Do krajského kola postoupily obě královédvorské školy: za I. kategorii – ZŠ Strž 
(David Valeš, Dominik Nohejl, Eliška Jansová a Anna Čtvrtečková). Za II. kategorii – 
ZŠ Podharť (Lucie Dušková, Adéla Hermanová, Václav Lokvenc a Vojtěch Polák). 
Zdroj: z příspěvku L. Pospíšilové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka 
 
Zlatá tužka 
Ve středu 10. května 2017 se v sále Špýcharu městského muzea uskutečnilo slavnostní 
vyhodnocení XXII. ročníku celostátní literární soutěže „Zlatá tužka“, kterého se zúčastnili 
ocenění mladí autoři se svými rodiči i pedagogy. Hosty akce pak byla místostarostka města 
Mgr. Alexandra Jiřičková a Mgr. Jiří Bašta, šéfredaktor měsíčníku Krkonoše + Jizerské hory. 

Slavnostní vyhodnocení zahájila místostarostka města, po ní pak V. Jiřička 
z DDM Jednička všechny účastníky seznámil s historií i současností soutěže. 

Program pokračoval předáním cen a diplomů. 
Soutěž byla rozdělena na kategorii A (10–12 let); kategorii B (13–15 let) a kategorii C. 

Všechny kategorie se dělily na podkategorie „Veršování“ a „Příběh“. V každé podkategorii 
byly oceněny tři nejlepší práce a uděleno čestné uznání. 

Potěšitelné je, že mezi oceněnými byla i Natálie Jirsáková ze ZŠ Schulzovy sady Dvůr 
Králové nad Labem, která v kategorii A – „Veršování“ (10–12 let) obsadila se svojí básní 
„Sám, nepochopen“ krásné druhé místo. 
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Následovalo zajímavé povídání Mgr. Bašty o tom, jak vznikl časopis „Krkonoše + 
Jizerské hory“ a po malém občerstvení si účastníci také prohlédli naše město. 

Čekal je děkanský chrám sv. Jana Křtitele, „rukopisná kobka“, bývalé místnosti 
pověžného a výhled z ochozu věže. Druhým navštíveným místem byla firma Ozdoba, kde 
sledovali foukání, barvení i ruční malování vánočních ozdob. Prohlídku města pak všichni 
završili exkurzí do ZOO Dvůr Králové, kde se dozvěděli zajímavé informace ze života 
surikat, krmili žirafy síťované a navštívili i Darwinovu stanici, kde si mohli vzít do ruky 
agamy a korálovky. 

Literární soutěž „Zlatá tužka“ zaznamenala v letošním roce nejen zvýšený počet 
zaslaných prací, ale i růst jejich kvality. Soutěže se zúčastnilo 164 autorů, kteří poslali celkem 
181 prací. Velkým příslibem do budoucna je množství nových autorů, kteří se navíc již při své 
premiéře dokázali prosadit mezi oceněné. 
Zdroj: z příspěvku V. Jiřičky z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka 

 

Mateřské centrum Žirafa Dvůr Králové nad 
Labem 
Z vybraných akcí 
Vzdělávání maminek – návrat do práce 

Ve čtvrtek 4. května od 10:30 do 11:30 hodin se v MC Žirafa konala přednáška Mgr. Pavly 
Merklové, která účastnicím nabídla možnost zapojení se do projektu „Vzdělávání praxí“. 
Přednáška byla určená maminkám, které se po mateřské nebo rodičovské dovolené chystají 
k návratu do práce. Zapojení do tohoto projektu by mělo zvýšit jejich možnosti uplatnění na 
trhu práce. Vstupné 40 Kč. 
 
První pomoc – krvácení 
O týden později lektorka Klára Nováková seznámila posluchačky se zásadami první pomoci 
a správnými postupy ošetření případných úrazů dětí. Vstupné 40 Kč. 
 
Pečeme s láskou aneb Máj je lásky čas 
Ve čtvrtek 25. května od 10:00 hodin maminky v MC Žirafa pekly, zatímco děti vytvářely 
origami. Vstupné 40 Kč. 
Zdroj: výtah z programů MC Žirafa Dvůr Králové nad Labem 

 

Český svaz včelařů, o. s., Dvůr Králové nad Labem 
Včelařství na Královédvorsku 
V 19. století docházelo na území naší dnešní republiky k zakládání nejrůznějších 
spolků, mimo jiné i spolků včelařských. Včelařství požívalo vážnost i v našem 

městě a včelaři Václav Gottwald, Jan Puš a Bedřich Tinus jsou například uváděni i v seznamu 
členů „Výboru žijících synů a dcer královédvorských“, který uveřejnil v roce 1867 Viták. 
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Počátkem roku 1892 zaslali královédvorští včelaři „Zemskému ústřednímu spolku pro 
Království české“ dopis, ve kterém mu sdělují, že by chtěli založit místní včelařský spolek 
také v našem městě, a prosí proto, v souladu s předpisy tehdejšího spolkového zákona, 
o zaslání stanov. 

Dne 27. února 1892 byly stanovy do našeho města skutečně odeslány s tím, že je nutné 
je pětkrát opsat, každý arch opatřit patnáctikrejcarovým kolkem a s okolkovanou, přiloženou 
žádostí je prostřednictvím hejtmanství zaslat na místodržitelství. 

Dne 13. března 1892, ve dvě hodiny odpoledne, se pak v přízemí (ve druhé třídě) 
tehdejší dívčí školy konala ustavující schůze „Včelařského spolku pro Dvůr Králové n. L. 
a okolí“, které se zúčastnilo třináct včelařů. Prvním předsedou spolku byl zvolen obchodník 
Josef Patzák. 

Královédvorský včelařský spolek vyvinul hned od počátku svého založení velice 
bohatou činnost, ať již se jednalo o přednáškovou a osvětovou činnost, výchovu školních 
dítek, podporu různých nadací i „Fondu pro vdovy a sirotky po padlých vojínech“, o snahy 
o ochranu životního prostředí atd. Významným způsobem se do dějin spolku zapsal 
královédvorský městský zahradník, pan Václav Vít, pokladník a později i jednatel spolku 
a okresní pomolog. Více než sto let tak obyvatelé našeho města při své chůzi podél koryta 
řeky Labe chodí kolem lip a divokých akátů, které se v hojném počtu vyskytují i v samotném 
městě. I ony jsou památkou na zapáleného včelaře, pana Víta, díky němuž byl tímto 
způsobem získán dostatek potravy pro včely, nahrazen nedostatek nezdaněného (krmného) 
cukru pro včely ve válečném období a získaný med mohl alespoň trochu zlepšit neutěšenou 
zásobovací situaci obyvatelstva i výživu dětí v období první světové války. 
Ve dnech 5. července až 16. srpna 1936 se ve Dvoře konala „Tekstilní a krajinská výstava“. 
Včelaři se na ní představili expozicí v sále a přilehlé chodbě v prvním poschodí budovy 
tehdejšího královédvorského reálného gymnázia. K vidění zde byly nejen včelařské potřeby, 
ale i výrobky a produkty – med, medovina, perníkové pečivo, předměty z vosku atd. 
V botanické zahradě školy pak byla vysázena medonosná květena, která měla zajistit dostatek 
potravy pro včelstva, umístěná v nejrůznějších druzích úlů – počínaje dutým stromem 
(košnicí, klátem) až po moderní úly s velkozámkem. Expozice se těšila mimořádné oblibě 
návštěvníků, o čemž svědčí návštěvnost i množství prodaného medového pečiva a medoviny. 

Výrobu medového pečiva si zájemci mohli zkusit i na kurzu ve dnech 30. června až 
2. července 1936. Práci včelařů ocenila v průběhu výstavy Zemědělská rada a Zemědělská 
jednota, která řadě královédvorských včelařů předala diplomy a čestná uznání. Odbor 
zužitkování medu pak od včelařského ústředí obdržel bronzovou medaili. 
Zdroj informací: výtah z článku „Včelařství na Královédvorsku“, Ing. Dagmar Krsková, Dvůr 

Králové nad Labem, Vlastivědné čtení o našem městě i jeho okolí 
č. 13/1998,  s. 28–34 , vydavatel město Dvůr Králové nad Labem 

 
Výstava „Královédvorští včelaři“ 
Při příležitosti oslav 125. výročí založení „Včelařského spolku pro Dvůr Králové n. L. 
a okolí“ (nyní Český svaz včelařů, o. s., Dvůr Králové nad Labem) byla ve čtvrtek 25. května 
2017 ve výstavní síni Špýcharu městského muzea zahájena výstava „Královédvorští včelaři“, 
na níž se návštěvníci z řad včelařů i z řad široké veřejnosti dozvěděli mnoho podrobností 
o historii spolku i o jeho současné činnosti. Výstavu uspořádal Svaz ve spolupráci 
s Městským muzeem. 

Vedle výrobků z včelího vosku, včelařského vybavení a dalších zajímavostí, tak 
návštěvníky upoutal také unikátní skleněný pohár ve tvaru včelího úlu od hraběte Harracha, 
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historické i moderní úly, živé včely v proskleném úlu atd. Výstava, kterou doplňovaly 
velkoplošné panely s  informacemi o včelím společenství, jeho poslání v přírodě i o včelích 
produktech, trvala do pátku 16. června 2017. 

Vstupné 20 Kč (snížené vstupné) a 40 Kč. 
Zdroj: informace Českého svazu včelařů, o. s., Dvůr Králové nad Labem a Městského muzea Dvůr 

Králové nad Labem 

 

Klub kaktusářů Dvůr Králové nad Labem 
Otevírání sezony Klubu kaktusářů 2017 
Od pátku 19. do neděle 21. května 2017 se v prostorách Penzionu Za Vodou 
tradičně uskutečnilo tentokrát již XXII. mezinárodní symposium příznivců 
pěstování kaktusů a jiných sukulentních rostlin – Otevírání sezony 2017.  

Co do velikosti je akce největší jarní akcí svého druhu, pořádanou v České republice. 
Hlavní program pro veřejnost se uskutečnil v sobotu 20. května, kdy byl pro návštěvníky 
od 8:00 do 12:00 hodin připraven prodej rostlin včetně rostlin exotických z celého světa 
a potřeb pro jejich pěstování. Vstupné na celý den bylo 20 Kč. 

Od 13:30 hodin si pak v salonku penzionu zhruba čtyřicet zájemců o pěstování 
exotických rostlin i milovníků cestování vyslechlo cyklus přednášek z cest za rostlinami po 
celém světě, doplněných zajímavými fotografiemi. 

Akci pořádal Klub kaktusářů Dvůr Králové nad Labem za podpory města Dvůr 
Králové nad Labem. 
Zdroj informací: Klub kaktusářů Dvůr Králové nad Labem, z. s., a z návštěvy akce 

 

ZPRÁVY ZE SPORTU 

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem 
YOUTH ATHLETICS – Sokol Grand Prix 
V pondělí 8. května 2017 se v Kolíně, na atletickém stadionu M. Tučka 
v Borkách, konal 9. ročník celorepublikového atletického mítinku pro 
mládež, Youth Athletics – Sokol Grand Prix. Soutěžili v něm starší žáci 

a žákyně a dorostenci a dorostenky. 
Mítinku se zúčastnilo i družstvo atletů královédvorského Sokola, které si v konkurenci 

vedlo úspěšně a z atletických soubojů si přivezlo dvě medaile – stříbrnou za skok daleký 
a bronzovou za skok vysoký. Mladí královédvorští atleti získali také několik 4. míst – za skok 
daleký, skok vysoký a hod oštěpem, vytvořili si i řadu osobních rekordů. 
Zdroj informací: TJ  Sokol Kolín 
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Štafetový pohár 
Ve středu 3. května dosáhlo hned několik úspěchů na okresním kole Štafetového poháru 
v Trutnově družstvo běžců ze Schulzových sadů. 

Malá osmičlenná štafeta získala v soutěži bronzové umístění, velká štafeta obsadila 
čtvrté místo a smíšená štafeta získala stříbrné medaile. Celá šestnáctičlenná skupina pak 
celkově získala pohár za druhé místo. V tomto družstvu bylo deset královédvorských sokolů 
a sokolek. 
Zdroj informací: TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem 

 

Eldorádo – oddíl Tubrodel Dvůr Králové 
nad Labem 
Kuličkiáda – Crazy Mem Riál 

V pátek 19. května 2017 se od 17:00 hodin konala u altánku v Schulzových sadech 
10. oddílová Kuličkiáda – Crazy Mem Riál, které se mohli zúčastnit i rodiče a kamarádi členů 
oddílu. 
Zdroj informací: plakátek oddílu Tubrodel Dvůr Králové nad Labem 

 

ZOO DVŮR KRÁLOVÉ 

Dokument „Poslední zvířata“ 
Zoologická zahrada Dvůr Králové se podílela i na vzniku zahraničního 
dokumentu o nejohroženějších zvířatech planety. 
Poprvé byl dokument promítán 22. dubna na filmovém festivalu Tribeca 
v New Yorku a jeho uvedení se u novinářů i široké veřejnosti setkalo 

s velkým zájmem. Mezinárodní premiéra se pak v kanadském Torontu uskutečnila ve čtvrtek 
4. května 2017. 

Snímek režisérky Kate Brooks „Poslední zvířata“ (The Last Animals) zachycuje 
vybíjení velkých afrických savců, jako jsou nosorožci a sloni, a pokusy o jejich záchranu. 
Snahou filmu je napomoci k omezení nelegálního obchodu s ohroženými druhy a k zamezení 
jejich zabíjení. 

Součástí filmu je tak i příběh severních bílých nosorožců. Práce na filmu trvaly tři 
roky. V době jejich zahájení bylo na světě ještě sedm kusů těchto zvířat, v současné době 
zbývají v keňské Ol Pejetě poslední tři nosorožci (dvě samice a samec), které patří naší 
královédvorské zoo a které sem v roce 2009 zoologická zahrada převezla v naději, že 
v přirozenějších podmínkách bude jejich reprodukce probíhat rychleji, což se však zatím 
nepotvrdilo. 

Evropská premiéra snímku je plánována na festivalu dokumentárních filmů v britském 
Sheffieldu v první polovině června. 
Zdroj informací: ZOO Dvůr Králové  
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DALŠÍ UDÁLOSTI VE MĚSTĚ A V JEHO OKOLÍ 

Oprava komínu v bývalém textilním areálu Tiba Zálabí 
V měsíci květnu prováděla pražská firma SARPOS za pomocí lan, jistící techniky, 
speciálního komínového lešení a na objednávku majitele areálu – firmy Textil Invest, kontrolu 
a částečné opravy komínu s vodojemem, součásti bývalého textilního areálu Tiba Zálabí. 
Zdroj informací: firma Sarpos, Praha  

 

Fotosoutěž „Podkrkonoší 2017“ 
Při příležitosti „Otevírání letní sezony na Zvičině“, v sobotu 6. května 2017, byl vyhlášen také 
IX. ročník fotosoutěže, tentokrát na téma „Podzvičinsko očima fotografa“. 

Do soutěže, která nebyla rozdělena na kategorie, se mohl přihlásit kdokoliv, věk ani 
profese nebyly omezeny. Soutěžní fotografie měly být zaměřeny na městské, obecní, sakrální 
a přírodní památky, turistické zajímavosti, život ve městě atd. na území Podkrkonoší – 
Podzvičinska. Každý soutěžící mohl přihlásit pouze pět soutěžních snímků. 

Uzávěrka soutěže byla stanovena na pondělí 18. září 2017, vyhlášení výsledků soutěže 
se uskuteční v sobotu 14. října 2017 v rámci akce „Zavírání turistické sezony na Zvičině“, 
součástí bude i výstava soutěžních fotografií. 
Zdroj informací: www.podkrkonosi.eu 

 

Hasičský záchranný sbor České republiky 
„Den otevřených dveří“ 
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje uspořádal v hasičské 
stanici v Zátopkově ulici ve Dvoře Králové nad Labem v pondělí 8. května od 
9:00 do 17:00 hodin „Den otevřených dveří“. Při příležitosti svátku sv. 
Floriána, patrona hasičů, si návštěvníci mohli prohlédnout nejen prostory 

hasičské stanice, ale i vystavenou požární techniku a vybavení. Z řad královédvorské 
veřejnosti se tato akce setkala s velkým zájmem nejen malých návštěvníků, kteří si vystavená 
hasičská auta mohli prohlédnout i uvnitř jejich kabin, ale také dospělých. 

K vidění byla rovněž historická stříkačka „Dobrovolného hasičského sboru“ a vozidlo 
„Požárního útvaru Dvora Králové nad Labem“. 

V úterý 9. května od 9:00 do 17:00 hodin byly prohlídky rezervovány pro 
organizované skupiny – školy a mateřské školy, ty si ale hasičskou stanici a techniku mohly, 
po telefonické domluvě, prohlédnout i kterýkoliv další den. 
Zdroj informací: HZS Královéhradeckého kraje  
  

http://www.podkrkonosi.eu/
http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=702153&x=800&y=599&hash=7149fc351594ff5523091c8917f8a380&ratio=1
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Policie České republiky 
KŘP Královéhradeckého kraje 
Obvodní oddělení PČR Dvůr Králové nad Labem 
HelicopterShow 

Členové Policie ČR KŘP KHK z místního oddělení se v sobotu 13. května 2017 zúčastnili na 
královéhradeckém letišti populární akce Helicopter show. 
Zdroj informací: zprávy Policie ČR, OOPČR Dvůr Králové nad Labem 

 

Psí útulek Dvůr Králové nad Labem 
„Běhejme a pomáhejme útulkům“ aneb 1. ročník přespolního 
orientačního běhu 
První ročník přespolního – orientačního běhu „Běhejme a pomáhejme útulkům“ se uskutečnil 
v sobotu 13. května 2017. Pro účastníky, malé i velké „podporovatele“ královédvorského 
psího útulku, byla připravena tří kilometrová trasa se šesti stanovišti. 

Startovalo se od 10:00 do 13:00 hodin, startovné pro děti do 15 let bylo dobrovolné, 
dospělí uhradili částku 100 Kč. Záleželo na každém, jak uvedenou trasu absolvoval, ale nikdo 
jistě nelitoval toho, že se akce zúčastnil. Ve 13:00 hodin se konalo vyhlášení vítězů a žádný 
z účastníků neodešel s prázdnou. Jako doprovodný program bylo připraveno venčení psů, 
jízda na koni i možnost opékání uzenin. 

Výtěžek celé akce ve výši 10.597 Kč byl věnován na nákup potřeb pro psí obyvatele 
královédvorského útulku, konkrétně na nákup zateplených oblečků, granulí, obojků, vodítek 
a dalších potřebných věcí. 
Zdroj informací: Psí útulek Dvůr Králové nad Labem 

 

Občanské sdružení FURT VENKU!!  
Dvůr Králové nad Labem 
Zábavné odpoledne 

Zábavné odpoledne nejen pro děti, ale i pro dospělé, rodiče a příznivce, se uskutečnilo 
v sobotu 13. května 2017 od 14:00 hodin. Zájemci se sešli na autobusové zastávce 
u nemocnice. Zatímco pro děti byly připraveny hry, „dospěláci“ vytvářeli umělecké dílo 
z toho, co jim nabídla příroda. 
 
Návštěva u ptačích hnízd 
Na procházku s Kamilem Hromádkou a dalšími odborníky, spojenou s vyprávěním a ukázkou 
odchytu ptáků, pozval Lesní klub Občanského sdružení Furt venku!! všechny zájemce 
v sobotu 20. května 2017. Sraz byl v základně klubu od 9:00 hodin. 
Zdroj informací: plakátky Lesního klubu Furt venku!! Dvůr Králové nad Labem 
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Vítání ptačího zpěvu ve Dvoře Králové nad Labem 
Na jaře roku 1983 se v anglickém Birminghamu sešli obdivovatelé ptáků 
a symbolicky přivítali návrat ptačího zpěvu po dlouhém zimním období. 
Akce se postupně rozšířila do celé Evropy a v roce 1992 se k ní připojila 
také Česká republika. Hlavním organizátorem se pak stala Česká společnost 
ornitologická (ČSO). 

První květnový víkend se tedy brzy ráno vydávají milovníci přírody na více než stovce 
míst naslouchat ptačímu zpěvu pod vedením zkušených ornitologů. 

V našem městě se jeho milovníci mohli sejít v neděli 7. května 2017 v 6:30 hodin na 
parkovišti u hřbitova a pod vedením člena ČSO, Kamila Čiháka, si projít cca tři až 
čtyřkilometrovou trasu a poslechnout si nejen ptačí zpěv, ale i zajímavosti o migraci, hnízdění 
a ochraně ptáků, nebo zhlédnout ukázku odchytu a kroužkování ptáků. 
Zdroj informací: Česká společnost ornitologická a plakátek akce ve Dvoře Králové nad Labem 

 

Dětská skupina Luční koníci Dvůr Králové nad Labem 
Setkání s lučními skřítky a vílami 
Děti od tří do šesti let a jejich rodiče či příbuzní byli v neděli 14. května od 15:00 hodin 
srdečně zváni na procházku po Hrubých lukách, spojenou se setkáním a hrami s místními 
skřítky a vílami i s vyprávěním o nově vznikající dětské skupině Luční koníci. 
Zdroj informací: plakátek dětské skupiny Luční koníci 

 

Domov sv. Josefa v Žirči 
„Camino na kolečkách“ 
Kardinál Dominik Duka požehnal v úterý 2. května 2017 Janu Duškovi ze Dvora 
Králové nad Labem a dalším poutníkům před jejich dlouhou cestou do poutního 
místa Santiago de Compostela. 

Tato Cesta Svatého Jakuba – Camino de Santiago – patří již tisíce let mezi 
nejvýznamnější poutní cesty v Evropě. V roce 1987 ji Evropská rada vyhlásila první 
Evropskou kulturní cestou a UNESCO ji v roce 1993 zařadilo na Seznam světového 
kulturního dědictví. Cesta symbolizuje misijní cestu sv. Jakuba před téměř dvěma tisíci lety 
z Jeruzaléma na Iberský poloostrov. Tento světec, který se stal patronem poutníků, byl v roce 
44 našeho letopočtu uvězněn a sťat mečem. Podle legendy bylo jeho tělo pohřbeno 
v nejzápadnějším cípu Pyrenejského poloostrova, na místě, kde se dnes rozkládá Santiago 
de Compostela. Různé varianty cest vedou v současnosti celou Evropou. Spojují je kostely, 
zasvěcené sv. Jakubovi. 

Symbolem poutníků je Svatojakubská mušle, která má léčit nemoci a přinášet štěstí 
těm, kdo si při svém putování tuto mušli koupí, nebo si ji posbírají na pobřeží. Do 
poutnického průkazu dostávají poutníci v ubytovnách a v nejvýznamnějších místech razítka, 
všichni poutníci jsou pečlivě evidováni. Cestu je možné absolvovat pěšky, na kole či na koni. 
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K získání dekretu o absolvování je potřeba ujít minimálně posledních 100 kilometrů 
nebo ujet posledních 200 kilometrů k hrobu apoštola.  
 
Královédvorák Jan Dušek, který trpí progresivní formou roztroušené sklerózy, se 
na Svatojakubskou pouť vydal ve středu 10. května 2017 na invalidním vozíku společně se 
svým devítiletým synem, několika přáteli a malým filmovým štábem, který celou cestu 
zaznamená v celovečerním dokumentu „Camino na kolečkách“. Organizátorem cesty je 
známý poutník Petr Hirsch. 

Smyslem dokumentu i cesty samotné je ukázat, že na vozíku život lidí nekončí a že 
i v těžké životní situaci je možné překonávat překážky. Film by měl také rozšířit povědomí 
o roztroušené skleróze, kterou má v ČR diagnostikovánu více než 20 000 i velmi mladých 
pacientů. 

Na cestu, dlouhou 600 kilometrů, poutníkům finančně přispěla velká řada subjektů či 
jednotlivců (vybráno bylo 204.509 Kč), mezi dárci nechybělo ani naše město, které 
Janu Duškovi schválilo finanční částku ve výši 9 tisíc Kč na zakoupení letenek na zpáteční 
cestu. 

Pouť se koná pod patronací Českého velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu 
svatého Lazara Jeruzalémského, to cestu podpořilo finančně, materiálně i morálně. Díky 
spolupráci se španělským velkopřevorstvím řádu budou mít poutníci zajištěnu podporu i při 
samotném putování Španělskem. 
Zdroj informací: Domov sv. Josefa v Žirči a přednáška VÚ3V „Cestování, co jste možná nevěděli“ 
 
Vystoupení kapely Atarés 
Středa 31. května 2017 byla připomínána jako „Světový den roztroušené sklerózy“. 

Domov sv. Josefa tak na tento den nejen pro své klienty, ale také pro ostatní zájemce, 
připravil od 18:00 do 19:30 hodin v Bylinkové zahradě Josefa Kamela benefiční koncert, na 
němž vystoupila pražská skupina Atarés. Ta vystupuje převážně na lodi a hraje latinsko-
americké rytmy. Bylinková zahrada příjemnou atmosféru koncertu ještě umocnila, hodinu 
před zahájením koncertu byl pro návštěvníky připraven i zážitkový program, při kterém mohli 
na vlastní kůži poznat to, jak se žije lidem s roztroušenou sklerózou.  

Dobrovolné vstupné bude použito na nákup žebřin pro zdejší nemocné. 
Zdroj informací: Domov sv. Josefa v Žirči 
 

Královédvorskem povede Svatojakubská cesta 
V současné době existují v České republice tři trasy poutní Svatojakubské cesty, 
které navazují na síť evropských tras, končících ve španělském městě Santiago 
de Compostela. Ty by se nyní měly rozšířit o trasu, která povede 

Královéhradeckým krajem, tedy i Královédvorskem. 
Začátkem května se v prostorách broumovského kláštera sešli zástupci obcí 

a destinačních managementů z  oblasti Broumovska, aby se s projektem nové Svatojakubské 
trasy blíže seznámili. Za Královéhradecký kraj se jednání zúčastnil Pavel Hečko, člen Rady 
Královéhradeckého kraje, který je zodpovědný za oblast regionálního rozvoje, grantů a dotací 
a cestovního ruchu. Ten společně s Martinem Netolickým, hejtmanem Pardubického kraje, 
nad uvedeným projektem převzal i záštitu.  

Svatojakubské cesty, vedoucí ze známých polských poutních míst, kterými jsou 
Křešov a Vambeřice, v současné době končí na česko-polské státní hranici. Nově tedy budou 
nyní pokračovat i územím Královéhradeckého kraje. 
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Trasy z Křešova a z Vambeřic se potkají v Broumově a na území našeho regionu bude cesta 
dál pokračovat na Polici nad Metují, Hronov, na Červený Kostelec, Ratibořice, Kuks, 
Jaroměř, Hradec Králové a na Pardubice. Přes Kutnou Horu pak trasa povede do Vlašimi, kde 
naváže na Jihočeskou cestu, pokračující dále do Rakouska a Německa. 

Na základě dohody o spolupráci s Klubem českých turistů budou na turistických 
ukazatelích a rozcestnících nově nainstalovány malé žluté mušličky v modrém poli, které jsou 
mezinárodním symbolem poutě do Santiago de Compostela. Jejich umístění zajistí Spolek 
Ultreia, který od 18. května 2017 začal značit první část trasy vedoucí od státních hranic 
s Polskem přibližně do oblasti Kuksu. 

Celková délka východočeské trasy bude měřit 265 kilometrů. 
Zdroj informací: www.kr-kralovehradecky.cz 
 

Barokní areál v Kuksu získal nejprestižnější evropskou 
památkářskou cenu 
Obnova barokního areálu v Kuksu získala ve finském Turku hlavní cenu Evropské 

unie pro kulturní dědictví „Europa Nostra 2017“. 
Panevropská federace neziskových organizací Europa Nostra vznikla před patnácti lety 

a zahrnuje více než čtyřicet zemí. Podporuje ji široká síť veřejných institucí, soukromých 
společností i jednotlivců. Ceny jsou udíleny za mimořádný přínos v kategoriích památková 
péče, v této oblasti je udílení cen označováno za obdobu filmových Oscarů. Prezidentem 
organizace je renomovaný a světově známý operní pěvec Plácido Domingo. 

Pro Českou republiku jde o historický úspěch, protože je to poprvé, co 
„památkářského Oscara“ získal český projekt. Devětadvacet laureátů bylo vyhlášeno již 
počátkem měsíce dubna, zástupci Evropské komise a sdružení Europa Nostra je vybrali z více 
než dvou stovek zaslaných projektů. 

V pondělí 15. května se v Turku všechny úspěšné projekty představily, následně pak 
bylo vyhlášeno sedm držitelů hlavní ceny, spojené s odměnou 10.000 eur (cca 265.000 Kč). 

Rozsáhlá rekonstrukce hospitálu v Kuksu si vyžádala téměř 440 milionů Kč. 
Zrekonstruovány byly vnitřní i vnější prostory, nádvoří bylo navráceno do podoby z počátku 
18. století, obnovou prošla bylinková zahrada za hospitálem, oprava se týkala také bývalého 
hospodářského křídla, kde vzniklo výchovně-vzdělávací centrum. 

Barokní areál v Kuksu je nejnavštěvovanější státní památkou v Královéhradeckém 
kraji, v roce 2016 ho navštívilo 113 362 návštěvníků. 

V roce 2015 (v prvním roce otevření památky po její rozsáhlé rekonstrukci) prošlo 
areálem od konce března do konce listopadu téměř 140 tisíc návštěvníků, před jeho 
rekonstrukcí jich bylo jen 37 tisíc. 
Zdroj: informace Hospitálu Kuks a Ministerstva kultury ČR 

 

Královédvorský chrámový sbor, z. s. 
Slavnostní koncert 
Královédvorský chrámový sbor, z. s., spolu se správou Hospitálu Kuks pozval milovníky 
hudby na „Slavnostní koncert“, konaný v sobotu 13. května 2017 v 16:00 hodin, při 
příležitosti předvedení nově opravených varhan v kostele Nejsvětější Trojice široké 
veřejnosti. 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/
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Návštěvníci si vyslechli přednášku PhDr. Petra Koukala, Ph.D. – hlavního organologa 
Národního památkového ústavu. Na koncertě vystoupili Pavel Svoboda a Vít Havlíček, 
vstupné bylo dobrovolné. 
Zdroj informací: plakátek Královédvorského chrámového sboru, z. s., a správa Hospitálu Kuks 

 

Povodí Labe, s. p. 
„Den otevřených dveří“ na „Vodním díle Les 
Království“ 

„Světový den vody“ byl v roce 1993 valným shromážděním Organizace spojených národů 
vyhlášen na 22. března. Od té doby slouží k připomenutí významu vody a potřeby 
udržitelného nakládání s vodními zdroji. Mottem Světového dne vody v roce 2017 bylo 
„Waste Water – Odpadní voda“. 

V rámci této akce zpřístupnily závody Jablonec nad Nisou, Pardubice a Roudnice nad 
Labem během „Dnů otevřených dveří“ široké veřejnosti několik vodních děl. 

V sobotu 13. května od 9:00 do 15:00 hodin tak měli návštěvníci národní kulturní 
památky Vodní dílo Les Království (známé Tešnovské přehrady) jedinečnou příležitost 
vyslechnout si nejen zajímavé vyprávění o historii tohoto jedinečného díla a nejromantičtější 
přehrady nejen na Labi, ale i v celé naší republice, ale i prohlédnout si tuto přehradu „zdola“ 
a projít se v jejích „útrobách“ – v revizní chodbě. Museli si však vystát několikahodinovou 
frontu (a to i v mírném dešti), neboť zájem malých i velkých návštěvníků byl obrovský. 

Akci pořádalo Povodí Labe, s. p., závod Jablonec nad Nisou. Zájemci o prohlídku byli 
rozděleni do menších skupin, kterým se věnoval vždy jeden z průvodců. Ten je vedle historie 
seznámil i s technickými parametry stavby. Po prohlídce vlastní stavby přehrady si pak mohli, 
opět se zasvěceným výkladem dalších průvodců, prohlédnout také menší technické stavby, 
bez nichž by se chod přehrady neobešel a které jsou za běžných okolností veřejnosti 
nepřístupné. 
Zdroj: informace Povodí Labe, s. p. 

 

POČASÍ V NAŠEM MĚSTĚ 

Počasí v měsíci květnu 
Květnové teploty se v našem městě pohybovaly od -1,6 °C (ve středu 10. května 2017) do 
+29,5 °C (v úterý 30. května 2017). 

Nejnižší minimální teplota dosáhla -1,6 °C (ve středu 10. května 2017), nejnižší 
maximální teplota dosáhla hodnoty +7,4 °C (v úterý 9. května 2017). 

Nejvyšší minimální teplota byla naměřena v úterý 30. května 2017 (+13,2 °C), 
nejvyšší maximální teplota byla naměřena téhož dne, a to +29,5 °C. 
Zdroj informací: meteostanice Gymnázia Dvůr Králové nad Labem 
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TEPLOTY V KVĚTNU 2017 
DATUM Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota 

1.5.17 + 1,3 °C + 9,4 °C + 14,7 °C 
2.5.17 + 4,1 °C + 9,3 °C + 14,3 °C 
3.5.17 + 2,6 °C + 9,6 °C + 16,4 °C 
4.5.17 + 8,1 °C + 11,3 °C + 17,3 °C 
5.5.17 + 7,2 °C + 10,9 °C + 16,0 °C 
6.5.17 + 8,3 °C + 13,3 °C + 19,0 °C 
7.5.17 + 7,5 °C + 11,5 °C + 17,7 °C 
8.5.17 + 3,9 °C + 8,9 °C + 16,5 °C 
9.5.17 + 0,8 °C + 3,8 °C + 7,4 °C 

10.5.17 - 1,6 °C + 5,6 °C + 12,0 °C 
11.5.17 + 0,1 °C + 10,7 °C + 19,9 °C 
12.5.17 + 6,0 °C + 13,5 °C + 21,9 °C 
13.5.17 + 9,6 °C + 13,8 °C + 21,4 °C 
14.5.17 + 7,0 °C + 13,7 °C + 22,1 °C 
15.5.17 + 10,2 °C + 14,6 °C + 21,4 °C 
16.5.17 + 6,7 °C + 14,5 °C + 21,6 °C 
17.5.17 + 10,5 °C + 16,8 °C + 22,6 °C 
18.5.17 + 6,8 °C + 16,8 °C + 24,6 °C 
19.5.17 + 8,6 °C + 18,0 °C + 25,2 °C 
20.5.17 + 10,9 °C + 13,4 °C + 15,1 °C 
21.5.17 + 10,9 °C + 15,7 °C + 22,2 °C 
22.5.17 + 9,9 °C + 15,4 °C + 21,3 °C 
23.5.17 + 8,2 °C + 16,5 °C + 22,4 °C 
24.5.17 + 8,3 °C + 11,3 °C + 16,3 °C 
25.5.17 + 5,3 °C + 11,5 °C + 16,5 °C 
26.5.17 + 5,0 °C + 14,9 °C + 22,7 °C 
27.5.17 + 9,3 °C + 17,2 °C + 23,4 °C 
28.5.17 + 7,2 °C + 17,9 °C + 25,9 °C 
29.5.17 + 8,9 °C + 19,8 °C + 27,7 °C 
30.5.17 + 13,2 °C + 20,1 °C + 29,5 °C 
31.5.17 + 12,8 °C + 17,2 °C + 21,9 °C 
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ZAJÍMAVOSTI Z DOMOVA 

Sjezd Rady seniorů ČR, o. s.  
V pátek 12. května 2017 se v pražském hotelu Olšanka uskutečnil 3. sjezd Rady seniorů 
České republiky, kterého se zúčastnil a na kterém vystoupil i předseda vlády ČR 
Bohuslav Sobotka. 
Rada seniorů vznikla na konci května 2005 a tvoří ji jednotlivé členské organizace 
sjednoceného důchodcovského hnutí. Podílí se také na podnětech, které vláda prosazuje na 
podporu seniorů. Sjezd Rady se koná jednou za čtyři roky. 
Zdroj: informace Rady seniorů České republiky, o. s. 
 
Českou republiku ohrožuje zvýšený výskyt klíšťat 
Přesto, že letošní zima byla velice mrazivá, na populaci klíšťat to, bohužel, nemělo žádný 
negativní dopad. Naopak, média několik dní v květnu varovala obyvatelstvo před extrémním 
nebezpečím výskytu klíšťat, které na pomyslné stupnici ohrožení dosahovalo hodnotu deset, 
tedy nevyšší stupeň. Příčinou bylo teplé a především vlhké počasí od druhé třetiny měsíce 
května. 

Jediná samice klíštěte naklade do půdy až tři tisíce vajíček. Z těch se líhnou malé 
larvy, které již přenášejí boreliózu nebo klíšťovou encefalitidu. Larvy se po kousnutí 
a nacucání krví své oběti zase pustí, takže si jejího přisátí ani nemusí všimnout. Nezbývá tedy, 
než se chránit repelenty a pečlivě se po pobytu venku prohlížet. 

Člověk může být nakažen již dvě hodiny po přisátí. V roce 2016 tak bylo klíšťovou 
encefalitidou nakaženo 565 osob (o 210 více než v roce 2015) a lymskou boreliózou 4 694 
osob, o 1 781 více než v roce 2015. To Českou republiku řadí v Evropě k nejvíce ohroženým 
zemím, přesto je proočkování obyvatelstva nízké – méně než 25 %. 

Zvýšenou aktivitu klíšťat (stupeň 10) hlásil Český hydrometeorologický ústav např. 
od pátku 12. do pondělí 15. května 2017. Ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem 
doporučoval také obyvatelstvu, aby se vyhýbalo houštinám a vlhkým místům v přírodě, kde 
se dal předpokládat výskyt klíšťat ve zvýšené míře. 
Zdroj informací: Český hydrometeorologický ústav a Státní zdravotní ústav 
 
Česká ekonomika rostla rychleji, než se očekávalo 
Podle předběžného odhadu Českého statistického úřadu česká ekonomika v prvním čtvrtletí 
tohoto roku vzrostla meziročně o 2,9 % (v porovnání s předchozím čtvrtletím pak o 1,3 %). 
Meziroční růst tak překonal jak tržní očekávání ve výši 2,3 %, tak i odhad ČNB, a to ve výši 
2,5 %. 

Růst HDP (hrubého domácího produktu) je dle ČSÚ a ekonomů „tažen“ jednak 
poptávkou ze zahraničí, jednak poptávkou českých domácností. Pozitivní vývoj naší 
ekonomiky má dle těchto prognóz pokračovat i v dalších měsících letošního roku. 
Zdroj informací: www.idnes.cz 
  

http://www.idnes.cz/
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Průměrná mzda vzrostla na 27.800 Kč 
Průměrná mzda v Česku vzrostla za první čtvrtletí letošního roku na 27.800 Kč, což je nejvíce 
od roku 2008. Mzda roste již od roku 2014, v letošním roce vzrostla nejvíce v Plzeňském 
a v Ústeckém kraji, a to o 6 %, nejméně pak rostla v Praze a v Moravskoslezském kraji. Její 
výši ovlivnilo i zvýšení minimální mzdy na počátku roku 2017. 

I tak ale dosahuje výše pouhých necelých 40 % průměrné mzdy ve vyspělých státech 
v Evropě a v porovnání s Německou republikou pouze výše jedné třetiny německé průměrné 
mzdy. 
Zdroj informací: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
 
Výskyt cholery v České republice 
Zdravotnický týdeník ve středu 24. května 2017 uvedl, že se v České republice po patnácti 
letech objevila nákaza cholerou. Nemocí se nakazili dva Češi při svém pracovním pobytu na 
ostrově Zanzibar ve východoafrické Tanzanii. V současnosti byli oba z Ústřední vojenské 
nemocnice již propuštěni do domácí karantény. 

V Tanzanii bylo podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) vloni v dubnu 
zaznamenáno přes 24 000 případů cholery, z toho 300 na Zanzibaru. 

Podle hlavní hygieničky šíření cholery v Česku nehrozí, naše hygienické standardy 
jsou podle ní na poměrně vysoké úrovni. 
Zdroj informací: Zdravotnický týdeník 
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FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ A AKCÍ  
 

Květen 2017 
 

„Den otevřených dveří“ na „Vodním díle Les Království“ 

 
V rámci „Světového dne vody“ měli návštěvníci v sobotu 13. května možnost prohlédnout si 
tuto přehradu i „zdola“ a projít se i v jejích „útrobách“ – v revizní chodbě. 
 

 
O prohlídku byl velký zájem, takže si návštěvníci museli vystát několikahodinovou frontu. 
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Netradiční pohledy doplnil zajímavý výklad průvodce. Součástí prohlídky byla i procházka 
revizní chodbou, takže návštěvníkům nevadily ani občasné přeháňky. 

 
Oprava komínu na Benešově nábřeží 

V měsíci květnu byly v areálu bývalého podniku Tiba Zálabí provedeny částečné opravy 
komínu s vodojemem. Opravy prováděla pražská firma SARPOS za pomocí lan, jistící 
techniky a speciálního komínového lešení.  
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Barokní areál v Kuksu získal nejprestižnější evropskou 
památkářskou cenu 

Pohled na model části barokního areálu se zámkem (na levé straně toku Labe) tak, jak 
vypadal v době, kdy jej vlastnil a vítal zde své návštěvníky hrabě František Antonín Špork. 

 

K oblíbeným místům návštěvníků patří, vedle prohlídky soch Neřestí a Ctností Matyáše 
Bernarda Brauna, barokní lékárna hospitálu (foto vlevo) a špitální kostel Nejsvětější Trojice. 
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Otevírání sezony Klubu kaktusářů 2017 
 

 

Od pátku 19. do neděle 
21. května 2017 se 
v prostorách Penzionu 
Za Vodou uskutečnilo 
XXII. mezinárodní 
symposium příznivců 
pěstování kaktusů. 

 
 

 
 
 
 

Jeho součástí byl 
i cyklus přednášek 
z cest za rostlinami  
po celém světě, 
doplněný zajímavými 
fotografiemi. 

 
 
 
 

 

Oprava povrchu komunikace 
v ulici Palackého 

 

Oprava povrchu komunikace v ulici 
Palackého byla poslední ze tří etap, 
během kterých byla od pondělí 15. do 
středy 24. května 2017 prováděna 
rekonstrukce povrchu komunikace 
v ulicích J. Hory, Švehlova 
a Palackého. 
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Opravy, prováděné v rámci reklamace, 
si vyžádaly dopravní omezení 
a zkomplikovaly řidičům nejen průjezd 
těmito ulicemi, ale i samotným 
náměstím T. G. Masaryka. 

 

 

 

V květnu byla zahájena rekonstrukce mostu Jana Palacha 
 

 
Na historických pohledech (foto nahoře) 
je vidět původní železný most přes Labe. 
Ten byl oproti dnešnímu mostu Jana 
Palacha umístěn několik metrů výše proti 
proudu řeky Labe, u Neumannovy 
továrny, nedaleko objektu tehdejšího 
starobince, později nemocnice, dnes 
objektu Střední školy informatiky a služeb. 
 
Na historické pohlednici dole je pak 
současný most (nynější most Jana 
Palacha), postavený v roce 1913. 
Neumannova továrna je vidět v pozadí, 
nízké domy před ní byly zbořeny. Most 
v průběhu doby prošel řadou úprav, které 
výrazně změnily jeho původní vzhled. 
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Oprava mostu  
V těchto místech (naproti dnešní ulici M. Horákové, 
několik desítek metrů od současného mostu) stával na 
počátku 20. století původní železný most. 
 
 
 
 

 

Oprava mostu 
Jana Palacha 
započala na 
začátku měsíce 
května. Stavbaři 
zahájili své práce  
za občasného 
omezení provozu, 
od středy 
10. května 2017 
pak došlo k úplné 
uzavírce mostu. 
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Akce Domu dětí a mládeže Jednička 
„Noc na hvězdárně“ 

 
Každoročně pořádá DDM Jednička oblíbenou akci „Noc na hvězdárně “. Její účastníci si 
užili nejen promítání a vyslechli zajímavé povídání o hvězdách, souhvězdích, planetách 
sluneční soustavy atd., ale hvězdářským dalekohledem pozorovali Měsíc, Jupiter a v sobotu 
i Slunce. Páteční noční program skončil krátce po půlnoci, pak již účastníky čekalo netradiční 
přespání přímo na hvězdárně. 
 
Okresní kolo dopravní soutěže 

 
Okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů uspořádal DDM Jednička ve spolupráci 
s Besipem, Dopravním inspektorátem Policie ČR Trutnov, Městskou policií Dvůr Králové nad 
Labem, zdravotnickou školou v Trutnově, autoškolou Neumann a studenty ze Střední školy 
informatiky a služeb ze Dvora Králové nad Labem. 
Foto: 4x archiv DDM Jednička 
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Uctění památky obětí 2. světové války 

 

Pietním aktem u památníku na královédvorském městském hřbitově uctili v pondělí 8. května 
2017 zástupci města, dvorská veřejnost, členové klubů vojenské historie, královédvorští 
skauti, sokolové a členové klubu Legion Veterans památku obětí druhé světové války.  

Květiny k památníku položil starosta města Jan Jarolím a místostarosta Jan Helbich společně 
s plukovníkem Janem Plovajkem, válečným veteránem, účastníkem bojů o Kyjev a Duklu 
a držitelem Řádu Bílého lva. 

 
 
 
 
 
Květiny položili zástupci města 
a organizací také u pomníku na nábřeží 
Jiřího Wolkera. 
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„Den otevřených dveří“ 

 
V pondělí 8. května uspořádal Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje „Den 
otevřených dveří“ hasičské stanice v Zátopkově ulici. Návštěvníci si mohli prohlédnout 
prostory hasičské stanice, vystavenou požární techniku, vybavení apod. K vidění byla rovněž 
historická stříkačka „Dobrovolného hasičského sboru“ a vozidlo „Požárního útvaru Dvora 
Králové nad Labem“. 
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Změny v královédvorské obchodní síti 
 

Obchod firmy AGISS – 
praktikmóda, konfekce vyrobená na 
Slovensku, a provozovna Tabák 
Cerman uvolnily své původní 
obchodní prostory pro 
připravovanou rekonstrukci České 
spořitelny (viz foto vlevo).  
Z náměstí T. G. Masaryka se tak 
přestěhovaly do ulice J. Hory 
(viz snímek níže). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na titulní straně kroniky událostí v měsíci květnu 2017: pohled na hráz Tešnovské přehrady 
„zdola“ (foto kronikářka). 
 
Foto: Pokud není uvedeno jinak, autorkou fotografií je kronikářka města. 
Historické foto a pohlednice – soukromá sbírka kronikářky. 


