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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI 
Zasedání rady města – vybraná usnesení 
Rada města na svém 101. zasedání v úterý 11. července 2017 mimo jiné: 
- schválila podání žádosti o dotaci na cyklostezku v ulici Heydukova 
z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Rozvoj a budování dálkových 
a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji”; 

- souhlasila se záměrem realizace monitoringu vodovodní sítě formou stacionárních 
dataloggerů a schválila provedení I. etapy monitoringu vodovodní sítě ve Dvoře 
Králové nad Labem; 

- dále souhlasila se záměrem zadat zpracování studie na využití areálu č. p. 101 (bývalá 
tržnice); 

- souhlasila také se záměrem podat žádost o dotaci na výstavbu nové ČOV 
z Operačního programu životního prostředí 2014–2020;  

- souhlasila i se záměrem řešit alternativní příjezd k plánované ČOV přes most přes 
řeku Labe a zároveň řešit přeprojektování části shybky pro přepojení pravobřežné části 
kanalizační sítě na novou ČOV; 

- schválila poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč Jaroslavu Tomancovi, a to na částečnou 
úhradu cestovních nákladů, ubytování a startovného na Mistrovství Evropy ČR a další 
soutěže v powerliftingu – mrtvém tahu; 

- schválila rovněž poskytnutí dotace Nadaci Partnerství, Brno-město, ve výši 3.000 Kč 
na marketingové aktivity Labské stezky (nákup služeb) v roce 2018; 

- schválila také poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč „Umění všem“, Dvůr Králové nad 
Labem na částečnou úhradu služeb, finanční odměnu pro umělce a nákup materiálu 
v souvislosti s konáním sochařského sympozia; 

- v souladu se Zákonem o obcích schválila přijetí dotace na projekt „Úprava stanovišť 
kontejnerů na tříděný odpad ve Dvoře Králové“, a to ve výši 130.000 Kč od 
Královéhradeckého kraje, Hradec Králové. 

Zdroj informací: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 101/2017“ 
 
Rekonstrukce chodníků na Benešově nábřeží a ve Štefánikově 
ulici 
V měsíci červenci zahájili stavbaři rekonstrukci chodníků na Benešově nábřeží a ve 
Štefánikově ulici, tedy podél silnice III/30012. 

Chodníky vlevo podél silnice na Benešově nábřeží (od Denisova náměstí až po ulici 
Elišky Krásnohorské) budou předlážděny. Na levé straně Štefánikovy ulice ve směru k zoo 
bude chodník pro pěší zachován, upraven ale bude jeho povrch. Na pravé straně od ulice 
Elišky Krásnohorské až k hlavnímu vchodu do zoo vznikne smíšená stezka pro pěší 
a cyklisty. Všechna ukončení chodníků budou řešena rampovitě tak, aby byla bezbariérová 
a nájezdy na chodníky nečinily potíže vozíčkářům, starším osobám ani rodičům s kočárky. 

Naše město získalo na tyto práce dotaci z Integrovaného regionálního operačního 
programu, a to až do výše 90 % uznatelných nákladů. 

Na straně Benešova nábřeží (směrem od mostu Jana Palacha k Denisově náměstí – kde 
je v současné době chodník v naprosto dezolátním stavu a tvoří jej často pouze udusaná 
stezka, místy pokrytá zadupanou šotolinou) pak podél Labe vznikne, jako součást Labské 
stezky, nová smíšená stezka pro pěší a cyklisty. 
Zdroj informací: Odbor rozvoje, investic a správy majetku MěÚ Dvůr Králové nad Labem  



234 
 

Obnova pláště Hankova domu 

Od poloviny července také pokračovaly práce na obnově pláště hlavní budovy Hankova 
domu, a to na jejím jižním průčelí. Stavbaři mimo jiné obnoví portikus, osadí truhlářské prvky 
v přízemí a zřídí nové dveře ve východním průčelí. 

Předpokládaná cena stavebních prací je 4,5 milionu korun, Ministerstvo kultury na ně 
přispěje částkou 1,6 milionu korun. Práce by měly trvat do poloviny listopadu 2017. 
Zdroj informací: Odbor rozvoje, investic a správy majetku MěÚ Dvůr Králové nad Labem 
 
Oprava komunikace č. III/29915 
Součástí celé této stavby je rekonstrukce komunikace (včetně nového mostu v Jaroměřské 
ulici, který bude železobetonový s rámovou konstrukcí), stavba chodníků a nového úseku 
cyklostezky a také odbočovacích a přípojných pruhů k areálu Juty. Postaveno nebo 
zrekonstruováno by mělo být zhruba 700 metrů chodníků, vyhrazen bude prostor pro cyklisty 
jako součást Labské stezky a dojde i k přestavbě autobusových zastávek. Do budoucna se 
počítá s prodloužením chodníku směrem Na Borka. 

V rámci přípravy rekonstrukce silnice č. III/29915 tak v měsíci červenci byla v ulici 
Heydukova provedena přeložka plynovodu, a to pouze za částečné uzavírky – doprava zde 
byla řízena semafory. Ve středu 26. července 2017 bylo v ulicích Heydukova, Jaroměřská 
a v ulici Na Borkách provedeno frézování asfaltového povrchu vozovky. 

Následovala přeložka kabelů CETIN, obnova odvodnění (s vybudováním části nové 
kanalizace) a vytvoření nových uličních vpustí. V rámci rekonstrukce komunikace stavbaři 
provedou i opravu asfaltobetonového krytu a výměnu konstrukčního podloží mostu. 

Při úpravách objízdných tras byl také opraven most u malé vodní elektrárny v Žirči, 
u kterého byla omezena jeho zatížitelnost na 10 tun. Opravy trvaly zhruba čtyři týdny, po 
dobu oprav byla doprava do Žirče vedena ulicemi 28. října, Raisova a ulicí Sylvárovská. Ulicí 
Raisova byla vedena také místní autobusová doprava a byla zde zřízena i výstupní zastávka 
Juta, zastávka Heydukova pak byla nahrazena zastávkou Jaroměřská. 

Po znovuotevření mostu v Žirči došlo k úplné uzavírce ulice Heydukovy a Jaroměřské 
a objízdné trasy pro obyvatele Žirče i autobusová doprava vedly přes Zboží. 

První etapa prací v Heydukově ulici začala 10. července a potrvá do 15. srpna 2017. 
Stavební práce provádí firma Alpine Bau CZ., předpokládaný termín jejich dokončení je do 
konce listopadu letošního roku. 

Cena prací byla stanovena na cca 34,5 milionu Kč včetně DPH, přičemž 
Královéhradecký kraj by měl uhradit za opravu komunikace a její rozšíření o část cyklopruhu 
23,3 milionu Kč, společnost Juta, a. s., za stavbu odbočovacího pruhu ke svému areálu Na 
Borkách 4,4 milionu Kč a město Dvůr Králové nad Labem za opravu a vybudování chodníků 
6,8 milionu Kč. 
Zdroj informací: Odbor rozvoje, investic a správy majetku MěÚ Dvůr Králové nad Labem 
 
Oprava střechy na hlavní budově ZŠ 5. května 
Od soboty 1. července do pátku 25. srpna 2017 by měly trvat páce na opravě střechy na hlavní 
budově Základní školy 5. května. 

Při opravě, kterou provádí pracovníci firmy J. Škop a spol., s. r. o., Dvůr Králové nad 
Labem, dojde k demontáži oplechování a části vrchní polyuretanové pěny, k demontáži 
a zpětné montáži hromosvodu, k novému oplechování střechy a k položení separační vrstvy 
a střešní krytiny. Město za tuto opravu uhradí téměř 600 tisíc Kč. 
Zdroj informací: Odbor rozvoje, investic a správy majetku MěÚ Dvůr Králové nad Labem  
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Pokračovaly rovněž práce na údržbě a opravách dalších objektů 
v majetku města 
V červenci také pokračovaly práce na údržbě a opravách dalších objektů v majetku města. 
Byla mezi nimi i II. etapa zateplení bytového domu č. p. 72 v Revoluční ulici, a to na jižní 
straně této kulturní památky. Práce, které provádí královédvorská firma Stavhaus, s. r. o., byly 
zahájeny již ve čtvrtek 29. června a měly by trvat do pátku 29. září 2017. Město za ně zaplatí 
přes 750 tisíc Kč. 

Výměnou oken na bytovém domě č. p. 400 ve Švehlově ulici, který je rovněž 
v seznamu kulturních památek našeho města, započala na přelomu měsíce června a července 
I. etapa prací, během které bude 42 dřevěných oken na severní a v části východní fasády 
nahrazeno novými špaletovými okny s doplněným odtokem dešťové vody. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o kulturní památku, bude zachován způsob otevírání křídel, tvar i všechny okrasné 
řezby a kovové doplňky. Práce, které provádí firma Špůr truhlářství, s. r. o., Bílá Třemešná, 
potrvají na této etapě do středy 16. října a město za ně uhradí 1,1 milion Kč. 
Zdroj informací: Odbor rozvoje, investic a správy majetku MěÚ Dvůr Králové nad Labem 
 
Další uzavírka královédvorské komunikace 
Zcela neprůjezdný zůstal ve Dvoře Králové nad Labem (z důvodu oprav) až do konce měsíce 
července úsek silnice od elektrárenské rozvodny v Lipnici po železniční vlečku v ulici 
Smetanova. 

Objízdné trasy vedly přes Bílou Třemešnou a vzhledem k uzavření mostu Jana Palacha 
a letní sezoně, ve které se zvyšuje návštěvnost královédvorské zoo, tak dopravu v našem 
městě ještě více zkomplikovaly. 

Teprve poslední červencový den byla průjezdnost této trasy změněna na částečnou 
uzavírku, ta však potrvá až do neděle 27. srpna. 
 
Vyšlo první číslo „Vlastivědného čtení o Královédvorsku“ 
Pod novým názvem „Vlastivědné čtení o Královédvorsku“ (a s novou grafickou úpravou) 
vyšlo v měsíci červenci první číslo Vlastivědného čtení, věnované nejen Rukopisu 
královédvorskému, od jehož nalezení ve věži královédvorského kostela sv. Jana Křtitele 
uplynulo letos 200 let, ale také dalším zajímavým tématům z historie města a jeho okolí. 

Cena výtisku je 50 Kč a zájemci si jej mohli zakoupit nejen v Městském informačním 
centru na náměstí T. G. Masaryka nebo v Městské knihovně Slavoj, ale i v městském muzeu. 
Zdroj: informace města Dvůr Králové nad Labem 
 
Dvůr mohou turisté navštívit i cyklobusy 
Svazek měst a obcí Krkonoše, ve spolupráci se spolkem Podzvičinsko, s Královéhradeckým 
krajem a s dalšími organizacemi připravil pro milovníky cyklistiky, turistiky i návštěvníky 
památek, pozoruhodností a krás našeho kraje projekt Krkonošských cyklobusů, který se týká 
také Královédvorska. 

I letos je, tak jako v minulých letech, v Královéhradeckém kraji možno využívat 
cyklobusové linky ve čtyřech oblastech: v Krkonoších, v Euroregionu Glacensis (Orlické 
hory), v Českém ráji a v oblasti Branka (Kladské pomezí). Cyklobusy projíždějí Dvorem 
Králové nad Labem v červenci a v srpnu ve čtvrtek a v sobotu, v září pak pouze v sobotu. 
Cestující tak díky nim mají z našeho města přímé spojení (bez přestupu) do Hradce Králové, 
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Kuksu, Choustníkova Hradiště, do Jaroměře, do Milovic, do Hořic, Miletína, ale i do Bílé 
Třemešné, Dolní Brusnice, do Mostku, na Zvičinu, do Hostinného, do Vrchlabí atd. 

Ve Vrchlabí, kam ze Dvora Králové nad Labem dojedou cyklobusovou linkou, mohou 
ale například přestoupit na cyklobusy jedoucí do Pece pod Sněžkou nebo na Pomezní boudy 
a užít si horských výstupů v Krkonoších. Nebo mohou dojet do Jaroměře či České Skalice 
a zde nastoupit do cyklobusů, které je dovezou do Jestřebích hor, do Polska nebo do 
Adršpachu. V opačném směru si pak zase návštěvníci a cykloturisté mohou zajet do našeho 
města. 

Spoje mají bezbariérový přístup a jsou vybaveny také stojany na kola. Provoz 
cyklobusů je financován z větší části Královéhradeckým krajem, menším dílem přispívají 
dobrovolné svazky obcí. Prokazatelná ztráta se každoročně odvíjí od vytíženosti cyklobusů, 
která je závislá především na počasí. V loňském roce kraj uhradil prokazatelnou ztrátu ve výši 
3 milionů Kč, zúčastněné obce pak desetinu této sumy. 

I když provoz cyklobusů je nutno dotovat, výraznou měrou přispívají k celkové 
návštěvnosti kraje a tedy i Dvora Králové nad Labem. 
Zdroj: informace Svazku měst a obcí Krkonoše  
 
Společenská kronika 
Noví občánci města 
V měsíci červenci 2017 se v našem městě narodilo dvacet čtyři nových občánků – čtrnáct 
holčiček a deset chlapců. 
Zemřelí 
V tomto měsíci zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem deset osob, z toho čtyři královédvorští 
občané (tři ženy a jeden muž). 
Jubilea 
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili v červnu a v červenci při životních 
jubileích 48 občanů. V tomto období oslavilo devět manželských párů stříbrnou, patnáct párů 
zlatou a dva páry diamantovou svatbu. 
Sňatky 
Své „ano“ si v červenci řeklo dvacet dva párů, z toho třináct párů si svůj manželský slib dalo 
v areálu hospitálu Kuks, jeden pár v Kohoutově a jeden ve Vlčkovicích v Podkrkonoší. 
Zdroj informací: městská matrika, evidence obyvatel a Komise pro občanské záležitosti 
 
Oslava stých narozenin paní Věry Holičové 
Psal se rok 1917 a v Evropě byla válka, jakou obyvatelé tehdejších mocností do té doby 
nepoznali – již třetím rokem zde zuřila I. světová válka. 

A právě v tomto roce – 26. července 1917 – se v našem městě narodila paní Věra 
Holičová. 

Jak uvádí v 8. čísle Novin královédvorské radnice Miroslava Kameníková ve svém 
článku věnovaném stým narozeninám oslavenkyně: 
Celý svůj život prožila paní Holičová ve Dvoře Králové nad Labem: „Zde jsem se narodila, 
chodila do školy a prožila s rodiči a sourozenci krásné mládí. Rod Dolejšů ze strany tatínka 
pochází ze Šumavy, kam jsem jezdila k prarodičům. Ze strany maminky jsem z rodu Elišáků, 
a ti ve městě vlastnili jednu z cihelen, která stávala naproti královédvorské zoo.“ 

„Potom jsem se seznámila s Rudolfem Holičem, vdala se, narodily se nám tři děti 
a s manželem jsem prožila krásných 67 let života. A až do odchodu do důchodu v roce 1972 
jsem pracovala v Tibě Zálabí. Nyní mi radost dělá pět vnoučat a čtyři pravnoučata.“ 

„Vdávala jsem se a zrovna začínala válka. Na svatební cestě jsme byli v Praze, zrovna 
v době, kdy nacisté během protinacistických demonstrací postřelili studenta Jana Opletala.“ 
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V domě, kde bydlí se snachou a dvěma vnučkami, žije paní Věra Holičová již více než 
tři čtvrtě století: „Před 77 lety jsem tady překročila práh jako nevěsta a od těch dob tu žiju. 
Uvařím si, uklidím, jen chodit už tak dobře nemůžu, jako dřív, a sluch mi tolik neslouží,“ říká 
dáma, která se jinak těší skvělému zdraví. 

Mezi gratulanty nechyběl ani starosta města Ing. Jan Jarolím a členka komise pro 
občanské záležitosti Dagmar Baierová. Dopisem paní Holičové k jejímu životnímu jubileu 
popřála ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a dostalo se jí také mimořádné 
cti, neboť v den svých stých narozenin obdržela, během mše ve zdejším kostele, Apoštolské 
požehnání od Jeho Svatosti papeže Františka. 

Dlouhověkost není v rodině paní Věry Holičové nic neobvyklého – její manžel, pan 
Rudolf Holič, byl nejstarším občanem našeho města – zemřel v roce 2006 ve věku 104 let. 
Zdroj informací: výtah z článku Miroslavy Kameníkové v 8. čísle Novin královédvorské radnice 

 

Městská policie Dvůr Králové nad Labem 
Mohou pomoci při zástavě srdce 
V loňském roce zahájila Zdravotnická záchranná služba 

Královéhradeckého kraje (ZZS KHK) unikátní projekt First responder. Prostřednictvím 
hasičů, policistů, ale i laiků, je vytvářena síť dobrovolných zachránců, kteří jsou schopni 
rychle zasáhnout na místě mimořádné události, pomoci těm, u kterých došlo k zástavě srdce 
a udržet je tak při životě do doby, než budou předáni do odborné péče lékařů. 

Pokud dispečer záchranné služby přijme informaci o zdravotních problémech osoby 
v nejvyšším stupni naléhavosti, zadá do příslušného systému místo události. Program sám 
ihned najde nejbližší First respondery a na případ je upozorní. Jsou-li schopni rychle dojet 
k dané osobě a zahájit první pomoc, potvrdí na telefonu přijetí výzvy. Aplikace je pak pomocí 
GPS navigace dovede přímo k postiženému. Jakmile na dané místo přijede i posádka 
ZZS přebírají péči o pacienta od First responderů profesionální záchranáři. 

Do projektu se nyní zapojili také strážníci Městské policie Dvůr Králové nad Labem 
(MPDK), kteří prošli potřebným školením.  

Pod vedením lektorů výcvikového a vzdělávacího střediska ZZS KHK nacvičovali na 
figuríně nepřímou srdeční masáž, umělé dýchání pomocí resuscitační masky nebo použití 
automatizovaného externího defibrilátoru (AED). Tento přístroj po zapojení a po přiložení 
elektrod na hrudník postižené osoby dokáže vyhodnotit její EKG záznam a doporučit i použití 
léčebného výboje, který slouží k obnovení normálního srdečního rytmu.  

Odborné školení absolvovali všichni strážníci, někteří z nich budou jako First 
respondeři působit i mimo pracovní dobu. Školení se aktivně zúčastnil také Jan Štípek, 
zastupitel pověřený řízením MPDK, a starosta města Ing. Jan Jarolím. 

V návaznosti na projekt bude MPDK investovat také do zdravotnické techniky. Její 
zásahové vozidlo bude nově vybaveno přístrojem AED a ručním dýchacím vakem. Vybavení 
v ceně okolo 60 tisíc Kč bude uhrazeno z rozpočtu městské policie. 
Zdroj: informace Městské policie Dvůr Králové nad Labem a ZZS KHK 
 
Zásahy městských strážníků 
Strážníci Městské policie Dvůr Králové nad Labem řešili během července 111 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 červenec 2017  
 BESIP přestupky 23 
 Veřejný pořádek (přestupek) 12 
 Součinnost s PČR, MěÚ,... 10 
 OZV o volném pohybu psů  6 
 Občanské soužití (přestupek) 5 
 Majetek (přestupek) 11 
 Ztráty a nálezy  6 
 Trestný čin 2 
 Prevence (opatření a úkony) 10 
 Pomoc v nouzi 2 
 Doručení písemnosti 4 
 Odchyt zvířete (opatření) 7 
 Stížnosti 2 
 Pokuty v blokovém řízení 23 
 Na místě nezaplacených blokových pokut 3 
 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 havárií 
V pondělí 10. července došlo k poruše vodovodu v Žirči za 

výstavištěm. Od 8:30 do 11:00 hodin byla proto provedena odstávka vodovodního řadu tak, 
aby vzniklá porucha mohla být odstraněna. 
V úterý 11. července došlo k havárii vodovodního řadu v ulici Spojených národů. I zde byla 
provedena částečná odstávka jednoho úseku u č. p. 1618 s tím, že doba odstávky byla 
stanovena od 8:00 do 11:00 hodin. K další havárii došlo v této ulici ve čtvrtek 13. července, 
takže v úseku ulice Spojených národů, Jiráskova ulice a ulice Libušina musela být 
provedena částečná odstávka vody od 9:00 do 13:00 hodin.  

Ve Švehlově ulici byla od pondělí 24. července 2017 odstraňována havárie na 
kanalizačním sběrači. Práce proběhly pouze při částečném omezení jednoho jízdního pruhu 
zdejší komunikace, omezen nebyl ani provoz samotného sběrače. 

O dva dny později, ve středu 26. července, došlo v 10:00 hodin k havárii hlavního 
zásobního vodovodního řadu v Čechově ulici a také k odstávce v úseku Hlávkova ulice – 
ulice Libušina. Odstávka trvala zhruba do 16:00 hodin, po provedení opravy však byl patrný 
mírný zákal ve vodovodní síti v centru města, který se odstranil postupně odkalováním 
hydrantů. Normální stav tak byl pro odběratele nastolen v ranních hodinách následujícího dne. 
Zdroj informací: MěVaK Dvůr Králové nad Labem 

  

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=711725&x=250&y=250&hash=dbb58658e85cf9c59bd07bd797c2215b&ratio=1
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KULTURA VE MĚSTĚ 

Městské kulturní zařízení Hankův dům 
Hudební léto 2017 
Královédvorské červencové „Hudební léto 2017“ se v rámci česko-
polského projektu „Společně v hudbě a tradicích“ neslo ve znamení 

jazzu, swingu a rocku. Na projektu se s Hankovým domem podílí polské Centrum Kultury 
v Kamiennej Górze. 

Na Jazzovém a swingovém večeru nadchlo diváky vystoupení skupin 
Kɫos&Dąbrowski Project z  Polska a JG Dix Holice a Crazy boys of Prague se špičkovou 
jazzovou zpěvačkou Evou Emingerovou. Uvedená vystoupení se konala ve středu 
12. července od 19:00 hodin na náměstí Václava Hanky. Nikoho neodradila ani průtrž 
mražen, která vystoupení polské skupiny sice na několik minut přerušila, neubrala ale nic ani 
na spokojenosti posluchačů, ani na elánu kapely. 

Rovněž ve středu od 19:00 hodin a na náměstí Václava Hanky, tentokrát ale 
26. července, se uskutečnil Rockový minifestival, na kterém vystoupil polský Korpis Karmel, 
pražská multižánrová kapela Shiva a blues-rockové Martin Ketner trio z Ústí nad Labem 
a který zakončilo country-rockové vystoupení královédvorských Creedence Revival Czech. 
Zdroj informací: program Hudebního léta 2017 Městského kulturního zařízení Hankův dům Dvůr 

Králové nad Labem  

 

Městské muzeum 
Neobvyklá krása skla 
Aleš a Zlata Zvěřinovi ve svém studiu AZ-Design kombinují od 

roku 2003 různé sklářské techniky a dle vlastních návrhů, přes požadavky českých 
a zahraničních designérů, provádějí vysoce kvalitní opracování skla do interiérů i exteriérů 
pro kulturní, sportovní a jiné akce. Jejich tvorba tak zahrnuje plastiky, trofeje i upomínkové 
předměty. Při tvorbě používají řadu technik, jako je broušení, foukání, řezání diamantovou 
pilou, zavrtávání, pískování povrchové a reliéfní, lepení skla, leštění, malování (zlato, platina, 
listr, kresby malováním a modelováním). 

Dvorským návštěvníkům svoji tvorbu manželé Zvěřinovi představili ve výstavním sále 
Špýcharu od soboty 1. července 2017 na výstavě „Neobvyklá krása skla“, vernisáž se konala 
v pátek 30. června od 17:00 hodin. 

Výstava potrvá do neděle 27. srpna, vstupné 20 a 40 Kč. 
 
Krkonoše na starých rytinách a litografiích 
V březnu letošního roku vydal sběratel, regionální písmák a nakladatel Petr Bergmann svoji 
knihu „Krkonoše na starých rytinách a litografiích“. Ta obsahuje více než čtyři sta vyobrazení 
z celých Krkonoš (od Harrachova až po Žacléř a Trutnov), část Broumovska a kladské 
Hejšoviny a slezské strany Krkonoš (od Sklářské Poruby až ke Křesoboru). 

Nyní dvorským návštěvníkům nabídl i stejnojmennou výstavu, kterou sestavil ze 
svých sbírek starých map a místopisné grafiky, zahrnujících díla předních vedutistů Krkonoš, 
od J. P. Veitha a Antonína Balzera přes F. A. Tittela a C. T. Mattise, až po bratry Sachsovy, 
Ernsta Knippela, Gustava Tauberta a další. 
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Na výstavě si však návštěvníci mohli prohlédnout nejen desítky mnohdy unikátních 
grafik, ale i výhledy na dnes již nepřístupná místa a zaniklé (nebo dnes již přestavěné) horské 
boudy na ocelorytinových, litografických, autotypických a světlotiskových pohlednicích. 
Našli zde tak i zajímavé srovnání vývoje sídel a přírodních lokalit našich nejvyšších hor 
v průběhu posledních dvou století. Nechybělo také ani několik „historických pohledů“ na naše 
město. 

Vernisáž této velmi zajímavé putovní výstavy se uskutečnila v úterý 25. července od 
17:00 hodin ve výstavním sále Staré radnice, krátkou přednáškou ji zahájil sám autor. 

Vstupné 15 a 30 Kč, na výstavě bylo možné zakoupit i knihy, které Petr Bergmann 
vydal a které si zde zájemci mohli prohlédnout. 

Výstava byla otevřena od středy 26. července do neděle 20. srpna 2017. 
Zdroj: plakát, informace Městského muzea Dvůr Králové nad Labem a informace z výstavy 

 

Městská knihovna Slavoj 
Bazar knih 
Bazar vyřazených naučných knih nabídl v prostoru skladu na dvorku 
knihovny řadu zajímavých titulů.  
Konal se v průběhu celého měsíce července a knihy byly prodávány 

během provozní doby knihovny za symbolickou cenu. 
 
Pohádkoterapie: Tradiční české léto 
V rámci „Pohádkoterapie“ se děti v úterý 4. července 2017 od 10:00 hodin seznámily v sálku 
knihovny prostřednictvím knížky Josefa Lady se zvyky, svátky a obyčeji, které patří 
k českému létu. Nechyběly ani soutěže a dílnička. 
Zdroj: informace Městské knihovny Slavoj Dvůr Králové nad Labem 

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Dům dětí a mládeže Jednička 
Prázdniny v  DDM Jednička byly ve znamení táborů, určených 
královédvorským dětem různých věkových skupin. 
 

„Hudebníčci“ 
Příměstský hudební tábor čekal na děti první prázdninový týden. V „Jedničce“ se v něm 
soutěžilo, vyrábělo, zpívalo a hrálo na bobotubes, součástí byla i vycházka do královédvorské 
zoo, návštěva knihovny a muzea a „hudebníčci“ se také naučili společnou písničku, kterou se 
každý den vítali. 

Zúčastněných dvacet pět dětí bylo rozděleno do čtyř týmů (Michálci, Majdy, Babičky 
Janičky, Pratety Alžběty) a každý tým měl svého patrona z Kouzelné školky. Celý týden pak 
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děti plnily deset etapových her, za které byly odměněny body. Vyhráli Michálci, 2. místo 
obsadily Pratety Alžběty, třetí byly Babičky Janičky a 4. místo získaly Majdy. 
Zdroj: z příspěvku E. Horáčkové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka 
 
„Sportujeme na jedničku“ 
Od pondělí 10. do pátku 14. července 2017 se v kempu Pecka uskutečnil již 3. ročník letního 
pobytového tábora „Sportujeme na jedničku“. 

Zúčastnilo se ho dvacet dětí, na které čekaly různé sportovní hry, soutěže, lanový park, 
stezka odvahy, výlet na hrad i návštěva zábavního areálu v Mladých Bukách. Nechyběla ani 
hra o pohár – „Kdo přežije“ – nebo vědomostní soutěž „Co na to Češi“ (zaměřená na sport), 
koupání a diskotéka. Každé z dětí si také tvořilo táborovou knížku, která mu táborové zážitky 
bude připomínat i po návratu domů.  
 
Týden plný energie 
Od pondělí 17. do pátku 21. července se konal tábor „Týden plný energie“. Zúčastnilo se ho 
dvacet čtyři dětí od pěti do třinácti let, které si na něm zazávodily na kole v jízdě zručnosti, 
zahrály si plážovou přehazovanou, florbal a další pohybové hry, koupaly se v místním 
bazénu, čekaly je aktivity v lese, opékání vuřtů i diskotéka. Nechyběl výlet do Chlumce nad 
Cidlinou do zábavního parku Fajnpark s dinosaury, různými druhy trampolín, pojízdnými 
autíčky a dalšími atrakcemi. Na památku si děti vyrobily náramky z roztavených brček.  
Zdroj: z příspěvků L. Pospíšilové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka 
 
Živé stíny Sherwoodu 
Děti středního a staršího školního věku čekal od pondělí 10. do pátku 14. července 2017 
příměstský tábor „Živé stíny Sherwoodu“. Jak napovídá název, jeho námětem byl legendární 
les se zbojnickou tlupou a jejím vůdcem Robinem Hoodem.  

Po „křtu“ táborníci obdrželi speciální přívěsek a stali se tak členy Robinovy tlupy. 
V ní byli rozděleni do družin s názvy „Green“ a „Black“. Většinu tábora pak trávili v přírodě 
– u DDM Jednička a v lese Sherwoodu (v Podharti). Zde se učili střílet z luku a orientovat 
v lesní přírodě podle speciální „sherwoodské“ mapy, soupeřili v šermířském turnaji a v boji 
s holí, pátrali po Robinových hlídkách, hledali Robinovy šípy, snažili se získat informace 
o blížícím se vojsku, se kterým se utkali atd. Vypravili se také na hrad Golden Castle 
(Kumburk), kde podle různých indicií hledali zlatý poklad Izáka z Yorku. Poklad našli 
a všichni si odnášeli váčky se „zlatem“. 

Poděkování si zaslouží ti, kteří zpestřili celý program a přinesli dětem i poučení – 
lukostřelec pan Kácha, který nejen učil děti správně střílet z luku, ale také jim pověděl mnohé 
zajímavosti, nebo šermíř David Benák za úlohu skotské stráže a vyprávění o skotském 
válčení. Díky patří také členům SHŠ Legenda aurea s vedoucím Z. Máslem. Předvedli ukázku 
šermu a účastnili se malé bitvy v lese. Velkým překvapením pak byl příjezd pana Lokvence se 
synem v dobovém oblečení a na koních, na kterých se zájemci mohli svézt. 

Na závěr tábora byly vyhodnoceny soutěže a ti nejlepší obdrželi ceny, diplomy 
a „zlatý“ šíp Robina Hooda. Tábora se zúčastnilo dvacet čtyři dětí. Že se tábor vydařil a děti 
velice bavil, potvrdilo i několik rodičů. 
Zdroj: z příspěvku V. Jiřičky z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka 
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ZOO DVŮR KRÁLOVÉ 

Africký festival 
Oblíbený Africký festival se v královédvorské zoo konal také 
v letošním roce, a to v posledním červencovém týdnu, konkrétně od 
soboty 22. července do neděle 30. července 2017. Umělecká 
představení afrických tanečníků a zpěváků, doplněná ukázkami tradiční 

domorodé tvorby, promítáním filmů a cestovatelskými přednáškami o životě v Africe, 
o afrických zvířatech a dalších zajímavostech, přenesla návštěvníky a diváky alespoň 
symbolicky na tento černý kontinent. Ochutnat mohli africké speciality, navštívit pravé 
africké tržiště a zoo nezapomnělo ani na děti, pro které byly připraveny různé zajímavé hry. 

I když Africkému festivalu letos nepřálo počasí a z letního amfiteátru se jeho účastníci 
museli v úterý přesunout do prostor Galerie Zdeňka Buriana, na zájmu návštěvníků 
a neopakovatelné atmosféře to nic neubralo. 

Hlavní hvězdou festivalu byla hudební a taneční skupina Iyasa ze Zimbabwe. Africký 
osmičlenný soubor, který má v Evropě ohromné renomé, se do Dvora Králové nad Labem 
každoročně vrací několik let a ke královédvorskému festivalu již neodmyslitelně patří. Na 
letošním festivalu vystupoval i třikrát denně. Soubor vznikl v roce 2001 ve městě Bulawayo, 
kde provozuje uměleckou školu. Specializuje se na původní africké tance a písně. Kromě 
zimbabwského folkloru hraje skladby ze zemí jižní a východní Afriky, některé písně si jeho 
členové tvoří sami, většina z nich je ale původních. Iyasa tráví půl roku v Africe, na jaře se ale 
pravidelně přesouvá do Evropy, kde absolvuje šestiměsíční turné. Kromě České republiky 
vystupuje také ve Francii, Španělsku, Rakousku, v Německu a v dalších evropských zemích.  

Jednodenní vstupné na celodenní program festivalu bylo součástí běžného vstupného 
do zoo. Vstupné na celý festivalový program činilo 290 Kč pro dospělé a 220 Kč pro děti. 

Vstupné na večerní koncerty Iyasa, Insingizi (vokálního tria, které se zaměřuje na 
tradiční africké písně, ale v repertoáru má také třeba gospel), Nomy a na následný program 
pak pro dospělé činilo 100 a pro děti 50 Kč. 
Zdroj informací: ZOO Dvůr Králové nad Labem 

 

DALŠÍ UDÁLOSTI VE MĚSTĚ A V JEHO OKOLÍ 

Koncert Paya May & David Jakubec 
Tyršovo koupaliště bylo v sobotu 22. července 2017 od 19:30 hodin netradičním místem 
koncertu, na kterém vystoupila zpěvačka Paya May a kytarista David Jakubec. Na koncertě 
představili nejen svoji vlastní tvorbu, ale i dobře známé hity českých a zahraničních 
interpretů. 

Hostem večera byl také Filip Pýcha ze Dvora Králové nad Labem, autor písní, zpěvák 
a kytarista, který vystupuje již patnáct let se skupinou Tajné slunce. Ta vydala tři autorská 
CD s jeho původními písničkami a má za sebou nejen stovky klubových vystoupení, ale 
i vystoupení na velkých festivalech (United Islands, Prague Fringe, Febiofest). 

Filip Pýcha vystupuje rovněž sólově, především v neformálním sdružení Osamělí 
písničkáři. Je autorem programů pro děti, ať již se jedná o originální písničky nebo 
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o divadelní představení. Reportáž vrabčáka Lojzy s Filipem a dětmi ze Dvora Králové nad 
Labem se například objevila ve Studiu Kamarád. 

Na příjemný večer na Tyršově koupališti, které posluchačům koncertu vytvořilo 
nevšední atmosféru, bylo vstupné zdarma. 
Zdroj informací: plakátek koncertu a Facebook 

 

Královna a patronka Dvora Králové – Žofie Bavorská 
Výstavu mnoha uměleckých stylů, určenou studentům, žákům, umělcům, milovníkům umění 
a všem přátelům tvorby, „Královna a patronka Dvora Králové nad Labem – Žofie Bavorská 
očima dvorských umělců“, mohli zájemci v měsíci červenci navštívit v netradičním 
výstavním prostoru, a to v královédvorské Cukrárně a art-kavárně Gloria. 
Zdroj informací: plakátek Cukrárny a art-kavárny Gloria Dvůr Králové nad Labem 

 

Prohlídka zajímavých expozic 
Od soboty 1. července do neděle 27. srpna 2017 (kromě pondělků) si návštěvníci Děkanského 
chrámu sv. Jana Křtitele mohli prohlédnout nejen interiér kostela, ale i kobku s expozicí 
Rukopisu královédvorského, zvony, expozici v bytě pověžného, nebo se pokochat vyhlídkou 
na naše město. Součástí prohlídky byla také expozice k 200. výročí nalezení Rukopisu 
královédvorského. Snížené vstupné činilo 30 Kč (děti, studenti a senioři), ostatní návštěvníci 
uhradili vstupné 50 Kč. 
Zdroj: informace Spolek Klíč Dvůr Králové nad Labem 

 

Hasičský záchranný sbor České republiky 
Požár sena 
Profesionální hasiči ze Dvora Králové nad Labem společně s hasiči z  Trutnova 
a s dobrovolnými hasiči z Hajnice, Úpice, Choustníkova Hradiště a z Kuksu, 
zasahovali ve středu 19. července v odpoledních hodinách při požáru sena na 
louce v Kohoutově. 

Na Krajské operační středisko byla událost nahlášena ve čtvrt na čtyři. V 15:53 hodin 
se jednotkám podařilo požár sena na ploše cca tři hektary lokalizovat a asi po půl hodině byl 
oheň zcela zlikvidován. Vzniklá škoda byla odhadnuta na 17 tisíc Kč, hasiči svým zásahem 
uchránili majetek v přibližné hodnotě dalších dvaceti tisíc Kč. 
Zdroj informací: HZS Královéhradeckého kraje 

  

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 
Pachatel zničil skleněný přístřešek 

Policisté pátrají po pachateli, který poškodil vstupní skleněný přístřešek na jedné z budov 
královédvorské nemocnice a následně z místa svého činu ujel. Tohoto jednání se měl dopustit 
pravděpodobně motorovým vozidlem v období mezi 14. (pátek) a 17. červencem (pondělí). 

Za jeho čin mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, zákaz činnosti nebo 
propadnutí věci. 
 
Muž řídil pod vlivem drog 
Ve středu 12. července si po 23. hodině policisté ve Dvoře Králové nad Labem v ulici Alšova 
všimli vozidla Volkswagen Polo, kterému nesvítilo zadní světlo. Po zastavení vozidla byl 
u řidiče proveden také test na drogy a alkohol. 

Protože test na drogy byl pozitivní, byl sedmadvacetiletý řidič policisty vyzván, aby se 
podrobil odběru krve a další jízda mu byla zakázána.  
 
Nehoda cyklistů 
V sobotu 29. července 2017 se v 15:40 hodin stala nehoda dvou cyklistů, kteří cestovali od 
obce Kocbeře směrem na Choustníkovo Hradiště. 

Osmadvacetiletý cyklista nezvládl v mírném klesání levotočivou zatáčku, najel na 
pravou krajnici a upadl na zem, takže 64letý cyklista se mu již nestačil vyhnout. Mladší muž 
tak utrpěl velmi těžké zranění, se kterým musel být letecky transportován do královéhradecké 
fakultní nemocnice. Druhý cyklista, kterému při dechové zkoušce policisté v dechu naměřili 
dokonce 1,4 promile alkoholu, byl převezen do královédvorské nemocnice. Protože se jeho 
zdravotní stav později zhoršil, musel být do královéhradecké nemocnice přepraven vrtulníkem 
také on. Ani jeden z cyklistů neměl na hlavě helmu, přesné příčiny nehody jsou předmětem 
dalšího šetření. 
Zdroj informací: www.policie.cz 

 

Muzejní parní vlaky 
V neděli 2. a v neděli 30. července 2017 měli nejen milovníci starých vlaků, ale také ostatní 
cestující, jedinečnou příležitost, projet se z našeho města ve směru do Hradce Králové nebo 
na Mostek muzejním parním vlakem, který táhla rakouská parní lokomotiva z  roku 1927, 
přezdívaná „ventilovka“. 
Zdroj informací: Železniční muzeum výtopna Jaroměř 

  

http://www.policie.cz/
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Domov sv. Josefa v Žirči 
Svatoanenské zahradní slavnosti 
Hostitelem návštěvníků „Svatoanenských slavností aneb zahradních slavností bez 
bariér“ se Domov sv. Josefa stal v letošním roce již po šestnácté. Konaly se 

v sobotu 22. července 2017 od 10:00 do 20:00 hodin. 
Hlavní ideou největší benefiční a prezentační akce největšího střediska Oblastní 

charity Červený Kostelec je odstranění bariér mezi světem zdravých a hendikepovaných lidí. 
Návštěvníci proto mohli vedle „vele zábavného dne“, nabízejícího nejrůznější zajímavé 
programy, nahlédnout i do prostředí života klientů, nemocných roztroušenou mozkomíšní 
sklerózou, a na vlastní oči se přesvědčit, jak je o ně postaráno. 

Letošní program byl skutečně velice bohatý, takže si v parku, na nádvoří i v kostele 
sv. Anny na „své“ přišel opravdu každý. 

Na třech žánrově odlišných scénách mohli návštěvníci zhlédnout vystoupení Michala 
Hrůzy s kapelou; vystoupení Petra Vondráčka s rock´n´rollovou kapelou Lokomotiva; 
Michala Horáka, písničkáře z Hradce Králové; vystoupení náchodského Klapeta; nebo 
folkové a irisch folkové kapely Chvíle z Hronova. V jazzovém rytmu (nebo filmové melodie) 
zahrálo Bumblebass, kontrabasové kvarteto  z Pardubic. 

Pro děti připravilo divadélko Kozlík z Hradce Králové „Vodnickou pohádku“ 
a zpěvačka Jana Rychterová „Zpívací písničky“. 

O své poutní cestě do Santiaga de Compostelo vyprávěli vozíčkář Jan Dušek a poutník 
a cestovatel Petr Hirsch. 

V kostele se konala nejen poutní mše svatá, doplněná barokním hudebním 
doprovodem Krkonošského Collegia Musica, která celý den, za účasti královéhradeckého 
biskupa Jana Vokála, slavnostně zahájila. Se svými představeními vystoupilo divadlo MIMo – 
Jana Ungerová s Václavem Dostálem, zazněla i „Hudba v labyrintu času“ v podání souboru 
staré hudby Musica per gaudium, na kytaru zahrál Matěj Rak „Zwolna a citedlně“ a na samý 
závěr Václav Uhlíř rozezněl varhany a zvonový klavír a přidal se i soprán zpěvačky Hany 
Medkové. Akcí provázel Tomáš Peterka z Českého rozhlasu Hradec Králové.  

Připraven byl i doprovodný program – komentované prohlídky Bylinkové zahrady, 
kostela, Domu sv. Josefa a Domu sv. Damiána s praktickou ukázkou a možností vyzkoušet si, 
jak roztroušená skleróza znesnadňuje běžný život. Trh lidových řemesel doplnila prezentace 
chráněných dílen a sociálních podniků.  

Návštěvníky hojně navštěvovanou novinkou pak byla nedávno otevřená „Expozice 
historie cyklistiky“ v sýpce sv. Kryštofa a kulturní zážitky mohli návštěvníci umocnit 
i zážitkem kulinářským – návštěvou kavárny Café Damián. 

Výtěžek z akce byl určen na revitalizaci centrálního „náměstíčka“, které je 
v současnosti v neutěšeném stavu a jehož revitalizace umožní klientům bezbariérový pohyb 
mezi jednotlivými objekty Domova. 
Zdroj informací: Domov sv. Josefa v Žirči 
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Slavnosti koní, historie a řemesel 
Ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová a ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka 
převzali záštitu nad Slavnostmi koní, historie a řemesel, které se v barokním areálu Kuks 
uskutečnily v neděli 2. července 2017 od 10:00 do 19:00 hodin. 

A co návštěvníky čekalo? Starokladrubští a kinští koně, mohutní chladnokrevníci, malí 
poníci a oslíci, přetahování koně s diváky, ukázky práce koňského zubaře a kováře, křtiny 
hříbat, ukázka senoseče a nakládání dřeva s koněm, skoky do výšky, kaskadéři projíždějící 
ohněm, parforsní hon se psy, vyřezávání hlavy koně motorovou pilou, možnost svést se na 
koni nebo v kočáře atd. Vstupné na bohatý program, jehož součástí byl i volný vstup na 
základní prohlídkový okruh hospitálu a do expozice Českého farmaceutického muzea, činilo 
80 a 150 Kč, děti do šesti let měly vstup zdarma. 
Zdroj: informace Hospitálu Kuks 

 

Jiří Pavlica & Vlasta Redl 
Vystoupení Jiřího Pavlicy a Vlasty Redla s kapelou čekalo zájemce na nádvoří hospitálu Kuks 
od 19:30 hodin ve středu 5. července 2017. Vstupné 490 Kč. 
Zdroj: informace Hospitálu Kuks 

 

POČASÍ V NAŠEM MĚSTĚ 

Počasí v měsíci červenci 
V měsíci červenci se teploty pohybovaly od +6,2 °C (v pátek 14. července a rovněž v neděli 
16. července) až po tropických +32 °C (ve středu 19. července). 

Nejnižší minimální teplota byla naměřena v pátek 14. července a v neděli 16. července 
ve výši +6,2 °C, nejnižší maximální teplota ve čtvrtek 13. července ve výši +17,3 °C. 

Nejvyšší minimální teplota byla naměřena v pátek 21. července ve výši +15,9 °C, 
nejvyšší maximální teplota pak ve středu 19. července ve výši +32 °C. 

V pátek 14. července 2017 v 9:15 hodin se na obloze nad Tyršovým koupalištěm 
objevil tzv. halový jev (viz foto ve „Fotogalerii událostí a akcí, červenec 2017“). Halový jev 
(zkráceně halo) je optickým úkazem, který vzniká odrazem nebo průchodem slunečních 
paprsků drobnými ledovými krystalky v atmosféře, tedy ve výškách 6–12 kilometrů 
v oblačnosti vysokého patra, je však zapotřebí, aby krystalky měly tvar šestiboké destičky 
nebo hranolku. Za výskyt halových jevů však vděčíme především oblačnosti typu cirrostratus, 
která na obloze vytváří jemné bělavé závoje, které sluneční disk nezastiňují (na rozdíl od 
oblaků nízkého patra, které jsou tvořeny převážně vodními kapkami). Taková oblačnost 
pokrývá oblohu často před příchodem teplé fronty, proto mohou být objevující se halové jevy 
předzvěstí zhoršení počasí a příchodu srážek. Halové jevy jako první popsal a pojmenoval 
Aristoteles již ve 4. století př. n. l. Fyzikální výklad těchto jevů pochází od René Descarta 
a jejich první soubornou teorii sepsal další francouzský fyzik Edme Mariotte. 

Od pondělí 17. července 2017 bylo na noční obloze možné pozorovat také roje 
Perseid, známých rovněž jako „slzy svatého Vavřince“. 
Zdroj informací: počasí – meteostanice Gymnázia Dvůr Králové nad Labem, halové jevy (Wikipedie)  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Slunce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Atmosf%C3%A9ra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Aristotel%C3%A9s
https://cs.wikipedia.org/wiki/4._stolet%C3%AD_p%C5%99._n._l.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
https://cs.wikipedia.org/wiki/Edme_Mariotte
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TEPLOTY V ČERVENCI 2017 
DATUM Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota 

1.7.17 + 8,2 °C + 14,3 °C + 19,6 °C 

2.7.17 + 12,6 °C + 15,8 °C + 20,0 °C 

3.7.17 + 11,5 °C + 15,7 °C + 20,2 °C 

4.7.17 + 10,6 °C + 15,8 °C + 21,7 °C 

5.7.17 + 10,5 °C + 17,2 °C + 24,5 °C 

6.7.17 + 11,5 °C + 18,3 °C + 25,1 °C 

7.7.17 + 12,4 °C + 18,4 °C + 25,6 °C 

8.7.17 + 13,9 °C + 19,6 °C + 25,1 °C 

9.7.17 + 12,6 °C + 20,6 °C + 28,3 °C 

10.7.17 +15,6 °C + 21,9 °C + 28,6 °C 

11.7.17 + 14,0 °C + 17,4 °C + 21,2 °C 

12.7.17 + 11,7 °C + 16,7 °C + 22,8 °C 

13.7.17 + 8,8 °C + 13,5 °C + 17,3 °C 

14.7.17 + 6,2 °C + 12,6 °C + 19,9 °C 

15.7.17 + 9,1 °C + 13,3 °C + 18,9 °C 

16.7.17 + 6,2 °C + 14,3 °C + 21,5 °C 

17.7.17 + 13,1 °C + 17,3 °C + 25,2 °C 

18.7.17 + 12,5°C + 19,5 °C + 28,2 °C 

19.7.17  + 14,2 °C + 22,9 °C + 32,0 °C 

20.7.17 + 14,8 °C + 20,5 °C + 28,5 °C 

21.7.17 + 15,9 °C + 20,4 °C + 27,8 °C 

22.7.17 + 13,3 °C + 20,6 °C + 27,9 °C 

23.7.17 + 13,6 °C + 18,1 °C + 23,1 °C 

24.7.17 + 12,5 °C + 15,5 °C + 20,1 °C 

25.7.17 + 11,6°C + 14,3 °C + 18,0 °C 

26.7.17 + 11,1 °C + 15,1 °C + 20,4 °C 

27.7.17 + 11,3 °C + 14,6 °C + 21,0 °C 

28.7.17 + 13,2 °C + 17,1 °C + 21,9 °C 

29.7.17 + 9,3 °C + 18,0 °C + 26,1 °C 

30.7.17 + 12,0 °C + 21,4 °C + 31,3 °C 

31.7.17 + 15,3 °C + 22,7 °C + 30,8 °C 
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ZAJÍMAVOSTI Z DOMOVA 

Automobilový a motocyklový trh v prvním pololetí letošního roku 
Český automobilový průmysl i v prvním pololetí letošního roku „táhl“ českou ekonomiku, 
a to navzdory aktuálním problémům s nedostatkem pracovních sil také v této oblasti. 

Osobních automobilů se vyrobilo rekordních 756 468 kusů, tj. meziročně více 
o 5,1 procenta. Škoda Auto měla na celkové výrobě podíl 60,7 procenta, Hyundai jednu 
čtvrtinu a u TPCA to bylo 14,3 procenta. Domácí prodej osobních vozů meziročně stoupl 
o 9,4 procenta, export se proti stejnému období v loňském roce zvýšil o 4,8 procenta. 
Z celkového počtu 756 468 vyrobených osobních automobilů se tak v naší republice prodalo 
celkem 59 196 kusů, vyvezeno na zahraniční trhy bylo 698 982 kusů aut. 

Výrazně se zvýšila i pololetní produkce nákladních automobilů jediného tuzemského 
výrobce Tatra Trucks, a to o 46,7 procenta na 776 vozů. Domácí prodej se zvýšil téměř 
o 80 procent.  

Společnost Jawa Moto z Týnce nad Sázavou vyrobila 866 motocyklů, na domácí trh 
z nich směřovala více než desetina. 

Autobusů se pak za první pololetí vyrobilo 2 318, což bylo o 4,8 procenta více než 
v roce předchozím. Odbyt dvou největších výrobců Iveco Czech Republic a SOR Libchavy se 
opíral především o export, který se meziročně zvýšil o 12,6 procenta. 
Zdroj: informace ČTK a Sdružení automobilového průmyslu 
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FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ A AKCÍ 
 

Červenec 2017 
 

Výstava „Krkonoše na starých rytinách a litografiích“ 

Vernisáž putovní výstavy „Krkonoše na starých rytinách a litografiích“ se uskutečnila v úterý 
25. července od 17:00 hodin ve výstavním sále Staré radnice. Krátkou přednáškou ji zahájil 
sám autor Petr Bergmann (na foto vpravo). 

 
 
 
 
 
Návštěvníci si na výstavě mohli 
prohlédnout také stovky pohlednic, 
dokládajících to, jak se Krkonoše měnily. 
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Zakoupit si mohli i některou z řady knih, nebo zdarma získat kalendář s reprodukcemi starých 
pohlednic Krkonoš. 

 
 
 
 
 
 
 
Nechyběla samozřejmě ani autogramiáda. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Halový jev nad Tyršovým koupalištěm 

 

V pátek 14. července 2017 se v 9:15 
hodin objevil na obloze nad Tyršovým 
koupalištěm tzv. halový jev, optický 
úkaz, který vzniká odrazem nebo 
průchodem slunečních paprsků 
drobnými ledovými krystalky 
v atmosféře, tedy ve výškách 6–12 
kilometrů, v oblačnosti vysokého patra. 
Je však zapotřebí, aby krystalky měly 
tvar šestiboké destičky nebo hranolku.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Slunce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Atmosf%C3%A9ra
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Foto: 3x Václav Bartoška 
 
Rekonstrukce chodníků na Benešově nábřeží a ve Štefánikově 
ulici 

 
V měsíci červenci zahájili stavbaři rekonstrukci chodníků na Benešově nábřeží a ve 
Štefánikově ulici, tedy podél silnice III/30012. Na pravé straně Štefánikovy ulice (od 
křižovatky s ulicí Elišky Krásnohorské) až k hlavnímu vchodu do zoo vzniká smíšená stezka 
pro pěší a cyklisty.  
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Rekonstrukce chodníku na Benešově nábřeží 

 
Původní chodník podél řeky Labe (na pravém snímku). Opravy se dočká i úsek chodníku po 
levé straně Benešova nábřeží od ulice M. Horákové směrem k zoo. Dlouhá léta byl tento 
chodník pokryt pouze vyšlapanou šotolinou. 
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Benešovo nábřeží, křižovatka směrem ke kruhovému objezdu (foto vlevo) a směrem 
k nákupnímu středisku Tesco. 

 
Práce na opravě mostu Jana Palacha 
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Obnova pláště Hankova domu 

 
Od poloviny července pokračovaly také práce na obnově pláště hlavní budovy Hankova 
domu, a to na jejím jižním průčelí. Předpokládaná cena stavebních prací je 4,5 milionu Kč, 
Ministerstvo kultury na ně přispěje částkou 1,6 milionu Kč. 
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Výstava Dany Holečkové 

 

V prostorách knihovny Slavoj se návštěvníci mohli rovněž během měsíce července seznámit 
s tvorbou Dany Holečkové, která se zaměřuje zejména na malby zvířat (výstava byla zahájena 
v úterý 2. května 2017). 
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Akce Domu dětí a mládeže Jednička 
Živé stíny Sherwoodu 

 

Pro děti středního a staršího školního věku se od pondělí 10. do pátku 14. července 2017 
konal příměstský tábor „Živé stíny Sherwoodu“. Jak napovídá název, jeho námětem byly 
příběhy ze života známého zbojníka Robina Hooda. 

 

Sportujeme na jedničku 

 

V kempu Pecka se od pondělí 10. do pátku 14. července uskutečnil již 3. ročník letního 
pobytového tábora „Sportujeme na jedničku“. Na děti čekaly různé sportovní hry, soutěže, 
lanový park, stezka odvahy, výlet na hrad i návštěva zábavního areálu v Mladých Bukách.  
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Týden plný energie 

 

Od pondělí 17. do pátku 21. července 2017 se konal tábor „Týden plný energie“. Zúčastnilo 
se ho dvacet čtyři dětí od pěti do třinácti let. 
Foto: 6x archiv DDM Jednička 
 

Úpravy objektů v královédvorské podnikatelské oblasti 
 

 
 

Budova Kooperativy v ulici Tylova č. p. 514 získala novou fasádu. Pro zajištění bezpečnosti 
chodců i dopravy byl v době stavebních prací v této ulici omezen provoz. 
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Generální rekonstrukcí prošla 
i budova v ulici Švehlova č. p. 866, 
nyní nová Veterinární ordinace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Objekt „Český domek - VZORKOVNA“ 
v ulici Presslova č. p. 452. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V ulici Elišky Krásnohorské nadále i 
v měsíci červenci „rostla“ provozní 
budova firmy Žižka, s. r. o. 

  



259 
 

Práce na rekonstrukci silnice č. III/29915 
 

 
V červenci byl uzavřen nejen most Jana Palacha, ale opravoval se i most u malé vodní 
elektrárny v Žirči, ve směru Žireč-Zboží. Aby se řidiči nedostali do složité dopravní situace, 
upozorňovaly na tuto skutečnost „cedule“ nejen na obou kruhových objezdech, ale i na 
dalších místech v centru města. 
 

 
 
V rámci přípravy dalších oprav bylo ve 
středu 26. července v ulici Heydukova 
provedeno frézování asfaltového povrchu 
vozovky, a to za běžného provozu.  
 
Došlo pouze k omezení dopravy v místě 
prováděných prací. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Na titulní straně kroniky událostí v měsíci červenci 2017: pohled na domek v „černošské 
vesničce“ v královédvorské zoo (foto kronikářka).  
 
Foto: Pokud není uvedeno jinak, autorkou fotografií je kronikářka města. 
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Příloha č. 1 - plakátek z výstavy „Krkonoše na starých rytinách a litografiích“ s podpisem 
autora výstavy. 

 


