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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI 
Odešel Ing. Milan Moravec  
V pátek 4. srpna 2017 zemřel náhle ve věku 83 let Ing. Milan Moravec, který 
v letech 1993 až 1998 zastával funkci starosty Dvora Králové nad Labem a byl 
tak druhým polistopadovým starostou města. Téměř devatenáct let také působil 
v městské Komisi pro občanské záležitosti, kde společně s ostatními členy 

navštěvoval královédvorské občany při jejich jubileích i při jiných příležitostech. 

Zasedání rady města – vybraná usnesení 
Rada města na svém 103. zasedání ve čtvrtek 3. srpna 2017 mimo jiné: 

- rozhodla na základě doporučení hodnoticí komise o výběru nejvhodnější nabídky na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele stavebních prací „Zatěsnění 
kanalizačního sběrače A jednotné kanalizace Slovany – Dvůr Králové nad Labem“, 
vybrala firmu Wombat, s. r. o., Brno-město (s nabídkovou cenou 3.496.272 Kč bez 
DPH) a pověřila starostu podpisem smlouvy. 

Zdroj informací: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 103/2017“ 
 
Rada města na svém 104. zasedání ve středu 9. srpna 2017 mimo jiné: 

- vzala na vědomí informaci o vzdání se funkce vedoucí odboru životního prostředí 
Evy Šírkové (ze dne 12. července 2017 s účinností k 31. červenci 2017) a jmenovala 
s účinností od 10. srpna 2017 do funkce vedoucího tohoto odboru Milana Šimka; 

- rozhodla o zhotoviteli akce Monitoring vodovodní sítě – dataloggery etapa I., kterým 
je společnost Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o. 

Zdroj informací: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 104/2017“ 
 
Rada města na svém 105. zasedání v úterý 22. srpna 2017 mimo jiné: 

- schválila smlouvu s vítězným uchazečem veřejné zakázky – společností Lukas trade, 
s. r. o., Dvůr Králové nad Labem, na akci „Zajištění sběru, svozu a využití 
separovaného odpadu – bílého a barevného skla ve Dvoře Králové nad Labem“, 
s nabídkovou cenou 110 Kč bez DPH /1 výsyp/1 kontejner na sklo a pověřila starostu 
města podpisem příslušné smlouvy; 

- schválila smlouvu s vítězným uchazečem veřejné zakázky – společností Marius 
Pedersen, a. s., Hradec Králové, na akci „Zajištění sběru, svozu a využití 
separovaného odpadu – plastů ve Dvoře Králové nad Labem“, s nabídkovou cenou 
99,60 korun bez DPH /1 výsyp /1 kontejner o objemu 1 100 litrů na plasty a 8,40 Kč 
bez DPH /1 výsyp/1 pytel o objemu 110 litrů na plasty a pověřila starostu města 
podpisem smlouvy; 

- schválila přijetí dotace na projekt „Rozvoj integrovaného systému nakládání 
s komunálními odpady – podpora domácího kompostování“, ve výši 89.000 Kč od 
Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, schválila i znění předloženého vzoru 
nájemních smluv, jejichž předmětem je pronájem kompostérů občanům, školským 
zařízením a neziskovým organizacím; 

- schválila pronájem mostního provizoria na dobu jednoho roku od 1. září 2017, za 
dohodnutou cenu 45.000 Kč bez DPH, od společnosti SMI-ČR Group s. r. o., 
Broumov, a odkoupení mostního provizoria za dohodnutou kupní cenu 450.000 Kč 
bez DPH; 
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- schválila s platností od 1. srpna 2017 ceník prací a služeb Technických služeb města 
Dvora Králové nad Labem; 

- schválila výjimku z počtu dětí pro školní rok 2017/2018 ve třídách Mateřské školy 
Drtinova, Dvůr Králové nad Labem; 

- schválila poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč Domovu důchodců Dvůr Králové nad 
Labem, Roháčova, na organizaci společenských akcí pro klienty domova, jejich 
rodinné příslušníky a přátele; 

- schválila poskytnutí dotace panu Luboru Schwarzovi, Praha 5 – Stodůlky, a to ve výši 
30.000 Kč na částečnou úhradu grafického zpracování a tisk knihy „Létání na 
Královédvorsku“; 

- schválila dotaci panu Romanu Rulfovi ve výši 16.000 Kč na úhradu finanční odměny 
pro rozhodčí, cestovného, propagaci a nákupu triček pro rozhodčí a pořadatele akce 
Attitude Challenge 2017; 

- schválila smlouvy o dílo s vítěznými uchazeči veřejné zakázky – částí „VZ č. 1“ 
a „VZ č. 2“ a pověřila starostu města podpisem těchto smluv s tím, že vybranou 
nabídkou pro „VZ č. 1“ je nabídka firmy EUROVIA CS, a. s., Nové Město, Praha 1, 
s nabídkovou cenou díla 4.215.564,34 Kč bez DPH; pro „VZ č. 2“ je to nabídka firmy 
EUROVIA CS, a. s., Nové Město, Praha 1, s nabídkovou cenou díla 2.100.910,38 Kč 
bez DPH; 

- odvolala z funkce člena škodní komise Rady města Dvůr Králové nad Labem paní 
Alenu Petirovou, vzhledem k ukončení jejího pracovního poměru z důvodu odchodu 
do starobního důchodu, a do funkce člena škodní komise jmenovala pana Zdeňka 
Lokvence; 

- zřídila dle zákona o obcích na odboru výstavby a územního plánování Městského 
úřadu Dvůr Králové nad Labem oddělení stavebního úřadu. 

Zdroj informací: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 105/2017“ 
 
Rada města na svém 106. zasedání ve středu 30. srpna 2017 mimo jiné: 

- schválila zvýšení ceny díla na akci „Tyršovo koupaliště, brouzdaliště Dvůr Králové 
nad Labem“ – zhotovitel Lacus Technology, s. r. o., Říčany – zohledňující čerpání 
jednotlivých položek rozpočtu (tedy navýšení) ve výši 687.575 Kč bez DPH a tedy 
zvýšení celkové ceny díla na konečnou částku 2.602.095 Kč bez DPH, schválila 
i prodloužení původního termínu dokončení prací a vyklizení staveniště, a to do 
19. listopadu 2017. 

Zdroj informací: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 106/2017“ 
 
Příprava sněmovních voleb 
Termíny voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byly stanoveny na pátek 
20. a na sobotu 21. října 2017. Ve Dvoře Králové nad Labem se volby uskutečnily 
v sedmnácti volebních okrscích, ve kterých byly kromě sídel stanoveny také minimální počty 
členů okrskových volebních komisí (OVK) a jejich zapisovatelé: „Na základě ustanovení 
§ 14c písm. f), § 14c písm. c) a § 14e odst. 7 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do 
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, informuji o počtu a sídle volebních okrsků, stanovuji minimální počet 
členů okrskové volební komise a jmenuji zapisovatele okrskových volebních komisí.“ 

Ing. Jan Jarolím v. r., ve Dvoře Králové nad Labem 16. 8. 2017 
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Okrsek Místo konání voleb Zapisovatel  Počet členů 
okrsek č. 1  Budova bývalé ZŠ Komenského č.p. 

795, Dvůr Králové nad Labem  
Anna Klustová  7 členů  

okrsek č. 2  Východočeská plynárenská, a. s., 
Heydukova č. p. 707, Dvůr Králové 
nad Labem  

Světlana Novotná  7 členů  

okrsek č. 3  JUTA, a. s., závod 03, Eklova č. p. 
3033, Dvůr Králové nad Labem  

Jana Mikysková  7 členů  

okrsek č. 4  EMTEX s.r.o., Sylvárovská č. p. 
2363, Dvůr Králové nad Labem  

Martina Förstlová  7 členů  

okrsek č. 5  ZŠ 5. května, ul. 5. května č. p. 1181, 
Dvůr Králové nad Labem  

Alena Řeháková  7 členů  

okrsek č. 6  Diakonie ČCE, nábřeží Benešovo 
č. p. 1067, Dvůr Králové nad Labem  

Petra Šimková  7 členů  

okrsek č. 7  SŠIS nábřeží Jiřího Wolkera, nábřeží 
Jiřího Wolkera č. p. 132, Dvůr 
Králové nad Labem  

Petr Koníček  7 členů  

okrsek č. 8  SŠIS Elišky Krásnohorské, Elišky 
Krásnohorské č. p. 2069, Dvůr 
Králové nad Labem  

Lenka Fikarová  7 členů  

okrsek č. 9  Dům dětí a mládeže JEDNIČKA, 
Spojených národů č. p. 1620, Dvůr 
Králové nad Labem  

Iva Stránská  7 členů  

okrsek č. 10  ZŠ Podharť Dvůr Králové nad 
Labem, Máchova č. p. 884, Dvůr 
Králové nad Labem  

Alena Janečková  7 členů  

okrsek č. 11  Městské muzeum, Sladkovského 
č. p. 530, Dvůr Králové nad Labem  

Kateřina Sekyrková  7 členů  

okrsek č. 12  ZŠ Schulzovy sady, Školní č. p. 
1235, Dvůr Králové nad Labem  

Eva Hrušková  7 členů  

okrsek č. 13  ZŠ Žireč, Žireč č. p. 11, Dvůr 
Králové nad Labem  

Radka Pryšingerová  5 členů  

okrsek č. 14  MŠ Lipnice, Lipnice č. p. 64, Dvůr 
Králové nad Labem  

Jaroslava Kirschová  5 členů  

okrsek č. 15  Ekotern, Zboží č. p. 60, Dvůr 
Králové nad Labem  

Marie Dudová  5 členů  

okrsek č. 16  MŠ Verdek, Verdek č. p. 72, Dvůr 
Králové nad Labem  

Lenka Jarolímková  5 členů  

okrsek č. 17  ZŠ Strž, Elišky Krásnohorské č. p. 
2919, Dvůr Králové nad Labem  

Věra Kubíčková  7 členů  

 
Do komisí jmenují přednostně své členy jednotlivé kandidující volební strany, 

stanovené počty členů v jednotlivých komisích jsou ale doplňovány i z řad veřejnosti. Město 
proto vyzvalo občany, kteří mají zájem stát se členy volební komise, aby se do středy 20. září 
2017 přihlásili na městském úřadě. Členem komise se může stát občan České republiky, který 
v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let, nenastala-li u něho překážka výkonu 
volebního práva a není-li kandidátem pro volby do Parlamentu České republiky. Každý 
z členů absolvuje také příslušné školení. Za práci ve volební komisi náleží členům odměna 
1.300 Kč a příspěvek na stravné za oba dva dny, předsedovi komise pak odměna 1.600 Kč. 
Zdroj informací: www.mudk.cz  

http://www.mudk.cz/
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Dočasný zákaz vstupu do lesů poškozených větrnou bouří 
V pátek 11. srpna 2017 odpoledne zasáhla území naší republiky větrná bouře, která na řadě 
míst poškodila lesy, porosty a střechy domů. Poškozeny byly i porosty v okolí Dvora Králové 
nad Labem, které jsou v majetku Lesů ČR a Městských lesů Jaroměř. Městský úřad ve Dvoře 
Králové nad Labem proto z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti osob vydal dočasný zákaz 
vstupu do lesů v okolí Kohoutova, konkrétně pro katastrální území Kohoutov, Kladruby 
u Kohoutova, Dolní Vlčkovice a Choustníkovo Hradiště. Na zákaz vstupu upozorňují 
případné návštěvníky informativní tabule u vstupních cest. 

Zákaz neplatí pro myslivce, vlastníky lesů, jejich zástupce nebo pověřené osoby, které 
v lesních porostech budou zpracovávat poškozené a nebezpečné stromy. 

Úrazy způsobené pádem poškozeného stromu mohou být smrtelné, nebo ze 
zdravotního hlediska fatální. Proto je třeba (zvláště v období vrcholící houbové sezony) 
zákaz, který potrvá až do čtvrtka 16. listopadu 2017, ve vlastním zájmu dodržovat. 
Zdroj informací: www.mudk.cz 

 
Nové prostory pro pracoviště odboru školství, kultury a sociálních 
věcí 
Od úterý 29. srpna 2017 byla některá pracoviště odboru školství, kultury a sociálních věcí 
Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem přemístěna do nově zrekonstruovaných prostor 
bývalé ZŠ Komenského v Komenského ulici č. p. 795. 

V přízemí této budovy tak návštěvníci nyní najdou jednak kanceláře manažerky 
propagace a cestovního ruchu, jednak pracovnic sociálního oddělení, v jejichž kompetenci je 
sociálně-právní ochrana děti, tedy opatrovnictví, náhradní rodinná péče a kurátorství pro děti 
a mládež.  
Zdroj informací: www.mudk.cz 

 
Změna distributora Novin královédvorské radnice 
Po téměř čtyřech letech došlo ke změně distributora Novin královédvorské radnice, které jak 
název napovídá, vydává pro královédvorské občany město Dvůr Králové nad Labem. 

Farní charita Dvůr Králové nad Labem, která distribuci novin v našem městě doposud 
zajišťovala, ukončila z důvodu svých dalších závazků svoji smlouvu, novým distributorem 
novin se tak od čísla 8/2017 stala Česká pošta, s. p. 

Pro zájemce jsou noviny od pondělí 4. září k dispozici rovněž v městském 
informačním centru a na recepci městského úřadu, nebo si je mohou přečíst online na 
stránkách www.mudk.cz/cs/radnice/noviny-radnice/rocnik-2017.html. 

Město jako vydavatel se také obrátilo na čtenáře s žádostí, aby, pokud noviny do svých 
schránek neobdrží, nahlásili tuto skutečnost na recepci městského úřadu, v Městském 
informačním centru nebo e-mailem tak, aby s novým distributorem mohly být nedostatky 
v distribuci projednány a došlo ke sjednání nápravy. 
Zdroj informací: www.mudk.cz 

  

http://www.mudk.cz/
http://www.mudk.cz/redakce/index.php?clanek=149798&xuser=685331954510250413&lanG=cs&slozka=122262&xsekce=122797
http://www.mudk.cz/
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Připravuje se vydání „Odpadového kalendáře 2018“ 
I v letošním roce nabízí naše město možnost finančně se podílet na vydání stolního 
čtrnáctidenního „Odpadového kalendáře“, a to pro rok 2018. Za poskytnutí daru v minimální 
výši 5.000 Kč je možné umístit logo příslušné společnosti na stojánek kalendáře. 

U jednotlivých dnů budou v kalendáři opět vyznačeny „odpadové akce“, např. mobilní 
svozy železného šrotu, elektrozařízení, nebezpečných, objemných a zahradních odpadů, 
provozní doba sběrného dvora a další zajímavé akce ve městě. Kalendář bude vydán 
v nákladu 7 500 výtisků a zdarma distribuován do všech královédvorských domácností. 
Zdroj informací: Odbor životního prostředí MěÚ Dvůr Králové nad Labem 

 
Město nabízí pronájem kompostérů 
Našemu městu se v letošním roce podařilo získat od Královéhradeckého kraje dotaci ve výši 
88.000 Kč, určenou na podporu domácího kompostování. Za tyto získané prostředky tak bude 
moci nakoupit pro královédvorské občany cca 100 kompostérů a 4 štěpkovače. 

Ti, kteří si žádost o dřevěný kompostér podali v roce 2016, mohou na odboru 
životního prostředí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem podepsat smlouvu o jeho 
pronájmu již ve středu 6. září a v pondělí 2. října 2017, nebo si s odborem mohou domluvit 
vyhovující termín.  

Jednorázové nájemné na dobu pěti let, tj. na celou dobu nájemního vztahu, činí 179 Kč 
za dřevěný kompostér o objemu 1 000 litrů a 199 Kč za kompostér o objemu 2 000 litrů. Po 
pěti letech přechází domovní kompostér z vlastnictví pronajímatele do vlastnictví nájemce, 
a to za symbolickou cenu pouhé 1 Kč. 

Ti, kteří si kompostér v roce 2016 neobjednali, ale měli o jeho pronájem zájem, si 
o něho mohli požádat na základě kuponu, který mohli odevzdat na podatelně, na odboru 
životního prostředí, v městském informačním centru, nebo ho mohli zaslat elektronicky. 
V takovém případě se předpokládá, že si budou moci kompostér vyzvednout do 30. dubna 
2018. 

Kompostéry budou poskytovány do vyčerpání zásob, přednostně občanům, kteří ještě 
žádný kompostér od města pronajatý nemají. 
Zdroj informací: Odbor životního prostředí MěÚ Dvůr Králové nad Labem 

 
Společenská kronika 
Noví občánci města 
V měsíci  srpnu 2017 se v našem městě narodilo deset nových občánků – šest holčiček a čtyři 
chlapci. 
Zemřelí 
Ve Dvoře Králové nad Labem zemřelo v tomto měsíci šestnáct osob – z tohoto počtu bylo 
dvanáct královédvorských občanů (pět žen a sedm mužů). 
Jubilea 
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili v srpnu s gratulací a s květinou sedmnáct 
občanů při jejich životních jubileích. 
Sňatky 
V tomto období oslavily čtyři manželské páry stříbrnou, čtyři manželské páry zlatou a jeden 
manželský pár dokonce diamantovou svatbu. 
Své „ano“ si pak v srpnu řeklo devět párů ve Dvoře Králové nad Labem, pět párů v obci 
Kuks, jeden pár v obci Vítězná a jeden pár v obci Vlčkovice v Podkrkonoší. 
Zdroj informací: městské matriky, evidence obyvatel a Komise pro občanské záležitosti 
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Městská policie Dvůr Králové nad Labem 
Zásahy městských strážníků 
Strážníci Městské policie Dvůr Králové nad Labem řešili 

během měsíce srpna celkem 184 přestupků. 
 

Druh zásahu Počet  
 BESIP přestupky       76 
 Dopravní nehoda         3 
 Překročení nejvyšší povolené rychlosti        8 
 Veřejný pořádek (přestupek)        11 
 Součinnost s PČR, MěÚ,...         7 
 OZV o volném pohybu psů          4 
 Občanské soužití (přestupek)         3 
 Majetek (přestupek)         8 
 Ztráty a nálezy          6 
 Trestný čin         1 
 Prevence (opatření a úkony)       13 
 Pomoc v nouzi         5 
 Doručení písemnosti         5 
 Odchyt zvířete (opatření)       13 
 Stížnosti       12 
 Pokuty v blokovém řízení       50 
 Na místě nezaplacených blokových pokut         8 
 Předáno Policii ČR         3  
 Předáno na správní odbor MěÚ       10 

Moderní technologie Počet  
 BESIP – MKDS (předáno na ODP)      39 
 BESIP – ostatní (předáno na ODP)      42 
 BESIP – úsekové měření rychlosti 
(předáno na ODP) 2 076 

Zdroj: informace Městské policie Dvůr Králové nad Labem 

 

Městské vodovody a kanalizace  
Dvůr Králové nad Labem 
Poruchy vodovodního řadu 
Opravy poruch vodovodního řadu probíhaly také v měsíci srpnu. 

Ve středu 2. srpna 2017 došlo k havárii vodovodu za hasičskou zbrojnicí v Žirči. Protože 
vzhledem k podmáčenému terénu v místě poruchy bylo možné provést opravu až následující 
den, byl do doby opravy uzavřen přívod pitné vody zhruba pro tři odběrná místa. MěVaK na 

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=717432&x=250&y=250&hash=3bf529b2ae86b5be89e79202ff695b73&ratio=1
http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=711725&x=250&y=250&hash=dbb58658e85cf9c59bd07bd797c2215b&ratio=1
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místo havárie dodal náhradní zdroj pitné vody, který byl zdejším obyvatelům k dispozici po 
celou dobu odstávky. 
Tentýž den došlo také k havárii vodovodu v Klicperově ulici. Krátká odstávka vody 
a odstranění poruchy proběhly od 13:20 do 15:00 hodin. 

V pondělí 7. srpna došlo z důvodu zjištěné havárie k odstávce vodovodu v ulici 
Ve Strži. Doba odstávky trvala od 8:30 do 10:30 hodin. Z důvodu přepojení nově 
zbudovaného vodovodu byla od 7:30 do cca 11:30 hodin provedena také odstávka vodovodu 
Pod Lesem. O celé akci byli zdejší obyvatelé informováni od pátku 4. srpna prostřednictvím 
informačních tabulek s určením doby odstávky. 

Ve středu 16. srpna 2017 byla odstraněna porucha vodovodu ve Vančurově ulici, 
odstávka pitné vody trvala od 8:00 do 11:00 hodin. K odstranění další poruchy vodovodu Ve 
Strži a také k dílčí odstávce jednoho úseku vodovodu došlo také v pondělí 21. srpna 2017 od 
7:00 do 9:30 hodin a ve středu 30. srpna 2017. Ve středu odstávka trvala od 7:30 do 9:30 
hodin. 

V pondělí 21. srpna 2017 byla v ulici Pod Slévárnou, mezi domy čp. 1946 až 1948, 
zahájena výměna kanalizace a dešťových vpustí. MěVaK se proto obracel na obyvatele této 
oblasti s žádostí, aby v této lokalitě po dobu provádění prací neparkovali svá vozidla 
v blízkosti staveniště a také dbali zvýšené opatrnosti. Provoz kanalizace naštěstí prováděná 
stavba (která trvala do pátku 8. září 2017) nijak neomezila. 

Z důvodu odstranění havárie vodovodní přípojky došlo pak ve čtvrtek 31. srpna 2017 
opět ke krátké odstávce vodovodního řadu v Klicperově ulici. V tomto případě doba 
odstávky trvala od 10:00 do 12:00 hodin. 
Zdroj informací: MěVaK Dvůr Králové nad Labem 

 

KULTURA VE MĚSTĚ 

Městské kulturní zařízení Hankův dům 
Country večer 
Ve středu 9. srpna si od 19.00 hodin přišli na náměstí Václava Hanky 
„na své“ milovníci country. Posluchačům zahrály hudební skupiny 

Aprode ze spřáteleného polského města, dále Phobos a Tomáš Linka a Přímá linka. 

Na festivalu v polské Kamiennej Górze vystoupily 
i královédvorské kapely 
Projekt „Společně v hudbě a v tradicích“ („Razem w muzice i tradycji“), který Hankův dům 
realizuje společně s polským Centrem kultury v Kamiennej Górze a jehož součástí bylo také 
královédvorské „Hudební léto 2017“, měl v sobotu 19. a v neděli 20. srpna 2017 své 
pokračování právě v tomto polském městě. 

Kamenohorské Centrum kultury zde v areálu u jezera v centru města uspořádalo 
festival „Muzyka bez granic“, na kterém s úspěchem vystoupily královédvorské kapely 
Creedence Revival Czech, Green Day Revival, The 29 a také DJ „Smithers“ Marcel Šádek. 
Zdroj informací: Městské kulturní zařízení Hankův dům Dvůr Králové nad Labem   
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Kino Svět 
„Po strništi bos“ 
Ve velice úspěšném filmu Jana Svěráka „Obecná škola“ se diváci mohli 
seznámit s poválečnými příběhy malého Edy Součka. Film byl inspirován 

příběhy režisérova otce Zdeňka Svěráka, který si ve filmu zahrál Edova tatínka. Maminku 
ztvárnila Libuše Šafránková. 

Jan Svěrák nyní natočil další příběh z mládí svého otce. Diváci se tak vrátili do Edova 
raného dětství, do doby, kdy Edův tatínek odmítl vstoupit „do partaje“, a tím i získat 
příslušnost k okupantům Protektorátu Čechy a Morava. Následně pak přišel o zaměstnání, 
o deputátní byt a celá rodina se z Prahy musela přestěhovat na venkov k příbuzným. 

Královédvorské kino Svět uvedlo válečné drama „Po strništi bos“, které velice volnou 
formou navazuje na film „Obecná škola“, v pátek 18. srpna 2017 od 20:00 hodin. Edova otce 
v tomto snímku ztvárnil Oldřich Vetchý, matku Tereza Voříšková. Vstupné 130 Kč. 
Zdroj informací: program Kina Svět Dvůr Králové nad Labem 

 

Městská knihovna Slavoj 
Vzdělávání v knihovně ve školním roce 2017/18 
Pro nadcházející školní rok připravila knihovna nabídky jazykových 
kurzů, výuku internetu, přednášky Virtuální univerzity třetího věku 
a nově i Akademii volného času. 

U jazykových kurzů se konkrétně jedná o „Angličtinu pro předškoláky“, určenou pro 
děti od tří do sedmi let, kde se hravou formou, pomocí pohybu, pohádek, písniček a her, děti 
naučí první slovíčka a věty v angličtině. Pro dospělé knihovna připravila kurz italštiny pro 
začátečníky a francouzštiny pro pokročilé a pro seniory je připravena angličtina pro mírně 
pokročilé. 

Dospělí mohou navštěvovat také kurz internetu pro začátečníky a pokročilé 
a Akademii volného času, v níž se v jednom semestru (během pěti přednášek) budou zabývat 
„Finanční gramotností“ a pokračovat bude rovněž Virtuální univerzita třetího věku, a to ve 
dvou tématech, kterými jsou „Včelařství“ a „České dějiny“. 

Zájemci se mohli do všech kurzů přihlásit během měsíce srpna. 
Zdroj informací: nabídka vzdělávání Městské knihovny Slavoj  

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Dům dětí a mládeže Jednička 
Také měsíc srpen byl v DDM Jednička ve znamení táborů, ať již se jednalo 
o tábory příměstské nebo klasické pobytové. 
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„Indiáni v prérii“ 
V letošním roce čekala na děti v DDM Jednička novinka, kterou byl „přespávací“ tábor ve 
stanech. Během něj dvacet dětí, od pondělí 7. do pátku 11. srpna, vedle stavění stanů 
a netradičního nocování, hrálo také indiánské hry, vyrábělo si indiánský kostým, „lovilo 
bizony“ v nedalekém lese, čekala je cesta za pokladem, koupání v bazénu a v úterý 
i celodenní výlet „do Šťastné země v Radvánovicích“. 
Zdroj: z příspěvku V. Málkové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka 
 
„Ráj, zvaný Český“ 
Dvacet dva dětí bylo účastníky letního turistického tábora „Ráj, zvaný Český“. Konal se od 
neděle 13. do pátku 18. srpna 2017 v Malé Skále, kde účastníky na šest dnů přijalo ubytovací 
zařízení TJ Malá Skála. 

První odpoledne po příjezdu si děti prohlédly zdejší zámeček, lesní hřbitůvek 
s hrobem Marie Glazarové a rybníček s ostrůvkem.  

V pondělí je ale již čekala opravdová túra kolem Suchých skal do skalních bludišť na 
kalichu i skalní vyhlídky a zřícenina hradu.  

Následující den byl fyzicky nejnáročnější, zejména díky krkolomnému výstupu ke 
zbytkům skalního hrádku Drábovna, dalším cílem malých turistů byl hrad Frýdštejn 
s tesanými místnostmi a vyhlídkovou věží, rozhledna na Kopanině a zbytky skalního hradu na 
Vranově. Koupel v řece Jizeře u Žlutých lázní proto byla opravdu zasloužená. 

Středeční trasa vedla vlakem do Dolánek (s prohlídkou roubeného Dlaskova statku), 
následovaly Klokočské skály se Zdenčinou vyhlídkou, zřícenina Rotštejna a zpáteční cesta do 
Dolánek s prohlídkou Domu Českého ráje. 

Na předposlední den tábora byla pro děti připravena odpočinková trasa, nazvaná 
„Kolem Jizery“, zpestřená hledáním ukrytých potravin a velkou hostinou, lesním závodem 
a po návratu do Malé Skály i koupáním. 

Poslední den vyplnil výlet vlakem do Železného Brodu. Výletníky čekala prohlídka 
muzea na náměstí i jeho pobočky v roubené chalupě zvané Běliště, kde se dětem líbil zejména 
flašinet s tančícími figurkami a modely chaloupek a staré radnice. Následovala návštěva 
„Minimuzea“ skleněných betlémů s ukázkou foukání skla. 

Večerní programy doplňovaly společné hry a posezení u kytary. Připravena byla také 
celotáborová soutěž „Písečnou stezkou“, jejíž otázky vycházely zejména z každodenních 
turistických zážitků dětí. 

Z některých účastníků se během tábora stali zanícení sběratelé turistických vizitek, 
kterých v putovních knížkách rychle přibývalo. Nebylo divu, vždyť celkem během tábora 
nachodili kolem 50 km a navštívili téměř všechno zajímavé, co se v Malé Skále a v jejím 
okolí dá navštívit. 

Poslední den byli oceněni nejúspěšnější soutěžící a nejmladší účastník a všichni 
táborníci dostali pamětní list. 
Zdroj: z příspěvku V. Jiřičky z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka 
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Škola čar a kouzel 
V týdnu od 14. do 18. srpna 2017 se „Jednička“ zaplnila dvaceti šesti dětmi – „žáky školy čar 
a kouzel“. Děti celý týden hrály různé hry s „čarodějnickou tematikou a sbíraly přísady do 
lektvaru proti zlému čaroději“, který je v pátek přišel navštívit.  

Nebyla to však jediná návštěva – ve středu mezi ně zavítal profesionální kouzelník 
Jakub Michal z Nového Města nad Metují. Děti byly z jeho představení nadšené a řadu kouzel 
si pak samy večer při „přespávačce“ i zkoušely. 
 
Hýbej se na jevišti 
DDM Jednička v letošním roce poprvé otevřela také herecko-taneční tábor „Hýbej se na 
jevišti“. Celý týden od pondělí 21. do pátku 25. srpna 2017 na něm děti nejen tančily a hrály 
divadlo, ale vyzkoušely si i improvizaci v rámci různých her a scének, procvičily si své tělo 
při každodenních tanečních rozcvičkách a užily si spoustu zábavy. Třešničkou na dortu bylo 
páteční závěrečné herecko-taneční vystoupení Ignis a Pluvia, které mělo velký úspěch. Řada 
dětí se po tomto táboře chce věnovat tanci i nadále. 
Zdroj: z příspěvků V. Šebkové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka 
 
Letní animace II. 
Poslední týden prázdnin patřil mladým tvůrcům animovaných filmů. Po dobu pěti dnů si čtyři 
týmy (celkem dvacet čtyři dětí) užívaly nejen klasické táborové hry, ale především tvořily 
vlastní animace pomocí stovek foto snímků.  

Děti opět překvapily nejen svými nápady na příběhy, ale i schopností vytvořit si 
veškeré obrázky a pomůcky potřebné k animaci samy. 

Nechyběl ani závěrečný raut, který děti připravily pro své rodiče a kamarády, diváky 
jejich týdenní práce. Během promítání byl v kinosále slyšet nejen smích, ale především 
potlesk obecenstva, které tak zaslouženě ocenilo tvorbu malých animátorů. 
Zdroj: z příspěvku A. Huškové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka 

 

ZPRÁVY ZE SPORTU 
TS Attitude Dvůr Králové nad Labem 
Festival sportu 
Na sobotu 26., neděli 27. a na pondělí 28. srpna 2017 byl v parku Schulzovy 
sady a na Slovanech připraven pro děti i dospělé zajímavý program, který se 

skládal ze sportovních aktivit pro všechny věkové skupiny, workshopů a seminářů, ukázek 
pohybových aktivit, sportovních soutěží a doprovodných programů. 

V oblasti tance si účastníci mohli vybrat ze Street dance, Pole dance, Break dance, 
bříšních tanců, připraveny ale byly například i tanečky pro nejmenší. Fitness nabízel jógu, 
silový trénink či strečing, rehabilitace pak masáže a další metody. Nechyběly ukázky a lekce 
„První pomoci“ pro děti i dospělé, malování na obličej, dětské pohybové hry, foto koutek 
a další zajímavé akce a ukázky. 
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Součástí projektu MOWE byl i dětský závod ATTITUDE CHALLENGE KIDS!, 
rozdělený do kategorií – do 6 let; od 7 do 9 let; od 10 do 12 let a od 13 do 15 let. Vstupné na 
všechny akce bylo zdarma. 
Zdroj informací: www.ts-attitude.com  

 

Aeroklub Dvůr Králové nad Labem 
Letecký den 
V sobotu 26. srpna uspořádal Aeroklub Dvůr Králové nad Labem, při 
příležitosti 70. výročí založení letiště a 85. výročí létání na Královédvorsku, 
„Letecký den“.  

Jeho program byl slavnostně zahájen v 9:30 hodin. Dopoledne, které patřilo 
špičkovým modelářům (k vidění zde byly technicky i rozměrově unikátní modely a makety), 
vyvrcholilo v poledne bitvou deseti modelů letounů z II. světové války (se zvukovou kulisou 
a pyrotechnickými efekty), v provedení Air Show Teamu Rakovník - ASTR. 

Letový program zahájil nízký průlet dvou stíhacích letounů JAS-39C hotovostní letky 
AČR. Na letounu Extra 300SR předvedl divákům své umění Martin Šonka, pilot světové série 
Red Bull Air Race, Mistr Evropy a vicemistr světa v letecké akrobacii kategorie unlimited – 
freestyle, člen reprezentace České republiky v letecké akrobacii kategorie unlimited. 

Speciálním bodem programu byla rekonstrukce slavného historického vzletu prvního 
Českého aviatika Jana Kašpara na Blériotu XI., který je po Kašparových úpravách světovým 
unikátem. Na Leteckém dnu jej pilotoval Jan Rudzinskyj. 

Nechyběla ani prezentace skupiny Follow me, akrobatického speciálu Zlín Z-50, 
skupiny Zlín Z-142, která sestřelovala balónky vrtulemi, nejrychlejšího sériově vyráběného 
UL letoun v ČR TL-ULTRALIGHT Stream, skupinový seskok parašutistů a řada dalších 
letových ukázek. Své letecké umění divákům předvedli i členové Aeroklubu Dvůr Králové 
nad Labem. 

Doprovodný program nabídl ukázku moderní automobilové techniky, návštěvníkům se 
prezentoval také Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem, všechny složky integrovaného 
záchranného systému, zájemci si mohli vyzkoušet jízdu na segway, k dispozici byl dětský 
koutek, atrakce a další nabídky. 

Po skončení letových ukázek všechny čekala bohatá tombola s mnoha zajímavými 
cenami a po 18:00 hodině program pokračoval Country večerem.  

Parkování v ceně 50 Kč bylo zajištěno u letiště a stvrzenka parkovného sloužila 
zároveň jako lístek do tomboly.  

Jak vidno, program byl opravdu velice bohatý a zajímavý a každý si v něm určitě 
vybral to, co ho zajímalo nejvíce. Vstupné činilo 80 Kč, děti do dvanácti let měly vstup 
zdarma. 
Zdroj informací: Aeroklub Dvůr Králové nad Labem 

  

http://www.ts-attitude.com/
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ZOO DVŮR KRÁLOVÉ 

„Tajemná Afrika“ 
Od čtvrtka 3. do neděle 13. srpna 2017 se v královédvorské zoo, 
u amfiteátru za výběhem plameňáků, konalo 2. sochařské sympozium 
„Tajemná Afrika“. Zúčastnili se ho sochaři Jitka Kusová z Klášterce nad 
Ohří, královédvorští sochaři Ota Černý, Ivana Černá a Blanka Žáčková 

a zimbabwská sochařka Maudi Muhony. 
Pětice sochařů během jedenácti dnů přímo před očima návštěvníků vytvořila čtyři 

kamenné sochy s africkou tematikou. Jitka Kusová sochu s názvem „Tajemná Afrika“, 
Ota Černý a Ivana Černá sochu „Historie Afriky“, Maudi Muhony sochu „Kouzlo africké 
ženy“ a Blanka Žáčková sochu „Kouzlo Zimbabwe“. 

Sympozium bylo ve 14:00 hodin, v neděli 13. srpna, zakončeno slavnostní dernisáží, 
na níž byly sochy věnovány královédvorské zoo. Akce probíhala pod vedením spolku „Umění 
všem“, záštitu nad ní převzal hejtman Královéhradeckého kraje. 
Zdroj informací: ZOO Dvůr Králové a www.umenivsem.eu 
 
V ZOO uhynul mladý hrošík 
Dvouletý hroší sameček Karl Wilhelm přijel začátkem června z německé zoo v Karlsruhe do 
královédvorské zoo, aby zde společně se zdejšími samičkami Monou a Hulou vytvořil rodinu. 
Obě samičky pocházejí z různých evropských zahrad a poprvé se setkaly až v naší zoo, bez 
problémů si však na sebe zvykly. Horší však byly vztahy Huly s Karlem Wilhelmem, neboť 
samička se s ním nedokázala dobře sžít a počáteční spory mezi zvířaty nakonec vygradovaly 
v útoku hroší samice. Ošetřovatelé pak zvířata oddělili, všimli si ale, že Karl Wilhelm je na 
stehně poraněn. Neví se však přesně, zda mu zranění způsobil útok Huly, nebo se zranil sám. 

Dva týdny byl Karl Wilhelm léčen, bohužel neúspěšně. Ve středu 9. srpna sameček 
uhynul, příčinou byla zřejmě otrava krve. Královédvorská zoo nyní zahájila jednání, jejichž 
cílem je získání nového hrošího samce, který by, z výše uvedených důvodů, měl být určitě 
větší a starší než byl Karl Wilhelm. 
Zdroj informací: ZOO Dvůr Králové 

 

DALŠÍ UDÁLOSTI VE MĚSTĚ A V JEHO OKOLÍ 

Policie České republiky 
KŘP Královéhradeckého kraje 
Obvodní oddělení PČR Dvůr Králové nad Labem 
Řidič motocyklu skončil v nemocnici 

Na okružní křižovatce Denisovo náměstí – Benešovo nábřeží došlo v pátek 4. srpna před 
10. hodinou ranní ke střetu vozidla Hyundai s motocyklem Honda. Řidička vozidla s největší 
pravděpodobností při vjezdu na kruhový objezd přehlédla motorkáře jedoucího již po 
objezdu. Motocyklista chtěl zabránit střetu, začal brzdit a na komunikaci havaroval. 

Provedené dechové zkoušky u obou účastníků nehody byly negativní, motocyklista 
byl z nehody převezen do nemocnice, kde musel být hospitalizován.  

http://www.umenivsem.eu/
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Náročný čtvrtek 
Ve čtvrtek 17. srpna krátce po půl druhé ráno nalezli královédvorští policisté na chodníku 
u autobusového nádraží ležet opilou dvaačtyřicetiletou ženu a vedle ní dvě plastové lahve od 
vína. Žena byla natolik opilá, že nebyla schopna ani koordinovat své pohyby, ani se podrobit 
dechové zkoušce na alkohol. Protože by si mohla ublížit, byla převezena na Protialkoholní 
záchytnou stanici v Hradci Králové. 

Odpoledne policisté ve Štefánikově ulici vypátrali čtyřicetiletého muže, po kterém 
bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Muž, který pravděpodobně úmyslně nenastoupil do vězení, 
byl následně převezen do Vazební věznice v Hradci Králové. 

Rovněž ve čtvrtek 17. srpna, krátce po 13. hodině, došlo na křižovatce mezi Dvorem 
Králové nad Labem – Verdek a Nemojovem k vážné dopravní nehodě – ke střetu vozidla 
Škoda Fabia s motocyklem Honda. Řidič automobilu Škoda, který odbočoval z vedlejší 
silnice na hlavní, nerespektoval značku „Dej přednost v jízdě“ a vjel na hlavní komunikaci, 
kde se střetl s Hondou přijíždějící z levé strany. Po střetu motorkář na komunikaci havaroval 
a protože utrpěl těžká zranění, musel být letecky transportován do nemocnice v Hradci 
Králové. Dechové zkoušky vyloučily přítomnost alkoholu, předběžná škoda na motocyklu 
byla vyčíslena na 100 tisíc Kč a na Škodě Fabii na 30 tisíc Kč. 

Odpoledne pak policisté kontrolovali v našem městě šestadvacetiletého motocyklistu, 
který měl nejen zákaz řízení, ale na svém motocyklu Kawasaki Ninja měl umístěnu 
i kradenou registrační značku. Policisté v registru nenašli ani výrobní číslo a VIN motocyklu, 
proto ho muži zabavili. Případ je řešen pro podezření ze spáchání přečinu maření výkonu 
úředního rozhodnutí a vykázání, za který muži v případě prokázání viny hrozí dva roky 
vězení. 
 
Spadlé traverzy ohrozily řidiče i náhodné chodce 
Poslední srpnový den, po desáté hodině večerní, došlo ve Dvoře Králové nad Labem k velmi 
nebezpečné dopravní nehodě. Policisté na místě našli rozházené těžké ocelové traverzy, které 
při projíždění levotočivé zatáčky, pravděpodobně z důvodu nedostatečného upevnění, sjely 
z ložné plochy návěsu. Padající ocelové konstrukce poškodily nejen silnici a svodidla, ale 
i oplocení nedalekého domu, vjezdovou bránu a podezdívku domu. 

Ke zranění osob naštěstí nedošlo, vzniklá škoda však byla odhadnuta na více než půl 
milionu korun. Dechová zkouška, provedená na místě, neprokázala přítomnost alkoholu. 

Přesto, že se dopravní nehoda stala ve čtvrtek 31. srpna po desáté hodině večerní, byl 
v dané lokalitě provoz, z důvodu úklidu vozovky, omezen ještě v pátek 1. září. 
Zdroj informací: OO PČR Dvůr Králové nad Labem 

 

„Dvorské toulky do Ratibořic 2017“ 
Sobotní ráno 12. srpna 2017 přivítalo „Královédvoráky“ nejen „rozpačitým“ počasím, ale také 
velice nezvyklým pohledem. Po zdejších komunikacích se v časných ranních hodinách 
„proháněly“ auto a moto veterány, které mířily na parkoviště k zoo. Zde se od 7:00 do 8:30 
hodin konala registrace vozidel akce „Dvorské toulky do Ratibořic aneb mezi Labem 
a Úpou“. 

Tradiční, již 15. setkání majitelů a fanoušků historických motorových vozidel, 
pořádané Old Racing Clubem ve spolupráci se ZOO Dvůr Králové, přivítalo několik desítek 
automobilů a motocyklů z různých časových období. Po registraci, občerstvení koláčem 
a horkým čajem a nezbytným fotografováním za účasti mnoha diváků a obdivovatelů této 
motorové krásy, se celá kolona vydala na „spanilou jízdu“ po Safari v areálu zoo. 
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V 10:00 hodin pak následovala jízda do Ratibořic a od 14:00 do 17:00 hodin výstava 
automobilů na prostranství i v zahradách před ratibořickým zámkem a soutěž elegance 
historických vozidel, vše doprovázené živou hudbou a promenádou postav v dobových 
kostýmech. Součástí programu byla také návštěva zámku a od 16:00 do 17:00 hodin vyhlášení 
výsledků soutěže elegance v různých kategoriích. Počasí se během dne „umoudřilo“, takže 
účastníci prožili příjemný den. 
Zdroj informací: Old Racing Club Dvůr Králové nad Labem 

 

Český svaz chovatelů, ZO Dvůr Králové nad Labem – 
Žireč 
Chovatelská výstava 
Český svaz chovatelů, základní organizace Žireč, pořádá každoročně Okresní výstavu králíků, 
hrabavé i vodní drůbeže, morčat, holubů a okrasného ptactva, která se v Žirči koná 
v prostorách zámeckého parku a která se těší velkému zájmu nejen obyvatel Dvora Králové 
nad Labem a okolních obcí, ale i těch, kteří sem míří z nejrůznějších koutů naší republiky. 

V letošním roce se výstava uskutečnila v sobotu 26. srpna od 8:00 do 17:00 hodin 
a její součástí byla nejen speciální expozice plymutek, prodejní expozice kaktusů a sukulentů, 
ale také ukázky chovu koz a ovcí nebo výcvik služebních psů. 

Již tradičně byla výstava i prodejní, takže si z ní návštěvníci mohli odnést chovná 
zvířata, akvarijní rybky, chovatelské a zahrádkářské potřeby a přebytky, krmiva a veterinární 
přípravky i další zajímavé a užitečné potřeby.  

Během akce byla otevřena také žirečská Bylinková zahrada Josefa Kamela, kde si 
zájemci mohli vybrat a zakoupit nejen rostliny z velkého nabízeného sortimentu, ale mohli 
absolvovat komentované přednášky o zahradě, nebo ochutnat a zakoupit si bylinné produkty 
Camellus. 

K příjemné atmosféře jistě přispěla živá hudba a možnost občerstvení. Vstupné pro 
dospělé činilo 45 Kč, děti do 15 let uhradily 15 Kč. 

Návštěvu výstavy mohli navíc všichni spojit také s návštěvou „Leteckého dne“, který 
se konal na nedalekém letišti. 
Zdroj informací: Český svaz chovatelů, základní organizace Dvůr Králové nad Labem – Žireč 
 
„Aladin a Ládin“ 
Nádvoří hospitálu Kuks bylo od pátku 11. do neděle 13. srpna 2017 svědkem představení 
Divadla bratří Formanů, jednoho z nejlepších současných českých divadel. 

Nechyběl ani bohatý doprovodný program v podobě výtvarných dílen, hudby, 
žonglování, přednášek, stánků atd. 

Vstupné 250 Kč, část výtěžku z představení byla věnována Dětskému centru ve Dvoře 
Králové nad Labem, dětskému oddělení nemocnice v Trutnově a dětské klinice ve Fakultní 
nemocnici v Hradci Králové. 
Zdroj informací: www.muzykuks.cz 
  

http://www.muzykuks.cz/
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POČASÍ V NAŠEM MĚSTĚ 

Počasí v měsíci srpnu 
Nejnižší minimální teplotu (+4,3 °C) naměřila stanice ve středu 23. srpna 2017, nejvyšší 
minimální teplota dosáhla hodnoty +19 °C (ve středu 2. srpna). 

Nejnižší maximální teplota vystoupila na +16,9 °C, a to v úterý 22. srpna 2017, 
nejvyšší maximální teplota byla naměřena v úterý 1. srpna 2017, a to +33,3 °C. 

Největší rozdíl mezi minimální a maximální teplotou (17,8 °C) pak byl naměřen 
v  úterý 1. srpna a nejmenší rozdíl v sobotu 19. srpna, kdy činil 7,4 stupně. 
 
„Slzy svatého Vavřince“ 
V sobotu 12. srpna 2017 po 23. hodině došlo podle Astronomického ústavu Akademie věd 
České republiky k vyvrcholení meteorologického roje Perseid. Stalo se tak v době, kdy se 
Země ocitla v nejhustší části roje, který byl na noční obloze (jako každý rok) vidět již od 
pondělí 17. července 2017. 

Jev, který je známý jako padání hvězd, způsobuje hoření meteorů, které se dostanou 
do atmosféry. Částice roje, obvykle menší než zrnko písku, vstupují do atmosféry rychlostí 
60 metrů za sekundu, v maximu jich bývá až 80 za hodinu. Při hoření zazáří jasným světlem, 
které někdy bývá i barevné. 

Perseidy dostaly své jméno podle místa v souhvězdí, ze kterého meteory zdánlivě 
vylétají, tedy z horní severozápadní poloviny souhvězdí Persea. První zmínky o nich 
pocházejí z poloviny 3. století n. l. a jsou spojovány s umučením svatého Vavřince. Vavřinec 
byl popraven 10. srpna roku 258 a po jeho smrti začaly z nebe údajně padat třpytivé slzy. Od 
této doby jsou Perseidy lidově známy také jako „slzy svatého Vavřince“. Perseidy je nejlepší 
pozorovat okem, za dobrého počasí bývají viditelné po celé obloze. V letošním roce tolik 
štěstí ale jejich pozorovatelé bohužel neměli. Na většině našeho území bylo oblačno až 
polojasno. Ojediněle byly dokonce přeháňky, na západě a východě byly srážky četnější, na 
východě byly zpočátku i silné bouřky. 

V loňském roce vznikl mezi 6. a 8. srpnem snímek Čecha Petra Horálka s názvem 
„Noc Perseid“, který zachycuje roj Perseid proti letní Mléčné dráze nad astronomickým 
táborem ve slovenské Vrchteplé. Tento snímek vybrala letos pro čtvrtek 10. srpna americká 
NASA, Národní úřad pro letectví a kosmonautiku, jako snímek dne. 
Zdroj informací: Astronomický ústav Akademie věd České republiky; ČTK a meteostanice Gymnázia 

Dvůr Králové nad Labem 
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TEPLOTY V SRPNU 2017 
DATUM Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota 

1.8.17          + 15,5 °C          + 25,3 °C          + 33,3 °C 

2.8.17          + 19,0 °C          + 23,5 °C          + 28,4 °C 

3.8.17          + 16,7 °C          + 21,1 °C          + 28,9 °C 

4.8.17          + 16,4 °C          + 21,2 °C          + 26,8 °C 

5.8.17          + 12,4 °C          + 20,8 °C          + 28,4 °C 

6.8.17          + 13,1 °C          + 18,1 °C          + 21,6 °C 

7.8.17           + 9,2 °C          + 17,2 °C          + 24,0 °C 

8.8.17           + 8,5 °C          + 17,4 °C          + 24,5 °C 

9.8.17          + 13,2 °C          + 20,1 °C          + 26,8 °C 

10.8.17          + 18,4 °C          + 24,4 °C          + 30,8 °C 

11.8.17          + 13,2 °C          + 17,0 °C          + 21,6 °C 

12.8.17           + 9,9 °C          + 14,0 °C          + 17,9 °C 

13.8.17          + 10,1 °C          + 15,4 °C          + 22,1 °C 

14.8.17          + 10,1 °C          + 17,1 °C          + 24,3 °C 

15.8.17          + 10,8 °C          + 19,3 °C          + 27,6 °C 

16.8.17          + 13,6 °C          + 17,0 °C          + 22,8 °C 

17.8.17          + 12,3 °C          + 18,8 °C          + 26,7 °C 

18.8.17          + 13,6 °C          + 21,7 °C          + 29,3 °C 

19.8.17          + 13,6 °C          + 17,1 °C          + 21,0 °C 

20.8.17          + 11,5 °C          + 15,1 °C          + 20,2 °C 

21.8.17           + 8,8 °C          + 13,5 °C          + 18,0 °C 

22.8.17           + 7,4 °C          + 12,2 °C          + 16,9 °C 

23.8.17           + 4,3 °C          + 12,0 °C          + 19,4 °C 

24.8.17           + 5,5 °C           + 15,3 °C          + 24,7 °C 

25.8.17          + 11,3 °C          + 17,9 °C          + 24,6 °C 

26.8.17          + 14,6 °C          + 19,7 °C          + 27,8 °C 

27.8.17          + 12,0 °C          + 18,1 °C          + 23,7 °C 

28.8.17           + 8,9 °C          + 15,8 °C          + 24,0 °C 

29.8.17           + 8,6 °C          + 16,6 °C          + 24,5 °C 

30.8.17           + 8,4 °C          + 18,0 °C          + 28,0 °C 

31.8.17          + 12,0 °C          + 19,3 °C          + 26,4 °C 
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ZAJÍMAVOSTI Z DOMOVA 

Míra nezaměstnanosti v srpnu 2017 
Celková míra nezaměstnanosti se v srpnu snížila na 4 %, což byla nejnižší hodnota míry 
nezaměstnanosti za posledních devatenáct let. 

Nejhůře placenými profesemi byly zaměstnanecké pozice nebo např. pracovní pozice 
číšník a kuchař. Nejvíce nedostatkovými pracovními pozicemi pak byly pozice IT, pozice 
inženýrů nebo obchodníků. 
Zdroj informací: ČTK 

 

ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA 

Zemřel nejstarší muž planety 
V pátek 11. srpna 2017 zemřel v izraelské Haifě, měsíc před svými 114. narozeninami, 
nejstarší muž planety Jisrael Kristal. Do Guinessovy knihy rekordů byl zapsán v roce 2016 
poté, co zemřel dřívější držitel titulu, Japonec Jasutaró Koide. 

Jisrael Kristal se narodil 15. září 1903 v polské vesnici Žarnów. Později se přestěhoval 
do Łódźe, kde si založil továrnu na cukrovinky. Jako Žid byl za války i s manželkou 
deportován do koncentračního tábora v Osvětimi. Za holokaustu přišel nejen o ženu, ale také 
o dvě děti, sám po návratu z koncentračního tábora vážil pouze 37 kilogramů. Se svojí druhou 
ženou imigroval v roce 1950 do Izraele, kde se opět začal živit výrobou cukrovinek. 
Zdroj informací: ČTK 
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FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ A AKCÍ 
 

Srpen 2017 
 

„Dvorské toulky do Ratibořic 2017 aneb mezi Labem a Úpou“ 

 
V sobotu 12. srpna 2017 se „Královédvorákům“ naskytl nezvyklý pohled. Po zdejších 
komunikacích se v časných ranních hodinách „proháněly“ auto a moto veterány, které mířily 
k zoo.  
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Na parkovišti u zoo se konala registrace vozidel akce „Dvorské toulky do Ratibořic aneb mezi 
Labem a Úpou“, patnáctého setkání majitelů a fanoušků historických motorových vozidel. 
 

Změny v obchodní síti ve Dvoře Králové nad Labem 
 

 

OK FOTO Paulová se z obchodních prostor na rohu Palackého ulice a náměstí 
T. G. Masaryka přestěhovalo do uvolněných větších obchodních prostor naproti přes ulici. 
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Rekonstrukce chodníků na Benešově nábřeží a ve Štefánikově 
ulici 
V měsíci srpnu, i při zvýšeném počtu návštěvníků našeho města, pokračovaly práce na 
rekonstrukcích chodníků v obou ulicích. 

 
 
 

Pohled do Štefánikovy ulice s dosud neopravenými chodníky (levá strana směrem k zoo). 

 

Levá strana chodníku po provedení skrývky (foto vlevo) a pohled na stejné místo po opravě. 
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Při opravě chodníků se dočkaly opravy také přístupové cesty k domům v ulici Štefánikova 
(levá strana ulice směrem k zoo). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benešovo nábřeží, skrývka povrchu 
chodníku poblíž mostu Jana Palacha. 
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Akce Domu dětí a mládeže Jednička 
„Indiáni v prérii“ 

 

Letošní táborovou novinkou byl „přespávací“ tábor v DDM Jednička – „Indiáni v prérii“. 
Konal se od pondělí 7. do pátku 11. srpna a děti v něm vedle nocování ve stanech čekala řada 
zajímavých zážitků. 
 

„Mezi námi zvířátky aneb jak to chodí v džungli“ 

 

Součástí příměstského tábora „Mezi námi zvířátky aneb jak to chodí v džungli“ byla také 
návštěva zoo v Liberci. Tábor se uskutečnil od 31. července do 4. srpna 2017. 
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Herecko-taneční tábor „Hýbej se na jevišti“ 

  

V letošním roce byl poprvé pořádán také herecko-taneční tábor „Hýbej se na jevišti“. Celý 
týden od 21. do 25. srpna na něm děti tančily, hrály divadlo, vyzkoušely si improvizaci 
v rámci různých her a scének a nakonec je čekalo závěrečné herecko-taneční vystoupení. 
 

Turistický tábor „Ráj, zvaný Český“ 

 

 
Dějištěm letního turistického tábora „Ráj, zvaný Český“ byla Malá Skála. V týdnu od 13. do 
18. srpna děti navštívily skalní bludiště, vyhlídky, zříceniny hradů, skalní hrádek Drábovna, 
hrad Frýdštejn s tesanými místnostmi a vyhlídkovou věží, Dlaskův statek v Dolánkách, 
„Minimuzeum“ skleněných betlémů a další zajímavosti v Malé Skále i v jejím okolí. 
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Příměstský tábor „Škola čar a kouzel“  

 
Účastníky příměstského tábora „Škola čar a kouzel“ navštívil také profesionální kouzelník 
Jakub Michal, jehož některá kouzla si děti dokonce samy vyzkoušely. 

 
Letní animace II.  

 
Příměstský tábor „Letní animace II.“ se konal v posledním týdnu prázdnin. Čtyři týmy během 
pěti dnů čekaly nejen klasické táborové hry, ale především tvorba vlastních animací pomocí 
stovek foto snímků. Poslední den se pak konal raut pro rodiče a známé – diváky filmů, které 
děti vytvořily. 
Foto: 10x archiv DDM Jednička 
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Houbařské „šílenství“ 
 

  
     

V teplém a vlhkém počasí se v srpnu dařilo všem druhům hub. Donést si z lesa domů za dvě či 
tři hodiny více než stovku hřibů „praváků“ tak nebylo nic výjimečného, a to přesto, že lesy 
byly plné houbařů.  

 
 
 
 
Po návštěvě lesa ale bylo třeba věnovat 
zvýšenou pozornost tomu, aby si houbaři 
nepřinesli také nevítaného hosta v podobě 
klíštěte. Těch se ve všech částech, včetně 
travního porostu, vyskytovalo tolik, že na 
pomyslné stupnici 1–10 dosahoval jejich výskyt 
nejvyšší příčku. Zdravotnická zařízení také 
zaznamenala zvýšený počet onemocnění 
klíšťovou encefalitidou a boreliózou.  

 
 
 
 
 
 

Na titulní straně kroniky událostí v měsíci červenci 2017: jedno z vozidel – účastník 
patnáctého setkání majitelů a fanoušků historických motorových vozidel „Dvorské toulky do 
Ratibořic aneb mezi Labem a Úpou“ (foto kronikářka).  
 
Foto: Pokud není uvedeno jinak, autorkou fotografií je kronikářka města. 
 


