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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI 
Zasedání rady města a zastupitelstva města – vybraná 
usnesení 
Rada města na svém 107. zasedání v úterý 5. září 2017 mimo jiné: 
- schválila zprávu hodnoticí komise o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky 
„Společenské a vzdělávací centrum v DPS Sadová č. p. 2755 ve Dvoře Králové 

nad Labem“ a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou 
zakázku tak, že nejvhodnější je nabídka firmy STAVHAUS, Dvůr Králové nad 
Labem, s celkovou nabídkovou cenou 1.094.502 Kč bez DPH; 

- jmenovala s účinností od 6. září 2017 členkou komise pro občanské záležitosti paní 
Evu Hruškovou; 

- schválila poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč paní Miloslavě Aplové; 
- schválila poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč paní Petře Valentové; 
- souhlasila s realizací projektu „Rozvoj vedoucích pracovníků – skupinový 

a individuální koučink“, který bude zajišťovat společnost Netcom Solutions Brno. 
Zdroj informací: výtah z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 107/2017“ 
 
Rada města na svém 108. zasedání v úterý 19. září 2017 mimo jiné: 

- odvolala Adama Reila z funkce člena pracovního štábu povodňové komise města Dvůr 
Králové nad Labem; 

- schválila v rámci projektu rekonstrukce silnice II/300 (část ulice Legionářská, ulice 
Tyršova, ulice Krkonošská) materiálové řešení výměny stávajících obrub za obruby 
silniční betonové, které budou hrazeny vlastníkem komunikace, tj. Královéhradeckým 
krajem, s podmínkou města Dvůr Králové nad Labem, že stávající pískovcové obruby 
budou demontovány, očištěny a předány organizaci města Technické služby města 
Dvora Králové nad Labem. Ta bude kontrolovat, jak se s obrubami zachází (demontáž, 
nakládání, vykládání, převoz), jak jsou případně skladovány na mezideponii apod.; 

- schválila na základě doporučení hodnoticí komise výběr nejvhodnější nabídky na akci 
„Dodávka internetové konektivity pro Městský úřad Dvůr Králové nad Labem“ tak, že 
nejvhodnější nabídkou je nabídka společnosti MKInet, s. r. o., Dvůr Králové nad 
Labem, ve výši 10.999 Kč bez DPH za jeden měsíc poskytování služeb; 

- souhlasila s partnerstvím města Dvůr Králové nad Labem na benefiční akci Noc 
venku, konané ve dnech 23.–24. listopadu 2017 a pořádané Pečovatelskou službou 
Města Dvůr Králové nad Labem;  

- souhlasila se záměrem vytvoření Královédvorského betlému dle návrhu Taťány 
Ruprichové; 

- rozhodla, na základě hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
dodavatele stavebních prací „Rekonstrukce venkovního hřiště ZŠ Strž“ tak, že 
nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy Juta, a. s., Dvůr Králové nad Labem, 
s nabídkovou cenou 1.189.342 Kč včetně DPH. 

Zdroj informací: výtah z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 108/2017“ 
 
Zastupitelstvo města na svém 16. zasedání ve čtvrtek 16. září 2017 mimo jiné: 

- schválilo darovací smlouvu o nabytí nemovitého majetku – pomníku osmi pruských 
vojínů, hrobu obětí války 1866 – který se nachází na pozemku v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem, evidenční číslo v Centrální evidenci válečných hrobů CZE-5203-03510; 
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- schválilo rovněž dohodu o vytvoření společného školského obvodu s obcemi 
Vlčkovice, Doubravice, Libotov, Hajnice, Choustníkovo Hradiště, Kuks, Stanovice, 
Kohoutov, Kocbeře a Nemojov; 

- dále schválilo dotaci SKK Dvůr Králové nad Labem, z. s., Slovany, ve výši 10.000 Kč 
na úhradu pohonných hmot, energií, nájemného a startovného; 

- schválilo i rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2017 včetně změn v rámci jednotlivých 
organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů, které upravuje 
schválený rozpočet na rok 2017 (zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze 
strany Krajského úřadu Královéhradeckého kraje), a to v následujícím sestavení: 

o na straně příjmů se rozpočet zvyšuje o 7.444.582,00 Kč, 
o na straně výdajů se snižuje o 143.384,25 Kč, 
o ve financování se upravuje o -7.587.966,25 Kč. 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2017: 
o na straně příjmů 346.407.237,23 Kč, 
o na straně výdajů 401.754.447,60 Kč, 
o financování 55.347.210,37 Kč. 

Zdroj informací: výtah z „Usnesení ZM Dvůr Králové nad Labem č. 16/2017“ 
 
Místostarosta Dušan Sedláček rezignoval na své funkce 
V pondělí 11. září 2017 rezignoval na post zastupitele našeho města, a tedy i na funkci člena 
rady města a neuvolněného místostarosty, pan Dušan Sedláček, do jehož kompetencí ve městě 
spadala oblast výstavby, územního plánování a životního prostředí. 

V zastupitelstvu jej nahradil JUDr. Josef Pojezdný, který na kandidátce Šance pro 
Dvůr skončil ve volbách jako první náhradník. Stal se také novým členem rady města, do 
které ho zastupitelé zvolili na svém zasedání ve čtvrtek 14. září 2017. 

Ti na tomto zasedání také stanovili, že ve funkci místostarostů i nadále zůstávají 
Alexandra Jiřičková, která má ve své kompetenci odbory všeobecná vnitřní správa, školství, 
kultura a sociální věci, rozpočet a finance a dále dotační i investiční tituly a rovněž projekty 
a strategické a rozvojové materiály města. 

Druhým místostarostou je i nadále Jan Helbich, který se ale nově stal uvolněným 
místostarostou. Mezi něho a starostu města, Jana Jarolíma, pak zastupitelé schválili 
přerozdělení kompetencí odstupujícího Dušana Sedláčka. 

Místostarosta Jan Helbich tak ve své gesci bude mít odbor rozvoje, investic a správy 
majetku, obecní živnostenský úřad a odbor informatiky. 

Do kompetencí starosty Ing. Jana Jarolíma bude nyní spadat odbor kancelář tajemníka 
úřadu, odbor ekonomika a majetek, doprava a silniční hospodářství, odbor životní prostředí 
a odbor výstavba a územní plánování. 
Zdroj informací: www.mudk.cz 

 
Město opravilo památníky a pomníky 
Během letních měsíců letošního roku byl u mostu Jana Palacha opraven památník padlým 
z druhé světové války s bronzovou plastikou. 

Figurální pomník „Obětem druhé světové války a květnové revoluce 1939–1945“ 
vytvořil královédvorský rodák, sochař J. Wágner, v roce 1959. Vpravo od ústřední postavy 
pomníku se pak nachází třináct pískovcových desek se jmény padlých. Jsou jimi rudoarmějec 
Žegulský, ale také oběti druhé světové války z řad civilních obyvatel našeho města – Jan 
Borovka, Rudolf Borovka, Bohuslav Hanzl, Bohuslav Koníček, Marie Kotíková, Čeněk 

http://www.mudk.cz/
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Matějka, Bohuslav Němec, Božena Řeháková, Jiří Řezníček, Josef Semík, Čeněk Udržal 
a Vladimír Vejr.  

Desky však v současné době byly kvůli mechu a zvětrávání pískovce již v takovém 
stavu, že mnohdy byla jména padlých jen těžko čitelná. 

Ve stejné lokalitě, tedy na nábřeží Jiřího Wolkera, na levém břehu Labe, byl očištěn, 
naimpregnován a opraven pomník „Obětem 1. světové války a války 1866“ (věnovaný 
„památce padlým vojínům z roku 1866“ a „upomínka 1914–1918, našim padlým vojínům ve 
světové válce“). 

Tento centrální pomník je tak věnován všem, kteří padli v bitvě u Dvora Králové 
i v jeho ulicích v prusko-rakouské válce, v urputných bojích, které se tu odehrály dne 
29. června 1866. Pomník stál původně na jiném místě (na protější straně ulice, tam, kde se 
nachází budova původně elektrárenské společnosti, ve které jsou v současné době byty). Po 
ukončení první světové války byl demontován a přenesen na „starý“ hřbitov (dnes oblast 
u dopravního hřiště v Podharti), poté na městský hřbitov a na stávající místo byl na návrh 
Komitétu pro udržování památek z války 1866 přenesen v roce 1995. 

Do třetice pak byl očištěn památník obětem druhé světové války u ZŠ 5. května. 
Provedení všech oprav a úprav zastřešoval odbor rozvoje, investic a správy majetku 

MěÚ Dvůr Králové nad Labem. 
Zdroj informací: Odbor rozvoje, investic a správy majetku MěÚ Dvůr Králové nad Labem 

 
Společenská kronika 
Noví občánci města 
V měsíci září 2017 se v našem městě narodilo sedm nových občánků – dvě holčičky a pět 
chlapců. 
Zemřelí 
Ve Dvoře Králové nad Labem zemřelo v tomto měsíci devatenáct osob, z tohoto počtu bylo 
deset královédvorských občanů (sedm žen a tři muži). 
Jubilea 
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili v září s gratulací a s květinou dvacet 
občanů při jejich životních jubileích. 
Sňatky 
Své „ano“ si v září řeklo sedm párů ve Dvoře Králové nad Labem, pět párů v Kuksu a jeden 
pár v Kohoutově. 
V tomto období oslavily tři manželské páry stříbrnou a jeden pár zlatou svatbu. 
Vítání občánků 
Na Staré radnici bylo v září slavnostně přivítáno deset novorozených občánků našeho města, 
čtyři holčičky a šest chlapců. 
Zdroj informací: městská matrika, evidence obyvatel a Komise pro občanské záležitosti 
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Městská policie Dvůr Králové nad Labem 
Prostřednictvím aplikace First responder přispěli 

k záchraně života 
Ve čtvrtek 21. září 2017, krátce po 21. hodině, přijala hlídka noční realizační skupiny Městské 
policie Dvůr Králové nad Labem telefonní výzvu z aplikace First responder. Důvodem výzvy 
byla žádost o pomoc při zástavě srdce mladé ženy, která byla několik týdnů po porodu. 

Hlídka proto ihned vyjela na příslušné místo a zde společně se záchranáři mladou ženu 
resuscitovala. Po stabilizaci byla pacientka převezena na jednotku intenzivní péče do Fakultní 
nemocnice v Hradci Králové. 
 
Statistika vybraných zásahů městských strážníků 
Strážníci Městské policie Dvůr Králové nad Labem řešili během měsíce září celkem 
131 přestupků. 
 

Druh zásahu Počet   
 BESIP přestupky      66 
 Dopravní nehoda        1 
 Překročení nejvyšší povolené rychlosti      18 
 Veřejný pořádek (přestupek)         8 
 Součinnost s PČR, MěÚ,...        3 
 Občanské soužití (přestupek)        1 
 Majetek (přestupek)        7 
 Ztráty a nálezy         5 
 Prevence (opatření a úkony)        7 
 Odchyt zvířete (opatření)      10 
 Pokuty v blokovém řízení      61 
 Na místě nezaplacených blokových pokut        7 
 Předáno Policii ČR        3 
 Předáno na správní odbor MěÚ        2 

Moderní technologie Počet 
 BESIP – MKDS (předáno na ODP)      23 
 BESIP – úsekové měření rychlosti 
(předáno na ODP) 2 141 

Zdroj: informace Městské policie Dvůr Králové nad Labem 
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Městské vodovody a kanalizace 
Dvůr Králové nad Labem 
Opravy v měsíci září 
Z důvodu odstranění havárie vodovodního řadu byla v úterý 5. září 2017 

od 9:00 do 10:30 hodin provedena odstávka vodovodu v ulici Slunečná. 
Až do pátku 8. září 2017 pokračovaly práce na výměně kanalizace a dešťových vpustí v ulici 
Pod Slévárnou mezi č. p. 1946 až 1948, které byly zahájeny již v měsíci srpnu. Provoz 
kanalizace nebyl touto stavbou omezen. 

V pondělí 11. září 2017 proběhla avizovaná odstávka vodovodu v ulici Heydukova 
a v ulici Žirecká. Důvodem odstávky byla výměna vodovodních přípojek v Heydukově ulici, 
kde došlo k rozsáhlé opravě komunikace. Odstávka trvala od 11:00 do 14:00 hodin. 

Z důvodu odstranění poruchy vodovodu v oblasti Žireč (část od ordinace Dr. Rapáče 
směrem k firmě Juta, a. s.) došlo k odstávce vodovodu v úterý 12. září 2017 od 8:00 do 10:00 
hodin. 

K další odstávce vodovodu, tentokrát v části ulice Na vyhlídce, došlo z důvodu 
odstranění poruchy v úterý 19. září 2017 od 9:00 do 11:00 hodin.  
Aby mohla být odstraněna porucha na nadzemním hydrantu, byla tentýž den v čase od 10:00 
do 12:00 hodin provedena odstávka vodovodu také v ulici Hradecká. 
 
Výměna vodovodního přemostění na mostu Jana Palacha 
Ve středu 20. září 2017 zahájil MěVaK přípravné práce, jejichž účelem bylo provést na 
opravovaném mostě Jana Palacha také přeložku vodovodního řadu. 

Práce, které trvaly zhruba čtrnáct dnů, se zpočátku konaly za plného provozu 
vodovodu DN200. Odstávka vodovodního řadu, která byla odběratelům v předstihu 
avizována, se tak uskutečnila až na závěr stavebních činností. 
Zdroj: informace MěVaK Dvůr Králové nad Labem 

 

RUKOPISNÉ DNY 

Oslavy 200. výročí nalezení 
Rukopisu královédvorského 
V letošním roce jsme si připomněli již dvousté výročí nalezení 
Rukopisu královédvorského v kobce kostela svatého Jana 
Křtitele. 

Při této příležitosti připravilo město, městská kulturní 
zařízení a také různé zájmové i mimo zájmové organizace ve 
městě řadu zajímavých akcí, z nichž si každý z diváků 
a návštěvníků mohl vybrat tu, která jej zaujala nejvíce.  

  

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=711725&x=250&y=250&hash=dbb58658e85cf9c59bd07bd797c2215b&ratio=1
http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=985750&x=600&y=600&hash=01a182ab01055574657080fe1e619525&ratio=1
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Co se do průvodce nevešlo 
Od pátku 1. září 2017 po celý zářijový měsíc si tak návštěvníci královédvorské knihovny 
mohli v jejích prostorách prohlédnout práce žáků výtvarného oboru základní umělecké 
školy na téma Rukopis královédvorský. 

Žáci se podíleli také na vzniku průvodce městem, nazvaného „Po stopách Václava 
Hanky“.  
Zdroj informací: Základní umělecká škola R. A. Dvorského a Městská knihovna Slavoj Dvůr Králové 

nad Labem 
 
Václav Hanka a Rukopis královédvorský 
Žákům základních a studentům středních škol byl určen výchovný a vzdělávací pořad, který 
jim přiblížil úlohu Václava Hanky při „objevení“ Rukopisu královédvorského a význam 
„Rukopisu“ pro naši literární, hudební a další tvorbu. 

V prostorách královédvorské knihovny Slavoj se ho od pátku 1. září do čtvrtka 
30. listopadu mohli zúčastnit po předchozí telefonické domluvě. 
Zdroj informací: Městská knihovna Slavoj Dvůr Králové nad Labem 
 
Divadelní hra „České nebe“ 
K oslavě „Rukopisných dnů“ se ve čtvrtek 7. září 2017 od 19:00 hodin připojilo také 
městské kulturní zařízení Hankův dům uvedením divadelní hry „České nebe“ 
(s podtitulem „Cimrmanův dramatický kšaft“) z repertoáru Divadla Járy Cimrmana. 

Hra nejen „Cimrmanologům“, ale i ostatním divákům, kteří zaplnili celý divadelní sál, 
předvedla zasedání české nebeské komise v době první světové války. Svatý Václav, který 
komisi řídil, se rozhodl rozšířit ji nově ze stávajících tří členů (svatého Václava, Jana Ámose 
Komenského a praotce Čecha) na členů šest. Postupně tak členové komise mezi sebe přijali 
Karla Havlíčka Borovského, Jana Husa a babičku Boženy Němcové. Museli se ale také 
rozhodnout, jaký zaujmou postoj k Bedřichu Smetanovi, „zrádci národa“ Karlu Sabinovi 
a rovněž k českým vojákům, kteří dezertovali z rakouské armády k československým legiím. 

Diváci se již tradičně výborně bavili nejen při hře samotné, ale i při předcházející 
přednášce, jejíž součástí bylo například zamyšlení nad Václavem Hankou a připomínka jeho 
nalezení Rukopisu královédvorského v našem městě. 

Cena vstupného na hru Zdeňka Svěráka, Ladislava Smoljaka a fiktivního českého 
vynálezce, filosofa a dramatika Járy Cimrmana (který je uváděn jako její spoluautor) činila 
400, 420 a 440 Kč. 
Zdroj informací: program Městského kulturního zařízení Hankův dům 
 
Koncert k oslavě Rukopisu královédvorského 
V neděli 10. září 2017 se v kostele svatého Jana Křtitele uskutečnil od 16:00 hodin koncert 
Královédvorského chrámového sboru. 

Součástí programu byla i premiéra skladby „Raduj se a plesej Dvore dávný“. 
Zkomponoval ji Jiří Gemrot, hudební skladatel a pedagog Pražské konzervatoře, při 
příležitosti letošních oslav, a to na text „objevitele“ Rukopisu, Václava Hanky. Hanka tento 
oslavný text napsal ke 40. výročí oslav nalezení Rukopisu. 

S tematikou Rukopisu královédvorského byl spjat celý koncert, ať již se jednalo 
o recitaci herce a režiséra Ondřeje Kepky, věnovanou tématům souvisejícím s Rukopisem, 
která koncert obohatila, nebo o díla českých autorů F. X. Brixiho, J. V. H. Voříška, 
v novodobé premiéře pak např. o chorál z opery Záboj „Krátká pouť nám je souzena“ od 
Josefa Leopolda Zvonaře, nebo píseň Žezhulice (zhudebněná lyrická báseň z Rukopisu) 
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Antonína Dvořáka v nové sborové úpravě. Na varhany sbor doprovodil Drahoslav Gric, vítěz 
mezinárodní varhanní soutěže v Magdeburgu v roce 2008. 

Záštitu nad koncertem převzal starosta města Dvůr Králové nad Labem Jan Jarolím, 
koncertu se osobně zúčastnil také autor premiérové skladby, Jiří Gemrot. Vstupné bylo 
dobrovolné. 

Koncerty Královédvorského chrámového sboru patří již tradičně mezi oblíbené 
koncerty milovníků vážné hudby. S velkým zájmem posluchačů se tak setkalo také toto 
netradiční pojetí koncertu, věnovaného Rukopisným námětům. 
Zdroj informací: program Královédvorského chrámového sboru Dvůr Králové nad Labem 
 
„Rukopisné dny“ 
V sobotu 16. září 2017, tedy přesně v den, kdy byl před dvěma sty lety v kobce 
královédvorského kostela sv. Jana Křtitele objeven Václavem Hankou a královédvorským 
kaplanem Pankrácem Borčem Rukopis královédvorský, se v témže kostele konalo od 
14:00 hodin „nevážné vyprávění o významném objevu“ – Filip Pýcha – Objevení Rukopisu 
královédvorského. 

Od 14:30 hodin pak v rámci koncertu Václava Uhlíře (varhany) a Hany Medkové 
(zpěv) zazněl výběr písní z Rukopisu královédvorského. Posluchači si tak vyslechli díla: 

 B. M. Černohorský: Toccata C dur; Regina coeli; 
 J. K. Kuchař: Fantazie D moll; 
 B. Smetana: Večerní písně (výběr); 
 Dvořák: Preludium B dur; Fuga g moll; Písně na slova z Rukopisu královédvorského 

(výběr); 
 L. Janáček: Postludium z Glagolské mše; Modlitba; 
 F. X. Thuri: Hommage á J. K. Kuchař; 
 L. Sluka: Dvě Ave Maria; 
 J. Strejc: Árie a Toccata ze Sonáty I. 

 
Městské muzeum ve spolupráci s Národním muzeem a Národní galerií v Praze připravilo na 
tento den pro návštěvníky vernisáž výstavy „Rukopis královédvorský inspirující“. 

Zahájila ji ve Špýcharu – v přednáškovém sále muzea – v 15:45 hodin zastupující 
ředitelka muzea a zúčastnili se jí i starosta Jan Jarolím a místostarostka města Alexandra 
Jiřičková. 

Součástí bylo vystoupení pěveckého sboru Záboj (který svůj název získal po jednom 
z hrdinů epické básně „Záboj a Slavoj“) a známého umělce Alfréda Strejčka, který 
posluchačům přednesl několik básní z „Rukopisu“, a to jednak v jejich původním znění, 
jednak v novočeském převodu (úpravě) básníka Karla Jaromíra Erbena.  
 
V podání pěveckého sboru Záboj – Víta Mišoně, Davida Ročka, Petra Růžičky, Christiana 
Kazmirowského, Tomáše Růžičky, Josefa Pojezdného, Kateřiny Hojné, Marie Pácaltové, 
Jitky Pojarové, Hany Pojezdné, Jany Stříbrné, Blanky Ditrichové, Hany Havlíčkové, Dity 
Jarošové, Jitky Karáskové, Anny Kozákové a Jany Růžičkové – pod vedením dirigenta Víta 
Mišoně a s klavírním doprovodem Libuše Flečkové – zazněly skladby: 

 Martin Luther: Hrad přepevný jest Pán Bůh náš; 
 J. S. Bach: Jesu ty jsi moje síla; 
 E. Suchoň: Aká si mi krásna; 
 Cebulski: Tebě poem; 
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 neznámý autor: SIYAHAMBA; 
 v úpravě T. Stankové: Ej,vanrovalui hudci; 
 neznámý autor: Šalu šalom Jerušalajim; 
 spirituál – I will pray. 

 
Rukopis se skládá ze sedmi pergamenových dvojlistů (v malé osmerce, tj. 12 x 8 cm), 

popsaných ozdobně drobným písmem po obou stranách, dva listy jsou neúplné, odříznuté ze 
tří čtvrtin, takže rukopis tvoří 24 celých stran a 4 tzv. proužky. 

Listy jsou přibližně stejně velké, vysoké tedy asi 12 cm a široké 7–8 cm. Proužky pak 
mají šířku 2 cm. Počet řádků kolísá od 31 do 33 řádků na jedné straně. Celkový počet veršů je 
jeden tisíc dvě stě dvacet devět. Pergamen je žlutavě šedý, místy zašpiněný, text je psán 
železito duběnkovým inkoustem, písmo je minuskula (gotická fraktura). 

Rukopis obsahuje celkem 14 epických, lyricko-epických a lyrických básní a jeden 
zlomek. K epickým básním patří: Záboj a Slavoj, Čestmír a Vlaslav, Oldřich a Boleslav, 
Beneš Hermanóv, Jaroslav, Ludiše a Lubor; k lyricko-epickým básním náleží: Jelen, Zbyhoň; 
a k lyrickým básním: Kytice, Jahody, Róže, Žezhulice, Opuštěná (Zarmoucená), a Skřivánek. 
 
Úryvek z písně Kytice v jejím původním znění: 
„Uieie uietrsieczek s kniezeckich lesow,  
bieze zmilitka ku potoku,  
nabiera wodi w kowana wiedra,  
po uodie k dieuie kitice pliie,  
kitice uona z viol a rozi,  
i ie sie dieua kiticu louit,  
spade ach spade w chladnu wodicu,  
kdabich uiediela, kitice krasna,  
kto tebe w kipru zemicu saze, 
tomu bych dala prstenek zlati,  
kdabich uidiela, kitice krasna,  
kto tebe likem hebuczki(m) suaza, 
tomu bych dala iehlicu z wlasow 
kdabich uiediela kitice krasna,  
kto tie po chladnei uodici pusti,  
tomu bych dala vienek suoi z hlaui“. 
 

Obě umělecká vystoupení se setkala u téměř dvou stovek posluchačů se zaslouženým 
úspěchem a vysloužila si opakovaný potlesk. 

Po nich si pak návštěvníci mohli ve výstavním sále v prvním patře Špýcharu 
prohlédnout vlastní výstavu. Vedle faksimilie Rukopisu královédvorského (originál je uložen 
v oddělení rukopisů a vzácných tisků Knihovny Národního muzea v Praze) je čekala řada 
zajímavých artefaktů ze života Václava Hanky (jeho různá vysvědčení a uznání, busta, jeho 
podoba v různých obdobích atd.), doklady o existenci a činnosti královédvorských spolků, 
inspirovaných Rukopisem v různých obdobích, doklady o oslavách, pořádaných v našem 
městě k různým výročím nalezení Rukopisu, model kostela v době, kdy v něm byl Rukopis 
nalezen, „Pamětní knihy“, pamětní medaile, vydané při otevření Hankova domu dne 27. září 
roku 1874 a další exponáty. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Knihovna_N%C3%A1rodn%C3%ADho_muzea
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K zajímavostem patřila také závěť Václava Hanky z 12. června 1855 nebo ruský Řád 
Svatého Vladimíra IV. třídy, který Václav Hanka obdržel od cara Mikuláše I. dne 28. ledna 
1831 „za zásluhy o slovanské starožitnosti a písemnictví“ a který mu umožnil užívat titul 
rytíř. Pro návštěvníky byl připraven rovněž propagační materiál „Rukopis královédvorský 
1817“ a „plaketka“ „Rukopis královédvorský, 200. výročí, 1817–2017“. 

Výstava potrvá do neděle 12. listopadu 2017. Akce, konané v kostele a v muzeu, 
podpořilo také Ministerstvo kultury ČR. 
Zdroj informací: plakát „Rukopisné dny“; Městské muzeum Dvůr Králové nad Labem; Národní 

muzeum a Národní galerie Praha; repertoár královédvorského pěveckého sboru 
Záboj  

 
Přednášky České společnosti rukopisné 
V pondělí 18. září v přednáškovém sále Špýcharu Městského muzea se v rámci výstavy 
„Rukopis královédvorský inspirující“ uskutečnil od 17:00 hodin také první z přednáškových 
bloků na téma Rukopisů. Zájemcům o Rukopisnou tematiku, českou literaturu, historii 
a kulturu se v něm představili Jiří Urban s přednáškou „Historie sporu o pravost Rukopisů“ 
a Otakar Brázda s přednáškou „Profesor fyziologie František Mareš vědec, filozof, obránce 
Rukopisů“. 

V úterý 19. září 2017 zde pak přednáškový blok v 17:00 hodin pokračoval 
přednáškami Dany Mentzlové „Jazyk a styl Rukopisů“ a Karla Nesměráka „Průzkum hmotné 
stránky RKZ“ (jehož přednášku ale přednesl Jiří Urban). 

Pro účastníky přednášek byly přednášejícími připraveny rovněž zajímavé doprovodné 
materiály, které si k dalšímu prostudování mohli bezplatně odnést do svých domovů. 
Zdroj informací: přednášky České společnosti rukopisné k Rukopisu královédvorskému a Městské 

muzeum Dvůr Králové nad Labem 
 
„Rukopisné dny“ v plenéru 
V rámci další akce, konané při příležitosti oslav objevení Rukopisu královédvorského, si 
diváci mohli v sobotu 23. září na náměstí T. G. Masaryka poslechnout od 10:00 hodin 
pěvecký sbor Záboj, soubory FLAUTI DOLCI ze ZUŠ Dvůr Králové a folklórní soubor 
ZHOR při ZUŠ Trutnov, v dopoledním programu nechybělo ani vystoupení kapely Big Band 
Dvorský. Odpolední program zahájil ve 13:30 hodin Spirituál Kvintet a od 15:00 hodin 
vystoupení Petry Janů se skupinou Amsterdam. 

Celý den návštěvníkům zpříjemňovala také návštěva tržiště s dobovými řemesly, 
zájemci se mohli svézt na historickém ruském kole a kolotoči, čekalo je divadelní představení 
Kočovného divadla poutníka Hracha „O ztracené princezně“ a další atrakce. 

Součástí programu byl rovněž křest nového průvodce městem, nazvaný „Po 
stopách Václava Hanky“, na jehož vzniku se podíleli také žáci výtvarného oboru 
královédvorské ZUŠ R. A. Dvorského. Jako překvapení pak Městská knihovna Slavoj vydala 
pro milovníky historie a starých tisků faksimile „Rukopisu královédvorského“, jehož 
slavnostní křest na „Rukopisných dnech“ rovněž nechyběl.  

Od 9:00 do 18:00 hodin byla otevřena také Rukopisná kobka v kostele sv. Jana 
Křtitele, kobka, ve které Václav Hanka 16. září 1817 „Rukopis“ našel. 

Rukopisné dny pořádalo městské kulturní zařízení Hankův dům.  
Zdroj informací: plakát „Rukopisné dny“ a Městské kulturní zařízení Hankův dům Dvůr Králové nad 
Labem  
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Setkání s Karlem Jerie a Filipem Pýchou 
Pro studenty středních škol pak bylo připraveno setkání s autorem „Šifry mistra Hanky“, 
komiksovým kreslířem Karlem Jerie, a Filipem Pýchou, který připravuje knihu „Rukopis 
královédvorský v komiksu“. 

Setkání se konalo v prostorách knihovny Slavoj ve středu 27. září 2017 od 9:00 
hodin. 
Zdroj informací: Městská knihovna Slavoj Dvůr Králové nad Labem 

 

KULTURA VE MĚSTĚ 

Městské kulturní zařízení Hankův dům 
Programy, připravené k oslavě výročí nalezení Rukopisu 
královédvorského městským kulturním zařízením Hankův dům, jsou 
podrobněji uvedeny v samostatné kapitole „Oslavy 200. výročí 

nalezení Rukopisu královédvorského“, a to počínaje str. 292 této kroniky. 

 
Zahájení kurzů tance a společenské výchovy 
Další z kurzů tance a společenské výchovy byl v sále Hankova domu zahájen v sobotu 2. září 
od 14:00 hodin. Pod vedením tanečních mistrů Kateřiny a Tomáše Chmelových a s hudebním 
doprovodem kapely Dé Ká Band tak začala další výuková série tanců. 
 
„Skleněný zvěřinec“ 
Hra v předplatném, slavný „Skleněný zvěřinec“ v podání Simony Stašové, Jaromíra Noska, 
Filipa Cíle, Kamily Trnkové, Karla Heřmánka mladšího a dalších herců, zahájila v pátek 
15. září 2017 od 19:00 hodin v sále Hankova domu novou divadelní sezonu 2017/2018. 

Americký autor Tennessee Williams napsal rodinnou tragikomedií, která „nastavuje 
zrcadlo naší době“ a do které vnesl silně autobiografické prvky ze života své vlastní rodiny. 
Z lásky jsou totiž lidé schopni dělat nejkrásnější, ale i ty nejhorší věci. Hrdinkou hry je tak 
opuštěná matka Amanda, která svou láskou a touhou udělat své děti co možná 
nejšťastnějšími, nadělá v rodině velikou paseku. Postava syna Toma je ztvárněním samotného 
autora hry, Tennessee Williamse, Tomova sestra Laura je autorova sestra Rose. Hlavní roli 
opuštěné matky excelentním způsobem ztvárnila Simona Stašová, která si za svůj výkon 
vysloužila zasloužený potlesk ve stoje zcela zaplněného sálu Hankova domu, který se bavil 
nejen jejím hereckým uměním, ale také výkonem Jaromíra Noska, který ztvárnil syna Toma.  
Vstupné činilo 340, 360 a 380 Kč. 
 
Nová divadelní sezona 2017/2018 
Pro novou divadelní sezonu 2017/2018 připravilo městské kulturní zařízení Hankův dům 
v klasickém předplatném řady A deset představení: „Skleněný zvěřinec“ (15. září 2017); 
„Africká královna“ (v říjnu); „Do ložnice vstupujte jednotlivě!“ (15. listopadu); „Cena za 
něžnost“ (v prosinci); představení „Prokletí nefritového škorpióna“ (17. ledna 2018); Perfect 
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days (v únoru 2018); Chaplin (28. března 2018); „Kočičí hra“ (10. dubna 2018); „Vše 
o mužích“ (v květnu 2018) a „Rozmarný večer“ (v červnu 2018). 

Cena předplatného na celou divadelní sezonu do přízemí činí: 1.–6. a 13. řada 
2.700 Kč; 7.–12. řada 2.600 Kč; 14.–18. řada 2.500 Kč. 

Cena předplatného na balkon: 1.–3. řada 2.600 korun; 4. řada 2.500 Kč. 
Novinkou je zavedení předplatného také pro mladé diváky, pro které byla sestavena 

speciální řada čtyř představení v předplatném řady B: „Bůh masakru“ (11. října); „Rapper“ 
(v lednu 2018); „Moje malá úchylka“ (v březnu 2018) a „Milena má problém“ (v květnu 
2018).  

Cena předplatného do přízemí v tomto případě činí: 1.–6. a 13. řada 900 Kč; 7.–12. 
řada 800 Kč; 14.–18. řada 700 Kč. 

Cena předplatného na balkon: 1.–3. řada 900 korun; 4. řada 800 Kč. 
 
Výstava „Zvíře není věc“ 
Bližší informace o této akci jsou uvedeny u ZOO Dvůr Králové. 
 
Taneční pro manželské páry a taneční dvojice 
Úvodní hodina kurzu pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé se pod dohledem 
vyučujících, opět tanečních mistrů Kateřiny a Tomáše Chmelových, uskutečnila v sále 
Hankova domu v neděli 24. září 2017 od 16:00 a od 18:30 hodin. 

Kurzovné pro jeden pár činilo 2.000 Kč. 
Zdroj: informace a programy Městského kulturního zařízení Hankův dům Dvůr Králové nad Labem 

 

Městské muzeum 
Programy, připravené k oslavě výročí nalezení Rukopisu 

královédvorského Městským muzeem Dvůr Králové nad Labem, jsou podrobněji uvedeny 
v samostatné kapitole „Oslavy 200. výročí nalezení Rukopisu královédvorského“, a to 
počínaje str. 292 této kroniky. 
 
Rorátník královédvorský 
Sbírka písní, zpívaných při ranních mariánských mších v období adventu, je jedním 
z nejvzácnějších exponátů královédvorského muzea. Jedná se o česky psaný rukopis na 
ručním papíře z 2. poloviny 16. století, který je vyzdoben kaligrafickými a ornamentálními 
iniciálami a bordurami s rostlinnou tematikou. 

Rorátník je zajímavý i tím, že se v něm nalézá jedno z nejstarších vyobrazení 
městského znaku Dvora Králové nad Labem. 

Kniha byla velmi poškozena působením nejen vnějších vlivů, ale i vlivem času, proto 
byla v loňském roce předána k restaurování do restaurátorských dílen. Restaurátorka 
Jaroslava Procházková nejprve odstranila nevhodné přelepy a záplaty, poté provedla 
mechanické očištění od prachu a povrchových nečistot, vyspravila všechny trhliny a doplnila 
chybějící materiál. 

Při mikroskopickém průzkumu v laboratořích Národního archivu České republiky 
(který se stará především o cenné dokumenty, vzniklé v rámci činnosti státních, městských 
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a obecních orgánů a jejich historických předchůdců) byl zjištěn úbytek modrého pigmentu 
v důsledku zvýšené kyselosti ručního papíru. Pro stabilizaci byl proto použit odkyselovací 
přípravek. 

Původní vazba byla na počátku nebo na přelomu 19. století nahrazena vazbou novou. 
Protože ta má v současné době vlastně také již historickou cenu, bylo rozhodnuto tuto vazbu 
nenahrazovat a pouze ji zrestaurovat. 

V současnosti se tato vzácná památka vrátila zpět v celé své kráse. Než bude opět 
uložena do muzejního depozitáře, stala se od soboty 16. září až do neděle 12. listopadu 2017 
jedním z unikátních exponátů výstavy „Rukopis královédvorský inspirující“. U návštěvníků 
se tento unikát těšil zaslouženému zájmu. 
Zdroj: informace Městského muzea Dvůr Králové nad Labem a Národního archivu České republiky 
 
Výstava hub na Staré radnici 
Měsíc září je měsícem, ve kterém houbaři prožívají „své žně“. Aby si mohli rozšířit svoje 
znalosti a ostatní návštěvníci mohli obdivovat bohatství toho, co je možné si z lesa domů 
„donést“, uspořádal Mykologický kroužek společně s městským muzeem ve výstavní síni 
Staré radnice od pátku 29. do soboty 30. září 2017 výstavu hub. 

Její součástí byl i odborný komentář k vystaveným exponátům, mykologická poradna 
nebo ochutnávka výrobků z léčivých hub a rostlin.  

Vstupné zdarma. 
Zdroj: Mykologický kroužek a Městské muzeum Dvůr Králové nad Labem 

 

Městská knihovna Slavoj 
Programy, připravené k oslavě výročí nalezení Rukopisu 
královédvorského Městskou knihovnou Slavoj Dvůr Králové nad 
Labem, jsou podrobněji uvedeny v samostatné kapitole „Oslavy 200. 
výročí nalezení Rukopisu královédvorského“, a to počínaje str. 292 

této kroniky. 
 
„Kde končí svět? Já jsem tvůj člověk“ 
Od pátku 1. září 2017 do čtvrtka 30. listopadu se děti do šestnácti let mohly zúčastnit výtvarné 
a literární soutěže „Kde končí svět? Já jsem tvůj člověk“ a své práce odevzdat v knihovně. 
 
„V září světlušky září“ 
Městská knihovna Slavoj se spolu s dalšími vybranými knihovnami v naší republice zapojila 
od pondělí 11. do pátku 15. září 2017 do celostátní dobrovolné sbírky na pomoc dětem 
i dospělým s těžkým zrakovým postižením a kombinovaným postižením, kterou pořádá 
Nadační fond Českého rozhlasu a která je známá pod názvem „V září světlušky září“.  

Hlavnímu světluščímu sbírkovému týdnu předcházela ve středu 6. a ve čtvrtek 7. září 
akce na Andělu v Praze, kdy Světlušku přišly podpořit i známé osobnosti. Byly mezi nimi 
herečky Tereza Kostková, Nella Boudová, Jana Stryková a Veronika Khek Kubařová, 
moderátorka Lucie Výborná a herci Matouš Ruml, Filip Cíl, Igor Orozovič a Jiří Kohout. 

Do sbírky mohli dárci přispět buď zakoupením nabízených světluščích sbírkových 
předmětů, darem, nebo zasláním dárcovské DMS. Vybrané peníze za prodej propagačních 
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předmětů budou použity na speciální pomůcky, které „mluví“ nebo mají hmatový displej, na 
vodící psy nebo na osobní asistenty. 

V roce 2016 rozdělila Světluška více než 17 milionů Kč a pomohla tak stovkám 
jednotlivců i menším neziskovým organizacím s celostátní i regionální působností, stav konta 
v letošním roce byl 15.408.269 Kč. 
Zdroj informací: Městská knihovna Slavoj a Nadační fond Českého rozhlasu 
 
Pohádkoterapie: Policejní pohádky 
Pořádek musí být i v pohádkách! Někdy se ale policistům, strážníkům a detektivům jejich 
služba pěkně zkomplikuje a pak přijdou na řadu kouzla. Program pro děti od sedmi let se 
konal v sálku knihovny v pátek 15. září 2017 od 13:30 hodin. 
 
Slavnost klíčování 
Slavnost klíčování, která volně navázala na ceremoniál „Pasování prvňáčků na čtenáře 
knihovny“, je určena pro žáky 2. tříd základních škol. Na začátku nového školního roku na ní 
děti předvedly, jak umí číst, a za tyto své dovednosti obdržely keramický klíč, pomocí kterého 
ti nejšikovnější odhalí všechna tajemství ukrytá právě v dětských knížkách. 
 
Setkání královédvorských žen 
Tato akce je určená pro všechny ženy, které mají zájem o vzdělávání, chtějí realizovat aktivity 
ve svém okolí nebo se zapojit do veřejného dění ve městě. Setkání na téma, jak založit spolek, 
požádat o grant, jak si rozdělit role v týmu a jak strategicky plánovat se konalo v sálku 
knihovny ve čtvrtek 21. září 2017 od 16:00 hodin. 

Pro matky dětí do 15 let a samoživitelky bylo vstupné zdarma. 
 
„Hejbánek – rolnička“ 
Na každý pátek (od pátku 22. září do pátku 10. listopadu 2017) připravila městská knihovna 
v sálku knihovny vždy od 9:30 hodin pro děti ve věku 2–3 roky (v doprovodu dospělé osoby) 
logohrátky s rytmickými nástroji a pohybové aktivity se zpěvem a říkadly. 
Zdroj: informace Městské knihovny Slavoj Dvůr Králové nad Labem 

 

ŠKOLSTVÍ 

MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Mateřská škola Drtinova 
Nová třída pro děti od dvou let 
Mateřská škola Dvořákova získala díky zapojení do operačního programu „Výzkum, vývoj 
a vzdělávání“, který financuje Evropská unie, potřebné finanční prostředky a v  letošním 
školním roce tak mohla nově otevřít jednu třídu pro patnáct dětí ve věku od dvou let.  

Třída byla vybavena nejen odpovídajícím novým nábytkem a přebalovacím pultem, 
ale také dostatkem vhodných hraček a pomůcek. Vzhledem k nízkému věku dětí jim je 
poskytován individuální přístup, a to jak v oblasti stravování, tak v oblasti osobní hygieny 
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nebo při vzdělávacích činnostech. Učitelky rovněž úzce spolupracují s rodiči, především 
v postupné adaptaci dětí na jejich nový režim a nové prostředí. Město Dvůr Králové nad 
Labem zajištění péče o tuto velice nízkou věkovou skupinu dětí podpořilo finančně, takže 
pedagogická péče mohla být posílena o chůvu, která učitelce pomáhá především při 
zajišťování bezpečnosti dětí a jejich individuálních potřeb.  

O tom, že o tuto péči je ze strany rodičů zájem, svědčí i to, že v současné době je třída 
plně obsazena (pozn.: MŠ Dvořákova je detašovaným pracovištěm MŠ Drtinova). 
Zdroj: informace MŠ Drtinova Dvůr Králové nad Labem 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
Školní rok 2017/2018 byl na školách slavnostně zahájen v pondělí 4. září 2017. 

Pro 154 prvňáčků v našem městě se tak 4. září 2017 stalo přelomovým dnem v jejich 
životě, dnem, od kterého jim sice nastaly nové povinnosti, ale který zároveň zahájil novou 
etapu jejich života – plnou nových zážitků, kamarádů i poznání. 

V ZŠ Schulzovy sady byly otevřeny tři první třídy – do školních lavic zasedlo 
64 žáků. Zápisu se v měsíci dubnu zúčastnilo 74 dětí, o odklad školní docházky požádali 
rodiče 10 dětí. 

V ZŠ Strž byly v září otevřeny dvě první třídy – jedna v kmenové škole v ulici Elišky 
Krásnohorské, druhá na odloučeném pracovišti v ZŠ Žireč, a to celkem pro 26 dětí. K zápisu 
se v dubnu dostavilo 33 dětí, o odklad bylo požádáno u 7 z nich.  

V ZŠ Podharť byla otevřena jedna první třída pro 26 prvňáčků (k zápisu se dostavilo 
37 dětí – z tohoto počtu má odklad školní docházky 11 dětí). 

V ZŠ 5. května byly otevřeny dvě první třídy pro 38 dětí. Zápisu se v měsíci dubnu 
zúčastnilo 47 dětí, o odklad školní docházky požádali rodiče pro 9 z nich.  

 

Základní škola Schulzovy sady 
Počet žáků ve školním roce 2017/2018 
Ve školním roce 2017/2018 navštěvuje Základní školu Schulzovy sady ve 
třiceti šesti třídách 830 žáků, z toho 64 prvňáčků. 
Zdroj: informace ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní škola Strž 
Školní docházku prvňáčků zahájil pestrý program 
Jak již bylo řečeno, zahájení školní docházky je pro prvňáčky velkou změnou 
v jejich životě, zvycích a povinnostech. Aby pro ně vzpomínka na tento 
významný krok v jejich životě byla příjemná a školu navštěvovali rádi, 

připravila pro ně ZŠ Strž pestrý program. 
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Aby se ve škole dobře orientovali, prošli si v úterý 5. září společně celou školu, 
nahlédli do některých tříd, ukázali si, kde je jídelna a tělocvična, a zastavili se také 
v ředitelně. 

V dalších dnech se pak zapojili do projektu „Se zvířátky do pohádky“. Děti tak 
poslouchaly pohádky, vyprávěly si o zvířatech a poznávaly je nejen podle jejich hlasů, ale 
navštívily také královédvorské zoo. 

Ve čtvrtek 7. září 2017 se v parku Schulzovy sady zúčastnily, společně se svými 
staršími spolužáky, také 10. ročníku „Běhu naděje“. 

Své dojmy z prvního týdne školní docházky pak v dalších dnech zvěčňovaly ve svých 
kresbách. Další týdny se již pilně zapojily nejen do školní výuky, ale zúčastnily se také první 
výtvarné soutěže, v níž dva ze žáků byli úspěšní a byli odměněni pěknou cenou. 
Zdroj: informace ze ZŠ Strž Dvůr Králové nad Labem 
 
Na škole nově působí sportovní přípravka HESU 
Na ZŠ Strž působí od 11. září 2017 sportovní přípravka HESU. 

Název HESU Sportovní Akademie Zuzany Hejnové vznikl jako složenina ze dvou 
slabik – HEjnová a SUšice – tedy místa, které patří k oblíbeným místům Zuzany Hejnové. 

ZŠ Strž byla, jako místo vhodné pro tuto přípravku, vybrána hned z několika důvodů. 
Škola bývala dříve školou zaměřenou na zvýšenou výuku tělesné výchovy – tedy sportovní 
školou. Hraje se zde florbal, házená, fotbal, softbal, žáci se účastní atletických soutěží (ať již 
se např. jedná o štafetový pohár, pohár rozhlasu, soutěže ve šplhu, krosy, soutěže ve skoku 
vysokém apod.), nebo plní olympijský desetiboj. 

Součástí školy je i velká moderní sportovní hala, škola má k dispozici běžeckou dráhu, 
doskočiště, sektor na kouli, volejbalové hřiště a další prostory, její žáci také mohou 
navštěvovat nedaleký atletický stadion pod Hankovým domem.  

Tréninky pod vedením Andrey Erbenové, určené pro děti od šesti let, se konají každou 
středu od 15:30 do 16:30 hodin. Za týdenní, šedesátiminutovou lekci, zájemci zaplatili 
pololetní poplatek 1.450 Kč, nebo ročně 2.750 Kč. 

Každý samostatný trénink navštěvuje asi 15 dětí.  
Zdroj: informace ZŠ Strž Dvůr Králové nad Labem a z webové stránky HESU 

 

Základní škola Podharť 
Každý z prvňáčků má „svého ochránce“ 
V novém školním roce 2017/2018 přivítala ZŠ Podharť 26 prvňáčků. Při 
slavnostním nástupu do školy vítali prvňáčky také jejich „ochránci“ z řad 
nejstarších spolužáků. Ti jim budou pomáhat při jejich prvních krůčcích ve 
školním prostředí a své nové spolužáky budou také vyzvedávat ve vestibulu 

školy od jejich rodičů, budou je doprovázet do třídy a pomáhat jim připravovat se na školní 
vyučování. 
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Každé víčko může pomoci 
Žáci ZŠ Podharť se učí chránit přírodu sběrem druhotných surovin. Vedle papíru, hliníku 
a použitých fritovacích olejů, které škola sbírá již řadu let, se děti zapojily také do sběru 
plastových víček. Ty školy a organizace v naší republice většinou sbírají v rámci charitativní 
pomoci – výtěžek z prodeje víček slouží například k uhrazení nákladů na rehabilitaci 
zdravotně postižených osob. 

Žáci nakonec nasbírali víček přes sto kilogramů a koncem září je předali na 
charitativním dnu, který uspořádal Sbor dobrovolných hasičů z Bílé Třemešné pro malou 
Adélku. 

Tím ale sběr víček nekončí. O pomoc školu požádali rodiče, kteří nemají finanční 
prostředky na nákladnou léčbu svého syna. Škola se tak obrátila na veřejnost s výzvou, aby se 
do sbírky plastových víček pro malého Nikyho zapojili i ostatní dospělí a děti. 
Zdroj: informace ZŠ Podharť Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní škola 5. května 
Slavnostní uvítání nových žáků 
ZŠ 5. května otevřela ve školním roce 2017/2018 dvě první třídy. Slavnostní 

přivítání prvňáčků v pondělí 4. září 2017 se konalo na nádvoří školy před hlavním vstupem do 
budovy. Po proslovu pana ředitele byli novým žáčkům, za zvuků hudby, předány keramické 
klíče na barevných stuhách, aby si společně se svými třídními učitelkami mohli symbolicky 
„odemknout dveře k nové etapě svého života“. 
Zdroj: informace ZŠ 5. května Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní umělecká škola R. A. Dvorského 
Programy, připravené k oslavě výročí nalezení Rukopisu královédvorského 
Základní uměleckou školou R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem, jsou 
podrobněji uvedeny v samostatné kapitole „Oslavy 200. výročí nalezení 
Rukopisu královédvorského“, a to počínaje str. 292 této kroniky. 

Tajemství III 
Až do úterý 12. září si zájemci mohli prohlédnout výstavu žáků výtvarného oboru pod 
názvem „Tajemství III“, na které byly vystaveny práce z výtvarného plenéru ve Vieste v Itálii. 

Vernisáž výstavy se uskutečnila v pondělí 26. června 2017. 
 
„Keramická figura“ 
Ve středu 13. září 2017 byla v galerii Otto Gutfreunda otevřena výstava vybraných prací 
z kurzu I. Vidrové z Keramického studia Jarmily Tyrnerové v Kohoutově. 

O den později, ve čtvrtek 14. září 2017 od 18:00 hodin, se pak konala vernisáž 
výstavy, kterou návštěvníkům zpříjemnilo také hudební vystoupení učitelů školy. Slovem 
provázel Ladislav Peřina. 
Zdroj informací: výtahy z programů ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem 
  

http://www.zspodhart.cz/index.php/informace-pro-zaky-a-rodice/akce/1187-kazde-vicko-muze-pomoci
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STŘEDNÍ ŠKOLY 

Střední škola informatiky a služeb 
Dvůr Králové nad Labem 
„Jičín – město pohádky“ 

Tradičně, vždy začátkem měsíce září, navštěvují vybrané studentky studijních oborů 
„Kosmetické služby“ a „Kadeřník“ město Jičín, ve kterém se každoročně koná akce „Jičín, 
město pohádky“. Studentky zde na základě daného tématu líčí a češou po dobu několika dnů 
malé návštěvníky této akce a vytvářejí z nich zvířátka a pohádkové bytosti. Při práci s dětmi 
tak využívají nejen své umění a kreativitu, ale rozvíjejí také své komunikační dovednosti. 
Zdroj informací: ŠSIS Dvůr Králové nad Labem 

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Dům dětí a mládeže Jednička 
Procházky časem 
Ve středu 6. září 2017 se uskutečnila další z  exkurzí pod názvem „Procházky 
časem“. Zúčastnilo se jí patnáct žáků ze třídy 8. B Schulzovy sady.  

Žáci se sešli u Mariánského sousoší na náměstí T. G. Masaryka, kde 
se dozvěděli informace z nejstarších dějin města – o jeho správě, obraně a právu. Nechyběly 
ani informace o heraldice Dvora Králové nad Labem a jeho praporu (včetně dvou původně 
městysů v okolí – o Choustníkovu Hradišti a o Žirči). Výklad byl doplněn obrázky. 

Dalším tématem byly nejvýznamnější památky Dvora Králové nad Labem – Stará 
radnice (včetně vysvětlení významu latinského nápisu a důvodu jeho umístění na této 
budově), Mariánské sousoší, měšťanské domy a další důležité stavby. Část výkladu byla pro 
účastníky vodítkem ke správnému vyplnění pracovního listu. Ten obdržely trojice žáků, které 
pak trochu „pátraly“ v centru města. Snažily se mimo jiné odhadnout, která ze soch na 
Mariánském sloupu patří patronu hasičů, jakou zajímavostí se chlubí Šindelářská věž, nebo 
třeba kolik úlů tvoří výzdobu budovy České spořitelny. Jejich odpovědi byly vyhodnoceny 
a tři nejlepší trojice získaly drobné ceny.  

Vycházka pokračovala do Revoluční ulice a novou pasáží do Valovy uličky. Žáci 
hledali v kamenném zdivu kavárny otisky škeblí – upomínku nejstarší historie, prohlédli si 
i zbytky opevnění a sloupy bývalé Horní brány. Dalšími zastávkami pak byly budova 
děkanství, kostel a městský pranýř. 
Zdroj: z příspěvku V. Jiřičky z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka 
 
„Běh naděje 2017“ 
Již 10. ročník „Běhu naděje“ se uskutečnil ve čtvrtek 7. září 2017 od 10:00 do 15:00 hodin. 
Zúčastnit se ho mohl každý, ať již danou trať absolvoval chůzí, během, na kole, na invalidním 
vozíku, na kolečkových bruslích, s kočárkem nebo se psem. Start byl u ZŠ Schulzovy sady ve 
Školní ulici, trasa vedla parkem Schulzovy sady. 
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„Běh naděje“, který je inspirován „Během Terryho Foxe“, odstartoval starosta města 
Jan Jarolím a ředitelka Domu dětí a mládeže Jednička, Iveta Hanušová. 

Tohoto charitativního projektu, který se svým rozsahem řadí k nejmasovějším 
humanitárním a charitativním akcím v celé České republice, se v našem městě zúčastnilo 
1 712 osob a na léčbu dětských nádorových onemocnění vynesl příspěvek ve výši 26.838 Kč. 

„Královédvoráky“ pak může potěšit skutečnost, že se z obdobných akcí, konaných 
v jiných městech a místech v naší republice od počátku letošního roku až do konání 
královédvorského „Běhu naděje“, podařilo ve Dvoře Králové nad Labem vybrat nejvyšší 
částku (překročila tak i výtěžek z „Běhu naděje“ v Praze-Klánovicích, konaného 21. května 
2017, který činil 25.327 Kč a z „Běhu naděje“ Sedlec-Prčice, konaného 24. května 2017, 
který vynesl částku 22.268 Kč).  
Zdroj informací: plakátek z konání akce v našem městě a web „Skutky naděje 2017“ 

 
Enkaustika a scrapbooking 
V pondělí 18. září zavítalo do DDM Jednička 16 dětí ze školní družiny ZŠ Schulzovy sady, 
aby si vytvořily kroužkový kalendář na zeď na rok 2018 pomocí techniky srapbooking – 
lepení barevných papírů, obrázků, různých motivů, tapet, samolepek a dalších materiálů, 
sladěných dohromady pro každé roční období. Vyzkoušely si také techniku enkaustika – 
malování žehličkou pomocí rozteklého vosku, ze kterého vznikaly opravdu zajímavé obrazy.  
Zdroj: z příspěvku L. Pospíšilové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka 
 
„Kdo si hraje, nezlobí“ 
Hravé odpoledne s deskovými hrami a s šachy připravila DDM Jednička na středu 20. září. 
Uskutečnilo se na královédvorském náměstí T. G. Masaryka a zájemci na něm měli možnost 
vyzkoušet si hry různých zaměření, přes dětské, vědomostní, logické, karetní až ke složitějším 
strategickým. U každé skupinky her byli přítomni organizátoři, kteří hry předváděli, 
vysvětlovali pravidla a byli případně u hry nápomocni. Veřejnost se tak mohla setkat s hrami, 
jako jsou Goblíci jedlíci, Cortex, Mmm, King Domino, Kočka Karla nebo Zajíc a želva. 

Součástí akce byly také miniturnaje, např. v šachu, Dobble, Cink, Duch nebo Jungle 
Speed, ve kterých mohli soutěžící vyhrát drobné ceny. 
Zdroj: z příspěvku V. Málkové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka 
 
Podzimní kros 
Ve čtvrtek 21. září 2017 se konal další ročník soutěže Podzimní kros, kterého se zúčastnilo 
celkem 91 dětí ze dvou královédvorských škol. 

ZŠ Podharť zastupovaly třídy 2. A, 2. B a 3. B; ZŠ Schulzovy sady reprezentovala 
2. A a 4. A. Závodu se zúčastnili také dva „nezávislí“ závodníci – sourozenci Holanovi. Start 
a cíl závodu byl u městské nemocnice. 

V kategorii 3. a 4. tříd byli vyhodnoceni tři nejrychlejší závodníci, v kategorii 
„druháků“, kde byla účast dětí více než trojnásobná, získalo ocenění prvních pět žáků.  

Výsledky – 2. třídy: (56 žáků): 1. Matyáš Šturm (2. A ZŠ Schulzovy sady); 2. Anežka 
Holanová; 3. Matheos Karadzos (2. A ZŠ Podharť); 4. František Šturm (2. A ZŠ Schulzovy 
sady); 5. Radek Havel (2. A ZŠ Podharť).  

3. B ZŠ Podharť (15 žáků): 1. Tomáš Ježek; 2. Tomáš Hora; 3. David Broum.   
4. A ZŠ Schulzovy sady (16 žáků): 1. Erik Čtvrtečka; 2. David Stránský; 3. Eva 

Šotolová. 
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Nejlepší závodníci byli odměněni drobnými cenami a diplomy a všichni závodníci lízátky. 
Zdroj: z příspěvku V. Jiřičky z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka 
 
Den jazyků 
I když oficiální Den jazyků je každoročně připomínán 26. září, „ Jednička“ ho na prosbu 
učitelů uspořádala o den později.  

Celá akce měla být motivací pro žáky ke studiu cizích jazyků, popřípadě k jejich 
rozhodnutí, kterému dalšímu jazyku se budou věnovat.  

S přípravou programu i s jeho realizací pomáhala organizace Europe Direct se 
studenty ze SŠIS, kteří zajistili „stanoviště ruštiny“ a „stanoviště francouzštiny“. Mohli tak 
budoucím studentům ukázat krásy těchto jazyků a nabídnout i své vlastní poznatky z příslušné 
země. 

V letošním roce akci navštívilo 222 žáků ze ZŠ Schulzovy sady, ZŠ Podharť, ZŠ Strž 
a ze ZŠ Mostek. Kromě jazyků na „stanovištích“ jim DDM nabídl také ukázky angličtiny, 
němčiny, českého jazyka a ve spolupráci s Hradeckým centrem pro osoby se sluchovým 
postižením také ukázky znakové řeči. Žáci se nejen dozvěděli něco o těchto jazycích 
a zemích, ale měli možnost ukázat svoji bystrost a získat pro třídu body v různých soutěžích, 
za které pak byl celý kolektiv odměněn.  

Vítězové obou kategorií (9. C ZŠ Schulzovy sady a 7. A ZŠ Podharť) vyhráli výuku 
s rodilou mluvčí z Magic English. 
Zdroj: z příspěvku L. Pospíšilové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka 

 

Klub českých turistů Dvůr Králové nad Labem 
Podzimním Královédvorskem 
Start 14. ročníku turistické akce „Podzimním Královédvorskem“ byl na 
nádvoří pivovaru Tambor od 7:00 do 10:00 hodin. Připraveny byly pěší trasy 
v rozsahu 8; 15; 25 a 35 kilometrů a cyklotrasy 15; 30 a 50 kilometrů, trasy 

byly postaveny rovněž pro vyznavače geocachingu. 
Vložné činilo 10 Kč pro děti a 20 Kč pro dospělé, účastníci na startu obdrželi popis 

trasy a stručný přehled zajímavých míst, nacházejících se na trasách akce. 
Do cíle, který byl rovněž na nádvoří pivovaru Tambor, se účastníci museli vrátit 

nejpozději do 17:00 hodin. Každý účastník zde pak obdržel tradiční koláč, pamětní diplom 
a suvenýr. 
Zdroj informací: Klub českých turistů Dvůr Králové nad Labem 
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ZPRÁVY ZE SPORTU 

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem 
Finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů 
2017 
Republikové finále osmého ročníku Odznaku všestrannosti olympijských 
vítězů (OVOV) se v letošním roce (v pátek 8. a v sobotu 9. září 2017) 

konalo již podruhé v Brně. Sjelo se na ně 640 dětí ze 196 škol a také přes 250 učitelů 
a 70 olympijských legend. 

Děti narozené v letech 2002 až 2007 soutěžily jako jednotlivci nebo ve 
44 osmičlenných družstvech, soutěží se aktivně zúčastnila také řada pedagogů. 

Mezi soutěžícími bylo rovněž 16 dětí ze Dvora Králové nad Labem, které 
reprezentovaly ZŠ Podharť (8 soutěžících), ZŠ Schulzovy sady (6 závodníků) a ZŠ Strž 
(2 soutěžící).  

Slavnostní zahájení, při kterém děti vběhly na ploše do obrazce pěti olympijských 
kruhů a učitelé do obrazce letopočtu 2017, doplnil nástup policistů a vojáků (kteří během 
finále působili jako vodiči družstev a rozhodčí) a nástup olympijských legend. Byla mezi nimi 
také zlatá olympijská vítězka – 89letá gymnastka Věra Růžičková. 

Závodníky, rozhodčí, pořadatele i veřejnost pozdravil předseda Senátu Parlamentu ČR 
Milan Štěch a další hosté. Čestná vojenská jednotka se státní vlajkou napochodovala za zvuku 
husitského chorálu, zazněla státní hymna a dvoudenní klání odznaku všestrannosti zahájila 
olympijská medailistka Šárka Kašpárková. 

Závod OVOV se skládá z deseti disciplín. Závodníci absolvují dvě minuty skoků přes 
švihadlo, sedů-lehů, kliků a shybů, dále skok daleký, trojskok, hod medicinbalem 
a kriketovým míčkem, běh na 60 metrů a na závěr běh na 1 000 metrů. Postup do finále je 
možný pouze přes okresní a krajské kolo, odkud postupují jen ti nejlepší. Další závodníci se 
pak doplňují z účastníků korespondenční soutěže, které se v letošním roce zúčastnilo kolem 
40 000 dětí. 

Nejlépe se z naší výpravy umístil Jakub Grus ze ZŠ Podharť, který v kategorii chlapci 
(ročník narození 2004) získal bronzovou medaili. Tu obdržel za výkon: běh na 60 m za 8,2 s., 
skok do dálky 506 cm, hod kriketovým míčkem 54,55 metrů, za 2 minuty 115 sedů-lehů, 
60 kliků, 264 skoků přes švihadlo, 77 shybů, hod medicinbalem 16,90 metrů, skok 
v trojskoku snožmo 7,95 metrů a běh na 1 000 metrů za 3:24 min. Medaili mu předala 
olympionička Šárka Kašpárková, gratulovat mu přišel i olympijský vítěz Jiří Dostál 
a předseda českého olympijského výboru Jiří Kejval. 

Družstvo ZŠ Podharť pak se svými 42 697 body (nejlepší družstvo dosáhlo 49 176 
bodů) obsadilo mezi 44 soutěžícími družstvy 13. místo, ke kterému mu poblahopřál jeho 
patron Karel Kaňka. Zajímavá umístění získali také další závodníci z našeho města. 

Součástí republikového finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, v rámci 
projektu Sazka olympijský víceboj, byla na atletickém stadionu v areálu VUT v Brně také 
řada doprovodných sportovních aktivit a setkání s úspěšnými olympioniky. 
Zdroj informací: TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem a stránky OVOV 
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ZOO DVŮR KRÁLOVÉ 

„Zvíře není věc“ 
Slavnostní zahájení výstavy vybraných dětských prací XIII. ročníku 
výtvarné soutěže „Zvíře není věc“ se v  ZOO Dvůr Králové uskutečnilo 
v galerii Tengenenge ve čtvrtek 21. září 2017 v 16:00 hodin. 

Bylo spojeno s předáním cen autorům oceněných prací – výstava 
pak byla veřejnosti přístupná od pátku 22. září do úterý 31. října 2017. 
Zdroj: informace ZOO Dvůr Králové a městského kulturního zařízení Hankův dům 

 

DALŠÍ UDÁLOSTI VE MĚSTĚ A V JEHO OKOLÍ 

Městská nemocnice, a. s., 
Dvůr Králové nad Labem 

Královédvorská nemocnice slaví 90. výročí svého vzniku 
Již v roce 1847 byla v našem městě založena, a v budově bývalého městského chudobince 
provozována, Veřejná všeobecná nemocnice. Bezesporu nejvíce pacientů mělo toto zařízení 
ve druhé polovině 19. století, v době prusko-rakouské války v roce 1866. Tehdy zde byli 
ošetřováni zranění vojáci obou armád a přes veškerou vynaloženou péči velká řada z nich 
zemřela a byla pohřbena na královédvorském hřbitově.  

Areál současné nemocnice se začal budovat v klidové části města v červnu 1924 a již 
na jaře roku 1927 začala nemocnice poskytovat nemocným svoji péči. Komplex sestával 
z hlavní budovy o dvou poschodích, ve kterých bylo sedm oddělení se 150 lůžky, dále 
z administrativní a z hospodářské budovy a z infekčního a desinfekčního pavilonu. 

Po 2. světové válce se královédvorská nemocnice, společně s nemocnicemi 
v Trutnově, ve Vrchlabí a v Žacléři, stala součástí Okresního ústavu národního zdraví. V této 
době v naší nemocnici existovalo oddělení vnitřního lékařství, chirurgické oddělení, 
porodnicko-gynekologické, dětské a urologické oddělení. 

V roce 1992 se královédvorská nemocnice stala příspěvkovou organizací, zřízenou 
Okresním úřadem v Trutnově. V té době nemocnice provozovala pět lůžkových oddělení – 
interní, chirurgické, gynekologicko-porodnické, dětské a urologické – a nelůžkové oddělení 
ARO, dále biochemickou a hematologickou laboratoř, rehabilitaci a komplex odborných 
ambulancí i ambulancí praktických lékařů pro dospělé a pro děti. Její součástí byly také 
ambulance zubních lékařů v budově nemocniční polikliniky, dopravní zdravotní služba, 
Léčebna zrakových vad a rychlá záchranná služba. V nemocnici působila i učitelka, která se 
věnovala nemocným, školou povinným dětem.  

V letech 1992–1997 došlo k postupné privatizaci ambulancí, dopravní zdravotní 
služby a k převodu Léčebny zrakových vad pod Sdružení ozdravoven a léčeben okresu 
Trutnov.  

K 1. lednu 1997 převedl stát nemocnici do majetku našeho města a vznikla Městská 
nemocnice, a. s., Ministerstvo zdravotnictví pak stanovilo odbornosti a počty lůžek. 

V roce 1999 byla uzavřena porodnice a od roku 2000 bylo nově zřízeno oddělení 
následné péče s třiceti lůžky, od roku 2001 s padesáti lůžky. 

V roce 2007 se Královéhradecký kraj stal osmdesáti procentním akcionářem 
a k 1. lednu 2009 na něj město převedlo i zbývajících dvacet procent akcií a nemovitý 
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majetek. Městská nemocnice, a. s., se tak stala součástí Zdravotnického holdingu 
Královéhradeckého kraje, a. s. 
 
A jakou zdravotní péči poskytuje svým pacientům nemocnice nyní? 

V současné době Městská nemocnice, a. s., poskytuje pacientům Dvora Králové nad 
Labem a spádové oblasti (jedná se přibližně o 35 tisíc obyvatel) akutní lůžkovou péči 
v základních oborech interním a chirurgickém. 

Pro pacienty urologického oddělení se jedná dokonce o území s počtem zhruba 
130 tisíc obyvatel – pokrývá totiž nejen okres Trutnov, ale z části i okresy Jičín a Semily. 
Spádová oblast nemocnice se postupně zvětšovala také v důsledku ukončení činnosti 
nemocnic v Hostinném, v Hořicích a v Jaroměři. 

V nemocnici probíhaly v průběhu let průběžně drobné úpravy i větší rekonstrukce. 
V roce 1960 došlo k vybudování centrálního vytápění, v roce 1980 k dostavbě operačních 
sálů.  

V letech 2001–2002 byly zahájeny rozsáhlé opravy hlavní budovy, poté prošly 
rekonstrukcí také budovy následné péče, stravovacího provozu, záložních zdrojů elektrické 
energie, tepla a výměníkové stanice. Vynaložené investice převýšily 100 milionů Kč, podílelo 
se na nich i město Dvůr Králové nad Labem a od roku 2007 rovněž Královéhradecký kraj. 

V letošním roce byla dokončena stavba nové biochemické a hematologické laboratoře. 
Stavbu za zhruba 40 milionů Kč z větší části financoval Královéhradecký kraj, na nákladech 
na výstavbu se ale významně podílela také královédvorská společnost Juta, a. s., která přispěla 
svými 8 miliony Kč. 

Vedle pořizování nové moderní diagnostické a operační techniky nemocnice trvale 
dbá na zvyšování profesionality zdravotnického personálu, chirurgické a urologické oddělení 
je akreditováno pro výchovu mladých lékařů. 

Nemocnice se dlouhodobě umisťuje na předních místech při hodnocení kvality péče 
o své pacienty v rámci hodnocení HealthCare Institutu. Z hlediska ekonomických výsledků 
byla oceněna společností Bisnode D&B Česká a Slovenská republika. Ocenění známkou Top 
Rating je mezinárodním uznáním kvality z pohledu ekonomiky a dosažených výsledků. 
Zdroj: informace Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a. s., a z historie nemocnice 

 

Policie České republiky 
KŘP Královéhradeckého kraje 
Obvodní oddělení PČR Dvůr Králové nad Labem 
Policisté zadrželi řidiče, který řídil pod vlivem drog 
Královédvorští policisté odhalili ve čtvrtek 7. září v noci řidiče, který pod 

vlivem drog řídil vozidlo Volkswagen Golf, které navíc mělo propadlou technickou kontrolu. 
Test na alkohol byl negativní, odběr krve řidič odmítl. Nyní mu ve správním řízení hrozí 
pokuta až do výše 50 tisíc Kč.  
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Recidivista se vloupal do rekreační chatky 
Čtyřiačtyřicetiletý muž je podezřelý z toho, že na začátku měsíce září vnikl v našem městě 
násilím do rekreační chatky v Mánesově ulici, kde odcizil věci v hodnotě přesahující 3 tisíce 
Kč. Jedná se o recidivistu, který byl již v minulosti, mimo jiné, odsouzen za krádež. Nyní si 
ve zkráceném přípravném řízení vyslechl sdělení o podezření ze spáchání přečinu krádeže 
a z přečinu porušování domovní svobody. V případě prokázání viny mu tak hrozí až tříletý 
pobyt ve vězení. 
 
Havárie cisterny 
V úterý 26. září, krátce před půl osmou ráno, došlo na silnici mezi Dvorem Králové nad 
Labem a obcí Kocbeře k havárii cisterny, která převážela naftu. Na místo tak musela být 
přivolána druhá cisterna, do které pracovníci nejprve odčerpali pohonné hmoty a poté 
havarovanou cisternu pomocí jeřábu vyprostili z příkopu zpět na komunikaci. Při nehodě 
naštěstí nedošlo ke zranění ani k úniku kapalin, také cisterna byla poškozena pouze 
minimálně, takže po vyproštění mohla z místa nehody odjet. Provedená dechová zkouška na 
alkohol byla u řidiče negativní, nehoda ale zablokovala značně frekventovanou komunikaci až 
do poledních hodin, takže policisté museli dopravu na Trutnov odklánět přes Zboží 
a Choustníkovo Hradiště.  
Zdroj informací: OO PČR Dvůr Králové nad Labem 

 

Art Didacta 
Art Didacta akvarel 
V sobotu 2. září 2017 se od 17:00 hodin konala vernisáž další výstavy skupiny Art Didacta. 
Výstavu akvarelů si zájemci mohou v cukrárně Gloria v Revoluční ulici prohlédnout až do 
konce listopadu. Vstup volný.  
Zdroj informací: plakátek Art Didacta 

 

Spanilá jízda vozů značky Jaguar zamířila i do našeho města 
Návštěvníkům a obyvatelům našeho města se v sobotu 16. září 2017 naskytl nevšední pohled, 
neboť si na náměstí T. G. Masaryka mohli prohlédnout zhruba 40 vozů značky Jaguar. Po 
předchozí spanilé jízdě, kterou vozy absolvovaly od 10:00 hodin průjezdem Safari 
v královédvorské zoo, byly vozy na náměstí vystaveny od 11:00 do 13:00 hodin, tedy po 
dobu, kdy jejich posádky čekal oběd v restauraci Starý pivovar. 

Dvůr Králové nad Labem navštívily posádky vozů v rámci čtyřdenní akce 
International Jaguar Meeting. Ta byla zahájena ve čtvrtek 14. září 2017 v Praze v hotelu 
Pyramida. Po bohatém programu čekala v pátek posádky spanilá jízda do Špindlerova Mlýna 
a ubytování v hotelu Harmony. V sobotu pak posádky „vyrazily“ na 125 kilometrů dlouhou 
jízdu přes přehradu Les Království do našeho města, následně do Janských Lázní a odtud zpět 
do Špindlerova Mlýna.  

Vedle našeho města si tak zájemci mohly prohlédnout vozy také v těchto městech. 
Zdroj informací: program International Jaguar Meeting 2017  
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Domov sv. Josefa v Žirči 
„Den všech“ 
V sobotu 2. září od 11:00 hodin si v zahradě Domova sv. Josefa mohli návštěvníci 
od 11:00 do 13:00 hodin vyslechnout moderní mix vážné hudby v podání 

hudebníků královédvorské ZUŠ pod vedením Filipa Pýchy. Odpoledne je od 13:00 do 15:00 
hodin čekala divadelní předpremiéra „Nález Rukopisu královédvorského“, vystoupení TS 
Attitude, Footbag Freestyle Show, Paya Maya a David Jakubec, vystoupení mažoretek, 
Jam&Bazar a po celý den doprovodný program. 

V  něm mohli navštívit taneční stan, zkusit si svoji zručnost při lukostřelbě, ve 
výtvarných a hudebních dílnách, čekalo je malování na obličej, projížďky na koních, 
květinová dílna, softbal, poznávání lesního světa, hlavolamy a další zajímavé akce. 

Dobrovolné vstupné bylo věnováno na dobročinné účely. 
Zdroj informací: www.denvsech.cz 

 

POČASÍ V NAŠEM MĚSTĚ 

Počasí v měsíci září 
Nejnižší minimální teplotu (+2,9 °C) naměřila stanice v úterý 19. září 2017, nejvyšší 
minimální teplota vystoupila na +9,3 °C, a to v sobotu 23. září 2017. 

Nejvyšší minimální teplota dosáhla hodnoty +11,4 °C (v neděli 10. září), nejvyšší 
maximální teplota byla naměřena o den dříve, v sobotu 9. září 2017, a to +21,7 °C. 

Největší rozdíl mezi minimální a maximální teplotou (15,4 °C) byl naměřen v úterý 
5. září, nejmenší rozdíl pak v neděli 10. září, kdy činil pouhé tři stupně. 
 
Při porovnání teplot, naměřených v září 2017 v jednotlivých dnech, s průměrem teplot, které 
byly právě v těchto dnech naměřeny historicky, byly teploty v roce 2017 v pěti případech 
stejné, ve dvanácti případech vyšší a ve třinácti případech nižší než byl historický průměr. 
Vyšší teploty než byl historický průměr pak, kupodivu, byly zaznamenány v posledních šesti 
dnech měsíce září, kdy byly naměřeny maximální teploty od 16 do 21 °C. 
Zdroj informací: meteostanice Gymnázia Dvůr Králové nad Labem a historické statistické údaje teplot 
  

http://www.denvsech.cz/
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TEPLOTY V ZÁŘÍ 2017 
DATUM Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota 

1.9.17          + 10,4 °C          + 12,6 °C          + 18,1 °C 

2.9.17          + 10,0 °C          + 12,4 °C          + 16,7 °C 

3.9.17           + 8,8 °C          + 12,1 °C          + 16,0 °C 

4.9.17           + 7,4 °C          + 12,1 °C          + 17,7 °C 

5.9.17           + 5,0 °C          + 12,1 °C          + 20,4 °C 

6.9.17           + 7,4 °C          + 12,8 °C          + 19,2 °C 

7.9.17           + 7,5 °C          + 11,4 °C          + 14,3 °C 

8.9.17           + 6,3 °C          + 11,9 °C          + 18,9 °C 

9.9.17           + 7,1 °C          + 13,7 °C          + 21,7 °C 

10.9.17          + 11,4 °C          + 12,3 °C          + 14,4 °C 

11.9.17           + 9,7 °C          + 12,6 °C          + 16,5 °C 

12.9.17           + 7,5 °C          + 11,7 °C          + 14,5 °C 

13.9.17           + 7,4 °C          + 11,9 °C          + 14,9 °C 

14.9.17           + 8,1 °C          + 11,2 °C          + 13,9 °C 

15.9.17           + 7,1 °C          + 10,2 °C          + 14,1 °C 

16.9.17           + 5,8 °C           + 8,8 °C          + 12,4 °C 

17.9.17           + 5,6 °C           + 9,5 °C          + 13,3 °C 

18.9.17           + 4,8 °C           + 8,3 °C          + 14,6 °C 

19.9.17           + 2,9 °C           + 8,4 °C          + 14,9 °C 

20.9.17           + 6,3 °C           + 9,8 °C          + 16,4 °C 

21.9.17           + 3,3 °C           + 9,0 °C          + 13,6 °C 

22.9.17           + 5,2 °C          + 10,2 °C          + 15,8 °C 

23.9.17           + 3,5 °C           + 7,1 °C           + 9,3 °C 

24.9.17           + 8,7 °C          + 10,5 °C          + 12,6 °C 

25.9.17           + 8,5 °C          + 11,0 °C          + 16,0 °C 

26.9.17           + 7,2 °C          + 10,9 °C          + 16,1 °C 

27.9.17           + 7,4 °C          + 13,6 °C          + 21,0 °C 

28.9.17           + 6,8 °C          + 12,6 °C          + 19,6 °C 

29.9.17           + 5,6 °C           + 11,5 °C          + 19,0 °C 

30.9.17           + 3,3 °C           + 9,5 °C          + 16,3 °C 
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ZAJÍMAVOSTI Z DOMOVA 

Index kvality zdravotnictví v ČR 
České zdravotnictví se ve srovnávacím testu, zaměřeném na kvalitu poskytované zdravotní 
péče, umístilo na 13. místě v Evropě, a to například za zdravotnictvím ve Švédsku a ve 
Francii. „Přeskočilo“ tak i zdravotnictví ve Velké Británii a ve Španělsku. 

V našem zdravotnictví ale přibývá organizačních a personálních problémů, 
zaostáváme v prevenci, na kterou jsou z celkových výdajů vynakládány pouze tři procenta 
HDP, a negativní je také postup se zaváděním nových medikamentů. 

Na operaci šedého zákalu se například čeká dva až sedmnáct týdnů, na CT vyšetření 
jeden až čtrnáct týdnů a týdny čekají pacienti i tehdy, když je u nich diagnostikován zhoubný 
nádor!! 

Mnoho, především menších obcí, trápí dostupnost lékařské péče pro jejich občany, 
řada lékařů přesluhuje nebo odchází do důchodu a do uvolněných ordinací se nedaří získat 
jejich mladé nástupce, a to ani prostřednictvím nabízených benefitů a nadstandardů (byty, 
slevy na pronájmech ordinací, nástupní prémie apod.). 
Zdroj informací: www.ct24.cz 

  

http://www.ct24.cz/
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FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ A AKCÍ 
 

Září 2017 
 
Výstava „Rukopis královédvorský inspirující“, pořádaná 
k 200. výročí nalezení Rukopisu královédvorského 

Dne 16 září 1817 byl v kobce královédvorského kostela 
sv. Jana Křtitele objeven Václavem Hankou 
a královédvorským kaplanem Pankrácem Borčem 
Rukopis královédvorský, který významnou měrou 
ovlivnil naši hudební, literární a výtvarnou tvorbu 
i národní povědomí.  

 
 
 
 
 

Model kostela, v němž byl Rukopis 
královédvorský nalezen (foto vlevo). 
 
 
 
 

 
 
 
 
Na výstavě byl vystaven 
také ruský Řád svatého 
Vladimíra IV. třídy, který 
dne 28. ledna 1831 Hanka 
za své zásluhy o slovanství 
obdržel od cara Mikuláše I. 
Vyznamenání souviselo 
i s dědičným šlechtictvím. 

 

 

 
  

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=985750&x=600&y=600&hash=01a182ab01055574657080fe1e619525&ratio=1
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  Ukázka z Rukopisu královédvorského.  
 
 
 
 
 
 

 
Vernisáž výstavy symbolicky zahájil pěvecký sbor Záboj, pojmenovaný po jednom z hrdinů 
Rukopisu. 

 

 

Alfréd Strejček 
přednesl několik 
básní Rukopisu, 
a to jednak 
v jejich původním 
znění, jednak 
v novočeském 
převodu (úpravě) 
básníka Karla 
Jaromíra Erbena. 
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Pamětní medaile, vydaná při příležitosti otevření 
Hankova domu dne 27. září 1874. 
              

 

 

 

Návštěvníci si mohli prohlédnout 
i „Poslední vůli“ Václava 
Hanky (na snímku vpravo) 

„1/ Duši svou poroučím Stvořiteli 
svému a tělo prosím, aby na hřbitově 
u sv. Matěje v Šárkách prostě pohřbeno 
bylo. 
2/ Tak jako za živobytí já a moje žena 
všecko společné sme měli, tak také kdo 
přežije, tomu v úplném vlastnictví 
všecko pozůstane; pročež dědičkou mou 
bude moje žena Barbora Hanková 
rozená Mádlová kteréž sem ještě za 
živobytí daroval všecky prsteny i všecky 
jiné ….. k tomu cíli, aby vše zařídila 
i zapravila co sem jí oustně svěřil. 
3/ Žádal bych aby z pozůstalých mých 
knih, obrazů i jiných maličkostí coby 
Museum potřebovati mohlo, to aby od 
dědičky mé v slušné ceně přijalo. 
Tuto svou poslední vůli vlastnoručně 
píšu a podpisuju. 
V Museum dne 12. června 1855  
Václav Hanka 
Pozdnější platí od 27. září 1857.“ 

 

Věrná kopie Rukopisu královédvorského 
v poměru 1:1, s předmluvou o historii Rukopisu, 
jeho obsahu, osudu a vlivu na společnost, byla 
vydána k 200. výročí jeho nalezení. Zájemci si ji 
mohli na vernisáži zakoupit za 75 korun.  
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Královédvorská nemocnice oslavila 90. výročí svého vzniku 
 

 
 

 

 

Nemocnice 
 na dobové pohlednici  
z roku 1929. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
V letošním roce byla dokončena stavba 
nové biochemické a hematologické 
laboratoře. Stavbu za zhruba 40 milionů 
korun z větší části financoval 
Královéhradecký kraj, na nákladech na 
výstavbu se významně podílela také 
královédvorská společnost Juta, a. s., která 
přispěla 8 miliony korun. 
 

 
 
 

 

 

Pohled na pavilon 
oddělení následné péče. 
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Město opravilo památníky a pomníky 
 

 
Byl mezi nimi také figurální pomník „Obětem druhé světové války a květnové revoluce 1939–
1945“, který v roce 1959 vytvořil královédvorský rodák, sochař J. Wágner. 
Očištěn, naimpregnován a opraven byl i pomník „Obětem 1. světové války a války 1866“ 
na snímcích vpravo nahoře a dole. 
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Očištění se dočkalo také třináct pískovcových desek, které byly vlivem mechu a zvětrávání 
pískovce již v takovém stavu, že mnohdy byla jména padlých jen těžko čitelná. 

 
Co se do průvodce nevešlo 
Od pátku 1. září 2017 po celý zářijový měsíc si návštěvníci knihovny mohli v jejích prostorách 
prohlédnout práce žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy na téma Rukopis 
královédvorský. 
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Akce Domu dětí a mládeže Jednička 
„Den jazyků“ 

 

Celkem 222 žáků ze ZŠ Schulzovy sady, ZŠ Podharť, ZŠ Strž a ze ZŠ Mostek se v rámci „Dne 
jazyků“ v DDM Jednička seznamovalo s možnostmi, jaké jazyky by mohli na svých školách 
nebo v budoucnu studovat. 
 

„Podzimní kros“ 

 

 
 
 
Ve čtvrtek 21. září 2017 se uskutečnil další  
ročník soutěže „Podzimní kros“, kterého se 
zúčastnilo celkem devadesát jedna dětí ze dvou 
královédvorských škol – ze ZŠ Podharť 
a ze ZŠ Schulzovy sady.  
 
 
 

 

  



321 
 

10. ročník „Běhu naděje“ 
Již 10. ročník „Běhu naděje“ se konal ve čtvrtek 7. září 2017, trasa vedla Schulzovými sady.  

 
 
 
 
V našem městě se ho zúčastnilo 
1 712 osob a na léčbu dětských 
nádorových onemocnění vynesl 
příspěvek ve výši 26.838 Kč. 
„Královédvoráky“ může potěšit 
skutečnost, že se z obdobných akcí, 
konaných v jiných městech 
a místech v naší republice od 
počátku roku až do konání 
královédvorského „Běhu naděje“, 
podařilo ve Dvoře Králové nad 
Labem vybrat nejvyšší částku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Kdo si hraje, nezlobí“ 
Hravé odpoledne s deskovými hrami a s šachy připravil DDM Jednička na středu 20. září. 

 

Konalo se na královédvorském náměstí T. G. Masaryka. 
Foto: 6x archiv DDM Jednička   
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„Slavnost Klíčování“ 

S novým školním rokem přichází v knihovně Slavoj čas zjistit, co všechno prvňáčci přes 
prázdniny zapomněli. Od pondělí 18. do pátku 29. září 2017 proto jejich „čtenářské 
dovednosti“ opět prověřoval „zloduch Nečterád, princ a spanilá princezna“.  

 
Zábavný program volně navazuje na slavnost „Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny“. 
Foto:3x archiv Městské knihovny Slavoj 
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Komunikace směrem do Žirče se dočkala zasloužené proměny 
Komunikace směrem na Žireč doznala velké změny. Přibyly chodníky, byl opraven most, 
vznikly odbočovací pruhy směrem k firmě Juta, a. s. 

 

 

Na titulní straně kroniky událostí v měsíci září 2017: busta Václava Hanky (foto 
kronikářka). 
 
Foto: Historický pohled na královédvorskou městskou nemocnici – soukromá sbírka 
kronikářky. Pokud není uvedeno jinak, autorkou fotografií je kronikářka města. 
 
Přílohy: plakátky z vernisáže výstavy „Rukopis královédvorský inspirující“ s podpisem 
Alfréda Strejčka (16. září 2017) a z přednáškového bloku s podpisy Jiřího Urbana a Otakara 
Brázdy z 18. září 2017. Studijní materiály Ing. Jiří Urban: „Eliška Krásnohorská, Rukopisy 
a naše publicistika“; „O zkoumání Rukopisu zelenohorského“ a „Václav Hanka a berlínská 
modř v Rukopise královédvorském“. 
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Příloha č. 1: plakátek z vernisáže výstavy „Rukopis královédvorský inspirující“ s podpisem  
Alfréda Strejčka z 16. září 2017. 
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Příloha č. 2: plakátek z přednáškového bloku s podpisy Jiřího Urbana a Otakara Brázdy 
z 18. září 2017.  
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Příloha č. 3: studijní materiál Ing. Jiřího Urbana: „Eliška Krásnohorská, Rukopisy a naše 
publicistika“. 
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Příloha č. 4: studijní materiál Ing. Jiřího Urbana: „O zkoumání Rukopisu zelenohorského“.  
  



328 
 

Příloha č. 5: studijní materiál Ing. Jiřího Urbana: „Václav Hanka a berlínská modř 
v Rukopise královédvorském“. 

 


