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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI 
Zasedání rady města – vybraná usnesení 
Rada města na svém 110. zasedání v úterý 3. října 2017 mimo jiné: 
- schválila poskytnutí dotace Aeroklubu Dvůr Králové nad Labem, z. s., Žireč, 
ve výši 10.000 Kč na částečnou úhradu opravy sekačky, určené pro údržbu 
plochy letiště; 

- schválila v souladu se zákonem o obcích přijetí dotace od Královéhradeckého kraje ve 
výši 80.000 Kč na úhradu zpracování projektové dokumentace na expozici textilního 
tisku; 

- schválila vyslání starosty města Dvůr Králové nad Labem Jana Jarolíma na zahraniční 
pracovní cestu do města Piegaro (Itálie) ve dnech 6. až 9. října 2017. 

Zdroj informací: výtah z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 110/2017“ 
 
Rada města na svém 111. zasedání v úterý 17. října 2017 mimo jiné: 

- souhlasila s prodloužením termínu realizace stavebních prací „Oprava mostu Jana 
Palacha“ ve Dvoře Králové nad Labem do 10. prosince 2017; 

- souhlasila s prodloužením termínu realizace stavebních prací „Smíšená stezka pro pěší 
a cyklisty Denisovo náměstí – zoologická zahrada“ – část I., v rámci projektu „Pěšky 
i na kole bezpečně po Dvoře Králové CZ.06.1.37/0.0/0.015_160000924“, a to až do 
pátku 15. prosince 2017; 

- souhlasila s prodloužením termínu realizace stavebních prací „Rekonstrukce stezek 
pro pěší a cyklisty v ulici 28. října a na Benešově nábřeží – VZ část č. 1“, v rámci 
dotačního programu „Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras 
v Královéhradeckém kraji“. 

Zdroj informací: výtah z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 111/2017“ 
 
Rada města na svém 112. zasedání v úterý 24. října 2017 mimo jiné: 

- schválila nařízení města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2017, kterým stanovila rozsah, 
způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací 
a v průjezdních úsecích silnic a vymezila chodníky a místní komunikace, na kterých se 
nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.  

Zdroj informací: výtah z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 112/2017“ 
 
Vyhlášení Ceny města Dvůr Králové nad Labem 
V úterý 24. října 2017 se od 18:00 hodin v sále Hankova domu uskutečnilo slavnostní 
vyhlášení „Ceny města Dvůr Králové nad Labem za rok 2016“.  

Po úvodním hudebním vystoupení orchestru Big Band Dvorský přivítal přítomné 
starosta města Jan Jarolím, který během večera v rámci slavnostního ceremoniálu, společně 
s ostatními radními města a hosty, předal nominovaným jejich ocenění. 

Cenu města Dvůr Králové nad Labem obdrželi: 
 Stanislav Meduna za celoživotní dílo v oblasti turistiky;  
 Stavební společnost Žižka, spol. s r. o., za realizaci multifunkčního domu s pasáží 

a propojení náměstí s Valovou uličkou; 
 Mgr. Pavlína Špatenková za trenérskou činnost; 
 Václav Hynek za celoživotní dílo v oblasti sportu; 
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 Vasilis Teodoridis za významné přispění k povznesení úrovně výkonnostního hokeje 
ve městě; 

 JUDr. Jiří Heger za celoživotní dílo v oblasti tvorby uměleckých fotografií 
a propagaci české kultury v zahraničí; 

 Oldřich Prokop za dvacetiletou organizaci Královédvorského okruhu o Cenu 
Františka Šťastného. 
V doprovodném programu zpříjemňoval celý večer oceněným i návštěvníkům 

královédvorský Big Band Dvorský, čestným hostem večera byli královédvorský rodák Martin 
Šonka, úspěšný akrobatický pilot a čerstvý vicemistr světa v letecké sérii Red Bull Air Race, 
a automobilový závodník Král.  

Večerem provázela Miroslava Kameníková, která také pěvecky doplnila hudební 
vystoupení orchestru Big Band Dvorský. 
 
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se v naší zemi konaly v pátek 
20. října 2017 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8:00 do 14:00 hodin. 

Termín voleb vyhlásil prezident republiky Miloš Zeman 19. dubna 2017, do voleb se 
přihlásilo 31 stran a hnutí, což je nejvíce v historii samostatné ČR. O poslanecká křesla tak 
usiloval rekordní počet 7 524 kandidátů (toto číslo bylo konečné, dle informací Českého 
statistického úřadu z 19. října 2017; lhůta pro odvolání nebo odstoupení kandidátů vypršela 
ve středu 18. října 2017), což bylo o 1 625 osob více než při posledních volbách v roce 2013. 
Na jedno místo ve dvousetčlenné dolní komoře tak připadalo téměř 38 adeptů (přesně 37,62). 
Letošní volby tím překonaly dosavadní maximum z roku 2002, kdy kandidovalo 6 068 lidí, 
nejméně zájemců o poslanecký mandát bylo v roce 1998. 

Z celkového počtu kandidátů bylo v letošních volbách na kandidátkách uvedeno 2 155 
žen, což představovalo 28,58 %, při minulých sněmovních volbách to bylo 26,92 %.  

Zvýšil se však průměrný věk kandidátů, a to na 46,4 let; při předchozích dvou 
sněmovních volbách nepřevýšil průměrný věk adeptů 46 let. 

Nejstarším kandidátem byla čtyřiadevadesátiletá Věra Špirková, a to na pražské 
kandidátce uskupení Blok proti islamizaci – Obrana domova. Rekord z roku 2002, kdy za 
Pravý blok kandidoval sedmadevadesátiletý právník Jaroslav Anděl, tak překonán nebyl. 
Z Prahy byli i oba nejmladší kandidáti, kteří potřebný věkový limit 21 let splnili těsně před 
volbami. Byli jimi student Adam Kopecký za Stranu práv občanů a dělnice Adéla Kosuková 
za Rozumné.  

Mírně se také zvýšil počet kandidujících nestraníků, nepřesáhl však 35 procent. Na 
kandidátkách třiceti jedna přihlášených uskupení kandidovali členové dalších čtyřiceti dvou 
stran a hnutí, nejpestřejší kandidátku v tomto směru nabídlo hnutí Starostové a nezávislí, za 
které kandidovali členové dalších čtrnácti uskupení. Plný počet 343 kandidátů mělo 
zaregistrováno jen šestnáct volebních stran a hnutí z 21, které kandidovaly ve všech 
14 krajích. 

Organizace Transparency International (TI) zveřejnila podrobnou analýzu, která se zaměřila 
mimo jiné na to, jakou částku utratily politické strany za předvolební kampaň. Nejvyšší 
výdaje tak měli sociální demokraté (přes 38 milionů Kč), ODS a TOP 09 (necelých 
36 milionů Kč), lidovci (přes 29 milionů Kč) a ANO (necelých 27 milionů Kč. 
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Zdroj: informace Českého statistického úřadu a Transparency International 

V Královéhradeckém kraji a tedy i ve Dvoře Králové nad Labem si voliči mohli vybrat své 
kandidáty z 24 kandidujících stran (v závorce uvedeny zkratky či zkrácené označení 
politických stran a politických hnutí registrovaných ke dni 1. září 2017; číslo kandidátky bylo 
jednotlivým stranám přiděleno na základě losování): 
Č. 1 Občanská demokratická strana (ODS), 20 kandidátů; 
Č. 2 Řád národa – Vlastenecká unie, 20 kandidátů; 
Č. 3 Cesta odpovědné společnosti, 9 kandidátů; 
Č. 4 Česká strana sociálně demokratická (ČSSD), 20 kandidátů; 
Č. 6 Radostné Česko (RČ), 1 kandidát; 
Č. 7 Starostové a nezávislí, 20 kandidátů; 
Č. 8 Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM), 20 kandidátů; 
Č. 9 Strana zelených (Zelení), 20 kandidátů; 
Č. 10 ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu EU – peníze našim občanům, důchodcům, dětem, 

zdravotně postiženým… (Rozumní), 20 kandidátů; 
Č. 12  Strana svobodných občanů (Svobodní), 19 kandidátů; 
Č. 13 Blok proti islamizaci – Obrana domova (BPI), 13 kandidátů; 
Č. 14 Občanská demokratická aliance (ODA), 20 kandidátů; 
Č. 15 Česká pirátská strana (Piráti), 20 kandidátů; 
Č. 19 Referendum o Evropské unii, 20 kandidátů; 
Č. 20 TOP 09 (TOP 09), 20 kandidátů; 
Č. 21 ANO 2011, 20 kandidátů; 
Č. 22 Dobrá volba 2016 (DV 2016), 19 kandidátů; 
Č. 23 Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa Miroslava Sládka 

(SPR–RSČ Miroslava Sládka), 12 kandidátů; 
Č. 24 Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (KDU–ČSL), 

20 kandidátů; 
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Č. 26 REALISTÉ (REAL), 20 kandidátů; 
Č. 27 Sportovci, 20 kandidátů; 
Č. 28 Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS), 20 kandidátů; 
Č. 29 Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD), 20 kandidátů; 
Č. 30 Strana Práv Občanů (SPO), 20 kandidátů. 
 
Za Dvůr Králové nad Labem kandidovali: 
Za č. 1, ODS:  MUDr. Petr Hroneš, 58 let, lékař, člen ODS (ze 7. pozice kandidátky, 

celkově 830 přednostních hlasů); 
Jan Bém, 61 let, živnostník, člen ODS (z 20. pozice kandidátky, 
celkově 493 přednostní hlasy); 

Za č. 9, Zelení:  Mgr. Sofia Hladíková, 55 let, ředitelka ZŠ a MŠ Kocbeř, členka Zelení 
(z 2. pozice kandidátky, celkově 162 přednostní hlasy); 

Za č. 10, Rozumní:  Iva Plachetková, 72 let, důchodkyně, členka Rozumní (z 20. pozice 
kandidátky, celkově 24 přednostní hlasy); 

Za č. 12, Svobodní:  Mgr. Ing. Oldřich Horák, Ph.D., 44 let, vysokoškolský učitel, člen  
                                   Svobodní (z 3. pozice kandidátky, celkově 158 přednostních hlasů); 
Za č. 20, TOP 09:  MUDr. Libor Seneta, 45 let, lékař záchranné služby, člen TOP 09 

(z 9. pozice kandidátky, celkově 350 přednostních hlasů); 
Za č. 21, ANO 2011:  Ing Jan Jarolím, 43 let, starosta, člen ANO (z 16. pozice kandidátky); 

Ing. Jiří Hlavatý, 69 let, senátor a statutární ředitel společnosti Juta, bez 
politické příslušnosti (z 18. pozice kandidátky); 

Za č. 24, KDU–ČSL: MUDr. Antonín Petráček, 49 let, lékař, bez politické příslušnosti 
(z 12. pozice kandidátky); 

Za č. 26, REAL:  Ondřej Vašut, 37 let, IT specialista, člen REAL (z 5. pozice 
kandidátky); 

Za č. 28, DSSS:  Oto Novák, 57 let, číšník, bez politické příslušnosti (z 13. pozice 
kandidátky). 

 
Celorepublikově volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhrálo hnutí 
ANO 2011 s 29,64 % hlasů. Jako druhá se umístila Občanská demokratická strana, třetí byla 
Česká pirátská strana a čtvrtá Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura. 

Z  navržených kandidátů uspěl za naše město pouze senátor Ing. Jiří Hlavatý za hnutí 
ANO 2011, který díky preferenčním hlasům postoupil z 18. místa kandidátky na 2. místo 
v celkovém pořadí. Jeho působení v Senátu však zvolením do Poslanecké sněmovny skončilo. 

Ve Dvoře Králové nad Labem se voleb z 12 917 voličů aktivně zúčastnilo a k urnám 
dostavilo 7 735 občanů, což představuje volební účast 59,88 %. Započteno bylo 7 672 
platných hlasů. 

Nejvíce hlasů získalo hnutí ANO 2011 (2 737 hlasů, tj. 35,67 %), druhá byla 
Občanská demokratická strana (1 046 hlasů, tj. 13,63 %), třetí pak Česká pirátská strana 
(získala 882 hlasů, tj. 11,49 %). 

Hranici 5 % platných hlasů překročily ještě tři strany: Svoboda a přímá demokracie – 
Tomio Okamura (760 hlasů, tj. 9,90 %), Česká strana sociálně demokratická (získala 505 
hlasů, tj. 6,58 %) a Komunistická strana Čech a Moravy (426 hlasů, tj. 5,55 %). 
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Výsledky dalších volebních stran:  
- TOP 09 (367 hlasů, tj. 4,78 %); 
- Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (292 hlasů, 

tj. 3,80 %); 
- Starostové a nezávislí (237 hlasů, tj. 3,08 %); 
- Strana svobodných občanů (103 hlasů, tj. 1,34 %); 
- Strana zelených (96 hlasů, tj. 1,25 %); 
- Realisté (65 hlasů, tj. 0,84 %); 
- Rozumní – stop migraci a diktátu EU – peníze našim občanům, důchodcům, dětem, 

zdravotně postiženým... (61 hlasů, tj. 0,79 %); 
- Dělnická strana sociální spravedlnosti (16 hlasů, tj. 0,20 %); 
- Strana Práv Občanů (16 hlasů, tj. 0,20 %); 
- Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa Miroslava Sládka 

(13 hlasů, tj. 0,16 %); 
- Sportovci (11 hlasů, tj. 0,14 %); 
- Radostné Česko (7 hlasů, tj. 0,09 %); 
- Blok proti islamizaci – Obrana domova (7 hlasů, tj. 0,09 %); 
- Občanská demokratická aliance (7 hlasů, tj. 0,09 %); 
- Cesta odpovědné společnosti (5 hlasů, tj. 0,06 %); 
- Referendum o Evropské unii (5 hlasů, tj. 0,06 %); 
- Řád národa – Vlastenecká unie (4 hlasy, tj. 0,05 %); 
- Dobrá volba 2016 (4 hlasy, tj. 0,05 %). 

 
Pro srovnání – v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
v roce 2013 získalo v našem městě ANO 2011 (21,39 %), ČSSD (20,84 %), 
KSČM (11,87 %), TOP 09 (11,57 %), ODS (9,53 %), ÚSVIT (7,63 %), KDÚ-ČSL (4,74 %), 
SSO (2,97 %) a ČPS (2,88 %) hlasů. 

Královéhradecký kraj budou v dolní komoře parlamentu vedle Ing. Jiřího Hlavatého 
dále zastupovat:  

- Klára Dostálová, Jiří Mašek, Pavel Plzák a Petr Sadovský (ANO 2011);  
- Ivan Adamec (ODS);  
- Martin Jiránek (Piráti);  
- Zdeněk Podal (SPD);  
- Zdeněk Ondráček (KSČM);  
- Jan Birke (ČSSD);  
- Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL).  

Zdroj informací: Český statistický úřad a město Dvůr Králové nad Labem 

 
Setkání s náměstkem hejtmana 
Ing. Vladimír Derner, náměstek hejtmana KHK, Ing. Šárka Rutschová, metodička sociálního 
odboru Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, a Mgr. Alexandra Jiřičková, 
místostarostka našeho města, se ve středu 25. října 2017 zúčastnili dalšího pracovního setkání 
sociálních pracovníků a zdravotníků. Setkání, týkající se spolupráce k zajištění péče o seniory 
závislé na pomoci druhých, se konalo v Domově důchodců na Benešově nábřeží. 

Zúčastnili se ho zástupci Městské nemocnice, a. s., oddělení následné péče; 
Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem; Diakonie ČCE, střediska Dvůr Králové 
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nad Labem; Domova důchodců Dvůr Králové nad Labem; Farní charity Dvůr Králové nad 
Labem, osobní asistence; Domova sv. Josefa, odlehčovací služby; Misericordie, o. p. s., 
a terénní sociální pracovnice MěÚ Dvůr Králové nad Labem.  

Naše populace stárne a přibývá obyvatel, kteří potřebují péči. Účastníci setkání se 
proto zabývali problémy, vyplývajícími z nedostatečných kapacit pobytových zařízení, 
upozorňovali i na to, že přes veškerou snahu se často nedaří klientům potřebnou péči 
poskytovat. Situace na Královédvorsku začíná být vážná, a to i přes širokou nabídku 
terénních, ambulantních a pobytových sociálních služeb. 

Vladimír Derner informoval přítomné o investičních záměrech Královéhradeckého 
kraje, které by kapacitu pobytových zařízení měly rozšířit, nabídl možnost spolupráce při 
hledání volných míst v pobytových zařízeních v rámci kraje a řešila se také role soukromých 
zařízení poskytujících sociální služby. 
Zdroj: informace Domova důchodců Dvůr Králové nad Labem  
 
Společenská kronika 
Noví občánci města 
V měsíci říjnu 2017 se v našem městě narodilo sedm nových občánků – pět holčiček a dva 
chlapci. 
Zemřelí  
Ve Dvoře Králové nad Labem zemřelo v tomto měsíci devatenáct osob – z tohoto počtu bylo 
čtrnáct královédvorských občanů (šest žen a osm mužů). 
Jubilea 
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili v říjnu s gratulací a s květinou osmnáct 
občanů při jejich životních jubileích.  
Sňatky 
V tomto období oslavilo sedm manželských párů stříbrnou a pět manželských párů zlatou 
svatbu. 
Své „ano“ si v říjnu řeklo šest párů, z toho jeden pár si svůj manželský slib dal v areálu 
hospitálu Kuks. 
Vítání občánků 
Ve Staré radnici bylo 4. října slavnostně přivítáno šest novorozených občánků našeho města, 
dvě holčičky a čtyři chlapci. 
Zdroj informací: městská matrika, evidence obyvatel a Komise pro občanské záležitosti 

 

Městská policie Dvůr Králové nad Labem 
Statistika vybraných zásahů městských strážníků 
Strážníci Městské policie Dvůr Králové nad Labem řešili 

během měsíce října celkem 136 přestupků. 
  

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=717432&x=250&y=250&hash=3bf529b2ae86b5be89e79202ff695b73&ratio=1
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Druh zásahu říjen 2017  
 BESIP přestupky 69 
 Dopravní nehoda 2 
 Překročení nejvyšší povolené rychlosti 3 
 Veřejný pořádek (přestupek)  5 
 Součinnost s PČR, MěÚ,... 5 
 Občanské soužití (přestupek) 4 
 Majetek (přestupek) 16 
 Ztráty a nálezy  4 
 Prevence (opatření a úkony) 5 
 Doručení písemnosti 3  
 Odchyt zvířete (opatření) 8 
 Trestný čin 3  
 Pokuty v blokovém řízení 45 
 Na místě nezaplacených blokových pokut 8 
 Předáno Policii ČR 5 
 Předáno na správní odbor MěÚ 7 

Moderní technologie říjen 2017  
 BESIP – MKDS (předáno na ODP) 30 
 BESIP – ostatní (předáno na ODP) 40  
 BESIP – úsekové měření rychlosti 
(předáno na ODP) 1 831 

Zdroj: informace Městské policie Dvůr Králové nad Labem 

 

Technické služby města Dvora Králové nad 
Labem 
Deratizace některých městských lokalit 
Boj s nebezpečnými hlodavci je, řečeno s klasiky, „problémem starým jako 

lidstvo samo“. Ve středověku přemnožení hlodavci likvidovali úrodu, nebo byli nositeli 
nemocí, na které vymírala značná část populace. 

Boj s nebezpečnými hlodavci, i když moderními metodami, je nezbytný také 
ve 21. století a problémů není ušetřeno ani naše město. Hlodavci jsou zdrojem šíření chorob 
(Weilova nemoc, paratyfus, salmonelóza atd.) s velmi nepříjemnými a mnohdy trvalými 
následky, způsobují škody na skladovaných potravinách i jejich znečištění, škody na 
materiálech, ale také na kabelech a elektrickém vedení, což může vést například k požárům, 
k výpadkům elektrické energie apod. 

Na sídlišti v ulici Elišky Krásnohorské si hlodavci rovněž hloubí hluboké chodby, 
které se následně propadají a mohou být tak příčinou úrazů zvláště u dětí a starších obyvatel, 
kterých v této lokalitě bydlí velké množství.  

Ve středu 18. října 2017 proto pracovníci společnosti Topderax provedli ve spolupráci 
s technickými službami města a městskými vodovody a kanalizacemi urgentní ohniskovou 
deratizaci veřejné zeleně a kvartální deratizaci kanalizace ve vybraných lokalitách města. Ty 
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byly vytipovány na základě opakovaných podnětů občanů, kteří informovali o výskytu 
hlodavců hlavně v okolí sídlišť, a to zejména v ulicích Elišky Krásnohorské, Macharova, 
nábřeží Benešovo, v ulicích Karolíny Světlé, Legionářská, Roháčova a Pod ZOO.  

Nástrahy byly na veřejném prostranství kladeny hluboko do nor hlodavců a do 
kanalizace. Město přesto apelovalo na obyvatele a návštěvníky příslušných lokalit, aby v době 
provádění deratizace dávali zvýšený pozor na děti a nenechávali zde volně pobíhat ani své 
psy.  
Zdroj informací: město Dvůr Králové nad Labem a Krajská hygienická stanice Hradec Králové 

 

Městské vodovody a kanalizace 
Dvůr Králové nad Labem 
Odstávka vodovodu 
Ve čtvrtek 5. října od 8:00 do 10:00 hodin byl v Husově ulici, na 

Wolkerově nábřeží a na Slovanech odstaven vodovodní řad a vyměněna poškozená 
armatura. 

Na Slovanech byla také z důvodu sanace kanalizačního sběrače od pondělí 23. října 
2017 uzavřena komunikace, a to od loděnice směrem k zahrádkám proti směru toku Labe až 
k objektu vodovodního přemostění. Práce by měly trvat do pátku 10. listopadu 2017. 
 
Uzavírka komunikace ve Vorlechu 
Ve čtvrtek 19. října 2017 zahájila společnost MěVaK Dvůr Králové nad Labem stavbu 
„Prodloužení kanalizace ve Vorlechu“. Stavbu prováděla po etapách v délce cca 50 m vždy od 
revizní komory, započata byla u objektu č. p. 226.  

Zemní a montážní práce byly prováděny za provozu původní kanalizace, uživatele 
tedy tyto práce nijak neomezily, komunikaci v daném úseku však bylo nutné vždy na 
příslušnou dobu uzavřít. Tento stav by měl trvat až do pátku 15. prosince 2017. 
 
Odstranění poruch vodovodu 
V pondělí 16. října došlo v ulicích Thámova a F. L. Věka k havárii vodovodu, v důsledku 
čehož musela být v této lokalitě od 8:00 do 11:00 hodin odstavena dodávka vody.  

K  odstavení dodávky vody z důvodu poruchy vodovodu a vodovodní přípojky došlo 
v pátek 27. října 2017 od 12:00 do 14:00 hodin také v oblasti Sylvárova. 
Zdroj informací: MěVaK Dvůr Králové nad Labem 

  

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


338 
 

Pečovatelská služba Města Dvůr 
Králové nad Labem 

Oslavy „Dne seniorů“ 
Klienti Domů s pečovatelskou službou se v pondělí 2. října 2017, společně s ostatními 
seniory, zúčastnili v Hankově domě oslav „Dne seniorů“. 

Již poosmé je pro ně připravilo město Dvůr Králové nad Labem společně s městským 
kulturním zařízením Hankův dům. Příjemné odpoledne strávili senioři od 15:00 hodin při 
vystoupení staropražské kapely Hašlerka. Vstupné 50 Kč. 
 
„Den otevřených dveří“ 
Druhý den, v úterý 3. října 2017, mohli zájemci v rámci „Dne otevřených dveří“ navštívit 
Dům s pečovatelskou službou v ulici Elišky Krásnohorské, Dům s pečovatelskou službou 
v ulici Sadová a Dům Žofie (azylový dům a noclehárnu) v ulici Bezručova. 

Prohlédnout si mohli ubytovací prostory i technické zázemí těchto zařízení, seznámit 
se mohli s podmínkami přijetí seniorů do Domů s pečovatelskou službou, s náklady na 
ubytování, s poskytováním pečovatelské služby a s dalšími službami, které tato zařízení 
nabízejí seniorům i rodinám, jež o seniory pečují. Seznámit se mohli také s provozem 
azylového domu a noclehárny, které poskytují zázemí lidem bez domova a těm, kteří se 
octnou v nouzi.  

Zařízení byla přístupná od 9:00 do 15:00 hodin.  
Zdroj informací: Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem 

 

KULTURA VE MĚSTĚ 

Městské kulturní zařízení Hankův dům 
„Den seniorů 2017“ 
Viz příspěvek Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem. 
 

Kvarteto Hanse Krásy 
444. koncert Klubu přátel hudby představil v úterý 3. října od 19:00 hodin posluchačům 
mladé smyčcové kvarteto, které vzniklo na Pražské konzervatoři v roce 2012 a již získalo 
řadu ocenění u nás i ve světě. 

Koncert Kvarteta Hanse Krásy, ve složení Jan Palouček a Šárka Petříková (housle), 
Jan Forest (viola) a Marie Dorazilová (violoncello), se uskutečnil v sále Hankova domu.  

Vstupné 130 Kč. 
 
„Africká královna“ 
Psal se rok 1914 a v africkém pralese vedli postarší angličtí sourozenci Samuel a Rose 
Sayerovi misionářskou osadu. Poklidnou nedělní atmosféru ale náhle narušil věčně opilý 
kanadský vagabund – inženýr Charlie Allnutt, kapitán bárky African Queen – který jim sdělil 
šokující informaci o tom, že v Evropě vypukla válka mezi Anglií a Německem. Vzápětí do 

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=718367&x=250&y=250&hash=4a29f96393038f66bbc547243e572cc6&ratio=1
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osady vtrhli rozzuření němečtí vojáci, osadu vypálili a misionáře Samuela zabili. Allnut proto 
přemluvil Rose, aby se s ním vydala do bezpečí. Tak začala jejich dobrodružná cesta, při které 
se nejdříve oba pro své povahy a postoje nenáviděli, aby nakonec zjistili, že opak je 
pravdou… Podle románu C.S. Forestera byl v koprodukci Velké Británie a USA natočen 
v roce 1951 známý film.  

Ve středu 4. října 2017 mohli tento příběh v jeho divadelní podobě, v hereckém 
obsazení herců Divadla Palace Praha – Lindy Rybové a Hynka Čermáka – zhlédnout 
i návštěvníci Hankova domu, začátek představení byl v 19:00 hodin. 

Vstupné na hru v předplatném činilo 300, 320 a 340 Kč. 
 
Úsměvy Zdeňka Trošky s písničkami Simony Klímové 
Příjemný večer připravil posluchačům pořad „Úsměvy Zdeňka Trošky s písničkami Simony 
Klímové“, který zhlédli v sále Hankova domu ve čtvrtek 5. října 2017 od 19:00 hodin. Čekal 
je večer plný nadsázky, humoru a vtipu. Vstupné 230 Kč. 
 
Zlatý oříšek 
Slavnostní finále soutěže talentovaných dětí „Zlatý oříšek Královéhradeckého kraje“ se 
v Hankově domě uskutečnilo v neděli 8. října 2017 od 14:00 hodin. Své umění a talent na 
něm předvedly „nejšikovnější děti a soubory z našeho kraje“.  
 
LiStOVáNí: „Dobrodružství strýčka Ludvíka“ 
Žáci I. stupně základních škol se v úterý 10. října od 8:30, od 9:45 a od 11:00 hodin setkali 
v sále Hankova domu s Lukášem Hejlíkem a Alanem Novotným u dalšího dílu scénického 
čtení, tentokrát z knihy Janneca Leviho „Dobrodružství strýčka Ludvíka“. Vstupné 60 Kč. 
 
„Bůh masakru“ 
Herci Chrudimské besedy – Anna Polívková, Viktor Dvořák, Kristýna Kudrnáčová 
a Miroslav Novotný – byli ve středu 11. října 2017 aktéry hořké komedie plné nečekaných 
zvratů, krutosti a ožehavých témat. Hru „Bůh masakru“ (v předplatném řady B) sehráli v sále 
Hankova domu od 19:00 hodin, vstupné 240, 260 a 280 Kč. 
 
„Míček Flíček“ 
Loutková pohádka „Míček Flíček“ byla pro nejmenší diváky připravena v sále Hankova domu 
v neděli 15. října od 10:00 hodin. Sehrála ji Loutková scéna Klíček, vstupné 20 Kč děti 
a 30 Kč dospělí.  
 
„Začarovaný les“ 
Další pohádka, tentokrát v podání „Docela velkého divadla Litvínov“, určená pro děti 
navštěvující mateřské školy a I. ročníky základních škol, představila malým divákům 
výpravný příběh o tom, jak teprve zvířátka napravila škody, které necitliví lidé napáchali na 
kdysi krásném lese. Představení se v sále Hankova domu uskutečnilo ve středu 18. října od 
8:30 a také od 10:00 hodin. Vstupné 60 Kč.  
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LiStOVáNí: Robert Fulghum „Opravář osudů“ 
Další ze scénických čtení „Knížky na jevišti“ čekalo návštěvníky ve středu 18. října 2017 od 
18:00 hodin v salonku Hankova domu. Americký spisovatel Robert Fulghum uvádí v naší 
republice svoji novou knihu „Opravář osudu“ a divadelní představení z knihy „Co jsem to 
proboha udělal“.  

V pořadu účinkovali Věra Hollá a Alan Novotný, po jeho skončení se posluchači 
mohli zúčastnit besedy, kterou tlumočil herec Jiří Ressler, nebo si zakoupit knihy a zúčastnit 
se autogramiády. Vstupné 120 Kč. 
 
IN CONCERTO 
4TET je vokální kvarteto, které tvoří zpěváci Jiří Korn, Jiří Škorpík, Dušan Kollár a David 
Uličník a které díky Jiřímu Kornovi bylo založeno v říjnu roku 2002. 

Vystoupení dvou členů tohoto seskupení, Davida Uličníka a Jiřího Škorpíka, si mohli 
zájemci ve středu 25. října 2017 vychutnat od 19:00 hodin v sále Hankova domu. 
Návštěvníkům představili široký repertoár mnoha žánrů, složený z opravdových hudebních 
skvostů. Vstupné 260, 280 a 300 Kč. 
 
Ať žijí strašidla 
Pro nejmenší diváky byl v neděli 29. října 2017 připraven od 10:00 hodin v sále Hankova 
domu strašidelný pohádkový muzikál Metropolitního divadla Praha. Jednalo se o další pořad 
z cyklu „Pojďte s dětmi do divadla“, určený pro nejmenší diváky. Vstupné 100 Kč. 
 
„Démoni současnosti“ 
Inscenace Divadla Minaret Praha „Démoni současnosti“ předvedla v úterý 31. října 2017 
mladým divákům s použitím celé škály divadelních prostředků, jako byla hudba, masky 
a tanec, tragikomedii o nástrahách dnešního světa. Jedno představení se v sále Hankova domu 
odehrálo od 9:00, druhé od 10:30 hodin, vstupné 70 Kč. 
Zdroj: informace městského kulturního zařízení Hankův dům Dvůr Králové nad Labem 

 

Kino Svět 
Camino na kolečkách 
Premiéra dokumentárního filmu „Camino na kolečkách“, za účasti jeho 

tvůrců, se v Kině Svět konala v úterý 17. října 2017 od 19:00 hodin.  
Film o putování „Královédvoráka“ Jana Duška, upoutaného na invalidní vozík, do 

Santiaga de Compostelo, vznikl v režii Evy Toulové.  
Kamera a střih Tomáš Lénárd, hudba Richard Pachman a další, komentář namluvil 

herec Viktor Preiss. Producentem filmu byl známý dobrodruh a poutník Petr Hirsch. 
Zdroj informací: Kino Svět Dvůr Králové nad Labem 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kvartet_(skladba)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Korn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_%C5%A0korp%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Du%C5%A1an_Koll%C3%A1r&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/David_Uli%C4%8Dn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/David_Uli%C4%8Dn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/2002
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Městské muzeum 
 Oslavy 200. výročí nalezení Rukopisu 

královédvorského 
„Rukopis královédvorský inspirující“ 
Výstavu „Rukopis královédvorský inspirující“, uspořádanou při 
příležitosti oslav dvoustého výročí objevení Rukopisu 
královédvorského v kobce královédvorského kostela, měli 
návštěvníci možnost navštívit také během měsíce října. 
 
Originál Rukopisu královédvorského po 
padesáti letech opět ve Dvoře Králové nad Labem!!! 
Návštěvníci městského muzea měli v sobotu 7. a v neděli 8. října 2017 jedinečnou příležitost 
prohlédnout si vedle vystaveného faksimile také originál Rukopisu královédvorského.  

Dokument zapůjčilo při příležitosti oslav 200. výročí jeho „objevení“ Národní 
muzeum a do našeho města se opět (i když jen na velice krátkou dobu) vrátil po půl století.  

V městském muzeu byl uložen ve speciální klimatizované vitríně, bylo také zakázáno 
fotografovat ho s bleskem, aby nedošlo k jeho poškození. 

Během víkendu v muzeu, které při této příležitosti mělo prodlouženou otevírací dobu, 
přivítali přes 1 300 návštěvníků nejen z našeho města, ale také z Děčína, Olomouce, Hradce 
Králové, ze Smiřic a z dalších míst republiky.  

Z výstavy si návštěvníci také mohli odnést „Pamětní list ku příležitosti oslav 200. 
výročí nalezení Rukopisu královédvorského“, pamětní vstupenku, nebo pro ně bylo 
připraveno pamětní razítko a žeton. Ten mohli vložit do jednoho ze dvou skleněných válců 
a hlasovat tak o tom, zda se přiklánějí k tomu, že je Rukopis pravý, nebo že se jedná 
o falzifikát.  

Na základě výsledků tohoto hlasování se návštěvníci jednoznačně přiklonili k tomu, že 
„Rukopis královédvorský “ je pravý…! 
 
Přednášky „Hledání národního nástroje. Varyto v české kultuře“, 
„Věda ve stínu rukopisů. Příběh vědců, kteří byli za svou pravdu 
potrestáni“ 
Program k oslavám 200. výročí nalezení „Rukopisu“ pokračoval také ve čtvrtek 19. října od 
17:00 hodin v přednáškovém sále Špýcharu dalším přednáškovým blokem, v rámci kterého si 
posluchači vyslechli jednak přednášku Mgr. Michala Fránka, PhD. „Hledání národního 
nástroje. Varyto v české kultuře.“, jednak přednášku „Věda ve stínu rukopisů. Příběh vědců, 
kteří byli za svou pravdu potrestáni“, přednášejícího Bc. Jana Raina. 

Fiktivní staroslovanský strunný nástroj varyto se prvně objevil v rukopisné básni 
Záboj. První přednášející se ve své přednášce pokusil zmapovat jeho další osudy, a to nejen 
ve století, ve kterém se tento nástroj „objevil poprvé“, tedy ve století devatenáctém. 

Druhá přednáška se pak zabývala letitými spory o pravost Rukopisu, zaměřila se 
rovněž na vědce a známé české osobnosti, kteří se „odvážili“ označit Rukopis za falzum, a tím 
se postavili proti zastáncům jeho pravosti i proti široké veřejnosti. 
  

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=985750&x=600&y=600&hash=01a182ab01055574657080fe1e619525&ratio=1
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„Vlakem do Dvora“ 
Zajímavá výstava „Vlakem do Dvora“ představila návštěvníkům ve výstavním sále ve Staré 
radnici projekt, který vznikl spoluprací města Dvůr Králové nad Labem a Fakulty architektury 
Vysokého učení technického v Brně.  

Zhruba třicítka studentů této fakulty navštívila v polovině února naše město. Účelem 
jejich návštěvy bylo získání potřebných informací pro přípravu jejich bakalářských prací, 
v jejichž rámci pak zpracovali své architektonické studie na téma „Dopravní terminál ve 
Dvoře Králové nad Labem“. Studie si návštěvníci mohli prohlédnout právě na této výstavě.  

Součástí vernisáže v úterý 10. října 2017 bylo také ocenění tří nejlepších prací, které 
vybrala komise složená z odborníků fakulty. 

Výstava se konala od středy 11. října do neděle 22. října 2017, během ní si návštěvníci 
mohli prohlédnout nejen vystavené práce, ale také 3D modely o velikosti 70 krát 100 cm, 
které byly vytvořeny podle jednotlivých studií, mohli rovněž hlasovat, která ze studií se jim 
líbila nejvíce. Vstupné zdarma. 
 
Loutkové pohádky pro děti 
Loutkovou pohádku pro nejmenší „Strašidlo na hradě + Čarovná píšťalka“ sehrálo 
divadélko Zvoneček v sále budovy Špýcharu městského muzea v neděli 8. října 2017 od 
16:00 hodin. Vstupné dobrovolné. 

Opět v sále budovy Špýcharu městského muzea pak divadélko Zvoneček sehrálo pro 
děti loutkovou pohádku „Kašpárek a čarovný poklad železného rytíře“ v neděli 29. října 
2017. Začátek byl od 16:00 hodin, vstupné dobrovolné. 
Zdroj: informace Městského muzea Dvůr Králové nad Labem 

 

Městská knihovna Slavoj 
Týden knihoven 
Také královédvorská Městská knihovna Slavoj se zapojila do akce 
„Týden knihoven“, která se v naší republice konala od pondělí 2. do 

neděle 8. října 2017. 
 
Konzerva místo „zpozdného“ 
Od pondělí 2. do pondělí 30. října mohli „zapomnětliví“ čtenáři využít mimořádnou 
příležitost a zaplatit upomínku za opožděně vrácené knihy v naturáliích. Za každou upomínku 
bylo možné „zaplatit“ trvanlivými potravinami (konzervou, polévkami v sáčku, trvanlivými 
potravinami apod.). Vybrané potraviny budou předány ve čtvrtek 23. listopadu 2017 týmu, 
který v našem městě organizuje benefiční projekt „Noc venku“.  

Informaci o této netradiční úhradě upomínky za opožděné vrácení knížek v naší 
knihovně přineslo i zpravodajství ČT24 v neděli 29. října 2017 ve zprávách z regionů. 
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Kresli a tvoř mandaly 
V rámci „Týdne knihoven“ vyhlásila královédvorská knihovna výtvarnou soutěž, které se 
mohli zúčastnit děti i dospělí. Jejich úkolem bylo vytvořit od pondělí 2. října na formátu A4 
antistresové omalovánky na téma „Ze světa knih a knihoven“.  

Svá díla mohli soutěžící odevzdávat v knihovně během celého měsíce října. Po 
skončení soutěže (středa 20. prosince 2017) budou nejpovedenější díla zařazena do 
antistresových omalovánek, které knihovna plánuje vydat v rámci Měsíce čtenářů příští rok. 
 
Kurz internetu pro začátečníky a pokročilé a angličtiny pro 
začátečníky 
Do kurzu, ve kterém si jeho účastníci během osmi dvouhodinových lekcí osvojili základy 
internetu a jeho používání v praxi, se zájemci mohli přihlásit v hudebním oddělení knihovny. 

Kurz probíhal vždy v úterý a ve středu od úterý 3. do středy 25. října 2017, kurzovné 
činilo 200 Kč. 

Ve školním roce 2017/2018 byl rovněž zahájen kurz anglického jazyka pro 
začátečníky, a to každý čtvrtek od 17:00 hodin v sálku knihovny. První lekce se uskutečnila 
ve čtvrtek 19. října 2017. 
 
Jan Rejžek 
Známý hudební publicista seznámil ve středu 4. října 2017 v sálku knihovny posluchače se 
zajímavostmi, novinkami a vzpomínkami z  české alternativní scény i s nejpestřejšími 
zahraničními žánry a styly. Vstupné 30 Kč. 
 
Co se do průvodce nevešlo 
Až do úterý 31. října 2017 si návštěvníci knihovny mohli v jejích prostorách prohlédnout 
výtvarné práce žáků ZUŠ R. A. Dvorského, které vytvářeli na téma „Rukopis 
královédvorský“. 
 
Václav Hanka a Rukopis královédvorský 
Václavu Hankovi a Rukopisu královédvorskému byla věnována také další akce, inspirovaná 
již 200. výročím nalezení Rukopisu. Pořad, určený pro žáky a studenty, mohly školy navštívit 
nejen v měsíci říjnu, ale byl pro ně připraven i v měsíci listopadu. 
 
Kde končí svět? Já jsem tvůj člověk 
Pro děti do 16 let vyhlásila knihovna výtvarnou a literární soutěž na téma „Kde končí svět? Já 
jsem tvůj člověk.“ Uzávěrka byla stanovena na čtvrtek 30. listopadu 2017.  
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Setkání s dulou Gabrielou 
Dula je starořecký název, který se dnes používá pro speciálně vyškolenou ženu, která 
poskytuje především psychickou (ale i fyzickou) oporu budoucím maminkám, nejedná se ale 
o porodní asistentku.  

Organizace, která duly sdružuje, vznikla v České republice v září roku 2001. Jednalo 
se o Českou asociaci dul, která provádí jejich výcvik a certifikaci. V roce 2009 vzniklo také 
občanské sdružení s obdobným zaměřením – pod názvem České duly. 

V obou organizacích procházejí duly profesním výcvikem. Kvalifikovaná dula tak má 
rámcové znalosti z oboru psychologie, medicíny, legislativy, kojení a péče o dítě, je vázána 
rovněž etickým kodexem. 

Budoucí maminky se s dulou Gabrielou mohly setkat v sálku knihovny v pátek 
27. října od 18:00 hodin. Vstupné dobrovolné. 
 
O smutné princezně a draku Kruťákovi 
V sálku knihovny Slavoj sehrála Loutková scéna Klíček v sobotu 21. října 2017 od 15:00 
hodin loutkovou pohádku „O smutné princezně a draku Kruťákovi“. 

Vstupné 10 Kč děti a 20 Kč dospělí. Po dobu vystoupení byla otevřena literární 
čajovna. 
Zdroj informací: Městská knihovna Slavoj Dvůr Králové nad Labem 

 

ŠKOLSTVÍ 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Základní škola Schulzovy sady 
Večer s duchy 
Setkání s duchy bylo pro děti v úterý 31. října 2017 připraveno od 
17:00 hodin. Start byl u zadního vchodu do budovy „B“, poté děti již čekala 
cesta plná dobrodružství nočním světélkujícím parkem Schulzovy sady.  

Zdroj informací: ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem  

 

Základní škola Podharť 
Žáci adoptovali želvu a kobru 
Během minulých dvou masopustních průvodů získali žáci jako poděkování za 
zazpívané písničky od obyvatel Podhartě celkem 3.845 Kč. Žákovský 

parlament nyní prostřednictvím školních dotazníků zjišťoval, jak by žáci tuto částku chtěli 
využít. 

V dotaznících se objevovaly návrhy věnovat ji Domovu sv. Josefa, společnostem 
Kapce naděje, Život srdcem a Paraple, nebo městskému psímu útulku. Jednoznačně nejvíce 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Staro%C5%99e%C4%8Dtina
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hlasů ale bylo pro adopci zvířete v zoologické zahradě, a to konkrétně pro adopci želvy 
obrovské a kobry kapské. O adopci obou zvířat obdržela škola certifikát, který je platný až do 
srpna příštího roku.  
 
Návštěva iQLANDIE 
V úterý 17. října 2017 navštívili žáci třetích a čtvrtých tříd libereckou iQLANDII, kde si 
prohlédli jednotlivé interaktivní expozice (viděli například vodní svět, mluvícího robota, 
simulaci zemětřesení a vichřice, zažili cestu do nitra Země a prohlédli si další zajímavosti). 

Navštívili také planetárium, vybudované v kupoli na samém vrcholu tohoto science 
centra. Zde si vyslechli přednášku, zhlédli videoprojekci o vesmíru a aktivně se zapojili do 
programu. Řadili planety podle vzdálenosti od Slunce, vyprávěli si o hvězdách, vesmírné 
stanici nebo o vzniku černé díry. 
Zdroj informací: ZŠ Podharť Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní škola 5. května 
Běh Schulzovými sady 
Tradiční sportovní akce královedvorských základních škol se letos v Schulzových 

sadech uskutečnila ve čtvrtek 12. října 2017. ZŠ 5. května v této soutěži měla své zástupce 
v šesti kategoriích. A jejich umístění? 

V kategorii elévů obsadila žákyně 5. třídy ze 107 závodnic desáté místo a žák 4. třídy 
se umístil na 7. místě ze 114 účastníků. V kategorii mladších chlapců vybojoval žák 7. třídy 
šesté místo a v kategorii mladších dívek obsadila osmé místo žákyně 6. třídy.  

Největší zastoupení pak škola měla v kategorii starších chlapců, kde také získala 
nejlepší umístění. Závodníci z deváté třídy zde obsadili druhé a čtvrté místo.  
 
Beseda se spisovatelkou  
V pondělí 16. října navštívila žáky prvních a druhých tříd spisovatelka dětských knížek Jitka 
Vítová. Představila jim své knihy a vyprávěla jim o tom, jak při jejich tvorbě spolupracuje 
s ilustrátorkou a nakladatelkou.  

Děti plnily také různé úkoly, za které byly odměněny obrázky k vybarvení. 
Zdroj informací: ZŠ 5. května Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní umělecká škola R. A. Dvorského   
Úspěch výtvarného oboru ZUŠ 
Počátkem října 2017 se ve Šternberku konalo celostátní kolo 13. soutěžní 
přehlídky výtvarných oborů ZUŠ ČR „Oči dokořán 2017“.  

Výtvarný obor ZUŠ R. A. Dvorského na ní reprezentoval projekt „Odkrývání mého 
tajemství“ a akce „Lvi“ a „Týden duchů“. Celoroční projekt královédvorské ZUŠ byl 
ohodnocen čestným uznáním a akce „Týden duchů“ získala bronzové pásmo. Navíc oba 
soubory budou společně s dalšími nejlepšími pracemi z celé naší republiky vystaveny po celý 
rok v klášteře ve Šternberku. Gratulujeme! 
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Výstava „Keramická figura“ 
Ve školní galerii Otto Gutfreunda byla až do pondělí 9. října 2017 nainstalována výstava prací 
kurzistů Ivici Vidrové z Keramického studia Jarmily Tyrnerové Kohoutov. Zájemci ji mohli 
navštívit během týdne (tj. od pondělí do pátku) od 9:00 do 17:00 hodin. 
 
Světlohry 
Vernisáž výstavy fotografií královédvorského rodáka, fotografa Petra Matyáše „Světlohry“ se 
v sále školy uskutečnila ve čtvrtek 12. října 2017 od 18:00 hodin. V hudebním programu 
vystoupili učitelé školy, slovem provedl Ladislav Peřina. 

Výstava návštěvníkům, prostřednictvím černobílých a barevných fotografií, 
představila průřez autorovy tvorby za posledních několik let. Pro veřejnost byla přístupná od 
pátku 13. října do pátku 10. listopadu 2017. 
 
Říjnový koncert 
Žáci hudebního oboru zahájili svým prvním veřejným koncertem ve čtvrtek 19. října 2017 
sérii koncertů, které se uskuteční v novém školním roce. Koncert se konal od 18:00 hodin 
v sále školy. 
Zdroj informací: výtahy z programů ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem 

 

STŘEDNÍ ŠKOLY 

Střední škola informatiky a služeb 
Dvůr Králové nad Labem 
Rekonstrukce laboratoře a Domova mládeže 

V říjnu začala studentům sloužit laboratoř, která prošla zásadní rekonstrukcí. Ta v sobě 
zahrnovala výměnu rozvodů médií, laboratorních stolů i dalšího vybavení. 

Rekonstrukcí prochází také budova Domova mládeže. Třicet let stará umakartová 
jádra nahradily zděné toalety a koupelny s moderním vybavením. Součástí úprav by mělo být 
také zvláštní vedení, které pro splachování bude využívat užitkovou, a do budoucna například 
i dešťovou vodu. První pokoje by měly být hotové do konce listopadu, od září příštího roku 
by všichni studenti již měli bydlet v novém. 
 
Ocenění za quest 
V soutěži „Proveďte nás městem právě vaším questem“, kterou na jaře vypsala Městská 
knihovna Slavoj, získali žáci 3. C první místo za quest s názvem „Po stopách Václava 
Hanky“. 

Při oslavách 200. výročí nalezení Rukopisu královédvorského jim diplom a ceny 
předal starosta města Jan Jarolím. 

Jejich quest, který je k vyzvednutí v informačním centru na náměstí, je určen dětem ze 
základních škol. 
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Spolupráce s dětskou ozdravovnou 
V rámci spolupráce s Dětskou ozdravovnou Království navštěvují studentky kadeřnického 
oboru pravidelně děti (ubytované v ozdravovně) a neprovádějí jim pouze úpravu jejich vlasů, 
ale také si s nimi hrají a zpestřují jim jejich pobyt v tomto léčebném zařízení. 
 
Návštěva veletrhu v Brně 
Strojírenský a automatizační veletrh v Brně byl místem, kam ve středu 11. října 2017 zamířili 
studenti čtvrtého ročníku informačních technologií.  

Současným trendem je 3D tisk, programování CNC strojů a nasazování robotiky do 
výroby. To vše, včetně laserových řezacích strojů, plně automatizované výroby nanovláken 
i částečného představení vysokých a středních škol, se těšilo jejich velkému zájmu.  
 
„O bramborovou pochoutku Vysočiny“ 
V pátek 13. října 2017 se v Havlíčkově Brodě uskutečnil jubilejní 10. ročník soutěže pro žáky 
SOU a SOŠ oboru „Hotelnictví“ – „O bramborovou pochoutku Vysočiny“. 

Soupeřilo se ve dvou kategoriích, a to v přípravě bramborového guláše 
a bramborového salátu, třetí kategorií byla soutěž zručnosti. 

Školu reprezentovaly dvě žákyně 2. ročníku, z nichž jedna v soutěži zručnosti 
vybojovala stříbrnou medaili. 
 
Exkurze do úpravny vody 
Žáci 2. B, oboru Aplikovaná chemie, se v pondělí 16. října 2017 zúčastnili exkurze do 
úpravny vody MěVaK Dvůr Králové nad Labem. Měli tak možnost prohlédnout si v praxi 
technologii úpravy vody na vodu pitnou, viděli IT kontrolu podzemních vrtů, protokoly 
o kvalitě vody z akreditované laboratoře i spektrofotometrické stanovení obsahu chloru ve 
vzorku vody. 
Zdroj: informace SŠIS Dvůr Králové nad Labem 

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Dům dětí a mládeže Jednička 
Běh spadaným listím 
„Běh spadaným listím“, tradiční akce pro královédvorské mateřské školy, se 
uskutečnil ve čtvrtek 12. a v pátek 13. října 2017. Zúčastnilo se ho 99 dětí, 
které proběhly trasu oživenou několika jednoduchými překážkami a po 

doběhnutí se mohly občerstvit horkým čajem a sušeným ovocem. Na památku každý 
závodník dostal medaili, nejúspěšnější byla Monika Klimešová z MŠ Roháčova.  
Zdroj: z příspěvku A. Huškové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka 
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Šance pro všechny šikovné a talentované děti, soutěž 
„Zlatý oříšek“ 
Dům dětí a mládeže Jednička se ve spolupráci s městem Dvůr Králové 
nad Labem a pod záštitou Královéhradeckého kraje připojil 

k organizátorům krajských kol celorepublikové soutěže Zlatý oříšek. Soutěž je určená dětem 
od 6 do 14 let (nebo skupině dětí, která má za sebou nějaké úspěchy), ať již se věnují umění, 
sportu, ekologii, přírodovědě, chovatelství, tanci, papírovému modelaření atd.  

Slavnostní finále soutěže talentovaných dětí „Zlatý oříšek Královéhradeckého kraje“ 
se v Hankově domě v našem městě konalo v neděli 8. října 2017 od 14:00 hodin. Své 
dovednosti a zájmy představilo veřejnosti patnáct nominovaných dětí z Královéhradeckého 
kraje. 

Byla mezi nimi také Barbora Bartošová ze Dvora Králové nad Labem, nominovaná do 
krajského kola za své úspěchy v tenise (vítězství ve východočeském přeboru v kategorii 
minitenis v letní i zimní sezoně 2014–2015; dvanáctkrát 1. místo, čtyřikrát 2. místo a pětkrát 
třetí místo v letech 2014–2017; 5. místo z deseti nejlepších dětí z ČR v kategorii minitenisu 
masters v Praze). Osmičlenná porota měla velmi těžkou úlohu. 

Vítězi tohoto krajského kola se nakonec stali Mikuláš Rudolf Cogan z Nové Paky, 
Sára Kolaříková z Chlumce nad Cidlinou a Šárka Kosařová z Bohuslavic, kteří získali Zlatý 
oříšek a finanční odměnu ve výši 10 tisíc Kč. Všichni nominovaní pak byli odměněni 
pěknými cenami. 
Zdroj: informace DDM Jednička a městské zařízení Hankův dům Dvůr Králové nad Labem 
 
Podzimní „koloběžkiáda“ 
DDM Jednička každoročně připravuje několik sportovních soutěží, mezi které se řadí také 
poněkud neobvyklá „koloběžkiáda“, určená dětem z mateřských škol. 

V letošním roce se konala v úterý 17. října. V dopoledních hodinách se na dopravním 
hřišti ve Dvoře Králové nad Labem vystřídaly tři skupinky malých sportovců. Na trase je 
čekalo pět překážek – měly za úkol převézt míček, podjet pod páskou, projet mezi špalíky, 
prokličkovat mezi kužely a zdolat přejezd přes prkno. Hodnotila se rychlost a přesnost při 
projetí překážkami.  

Děti soutěžily ve dvou kategoriích – od tří do čtyř let (zde byla první Nela Větrovská, 
druhá Eliška Jarkovská a třetí Sofie Maon Gnoc). V kategorii od pěti do šesti let byla první 
Aneta Pohořelá, která se stala i absolutní vítězkou soutěže, druhé místo vybojovala Tereza 
Kliegerová, která byla jen o dvě vteřiny rychlejší než třetí Ema Šádková.  
Zdroj: z příspěvku V. Málkové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka 
 
„Tajemství podzimního lesa“ 
Do výtvarné soutěže, kterou DDM Jednička vyhlásil začátkem září, bylo zasláno celkem 
sedmdesát osm prací malých výtvarníků z mateřských škol i větších výtvarníků ze škol 
základních (a to od dvě stě deseti autorů). Letošní téma bylo „Tajemství podzimního lesa“.  

Z královédvorských školských zařízení se soutěže zúčastnily MŠ Roháčova, 
MŠ Elišky Krásnohorské, soukromá MŠ Mateřinka, MŠ Dvořákova, MŠ Drtinova a MŠ 
Žireč, dále ZŠ Schulzovy sady a ZŠ Strž. Z okolních obcí pak práce svých žáků do soutěže 
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zaslaly MŠ Trutnov a ZŠ a MŠ Bílá Třemešná, zúčastnily se jí i děti z Léčebny zrakových vad 
a ze ZŠ a PRŠ Dvůr Králové.  

A jak soutěž pro královédvorské školy a mateřské školy dopadla? 
- v kategorii MŠ (malba, kresba) získal třetí místo žák ze soukromé MŠ Mateřinka; 
- v kategorii 3.–4. třídy ZŠ (malba, kresba) se na druhém místě se svojí prací umístila 

žákyně ze ZŠ Strž a na třetím místě žákyně ze ZŠ Schulzovy sady; 
- v kategorii jiné techniky (jednotlivci) se na prvním místě umístila žákyně z MŠ Elišky 

Krásnohorské ze třídy Medvídci; 
- v kategorii MŠ (kolektivy) se na prvním místě umístil kolektiv dětí z MŠ Dvořákova 

ze třídy Berušky a na druhém místě kolektiv dětí z MŠ Roháčova, třída Lvíčata;  
- v kategorii ZŠ (kolektivy) pak získal prvenství kolektiv dětí ze 6. B ZŠ Strž; 
- v kategoriích 1.–2. třídy ZŠ (malba); 5.–6. třídy ZŠ (kresba) a 7. třídy ZŠ a výše 

(malba, kresba) nezískaly děti z královédvorských školských zařízení žádná umístění. 
Od úterý 17. do čtvrtka 19. října 2017 byly všechny práce v DDM Jednička vystaveny 

a zpřístupněny návštěvníkům. 
Zdroj: informace DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem 
 
„Procházky časem“  
„Procházky časem“ se ve čtvrtek 19. října 2017 konaly pro 4. A třídu ZŠ Strž. Zúčastnilo se 
jich 21 žáků, pro které byly kvízové otázky a celý program přizpůsobeny úměrně k jejich 
věku.  

Oddělení přírodovědy a turistiky pořádá také v tomto školním roce vzdělávací 
program „Naše zvířátka“. První, kdo letos požádal o přednášku s projekcí, věnovanou divoké 
fauně ČR, byla třída 2. A ZŠ Schulzovy sady. V úterý 24. října 2017 se programu zúčastnilo 
21 žáků.  
Zdroj: z příspěvku V. Jiřičky z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka 
 
„Animagie I.“ 
Na konci srpna 2017 se uskutečnil příměstský tábor „Letní animace II.“, na kterém 24 dětí 
vytvořilo čtyři krásné filmy. Tím však aktivita filmového týmu neskončila. Dva snímky 
budou promítány na Mezinárodním filmovém festivalu v Plzni, kam se děti, jako autoři filmů, 
podívají a načerpají inspiraci pro svoji další tvorbu.  

DDM Jednička se také snaží řady malých animátorů rozšířit. O víkendu 21.–22. října 
2017 se proto za finanční podpory Ministerstva kultury ČR konala dvoudenní akce plná 
fotografování, kreslení a nahrávání zvuků. Děti zanimovaly metodou Stop motion tři česká 
přísloví, velkým a přínosným zpestřením pak byla účast Mgr. Pavla Trnky, který s sebou do 
„Jedničky“ přivezl plné auto techniky. Ta dětem umožnila nakreslit, rozpohybovat a namluvit 
své krátké příběhy, jejich fantazie, kreativita a nápady přitom byly opravdu překvapivé.  
Zdroj: z příspěvku A. Huškové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka 
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Turnaj v bowlingu 
Americana bar a Sport World ve Dvoře Králové nad Labem byly dějištěm prvního 
prázdninového turnaje, který pro příznivce bowlingu připravil DDM Jednička. 

Turnaj se uskutečnil ve čtvrtek 26. října 2017 od 10:00 hodin, zahrát si mohli přijít 
zkušení hráči i úplní začátečníci. Vložné činilo 80 Kč. 
Zdroj: informace DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem 
 
Ať žijí duchové 
Ze čtvrtka 26. na pátek 27. října se v „Jedničce“ konala tradiční „přespávačka“ „Ať žijí 
duchové“, na kterou se přihlásilo dvacet pět dětí od šesti do třinácti let. 

Ráno se konalo pečení strašidelného štrůdlu a děti dlabaly také strašáky z dýní, které 
jim večer svítily na stezce odvahy. 

Odpoledne se hrály halloweenské hry, děti čekala návštěva strašidelné zoo a vyrábění 
lucerniček či mumií vyšitých do papíru. K večeři si nachystaly tousty s obličejem á dýně 
a nakonec pro ně byla připravena stezka odvahy podél „Jedničky“, na které nechyběla 
strašidla. 
Zdroj: z příspěvku L. Pospíšilové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka 

 

Junák – český skaut, středisko Zvičina 
Dvůr Králové nad Labem, z. s. 
Oslavy 28. října 

V sobotu 28. října se u pomníku na náměstí Odboje uskutečnil 
vzpomínkový akt, připomínající vznik Československé republiky.  

Vedle vedení města a zástupců městských organizací se ho zúčastnili i zástupci 
skautského střediska, konkrétně členové 3. oddílu.  
Zdroj informací: Junák-český skaut, středisko Zvičina Dvůr Králové nad Labem, z. s.  

 

ZOO DVŮR KRÁLOVÉ 

Týden duchů 
Tradiční akci v podobě „týdne duchů“ připravila ve svém areálu nejen 
pro malé návštěvníky také zoo, a to od soboty 21. do neděle 29. října 
2017. Účastníky tak čekalo „dlabání" dýní, strašidelné městečko 
Tiébélé, magický duch z Afriky, ale například i noční pozorování 

netopýrů a další zajímavé pořady.  
Zdroj: informace ZOO Dvůr Králové 
  

http://www.mudk.cz/redakce/index.php?subakce=dbsubjektu&xuser=&lanG=cs&detaildbmu=883
http://zvicina.skauting.cz/
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DALŠÍ UDÁLOSTI VE MĚSTĚ A V JEHO OKOLÍ 

Hasičský záchranný sbor České republiky 
Medaile za věrnost putovala také do Dvora Králové 
nad Labem 
Masarykovo náměstí v Hradci Králové bylo v sobotu 28. října 2017 svědkem 
nejen tradičního vzpomínkového ceremoniálu při příležitosti oslav 99. výročí 

vzniku naší republiky, ale také slavnostního předávání medailí. Za věrnost ve službách 
hasičského sboru je převzali čtyři příslušníci Hasičského záchranného sboru 
z Královéhradeckého kraje.  

Byl mezi nimi i pprap. Daniel Brdička z našeho města: „…který ve sboru pracuje jako 
profesionální hasič od února 1997. Osobně se podílí na úpravách prováděných v areálu 
stanice ve Dvoře Králové nad Labem. Významně se podílí na rozvíjení spolupráce mezi 
stanicemi HZS a jednotkami požární ochrany působícími v hasebním obvodu stanice. 
Významně se podílí na popularizaci požární ochrany v očích veřejnosti, a to zejména 
mládeže…“.  

Medaili „Za věrnost II. stupně“ mu předal brig. gen. František Mencl, ředitel 
HZS KHK, ceremoniálu se zúčastnili také zástupci města Hradec Králové, 
Královéhradeckého kraje a četní hosté. 
Zdroj: informace HZS Královéhradeckého kraje 

 

Psí útulek Dvůr Králové nad Labem 
Modrý puntík pro opuštěná zvířata 
Také královédvorský Psí útulek se zapojil do celorepublikové dobročinné akce „Modrý puntík 
pro opuštěná zvířata v útulcích“, kterou při příležitosti Světového dne zvířat vyhlásila 
veterinární klinika Vethope Praha ve spolupráci s Nadací na ochranu zvířat. 

Od středy 4. října do soboty 4. listopadu 2017 mohli dárci darovat útulkům granule 
a konzervy pro psy a kočky. Po skončení sbírky bude vše rozděleno mezi útulky pro opuštěné 
psy a kočky po celé republice.  
Zdroj informací: Psí útulek Dvůr Králové nad Labem 

 

Královédvorský chrámový sbor, z. s., Dvůr Králové nad 
Labem 
Benefiční koncert 
Královédvorský chrámový sbor, z. s., Dvůr Králové nad Labem, uspořádal v pátek 13. října 
v 18:00 hodin v kostele sv. Mikuláše v Hajnici benefiční koncert, jehož výtěžek byl věnován 
na opravu  zdejších varhan.  

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=702153&x=800&y=599&hash=7149fc351594ff5523091c8917f8a380&ratio=1
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Na koncertu vystoupil Josef Somr (umělecký přednes) a Jaroslav Tůma (cembalo). Na 
programu byly texty Alberta Schweitzera o J. S. Bachovi a Bachovy skladby pro klávesové 
nástroje. Vstupné bylo dobrovolné. 
Zdroj informací: Královédvorský chrámový sbor,  z. s., Dvůr Králové nad Labem 

  

Československá církev evangelická, Dvůr Králové nad 
Labem 
Dil Lejlá 
Německý film o Lejlé Imret, dvacetišestileté nejmladší starostce v Turecku, zavedl diváky do 
městečka Cizre, historicky známého jako středisko kurdského odporu.  

Otec Lejly zahynul při vojenské akci, pětiletá Lejlá musela s rodinou rodné městečko 
opustit a vrátila se sem až po letech. Nyní se blíží parlamentní volby a Lejlá i její rodina musí 
čelit útokům. Film divákům přiblížil řadu problémů, se kterými se kurdská menšina v Turecku 
v současnosti musí potýkat. 

Promítání se konalo v sále fary ČCE v úterý 24. října 2017 od 19:00 hodin, vstupné 
zdarma.  
Zdroj: informace ČCE Dvůr Králové nad Labem 

 

Zvláštní parní vlak  
Milovníci parních vlaků si přišli „na své“ i v měsíci říjnu. V pátek 13. října si 
„Královédvoráci“ mohli vyjet zvlášním parním vlakem do Jaroměře, jízdenky byly prodávány 
přímo ve vlaku. 
Zdroj informací: výtopna Jaroměř 

 

Hospitál Kuks 
„Svatohubertská slavnost“  
Již 24. Svatohubertská slavnost se v areálu hospitálu Kuks konala pro širokou 
veřejnost v sobotu 7. října 2017. 
A co na návštěvníky čekalo? Pro děti jízda na ponících a oslících, dětská 

výtvarná soutěž, soutěž „S Hubertem do lesa“, program pro děti – malý králičí hop a další 
zajímavé akce. 

Pro dospělé byly připraveny ukázky zbraní a loveckého vybavení, jízda s kočárem, 
historický šerm, lukostřelba na terč, friští a kinští koně, ukázky výviku loveckých psů 
a dravců, prezentace Policie ČR, vystoupení brakýřů, laserová střelnice, divadelní představení 
atd. Sledovat mohli také 14. ročník juniorských vábníků „O pohár ŘsH“ (Řádu svatého 
Huberta), vystoupení coutry skupiny Elixír z  Pardubic, trubačů a řady dalších umělců 
a v rámci vstupného si mohli prohlédnout také některé prostory hospitálu Kuks.   
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V 18:00 hodin byla pro návštěvníky v  kostele Nejsvětější Trojice připravena nejen 
zpívaná, ale i troubená Svatohubertská mše „B-dur“ a slavnost ukončila hudební a světelná 
kompozice s velkolepým ohňostrojem. Vstupné pro děti do 150 cm bylo zdarma, pro děti nad 
150 cm a pro ZTP činilo 50 Kč a dospělí hradili 150 Kč. 
Zdroj informací: Řád svatého Huberta 

 

Tajemný Kuks 
V podvečer v sobotu 14. října 2017 se v  Kuksu uskutečnila akce, při níž si návštěvníci 
zdejšího barokního areálu od 17:00 do 20:00 hodin mohli vychutnat také jeho tajemnou 
atmosféru.  

Převozník je doprovodil „ze břehu Života na břeh Smrti“, oživlé obrazy na ně 
promluvily ze záhrobí, v kostele Nejsvětější Trojice zazněly varhany a hudebníci v hlavní 
chodbě s nově zrestaurovaným cyklem nástěnných maleb Tance Smrti všem připomněli, že 
smrt si nevybírá. 

Bylo tu služebnictvo, zahradník, bylinkářka, hraběnky, duch zesnulé Eleonory, zbožné 
jeptišky a milosrdní bratři, kteří se ve věhlasné lékárně vzdělávali v chytrých knihách o lécích 
nutných k uzdravení. Návštěvníci ale potkali také hraběte Šporka, tajemného poustevníka, 
zahradou bloudící podivnou ženu, která viděla věci, které jiní nevidí, nechyběla hodná 
pradlenka, obávaný kat, čarodějnice či čerti.  

Vstupné činilo 70 Kč pro děti a 100 Kč pro dospělé, projít danou trasu trvalo asi jeden 
a půl hodiny. Prohlídka Kuksu přináší návštěvníkům vždy nevšední zážitky, sobotní akce je 
pak ale ještě umocnila.  
Zdroj informací: www.pujcovnakostymudknl.cz 

 

POČASÍ V NAŠEM MĚSTĚ 

Počasí v měsíci říjnu 
Minimální teploty se v měsíci říjnu pohybovaly od -0,7 °C (v pondělí 9. října) do +8,8 °C, ve 
středu 11. října.  

Maximální teploty byly naměřeny od +5,1 °C (v úterý 31. října) do +22,2 °C, v úterý 
17. října. Největší rozdíl mezi minimální a maximální teplotou byl zaznamenán v úterý 
17. října, kdy činil 16,4 °C. 

V  neděli 29. října, kdy i naše město zasáhl orkán Herwart, se teploty pohybovaly od 
+1 °C do +8,3 °C. 
Zdroj informací: meteostanice Gymnázia Dvůr Králové nad Labem  
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TEPLOTY V ŘÍJNU 2017 
DATUM Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota 

1.10.17           + 1,8 °C           + 8,7 °C          + 16,6 °C 

2.10.17           + 1,9 °C           + 9,5 °C          + 16,1 °C 

3.10.17           + 6,6 °C           + 9,0 °C          + 11,9 °C 

4.10.17           + 5,3 °C           + 9,0 °C          + 12,5 °C 

5.10.17           + 6,7 °C           + 8,8 °C          + 11,1 °C 

6.10.17           + 5,5 °C           + 7,2 °C          + 10,8 °C 

7.10.17           + 5,4 °C           + 7,8 °C          + 11,2 °C 

8.10.17           + 3,3 °C           + 7,2 °C          + 10,4 °C 

9.10.17            - 0,7 °C           + 4,8 °C          + 10,5 °C 

10.10.17           + 4,3 °C           + 7,6 °C          + 10,5 °C 

11.10.17           + 8,8 °C          + 11,1 °C          + 14,9 °C 

12.10.17           + 6,7 °C          + 10,9 °C          + 16,0 °C 

13.10.17           + 6,8 °C          + 10,5 °C          + 15,0 °C 

14.10.17           + 4,4 °C          + 9,5 °C          + 16,4 °C 

15.10.17           + 4,9 °C          + 10,9 °C          + 20,5 °C 

16.10.17           + 5,4 °C          + 12,0 °C          + 20,7 °C 

17.10.17           + 5,8 °C          + 12,0 °C          + 22,2 °C 

18.10.17           + 5,3 °C          + 10,3 °C          + 17,3 °C 

19.10.17           + 7,3 °C          + 8,7 °C          + 10,7 °C 

20.10.17           + 4,7 °C          + 9,4 °C          + 17,3 °C 

21.10.17           + 6,8 °C          + 8,6 °C          + 11,3 °C 

22.10.17           + 4,7 °C          + 8,1 °C          + 10,1 °C 

23.10.17           + 3,7 °C          + 6,5 °C           + 9,3 °C 

24.10.17           + 4,7 °C          + 7,2 °C           + 9,5 °C 

25.10.17           + 6,4 °C          + 9,0 °C          + 12,3 °C 

26.10.17           + 8,4 °C          + 10,8 °C          + 13,7 °C 

27.10.17           + 6,3 °C          + 8,1 °C          + 10,2 °C 

28.10.17           + 5,0 °C          + 6,2 °C           + 6,8 °C 

29.10.17           + 1,0 °C          + 4,7 °C           + 8,3 °C 

30.10.17           + 0,6 °C          + 3,2 °C           + 5,9 °C 

31.10.17           + 0,0 °C          + 3,1 °C           + 5,1 °C 
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Orkán Herwart napáchal milionové škody 
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) již v pátek 27. října vydal varování před silným 
větrem, který měl území naší republiky zasáhnout v neděli 29. října 2017. Jeho předpověď se, 
bohužel, ukázala jako pravdivá. 

Velmi silný vítr dosahoval v neděli na Milešovce rychlosti 150 km/hodinu, na Sněžce 
(kde vítr během dne dosáhl síly orkánu) byly mezi sedmou a desátou hodinou ranní naměřeny 
nárazy větru o síle 180 km/hodinu a v Brně i v Praze na Karlově dosahovala rychlost větru 
v nárazech až 120 km/hodinu. 

Dle meteorologů se jedná o zcela výjimečný stav, neboť takováto intenzita větru, 
hlavně v nížinách, není obvyklá. Výstraha ČHMU proto platila v neděli od půlnoci do 19:00 
hodin večerních. Na jejím základě bylo obyvatelům doporučováno, aby vyjížděli jen 
v nejnutnějších případech a ze svých obydlí vycházeli co nejméně, neboť hrozilo nebezpečí 
nejen pádů střech a různých předmětů, ale především pádů stromů. Tyto obavy se ukázaly 
jako opodstatněné, neboť již v dopoledních hodinách došlo k několika zraněním řidičů při 
střetech s kmeny popadaných stromů, hasičů při pádu větví a bohužel i ke třem úmrtím.  

V lese u Starče na Třebíčsku zabil spadlý strom mladou ženu, která zde venčila psa, 
v Jičíně starší muž, který šel do obchodu, zemřel přímo před panelovým domem poté, co na 
něho spadl smrk, který se zlomil ve výšce cca dva metry, v pondělí 30. října pak zemřel muž, 
na kterého spadl strom v Bělé pod Bezdězem. Na Jičínsku ulomená větev zranila zasahujícího 
hasiče, který byl poté transportován do královéhradecké nemocnice, na Olomoucku spadl 
strom na projíždějící automobil a středně těžká zranění tak utrpěly dvě osoby. 

Bez elektrické energie zůstalo během dne (podle toho, jak se vichřice posouvala ze 
západu Čech přes celé území na Moravu) asi 500 tisíc domácností. V devět hodin ráno proto 
ČEZ vyhlásil kalamitní stav v sedmi krajích, mezi kterými byl rovněž Královéhradecký kraj, 
kolem poledne se tento počet zvýšil ještě o kraj Vysočina.  

Dopravu od časného rána komplikovaly popadané stromy a větve nejen na silnicích, 
ale také na železničních tratích – řada spojů byla proto zrušena. Vítr mnohdy doprovázel silný 
déšť, takže na řadě míst stouply hladiny řek. Třetí povodňový stupeň překročilo například 
také Labe v profilu Vestřev.  

Z důvodu popadaných stromů se stala neprůjezdnou silnice ze Dvora Králové nad 
Labem do Miletína, v Lipnici spadl na auto strom, vzrostlý strom se z kořenů vyvrátil i ve 
Valové uličce, v ulici Elišky Krásnohorské byla poškozena jedna střecha na rodinném domě, 
po celém našem městě popadaly mobilní značky upozorňující na objížďky a silnice 
i chodníky byly pokryty ulomenými větvičkami, listím a dalším nepořádkem. 

Problémy hlásila také další místa. Na Královéhradecku hasiči provedli na čtyři sta 
zásahů (v celé republice kolem 6 500 výjezdů), v Rychnově nad Kněžnou a v Jaroměři došlo 
k poškození střech na školních budovách, poškozena byla plechová střecha na jednom z domů 
v Solnici, v Hradci Králové poškodila vichřice střechu terminálu městské dopravy, 
z královéhradecké katedrály sv. Ducha na Velkém náměstí odpadla část pískovcové ozdoby 
tzv. fiály, v Pardubicích vítr na jedné straně Zelené věže ulomil a odnesl nejen obě ručičky 
z věžních hodin, ale odnesl i střechu elektrorozvodny. 

V Praze byly uzavřeny všechny hřbitovy a zoologická zahrada, z obavy pádu plechů 
ze střech Pražský hrad i Královská a Jižní zahrada a Jelení příkop a vítr také odnesl kus 
střechy z levé části Průmyslového paláce v areálu Výstaviště. V Mostě se zřítil pravoslavný 
dřevěný kostel – Chrám svatého Valentina – který sem v roce 2010 byl přenesen z Rumunska. 
Uzavřen byl rovněž zlínský lesní hřbitov a místní zoologická zahrada, kde strom poškodil 
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plot, v důsledku čehož utekla antilopa kudu. V řadě míst nefungovaly z důvodu výpadku 
elektrické energie benzínové pumpy. 

Škody hlásilo i Německo (kde došlo k jednomu úmrtí a kde byl v Berlíně vyhlášen 
výjimečný stav), Polsko (kde stromy usmrtily dva řidiče), Rakousko a Slovensko, kde byl 
nejvíce postižen západoslovenský a středoslovenský kraj a oblast hor. 

Večer začalo sněžit, a to i v polohách nad 500 metrů, na horách se v důsledku sněžení 
a větru řidiči setkali s tzv. „bílou tmou“. 

Nedělní vichřice byla nejhorší od roku 2007, kdy se naší republikou ve dnech 18. až 
20. ledna prohnal orkán Kyrill. 

Ještě v pondělí 30. října bylo v naší zemi na sto tisíc domácností bez elektrické 
energie, nejezdily vlaky na dvaceti tratích a lesníci po celé republice konstatovali, že v lesích 
vznikly obrovské škody.  
Zdroj informací: ČHMÚ, zprávy z regionů, zprávy ZHS Královéhradeckého kraje 

 

ZAJÍMAVOSTI Z DOMOVA 

Dvacet let „padesátky“ v obcích 
Před dvaceti lety, dne 1. října 1997, byla v naší zemi snížena povolená rychlost v obcích 
o 10 km/hodinu, tedy na 50 kilometrů.  

Cílem této úpravy bylo snížit vysoký počet vážných dopravních nehod. 
Zdroj informací: Ministerstvo dopravy ČR 

 
Protesty při zahájení akademického roku 
Letošní zahájení akademického školního roku se neslo v duchu protestů vysokých škol proti 
nedostatečnému financování, ať již se týká platů vysokoškolských pedagogů a technického 
personálu škol, vybavení učeben a laboratoří, oceňování stážistů a doktorandů nebo 
prostředků, určených na vědu a výzkum. Protestovalo se nejen na školách, ale i v ulicích 
některých měst. 
Zdroj informací: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a ČT 24 

 
Oslavy 28. října 
V roce 2017 jsme si připomněli již 99 let od chvíle, kdy se 28. října roku 1918 začal 
naplňovat sen, o kterém snily několik staletí desítky generací našich předků – sen 
o znovuobnovení naší státnosti a svébytnosti. Jeho naplnění však ani v roce 1918 nebylo 
jednoduchou záležitostí: 

„Na konci první světové války již sice mocnosti – Velká Británie, Francie a Rusko – 
začaly s československým zahraničním protirakouským odbojem vyjednávat, neboť jejich 
snahou bylo získat na svoji stranu vojáky z řad českých a slovenských zajatců a využít tak ve 
svůj prospěch vnitřní rozpory v rakousko-uherské monarchii, jejíž jsme byli součástí. 

Zdaleka to však neznamenalo, že by tyto mocnosti s vytvořením samostatného 
československého státu od počátku souhlasily. V jejich původních plánech stále zůstávalo 
Rakousko-Uhersko jako státní celek, důležitý pro udržení rovnováhy v poválečné Evropě. 
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Na jaře roku 1918 však všechny jejich pokusy o uzavření separátního míru 
s Rakousko-Uherskem ztroskotaly, neboť 12. května podepsali německý a rakouský císař 
nové dohody a smlouvy, které naopak upevnily závislost Rakousko-Uherska na Německu. 

A tehdy začala myšlenka, vytvořit samostatné Československo, dostávat konečně svoji 
konkrétní podobu. V červenci 1918 byl v Praze obnoven Národní výbor, jehož činnost byla 
během 1. světové války zakázána. Novým předsedou se stal Karel Kramář. 18. října podpořily 
snahy Čechoslováků i Spojené státy americké. O deset dní později, 28. října, byla v Praze 
před desátou hodinou ranní zveřejněna tzv. Andrášyho nóta – nóta rakouského ministerstva 
zahraničí americkému prezidentovi. 

Rakousko-Uhersko kapitulovalo a v rámci své kapitulace souhlasilo i s  podmínkami, 
stanovenými americkou vládou pro jednání o příměří.  

Pražské obyvatelstvo ale tento souhlas pochopilo naprosto jinak a spontánně začalo 
oslavovat samostatný československý stát. Uprostřed mohutných lidových demonstrací 
a manifestací pak Národní výbor vyhlásil skutečné zřízení československého státu a převzal 
do svých rukou správu země. 

Nástupem Ferdinanda Habsburského na český trůn jsme se v roce 1526 stali na dobu 
několika století součástí Habsburské říše – v roce 1918 jsme na evropskou scénu vstupovali 
opět jako samostatní a plnohodnotní evropští partneři. Tento zvrat přinesl změnu postavení 
naší země nejen po stránce politické, historické a ekonomické, ale co bylo velice důležité – 
způsobil také významnou změnu v našem národním sebevědomí.  

Naše republika vznikla i díky obětem mnoha civilistů a vojáků, kteří bojovali na 
různých bojištích 1. světové války. Byli mezi nimi také legionáři, jejichž oběť každoročně 
v tento významný den vzniku naší samostatnosti připomíná akce, známá jako „Zvony pro 
Rovereto“. 
Zdroj informací: výtah z přednášky Ing. Dagmar Krskové k oslavám 28. října 

 

Zajímavé údaje z „Parlamentních 
voleb 2017“  

Parlamentních voleb se v pátek 21. a v sobotu 22. října 2017 zúčastnilo celkem 60,84 % 
oprávněných voličů, což bylo o 1,36 % více než ve volbách v roce 2013. Zatímco 
v předchozích volbách se žádné ze stran nepodařilo uspět ve všech krajích (ve volbách se 
v krajích vedle ANO prosadilo i ČSSD, TOP 09 a KSČM), v letošních volbách dominovalo 
ANO nejen ve všech krajích, ale dokonce i v okresech. Nejvyšší volební účast (67,1 %) letos 
zaznamenala Praha, nejnižší Karlovarský kraj (52,1 %). 

V Poslanecké sněmovně nově zasedne nejvíce politických subjektů – devět (v roce 
2013 jich bylo sedm). Počet stran tak překonal dosavadní rekord (po rozdělení 
Československa to dosud bylo osm stran). „Staré“ strany získaly 149 křesel; z nich se 76 
poslanců vrátilo do Sněmovny i po letošních volbách. Největší ztrátu oproti minulým volbám 
utrpěla ČSSD (ta přišla o 35 mandátů), TOP 09 (o 19 mandátů) a KSČM (o 18 mandátů). 
Největší zisk si připsalo hnutí ANO (získalo o 31 mandátů více). 

Průměrný věk poslanců se snížil na 47,5 roku (v roce 2013 to bylo 49,95 let). 
Nejmladšími poslanci se stali Pirát František Kopřiva a Dominik Feri z TOP 09, který je 

https://wiki.idnes.cz/frantisek-kopriva-03r-/politici.aspx?klic=456537
https://wiki.idnes.cz/dominik-feri-cy9-/politici.aspx?klic=455695
https://volby.idnes.cz/
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vůbec nemladším poslancem v historii české Sněmovny. Nejstarším poslancem se stal, jako 
při minulých volbách, Karel Schwarzenberg (79 let).  

Deset poslanců je ve věku 21–31 let (6 v roce 2013), sedmdesát sedm poslanců je ve 
věku 32 až 45 let (62 v roce 2013), osmdesát čtyři ve věku 46 až 60 let (104 v roce 2013) 
a dvacet devět ve věku nad 60 let (28 v roce 2013). Ve Sněmovně zasedne 44 žen (o pět více 
než v roce 2013). Z celkového počtu dvou seti poslanců ale ženy tvoří jen 22 %. 

Pokud se týká vzdělání, titul Ing. má 63 poslanců (31,5 %), titul Mgr. 32 poslanců 
(16 %), MUDr. 11 poslanců (5,5 %), JUDr. 6 poslanců (3 %), ostatní tituly 41 poslanců 
(20,5 %) a bez titulu je 47 poslanců (23,5 %). 

V letošních volbách voliči „kroužkovali“ méně (poslancům dali 844 006 preferenčních 
hlasů, v roce 2013 to bylo 942 450 hlasů), nejúspěšnější politici naopak získali více 
preferenčních hlasů. Největší počet získali Andrej Babiš (ANO), Václav Klaus mladší (ODS) 
a Karel Schwarzenberg (TOP 09). 

 
Volby 2017 Počet preferenčních hlasů 

Andrej Babiš (ANO) 48 645 
Václav Klaus (ODS) 22 635 

Karel Schwarzenberg (TOP 09) 19 370 
Martin Stropnický (ANO) 18 449 

Ivo Vondrák (ANO) 15 592 

Volby 2013 Počet preferenčních hlasů 
Karel Schwarzenberg (TOP 09) 37 794 

Miroslava Němcová (ODS) 26 866 
Michal Hašek (ČSSD) 25 531 

Bohuslav Sobotka (ČSSD) 22 175 
Lubomír Zaorálek (ČSSD) 22 090 

 
Zdroj: informace Českého statistického úřadu a Poslanecké sněmovny ČR 
 
Průměrná mzda v České republice 
Průměrná mzda v naší republice se v letošním třetím čtvrtletí meziročně zvýšila o 6,8 % na 
29.050 Kč. Zaměstnanci tak dostávali průměrně o 1.840 Kč hrubého více než v roce 2016. 
Reálně, po zohlednění růstu spotřebitelských cen, vzrostl měsíční výdělek o 4,2 %, obecně 
však platí, že dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou. 

Nejvýrazněji, o víc než desetinu, stouply ve třetím čtvrtletí mzdy v oblasti ubytování, 
stravování a v pohostinství. Průměrné výdělky zde ale zůstaly nejnižší, v průměru pod 
17.400 Kč. Téměř desetiprocentní byl meziroční růst v oboru zdravotní a sociální péče.  

Nejpomaleji, zhruba tříprocentním tempem, se zvýšily mzdy v peněžnictví 
a pojišťovnictví a také v informačních a komunikačních činnostech. Měsíční průměrný plat se 
ale v těchto oborech pohybuje kolem 50 tisíc Kč. 
Zdroj informací: Český statistický úřad 
  

https://wiki.idnes.cz/karel-schwarzenberg-0qy-/politici.aspx?klic=455004
https://wiki.idnes.cz/andrej-babis-cyi-/byznys.aspx?klic=456020
https://wiki.idnes.cz/vaclav-klaus-mladsi-04g-/osobnosti-cr.aspx?klic=460046
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FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ A AKCÍ 
 

Říjen 2017 
 

Vyhlášení Ceny města Dvůr Králové nad Labem 
V úterý 24. října 2017 se v sále Hankova domu uskutečnilo slavnostní vyhlášení „Ceny města 
Dvůr Králové nad Labem za rok 2016“. 

 
 
 
Příjemnou atmosféru v sále navodil 
orchestr Big Band Dvorský (snímek 
vlevo), se kterým vystoupila a celým 
večerem přítomné provedla  
Miroslava Kameníková,  
na snímku vlevo dole.  
 
 
 

 

Slavnostní akci zahájil starosta města, Ing. Jan Jarolím. 
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JUDr. Jiří Heger, oceněný „za celoživotní dílo v oblasti tvorby uměleckých fotografií 
a propagaci české kultury v zahraničí“. 

 
Mgr. Pavlína Špatenková, oceněná za trenérskou činnost (snímek vlevo). Hostem večera byl 
i úspěšný akrobatický pilot a královédvorský rodák Martin Šonka. 
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Na foto zprava: JUDr. Jiří Heger, Stanislav Meduna, zástupce stavební společnosti Žižka, 
s. r. o., Mgr. Pavlína Špatenková, za pana Vasilise Teodoridise ocenění převzala jeho 
manželka, Václav Hynek a Oldřich Prokop. 

 
Medaile Za věrnost II. stupně 

 

Na Masarykově náměstí v Hradci Králové se  
v sobotu 28. října 2017 konal tradiční 
vzpomínkový ceremoniál při příležitosti oslav  
99. výročí vzniku naší republiky. Jeho součástí 
bylo i slavnostní předávání medailí „Za věrnost 
ve službách hasičského sboru“, které převzali 
čtyři příslušníci Hasičského záchranného sboru 
z Královéhradeckého kraje. 
Byl mezi nimi i pprap. Daniel Brdička z našeho 
města, kterému byla udělena medaile II. stupně. 
Foto: HZS Královéhradeckého kraje 
  

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/image.php?img=1032923&x=900&y=675
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„Rorátník královédvorský“ 
Na výstavě „Rukopis královédvorský inspirující“, uspořádané ke 200. výročí nalezení 
Rukopisu královédvorského, si diváci mohli prohlédnout také „Rorátník královédvorský“. 
 

 
 

„Rorátník královédvorský“ – česky psaný rukopis na ručním papíře z 2. poloviny 16. století, 
je sbírkou písní, zpívaných při ranních mariánských mších v období adventu. Je vyzdoben 
kaligrafickými a ornamentálními iniciálami a bordurami s rostlinnou tematikou. 
V „Rorátníku královédvorském“ se nalézá jedno z nejstarších vyobrazení znaku města Dvora 
Králové nad Labem. 
 
Přednášky k 200. výročí nalezení Rukopisu královédvorského 

 
V rámci oslav 200. výročí nalezení Rukopisu se ve Špýcharu konala i řada přednášek 
zaměřených na jeho pravost, význam pro naši kulturu a na osobnosti, které se jím nechaly 
inspirovat, nebo zkoumaly, zda se skutečně jedná o „pravý“ dokument. 
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Originál Rukopisu královédvorského po padesáti letech  
opět ve Dvoře Králové nad Labem 

 
O prohlídku originálu Rukopisu královédvorského byl ve Špýcharu velký zájem. 
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Návštěvníci si z výstavy mohli odnést také pamětní list s příležitostným razítkem, nebo mohli 
hlasovat, zda je Rukopis královédvorský pravý, nebo zda se jedná o falsum. 

 

Aby nedošlo k poškození této vzácné památky, musela být uložena v klimatizované vitríně. 
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
 

 

V pátek 20. a v sobotu 21. října 2017 mohli „Královédvoráci“ odevzdat hlas svým 
kandidátům, straně nebo sdružení v některém ze sedmnácti volebních okrsků. 

 

Zákaz kouření 
 
Zákaz kouření „vyhnal“ kuřáky z restauračních provozoven. 
Toto opatření sice prospělo prostředí restaurací a hospod, 
vytvořilo však problémy „na ulici“ – ať již se jednalo o hluk, 
především v nočních hodinách, či o nepořádek – na snímku 
pohled na „kuřácký koutek“ na jedné z hlavních dopravních 
tepen v našem městě – v ulici Husova. 
 
 
 

Deratizace v některých městských lokalitách 
 
 

Další deratizaci ve vybraných lokalitách 
našeho města (především v okolí sídlišť) 
provedli odborní pracovníci ve středu 
18. října 2017. Potkani nejen 
přenášejí  nebezpečné nemoci, ale způsobují 
i velké škody (na snímku doslova propadlá 
místa v lokalitě Strž). 
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Pokračovala rekonstrukce chodníků na Benešově nábřeží  
a ve Štefánikově ulici  
Dokončená cyklistická stezka včetně „ostrůvku“ autobusové zastávky na Benešově nábřeží na 
pravé straně podél Labe ve směru k zoo. 

 

 

 
Na levé straně chodníků (směrem k zoo) se v měsíci říjnu ještě stále intenzivně pracovalo. 
Vlevo broušení chodníku na rohu ulice M. Horákové, vpravo práce na Benešově nábřeží 
u „obecních domů“.  
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Změny v obchodní síti ve městě 

 

Zájemci si mohli pronajmout prostory bistra Marks v Revoluční ulici (snímek vlevo). 
K pronájmu byly nabízeny také prostory v ulici Palackého (snímek vpravo). 

 

Změnu doznala prodejna Delikatesy Zizo v ulici Švehlova (snímek vlevo). Zaniklo bistro 
Arena kebab v Revoluční ulici (na snímku vpravo).  
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Akce Domu dětí a mládeže Jednička 
„Drakiáda“ na Zvičině  

 
 
Symbolického loučení s letní turistickou sezonou, „Zavírání turistické sezony na Zvičině“, se 
v sobotu 14. října zúčastnil i královédvorský DDM Jednička. Součástí bohatého programu 
byla také „Drakiáda“ a soutěže pro děti. 
 
Běh spadaným listím  

 

Celkem 99 dětí se zúčastnilo tradiční akce pro královédvorské mateřské školy, která se konala 
ve čtvrtek 12. a v pátek 13. října 2017. Po náročném sportování děti čekalo občerstvení 
v podobě horkého čaje a sušeného ovoce. 
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Podzimní „koloběžkiáda“  

 
Dětem z mateřských škol byla určena „koloběžkiáda“, která se konala v úterý 17. října 2017. 
 
„Animagie I.“ 

 
Od soboty 21. do neděle 22. října 2017 se v DDM Jednička uskutečnila akce, na které děti 
animovaly tři česká přísloví. Zúčastnil se jí také Mgr. Pavel Trnka, který malým filmovým 
tvůrcům zapůjčil potřebnou techniku.  
Foto: 8x archiv DDM Jednička 
 
Na titulní straně kroniky událostí v měsíci říjnu 2017: část laureátů při vyhlášení „Ceny 
města Dvůr Králové nad Labem“ v Městském kulturním zařízení Hankův dům (foto 
kronikářka). 
 
Foto: Pokud není uvedeno jinak, autorkou fotografií je kronikářka města. 
 
Přílohy: listina „Cena města Dvůr Králové nad Labem za rok 2016“ s podpisy oceněných; 
„Pamětní list ku příležitosti oslav 200. výročí nalezení Rukopisu královédvorského“ s pamětní 
vstupenkou „Rukopis královédvorský originál“ a materiál „Rukopis královédvorský 1817“, 
vydaný Městským informačním centrem Dvůr Králové nad Labem.  
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Příloha č. 1: listina „Cena města Dvůr Králové nad Labem za rok 2016“ s podpisy 
oceněných. 

  



371 
 

Příloha č. 2: „Pamětní list ku příležitosti oslav 200. výročí nalezení Rukopisu 
královédvorského“ s pamětní vstupenkou „Rukopis královédvorský originál“. 
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Příloha č. 3: materiál „Rukopis královédvorský 1817“, vydaný Městským informačním 
centrem Dvůr Králové nad Labem. 


