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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI 

Schůze rady města a zasedání zastupitelstva města – 

vybraná usnesení 
Rada města na své 143. schůzi v úterý 11. září 2018 mimo jiné: 

- schválila poskytnutí dotace spolku „Za obnovení památky židovského 

hřbitova Dvůr Králové nad Labem, z. s., Lipnice“, na úhradu prací projektu 

„Odkrývání a sanace základů oplocení a kaple bývalého židovského hřbitova ve Dvoře 

Králové nad Labem“, ve výši 15.000 Kč; 

‐ schválila poskytnutí daru Janu Duškovi, Dvůr Králové nad Labem, ve výši 10.000 Kč 

na vydání knihy „Camino na kolečkách“; 

‐ schválila a vydala v souladu se zákonem o obcích vnitřní předpis města č. 8/2018 

„Směrnice pro poskytování věcných darů občanům při uzavírání manželství před 

Městským úřadem Dvůr Králové nad Labem, a to s účinností od 15. září 2018;  

‐ schválila uzavření dohody o užívání kamerového systému s PČR – Krajským 

ředitelstvím policie Královehradeckého kraje; 

‐ schválila i spolupráci s veterinární ordinací a lékařem MVDr. Lenkou Němcovou, 

Zaloňov, Jaroměř, za účelem zajištění trvalého označování psů na území města Dvůr 

Králové nad Labem;  

‐ rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na investiční akci „Výměna vrat a vyvolané 

stavební úpravy garáže hasičské zbrojnice v Žirči“ tak, že nejvhodnější nabídkou je 

nabídka firmy Milan Palm, se sídlem Žireč, Dvůr Králové nad Labem, s celkovou 

nabídkovou cenou 734.419 Kč bez DPH; 

‐ schválila poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč Domovu důchodců Dvůr Králové nad 

Labem, Roháčova, Dvůr Králové nad Labem, na organizaci společenských akcí pro 

klienty domova, jejich rodinné příslušníky a přátele; 

‐ schválila výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Elišky Krásnohorské, Dvůr 

Králové nad Labem, ve školním roce 2018/2019; 

‐ schválila plánovací smlouvu se společností Karsit Automotive, s. r. o., Jaroměř, pro 

stavbu „Výstavba nového strojírenského závodu na výrobu kovových dílů pro 

automobilový průmysl v průmyslové zóně Zboží“ a souhlasila i se stavbou „Areál“, 

součásti této stavby. 

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 143/2018“ 

 

Rada města na své 144. schůzi v úterý 25. září 2018 mimo jiné: 

- schválila výjimku z počtu žáků ve 3. a 4. třídě Základní školy 5. května, Dvůr Králové 

nad Labem, ve školním roce 2018/2019, a to na 31 žáků ve 3. třídě a na 32 žáků ve 

4. třídě; 

- jmenovala do školské rady při Základní škole Strž, Dvůr Králové nad Labem, jako 

zástupce za zřizovatele, Alexandru Jiřičkovou, a to s účinností od 1. října 2018; 

‐ vzala na vědomí, že Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, získala 

z programu „Rozvoj podmínek pro vzdělávání“ částku ve výši 58.000 Kč na projekt 

„Rozvoj technického vzdělávání“; 

‐ schválila dodatek ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem s MAS 

Královédvorsko, z. s.; 
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‐ vzala na vědomí informaci Královéhradeckého kraje o záměru výstavby domova se 

zvláštním režimem pro osoby s duševním onemocněním na území města Dvůr Králové 

do konce roku 2021 a souhlasila se spoluprací s Královéhradeckým krajem na 

realizaci záměru (zejména v oblasti hledání vhodné lokality a pozemku pro 

připravované zařízení) a součinnosti při realizaci případné investice; 

‐ souhlasila s uzavřením rámcové smlouvy, o poskytování právních konzultací odboru 

VÚP MěÚ Dvůr Králové nad Labem, s JUDr. Janem Marečkem, Praha; 

‐ schválila poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč Haně Koukolové – na úhradu 

nákladů spojených s převzetím a zajištěním péče o nalezeného psa na území města; 

‐ souhlasila s dílčím prodloužením lhůty a navýšením celkové ceny díla akce „II/300 

Dvůr Králové nad Labem malá okružní křižovatka s II/299 a II/300 Dvůr Králové nad 

Labem – Kocbeře – I. etapa“ o 839.926,49 Kč bez DPH; 

‐ vzala na vědomí protokol z otevírání nabídek a zprávu hodnoticí komise veřejné 

zakázky malého rozsahu na projekt s názvem „Všichni správně tušíme, že s přírodou 

se učíme (MŠ)“, na zahradu MŠ v ulici Dvořákova, Dvůr Králové nad Labem, 

a rozhodla na základě doporučení hodnoticí komise, že nejvhodnější nabídkou po 

odstoupení vítězného uchazeče (Jan Líbal, Martínkovice, s celkovou nabídkovou 

cenou 320.717,65 Kč bez DPH a 388.068,36 Kč včetně DPH) je nabídka Roberta 

Seidla, Skalice, s nabídkovou cenou 378.510 Kč bez DPH a 457.997,10 Kč včetně 

DPH. Další místo obsadila nabídka GREEN FOR YOU, s. r. o., Liberec II. – Nové 

Město, s celkovou nabídkovou cenou 395.920 Kč bez DPH, tj. 479.063,20 Kč včetně 

DPH; 

‐ souhlasila s přijetím dotace ve výši 455.000 Kč na realizaci projektu s názvem 

„Cyklostezka Stanovice – Žireč“; 

‐ schválila „Operační plán zimní údržby komunikací a chodníků pro období 2018/2019“ 

a uložila řediteli technických služeb města zajistit bezpečnostní řez borovice v ulici 

J. Biliny a v termínu podzimních výsadeb v roce 2018 vyměnit uschlé stromy a zajistit 

jejich řádnou zálivku, a to zejména v ulici 28. října i v dalších lokalitách, ve kterých 

došlo k uschnutí nových výsadeb; 

‐ uložila vedoucímu RISM do konce letošního roku seznámit komisi ŽP s projektem 

rekonstrukce Čelakovského ulice, zejména s tím, jak je zde projektována „veřejná 

zeleň“, a při další projektové přípravě úpravy parteru před budovou „B“ ZŠ Schulzovy 

sady zachovat k ochlazení tohoto prostoru stávající vysokokmenné buky červené, 

projektovat co nejméně souvislých dlážděných ploch a naopak rozčlenit prostor 

zelenými plochami a plochami s možností zasakování vody a projektovat zeleň 

vytvářející přirozený stín pro cestující čekající na zdejší autobusové zastávce. 

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 144/2018“ 

 

Zastupitelstvo města na svém 21. zasedání ve čtvrtek 6. září 2018 mimo jiné: 

- schválilo veřejnoprávní smlouvy s obcemi Zdobín, Nemojov, Kocbeře a Vlčkovice 

v Podkrkonoší o výkonu některých úkolů Městské policie Dvůr Králové nad Labem, 

dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii v platném znění; 

- rozhodlo, v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 24 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, o vzniku organizační složky Jednotka 
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sboru dobrovolných hasičů Dvůr Králové nad Labem – Verdek, s účinností od 

1. března 2019, a schválilo její zřizovací listinu; 

- schválilo prodej stavebních parcel č. 4750 o výměře 23 m
2
; č. 4886 o výměře 29 m

2
; 

č. 5500 o výměře 22 m
2
; č. 5504 o výměře 1 m

2
; č. 5508 o výměře 19 m

2
; č. 5955 

o výměře 38 m
2
 a č. 5983 o výměře 12 m

2
, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

a stavební parcely č. 110 o výměře 7 m
2
 v k. ú. Žirecká Podstráň, za dohodnutou kupní 

cenu 500 Kč/m
2
, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 75.500 Kč, společnosti ČEZ 

Distribuce, a. s., se sídlem Teplická, IV-Podmokly; 

- schválilo odkoupení pozemkových parcel č. 2128/12 o výměře 384 m
2
; č. 2585/1 

o výměře 1 351 m
2
; č. 2589/1 o výměře 770 m

2
; č. 2591/2 o výměře 616 m

2
 

a pozemkové parcely č. 2585/2 o výměře 670 m
2
 včetně asfaltové komunikace, 

všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, od společnosti ČEZ, a. s., se sídlem 

Duhová, Michle, Praha, za celkovou kupní cenu ve výši 545.474 Kč bez příslušné 

sazby DPH; 

- schválilo bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 2023 o výměře 277 m
2
 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Rašínovo nábřeží, Nové Město, Praha 2; 

- schválilo směnu části pozemkové parcely č. 429/5 o výměře 89 m
2
 v k. ú. Žireč 

Městys, která je dle geometrického plánu č. 239-297/2018 označena jako nově vzniklá 

pozemková parcela č. 429/16 v k. ú. Žireč Městys, za část pozemkové parcely č. 479 

o výměře 89 m
2
, která je dle geometrického plánu č. 238-296/2018 označena jako 

nově vzniklá pozemková parcela č. 479/2 v k. ú. Žireč Městys, s Oblastní charitou 

Červený Kostelec, 5. května, Červený Kostelec; 

- souhlasilo s odkoupením části koryta vodoteče na pozemkové parcele č. 24/2 v k. ú. 

Žireč Městys za cenu stanovenou znaleckým posudkem od České republiky – Státního 

pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká, Praha 3 – Žižkov;  

- schválilo dodatek č. 3 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o převodu nemovitostí 

z 8. prosince 2016 (ES č. OEMM/BUDK-2016/0801) se společností Karsit 

Automotive, s. r. o., se sídlem Jaromírova, Jakubské Předměstí, Jaroměř, kterým se 

mění ustanovení článku 5.8.; 

- schválilo prodej pozemkových parcel č. 4545/2 o výměře 15 000 m²; č. 4545/10 

o výměře 10 000 m
2
; č. 4551 o výměře 10 111 m

2
; č. 4552 o výměře 9 751 m

2
; č. 4559 

o výměře 1 561 m
2
; č. 4560 o výměře 1 186 m

2
; č. 4561 o výměře 401 m

2
; části 

pozemkové parcely č. 4538 o výměře 23 105 m
2
, která je dle geometrického plánu 

č. 4866-60/2018 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 4538/3; části 

pozemkové parcely č. 4553 o výměře 1 214 m
2
, která je dle geometrického plánu 

č. 4866-60/2018 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 4553/3; části 

pozemkové parcely č. 4556 o výměře 26 166 m
2
, která je dle geometrického plánu 

č. 4640-130/2016 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 4556/1; části 

pozemkové parcely č. 4558 o výměře 17 022 m
2
, která je dle geometrického plánu 

č. 4640-130/2016 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 4558/1; všechny 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, společnosti Karsit Automotive, s. r. o., se sídlem 

Jaromírova, Jakubské Předměstí, Jaroměř, za dohodnutou kupní cenu 155 Kč/m
2
, tj. za 

celkovou kupní cenu ve výši 17.905.135 Kč bez příslušné sazby DPH; 

‐ schválilo aktualizaci Akčního plánu Programu rozvoje města Dvůr Králové nad 

Labem 2016–2022;  
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‐ schválilo dodatky k dohodám o vytvoření společného školského obvodu s obcemi 

Vlčkovice v Podkrkonoší; Doubravice; Libotov; Hajnice; Choustníkovo Hradiště; 

Kuks; Stanovice; Kohoutov; Kocbeře a Nemojov; 

‐ schválilo Memorandum o spolupráci při realizaci expozice Textilního tisku v budově 

Střední školy informatiky a služeb; 

‐ schválilo rozpočtové opatření č. 6 pro rok 2018 včetně změn v rámci jednotlivých 

organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) a změn závazných ukazatelů, které upravuje 

schválený rozpočet na rok 2018 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze 

strany Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 

na straně příjmů rozpočet zvyšuje o  9.576.872,49 Kč; 

na straně výdajů snižuje o   1.681.183,00 Kč; 

ve financování upravuje o   -11.258.055,49 Kč.  

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2018: 

na straně příjmů     396.297.544,69 Kč; 

na straně výdajů    471.171.965,23 Kč; 

financování     74.874.420,54 Kč. 

Uvedený celkový schodek rozpočtu města na rok 2018 (po této úpravě v souhrnné výši 

74.874.420,54 Kč) je pokryt jednak zůstatkem finančních prostředků z minulých let 

a také smlouvami o kontokorentním úvěru v souhrnné výši úvěrového limitu 

55 milionů Kč. 

Zdroj: výňatky z „Usnesení ZM Dvůr Králové nad Labem č. 21/2018“ 

 

Práce na ZŠ Schulzovy sady pokračovaly betonáží schodišťové 

věže a pracemi na střeše školy 
Práce na rekonstrukci budovy „A“ ZŠ Schulzovy sady pokračovaly i v měsíci září. Okolo 

budovy bylo postaveno lešení, dopravu materiálu na stavbu ulehčoval výškový jeřáb. 

V pondělí 17. září byla zahájena kontinuální betonáž schodišťové věže s unikátním 

posuvným bedněním, která trvala zhruba dva týdny. V rámci zvoleného technologického 

postupu pracovali stavbaři nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně.  

Pokračovaly i práce na demontáži eternitové střešní krytiny. Z důvodu zajištění 

bezpečnosti byla demontáž eternitových desek prováděna ručně, pouze s nástrojem na 

vytahování hřebíků. Stavbaři také ještě před demontáží střechu kropili. Eternitové desky byly 

ukládány do neprodyšných obalů a sváženy venkovním výtahem, poté uloženy do 

připraveného zabezpečeného a označeného kontejneru a následně odvezeny k likvidaci.  

Na dodržování všech předpisů dohlížel koordinátor BOZP. Na tyto práce byl již 

v srpnu při zahájení rekonstrukce zpracován technologický postup, který odsouhlasila 

i Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje (KHS) a zhotovitel stavby, společnost 

Chládek a Tintěra. Odsouhlasené postupy kontrolovali v úterý 11. září zástupci KHS, každý 

týden se konaly kontrolní dny, na kterých se hodnotil průběh prací, jejich kvalita a dodržení 

časového harmonogramu. Kontrolních dnů se zúčastnili zástupci města, zástupci zhotovitele 

a školy, technický dozor investora, autorský dozor projektanta a koordinátor BOZP.  

Zdroj: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor rozvoje, investic a správy majetku   
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Nová cena jízdenek v městské dopravě  
Od soboty 1. září 2018 činí jízdné v autobusech královédvorské městské dopravy pro děti od 

6 do 18 let, pro studenty od 18 do 26 let a seniory nad 65 let místo 10 Kč pouze 2 Kč. 

V případě polovičního běžného jízdného pak cestující zaplatí 5 Kč. 

Nové ceny jízdného odsouhlasila Rada města Dvůr Králové nad Labem ve snaze 

sjednotit ceny jízdného v městské dopravě s celostátní a příměstskou dopravou. Pro uvedené 

skupiny totiž od 1. září 2018 začaly platit i celostátní slevy na jízdném, které činí 75 % 

z obyčejného jízdného. 

Náklady na kompenzaci slev v městské dopravě, které bude město financovat ze svého 

rozpočtu, budou pravděpodobně ročně činit 160 tisíc Kč. 

I nadále budou královédvorskou městskou dopravou jezdit bezplatně děti do 6 let, 

občané nad 70 let a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P včetně průvodce a psa. Nezmění se také 

základní jízdné, které bude činit 10 Kč. Ostatní ceny jsou stanoveny podle tarifních podmínek 

městské dopravy nebo tarifních podmínek IREDO. 

Zdroj: město Dvůr Králové nad Labem 

 

Společnost Karsit koupila pozemky v průmyslové zóně 
Po více než dva roky trvajících jednáních nyní zastupitelé našeho města na svém zasedání ve 

čtvrtek 6. září 2018 schválili prodej pozemků v průmyslové zóně Zboží společnosti Karsit 

Automotive, s. r. o.  

Ta za pozemky o rozloze kolem 11,5 ha (blíže k pozemkům viz zápis z jednání 

zastupitelstva) uhradí městu bez příslušné sazby DPH sjednanou kupní cenu ve výši více než 

17,9 milionu Kč, respektive k již uhrazené záloze ve výši 1 milion Kč doplatí zbývající 

částku. 

Průmyslovou zónu ve Zboží nabízelo město Dvůr Králové nad Labem od roku 2006. 

Během této doby o ni projevilo zájem kolem třiceti zájemců. Skutečnost, že nabízený areál 

nebyl vyňat ze zemědělského půdního fondu, zdejší terén je značně zvlněný, chyběly zde 

inženýrské sítě atd., však dosud vedla k tomu, že potenciální investoři ze svého zájmu vždy 

ustoupili. Vážným zájemcem se tak stal až majitel společnosti Karsit Automotive, s. r. o., 

František Řípa, který zde chce postavit moderní továrnu na autodíly s robotizovanými 

pracovišti a vytvořit tak asi tři sta pracovních míst, dělnickými profesemi počínaje až po místa 

vysoce odborná. Jedná se o investici v řádu miliard korun, která ve městě vytvoří pracovní 

místa i v sekundární sféře (různí dodavatelé, dopravci, obchodníci, pronajímatelé ubytování, 

stravovací služby atd.). 

Přes veškeré komplikace (protesty ochránců přírody, bezprostředních sousedů stavby, 

pozdní zájem textilního podniku Juta, s. r. o., o tyto pozemky, spory mezi podnikem Juta 

a podnikem Karsit o příjezdovou cestu k areálu i o příjezdy kamionů atd.), které zahájení 

výstavby provázejí (a které již způsobily zpoždění stavby i nemalou finanční ztrátu 

investorovi), se pan Řípa od svého záměru rozhodl neustoupit, naopak si již nyní pozemky od 

města odkoupil. Smlouva o převodu nemovitostí byla podepsána v několika dnech po konání 

zastupitelstva. 

Zdroj: město Dvůr Králové nad Labem 
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Bezplatný konzultační den pro podnikatele 
Ve čtvrtek 20. září 2018 od 9:00 do 15:00 hodin se začínající i stávající podnikatelé a zástupci 

firem z Královédvorska mohli v zasedací místnosti starosty města na Městském úřadě Dvůr 

Králové nad Labem setkat se zástupci regionálních kanceláří CzechInvest a API. 

Ti je informovali o aktuálně vypsaných dotacích a možných formách státní pomoci 

v jejich dalším podnikání, mohli s nimi i bezplatně konzultovat své podnikatelské záměry 

(např. možnost nákupu nových strojů, rozšiřování výroby, zakoupení a rekonstruování 

objektů, export zboží do zahraničí apod.). 

Zájemci se ale měli předem závazně telefonicky nebo e-mailem registrovat, a to 

nejpozději do 18. září 2018, regionální kancelář jim na oplátku potvrdila konkrétní hodinu 

konzultace. 

Zdroj: regionální kancelář agentury CzechInvest  

 

Čtyři „Ceny sociálních služeb“ zamířily i do 

našeho města 
Ocenit úspěšné projekty, osobnosti a organizace v oblasti sociálních 

služeb a sociální péče a upozornit na nelehkou práci právě v této 

oblasti – to je cílem „Ceny sociálních služeb“, kterou každoročně oceněným předává 

Královéhradecký kraj. Ocenění bylo možné získat v kategorii „Osobnost sociální oblasti“; 

„Poskytovatel sociální služby“; „Projekt v sociální oblasti“; „Obec podporující sociální 

služby“; „Dobrovolník v sociální oblasti“ a v kategorii „Dárce v sociální oblasti“. 

Letošní již osmý ročník se tradičně konal v rámci oslav „Svátku seniorů“ v Hradci 

Králové na Pivovarském náměstí a potěšitelné je, že mezi oceněnými byli i laureáti ze Dvora 

Králové nad Labem – Mgr. Kateřina Hojná, ředitelka Farní charity Dvůr Králové nad Labem 

(kategorie „Osobnost sociální oblasti“); Jaroslava Malá ze Svazu diabetiků Dvůr Králové nad 

Labem a Miloslav Tykal, předseda Svazu postižených civilizačními chorobami, ZO Dvůr 

Králové nad Labem (oba v kategorii „Dobrovolník v sociální oblasti“) a, což je zvláště 

potěšitelné, skupina studentů 3. ročníku Gymnázia Dvůr Králové nad Labem s třídní 

profesorkou Mgr. Pavlínou Flídrovou (rovněž v kategorii „Dobrovolník v sociální oblasti“ – 

bližší informace viz kapitola Školství/Gymnázium Dvůr Králové nad Labem této kroniky). 

Práce v sociálních službách je fyzicky i psychicky náročná a bohužel bývá mnohdy 

i přehlížena a málo ceněna přesto, že je v dnešní době velmi potřebná, a soudě podle 

demografického vývoje i podle dalších hledisek bude v budoucnosti ještě potřebnější. Předání 

cen je tak alespoň malým poděkováním těm, pro které se tato práce stala a stává mnohdy 

posláním. 

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz  

 

Společenská kronika 
Noví občánci 

V měsíci září 2018 se narodilo osm nových občánků našeho města – dvě holčičky a šest 

chlapců.  

Zemřelí 

Ve Dvoře Králové nad Labem zemřelo v tomto měsíci deset osob – z tohoto počtu bylo osm 

královédvorských občanů (pět žen a tři muži). 

  

http://www.kr-kralovehradecky.cz/
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Jubilea 

Členové komise pro občanské záležitosti navštívili v září s gratulací a s květinou dvacet šest 

občanů při jejich životních jubileích. 

Sňatky 

V tomto období oslavilo sedm manželských párů stříbrnou, pět párů zlatou a jeden manželský 

pár diamantovou svatbu. 

Své „ano“ si v září řeklo ve Dvoře Králové nad Labem šest párů a v Kuksu dva páry 

snoubenců. 

Vítání občánků 

Ve Staré radnici bylo v září slavnostně přivítáno osm novorozených občánků našeho města – 

čtyři holčičky a čtyři chlapci. 

Zdroj: městská matrika, evidence obyvatel a Komise pro občanské záležitosti 

 

Městská policie Dvůr Králové nad Labem 

Zásahy městských strážníků 
Strážníci Městské policie Dvůr Králové nad Labem řešili během měsíce září 2018 celkem 

111 případů. 

Druh zásahu září 2018  

BESIP přestupky 54 

Překročení nejvyšší povolené rychlosti 19 

Dopravní nehoda 1  

Veřejný pořádek (přestupek)  3 

Obecně závazná vyhláška (přestupek) 1  

OZV o volném pohybu psů 1  

Občanské soužití (přestupek) 4 

Majetek (přestupek) 6 

Doručení písemnosti (šetření) 5 

Odchyt zvířete (opatření) 4 

Ztráty a nálezy 7 

Trestný čin 1  

Pokuty v blokovém řízení 41 

Na místě nezaplacených blokových pokut 6 

Předáno Policii ČR 1 

 

Moderní technologie září 2018  

 BESIP - MKDS (předáno na ODP) 14 

 BESIP - úsekové měření rychlosti (předáno na ODP) 2 202 

 

  

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=717432&x=250&y=250&hash=3bf529b2ae86b5be89e79202ff695b73&ratio=1
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Tři roky spolupráce s asistenty prevence kriminality 
Již tři roky (od září 2015) zaměstnává Městská policie Dvůr Králové nad Labem asistenty 

prevence kriminality. Jedná se o osoby, které ztratily svoje zaměstnání, byly v evidenci Úřadu 

práce (který je také z větší části financuje) a práce asistenta zvyšuje jejich možnost uplatnění 

na pracovním trhu. Činnost mohou vykonávat maximálně dva roky. Asistenti zajišťují dohled 

a ostrahu královédvorské pobočky Úřadu práce, dohlížejí na přechodech pro chodce, a to 

především v ranních hodinách, kdy silnice přecházejí děti do škol, vykonávají pochůzkovou 

činnost v katastru města, a tak doplňují hlídkovou činnost městských strážníků. Pravidelně 

také kontrolují potenciálně ohrožené lokality – dětská hřiště a v ranních hodinách park 

Schulzovy sady. Díky projektu tuto práci získalo již třináct osob, město pak prostřednictvím 

dotací obdrželo na jejich činnost za dobu trvání projektu více než 2,5 milionu Kč. 

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem 

 

Městské informační centrum 

Dvůr Králové nad Labem 

Informační centrum ve Štěrbově vile ukončilo provoz 
Sezonní turistické informační centrum ve Štěrbově vile na přehradě Les Království mohli 

návštěvníci našeho regionu navštívit až do konce měsíce září. Do neděle 16. září bylo 

informační centrum v provozu denně od 10:00 do 17:00 hodin s polední pauzou od 13:00 do 

13:30 hodin, do konce září pak bylo přístupné již jen o víkendech. 

Zdroj: www.mudk.cz 

 

Technické služby města Dvora Králové nad Labem 

Oprava skate parku 
Technické služby města Dvora Králové nad Labem uzavřely ke konci měsíce září 

skate park u královédvorského letního stadionu. Park z technických důvodů projde nutnými 

opravami.  

Zdroj: Technické služby města Dvora Králové nad Labem 

  

http://www.mudk.cz/
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Městské vodovody a kanalizace 

Dvůr Králové nad Labem 

Zastaralá vodovodní síť je příčinou velkých ztrát 

vody 
Čtyřleté volební období současných zastupitelů se pomalu chýlí ke konci, začátkem měsíce 

října čekají naše město (tak jako jiná města a obce v naší republice) komunální volby. 

V Hankově domě se tak ve čtvrtek 6. září konalo poslední zasedání zastupitelů města. Bývá 

zvykem, že když něco končí, obvykle se bilancuje. Nejinak tomu bylo i na posledním 

zastupitelstvu, kde mimo jiné vystoupil se svým příspěvkem i jednatel společnosti MěVaK 

Dvůr Králové nad Labem, Ing. Petr Mrázek: 

„Dobré odpoledne dámy a pánové,  

společnost Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, spol. s r. o., byla 

založena městem v roce 2011, fakticky však začala vykonávat svoji činnost v listopadu 2012, 

kdy převzala provozování vodovodů a kanalizací od minulého provozovatele. 

V první fázi svého fungování se moji předchůdci snažili především zajistit zdárný 

a bezproblémový přechod všech dodavatelsko-odběratelských vztahů na tento nový subjekt 

a zabezpečit plynulý provoz vlastní správy vodovodní a kanalizační infastruktury. Po mém 

nástupu v červenci 2015 jsme si vytyčili cíl posunout tuto společnost na úroveň stabilní 

vodohospodářské firmy zajišťující komplexní vodohospodářské služby v královédvorském 

regionu s maximální mírou soběstačnosti a efektivního provozu při zachování stabilizace 

v personální oblasti. Jedním ze zásadních problémů v té době byla jednoznačně nedostatečná 

technická vybavenost společnosti. 

Ve spolupráci s vedením města Dvůr Králové se nám za poslední tři roky podařilo 

zrealizovat investice do nové techniky v hodnotě 12 milionů Kč, konkrétně se jednalo 

především o zemní stroje, nákladní a osobní automobily. Obnovou techniky jsme se stali 

soběstační a zcela operativní při řešení nastalých poruch i v realizaci investičních akcí při 

obnově vodovodní a kanalizační infrastruktury, současně jsme významně snížili podíl 

nakupovaných externích služeb a vysoké náklady na údržbu a opravy morálně i technicky 

zastaralé techniky. Obecně známým problémem vodovodní infrastruktury ve Dvoře Králové 

nad Labem je její stav a stáří. To, v jakém stavu se síť nachází, má za následek velké úniky 

vody, díky kterým se řadíme na přední pozice nelichotivého žebříčku ukazatele procenta 

nefakturované vody. V roce 2015 toto procento činilo šílených 60 % a zde mi dovolte 

zdůraznit, že standardně se tento ukazatel pohybuje v rozmezí 25–30 %.  

Pro nás to tedy fakticky znamená, že zatímco jsme vyčerpali a vyrobili 1,6 milionů m
3
 

vody, vyfakturovali jsme pouhých 40 %, tj. 640 tis. m
3
, a zbytek zmizel v síti, přičemž náklady 

spojené s výrobou dopadají na konečné odběratele. Z tohoto důvodu jsme zahájili realizaci 

opatření na vyhledávání skrytých úniků vody, a to především intenzivním monitoringem 

vodovodní infrastruktury díky mobilním dataloggerům, ty nám umožní odhalit skrytou 

poruchu a následně ji opravit. V současnosti se nám podařilo procento nefakturované vody 

snížit těsně pod hranici 50 %, což je důkazem, že se jedná o správně nastavené kroky. V této 

souvislosti se nám podařilo ve spolupráci s městem zrealizovat první dvě etapy instalace 

stacionárních dataloggerů, které zatím ve dvou lokalitách nepřetržitě a on-line monitorují 

vodovodní sít. Na druhou stranu toto opatření vyvolává větší nutnost realizace oprav, kterých 

je ročně kolem stovky, což je rovněž významné číslo.  
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Jsme si vědomi, že naše společnost se charakterem a předmětem své činnosti přímo 

dotýká většiny občanů našeho města, z tohoto důvodu jsme udělali několik změn, které měly za 

úkol zkvalitnit a zefektivnit naše služby právě vůči konečným odběratelům.  

Jedna z nejvýznamnějších změn byla na začátku roku 2016 zavedení nového systému 

úhrady vodného a stočného formou zálohových plateb, a tedy rozložení úhrady za vodné 

a stočné do pravidelných měsíčních částek. Jsem velmi rád, že tato změna měla u odběratelů 

pozitivní ohlas a k dnešnímu dni využívá systém záloh více než 2/3 našich odběratelů. Dále 

jsme provedli aktualizace smluvních vztahů téměř se všemi odběrateli, zřídili jsme novou 

recepci a prostřednictvím našich webových stránek zpřístupnili tzv. virtuální kancelář, kde si 

každý odběratel může z pohodlí domova vyhledat předešlá či stávající vyúčtování včetně 

údajů o platbách, nahlásit stav vodoměru, změnit zasílací adresu či zobrazit historii odečtů. 

Novinkou letošního roku je účast na pilotním projektu se společností IoT Water – 

instalace dálkově odečítaných vodoměrů, konkrétně za pomocí speciálních hlavic, které se 

nainstalují k vodoměru a následně přes IoT sítě zasílají veškerá data k vodoměru (odečty, 

havárie, odejmutí VDM…). Tímto způsobem jsme osadili již cca 50 míst a to především ty 

s vysokou frekvencí odečtu či odběry, které jsou technicky těžko dostupné. V budoucnu 

počítáme s dalším rozšířením.  

Máme za sebou rovněž kontrolu z Ministerstva zemědělství – odboru dozoru 

a regulace vodárenství. Tato kontrola prověřila, že všechny činnosti v oblasti provozování 

vodohospodářské infrastruktury a povinnosti plynoucí ze zákona o vodovodech a kanalizacích 

plníme bezvadně a kontrola neshledala žádné pochybení či nedostatky.  

Co se týká ekonomických ukazatelů, tak společnost dosahuje každoročně obratu kolem 

60 milionů Kč a pravidelně přes významné investice dosahuje zisku kolem 4 milionů Kč ročně. 

Jsem rád, že přes to, kam se společnost za poslední dobu posunula, se nám podařilo ve 

spolupráci se zástupci města udržet cenu vodného a stočného na přijatelné úrovni, a to pod 

krajským i celorepublikovým průměrem, který činí 85 Kč za m
3
. 

Ale aby vše nebylo tak pozitivní, tak bych rád zmínil i oblasti, kde nás tlačí bota 

a které jsou v podstatě v kompetenci vás – zastupitelů. Jedním je areál bývalých jatek, kde je 

v současné době sídlo a zázemí naši společnosti. Vzhled tohoto areálu je bohužel v přímém 

kontrastu toho, jak jsme se posunuli v dalších oblastech. Jedná se o zcela neudržovaný 

a chátrající areál, navíc v neřešeném právním stavu – nezkolaudovaném k našemu účelu 

použití a fakticky katastrálně neexistující!? Ve své zadní části se navíc jedná přímo 

o havarijní stav, který znamená riziko škod na majetku či újmy na zdraví. V této souvislosti 

bych apeloval na řešení tohoto stavu, a to buď na úrovni vlastníka, tj. města, nebo na 

navrhovaném převedení do majetku společnosti a následnou rekonstrukci z našich zdrojů. 

Druhou oblastí je stav vodovodní a kanalizační infrastruktury, která je kvalitou 

a stářím mnohdy za hranicí životnosti, a to i díky historicky nedostatečně naplňovanému 

plánu obnovy. Tady jen malou poznámku. Dotační tituly na obnovu infrastruktury jsou již 

zrušeny a je jednoznačný tlak na vlastníky, aby si tuto obnovu realizovali z vlastních zdrojů, 

resp. ze zdrojů vodného a stočného. Tudíž jiná cesta, než naplňování plánu obnovy, stejně 

není, a je potřeba prostředky získané z provozu vodovodní a kanalizační infrastruktury (což je 

nájem, podíl na zisku) zpět do této infrastruktury vracet, což ve svém finálním efektu umožní 

držet cenu vodného a stočného na přijatelné úrovni.  

Pevně věřím, že nově nastolený trend postupného růstu investic ze strany města do 

obnovy vodohospodářské infrastruktury bude i nadále pokračovat. Jen prostřednictvím naší 

společnosti město zrealizovalo investiční akce do obnovy sítě v roce 2017 o objemu přes 

8 milionů Kč a v roce 2016 přes 10 milionů Kč. Závěrem mi dovolte poděkovat za příkladnou 
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spolupráci s představiteli města, za profesionální přístup členů dozorčí rady a valné hromady 

společnosti a v neposlední řadě také zaměstnancům společnosti, protože bez nich a bez této 

spolupráce bych zde neměl co prezentovat.  

Petr Mrázek, jednatel společnosti MěVaK Dvůr Králové nad Labem“ 

Zdroj: MěVaK Dvůr Králové nad Labem 

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem dne 6. září 2018  

 

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Pod Safari 
Městské vodovody a kanalizace informovaly obyvatele, že v pondělí 3. září 2018 bude 

zahájena výměna vodovodní sítě a kanalizace v ulici Pod Safari. Vodovodní řad zde byl nově 

proveden z tvárné litiny DN200, kanalizace z trub ULTRARIEB DN400, SN12, a to včetně 

odboček ke stávajícím přípojkám. Ty byly vyměněny v rámci stavby, ovšem pouze na hranici 

pozemku příslušného odběratele. MěVak ale nabídly, že v případě požadavku odběratelů jim 

v rámci svých časových možností provedou kompletní výměny přípojek, případně si 

odběratelé mohou stavební, resp. zemní práce provést svépomocí. 

Rekonstrukce vodovodní a kanalizační sítě je v této lokalitě prováděna v rámci 

investic do obnovy infrastrukturního majetku města, v návaznosti na tyto stavební práce bude 

také, ve spolupráci s odborem rozvoje a investic MěÚ Dvůr Králové nad Labem, provedena 

rekonstrukce asfalto-živičného povrchu komunikace a v dané ulici dojde rovněž 

k rekonstrukci jednostranného chodníku.  

Obnova vodohospodářské infrastruktury trvala do čtvrtka 13. září 2018, s rekonstrukcí 

povrchů vozovky a chodníku se počítá v roce 2019. 

Zdroj: MěVak Dvůr Králové nad Labem 

 

KULTURA VE MĚSTĚ 

Oslavy stého výročí trvání naší republiky 
V neděli 28. října letošního roku si připomeneme sté výročí založení Československé 

republiky. Město, městská kulturní a zájmová sdružení či spolky pro tuto významnou 

slavnostní příležitost připravily již v měsíci září řadu zajímavých výstav, kulturních a hudební 

vystoupení a vzpomínkových akcí. 

Od pátku 7. do pátku 21. září 2018 bylo možné navštívit výstavu „Aš po 

Už/horod“ připravenou Ateliérem textilní tvorby Uměleckoprůmyslového musea Praha. 

Vystavené exponáty na ní ilustrovaly osudy významných podnikatelských rodin, které stály 

u založení první republiky a které jsou propojeny i se současnou uměleckou tvorbou. Naše 

město bylo na výstavě zastoupeno rodinou Sochorových, jedněmi ze zakladatelů místní 

textilní tradice, která Dvůr Králové nad Labem v předválečném, ale i v poválečném, 

a dokonce i krátce v porevolučním období proslavila daleko za hranicemi našeho města i naší 

země. Výstava se uskutečnila v budově bývalé „Městské tržnice“, takže její návštěvníci měli 

také jedinečnou příležitost prohlédnout si prostory, které jsou jinak veřejnosti nedostupné. 

Na sobotu 8. září si místní skautské středisko Junák – Zvičina připravilo „Den 

otevřených dveří“ ve svém královédvorském sídle, ve „vile Zlatnička“ v ulici Plk. Švece. 
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Zajímavý doprovodný program jistě zaujal všechny mladší návštěvníky a těm starším umožnil 

zavzpomínat na jejich „skautská léta“.  

V neděli 16. září se v 16:00 hodin představil Královédvorský chrámový sbor na svém 

koncertě v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem světovou premiérou skladby 

„A to je ta krásná země“ skladatele  a pedagoga Pražské konzervatoře doc. Eduarda Douši. 

Královédvorský chrámový sbor řídil Vít Havlíček, koncert se konal pod záštitou starosty 

města Jana Jarolíma a za finanční podpory města. Více na www.kchs.cz. 

Sál Hankova domu byl ve středu 19. září místem, kde se konalo představení jednoho 

z našich národních hudebních skvostů – opery Bedřicha Smetany „Prodaná nevěsta“. 

Klasickou operu na slova Karla Sabiny nastudovali členové Spolku divadelních ochotníků 

Úpice a všichni milovníci vážné hudby si „přišli opravdu na své“. 

Výstavou „Osudové osmičky“ připomnělo královédvorské Městské muzeum 

významné události, osobnosti a proměny Dvora Králové nad Labem v průběhu uplynulých sta 

let. Výstavu bylo možné ve Špýcharu městského muzea navštívit od čtvrtka 27. září až do 

neděle 11. listopadu 2018. 

V rámci oslav nechybělo ani tradiční Svatováclavské posvícení, které se uskutečnilo 

v pátek 28. září. Návštěvníky potěšilo vystoupení Big Bandu Dvorský, pěveckého sboru 

Vítězňáček, Circusu Problem, Crazy Dogs a nestárnoucího Katapultu, jehož zpěvák Oldřich 

Říha letos oslavil 70. narozeniny. V bohatém doprovodném programu nechybělo také 

vystoupení „Táborských pouličníků“ s jejich lidovými písněmi, „Dětská scéna“ v pasáži 

Dvoreček, nejrůznější atrakce a stánky včetně stánků s jídlem a pitím.  

Zdroj: programy královédvorských oslav stého výročí trvání naší republiky, 

bližší informace o pořadech u příslušných organizací 

 

„Aš po Už/horod“ 
Velice zajímavou akci připravil pro zájemce Ateliér textilní tvorby UMPRUM Praha. Ve 

středu 5. září se od 10:00 do 11:30 hodin uskutečnila v královédvorském Kině Svět debata 

o historii a významu textilního průmyslu v našem městě, určená pro studenty středních škol. 

Ve 14:00 hodin se zájemci o „Procházku městem – za historií rodiny Sochorů“ sešli 

u bývalé Tiby Zálabí na Benešově nábřeží – u administrativní budovy, postavené podle 

návrhu architekta Pavla Janáka právě na objednávku továrníka Sochora. Zde si vyslechli 

krátkou přednášku Ing. Josefa Jiránka a MgA. Jitky Škopové. Měli rovněž unikátní možnost 

navštívit areál bývalé továrny – po rozsáhlé demolici budov, provedené současnými majiteli – 

dnes již částečně zbořeniště či prázdné plochy. Viděli pomník padlým v druhé světové válce 

(na kterém jsou uvedena i jména synů zakladatele továrny – Pavel Sochor a Josef Sochor ml.) 

i kryty, které v době války měly sloužit jako útočiště zdejších obyvatel. Vyslechli si 

informace o tragickém osudu rodiny, jejíž část členů, kterým se nepodařilo včas emigrovat do 

Anglie, zahynula kvůli svému židovskému původu v koncentračních táborech, i informace 

o tom, jaký byl osud Sochorových provozoven za druhé světové války. Viděli i běžně 

nepřístupný rybník v areálu továrny a hromady suti, v které se proměnila dříve luxusní vila 

Sochorových. Vyslechli si také informace, týkající se Gutfreundovy sochy Barunky ze 

známého sousoší Babičky. Poté se skupina vydala přes lávku a náměstí do Tylovy ulice, kde 

si prohlédla rodný dům sochaře Gutfreunda (synovce továrníka Sochora), a pokračovala do 

ulice Spojených národů, kde na ni čekala prohlídka Gočárovy funkcionalistické vily (dříve 

majetku Sochorovy rodiny, nyní DDM Jednička), účastníci si prohlédli i celý areál. Procházka 

http://www.kchs.cz/
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byla zakončena na královédvorském hřbitově u náhrobků rodiny Sochorových – s mozaikou 

Františka Kysely. Slovem při celé „procházce“ provázel Mgr. Ladislav Čumba. 

Ve čtvrtek 6. září se od 17:00 hodin uskutečnily v budově bývalé „Městské tržnice“ na 

náměstí Republiky přednášky a následná debata na téma významné rodiny, které stály 

u vzniku první republiky od Aše po Užhorod. V přednáškách „Národní styl a umělci ve 

službách státu – Janák, Gočár, Guttfreund apod.“ vystoupily MgA. Jitka Škopová, 

Mgr. Ladislav Čumba a Mgr. Andrea Březinová. O rodině Sochorových i o pozdějších 

osudech jejich továrny na Benešově nábřeží, o minulé i současné pozici bývalé „Městské 

tržnice“ i o záměru vrátit expozice „Textilního muzea“ opět do našeho města pohovořil 

bývalý generální ředitel Tiby, n. p., Ing. Josef Jiránek. Zajímavé byly také práce, které 

představili studenti UMPRUM, ať již se jednalo o pohled studentů na historii továrnických 

rodin, o jejich archivní bádání, o informace o rozdílné situaci v počátcích průmyslu v Čechách 

a na Slovensku, o industriální architektuře továrních komplexů a jejich možném využití apod. 

V 18:30 hodin se pak v tomto prostoru uskutečnila vernisáž výstavy „Aš po Už/horod“ 

prací studentů Ateliéru textilní tvorby. Výstava byla veřejnosti přístupna od pátku 7. do pátku 

21. září 2018 od 11:00 do 17:00 hodin. Prostor výstavy byl také otevřen pro neformální 

diskuse studentů – autorů exponátů – s občany o historii a budoucnosti našeho města. Ti měli 

také jedinečnou možnost navštívit běžně nepřístupné prostory tržnice, odkud se jim naskytly 

i zajímavé pohledy na blízký kostel sv. Jana Křtitele či na Fügnerovu ulici. 

Zdroj: vlastní informace z akcí 

 

Městské kulturní zařízení Hankův dům 
Zahájení kurzu tance 
Kurzy tanečních pod vedením tanečních mistrů Kateřiny a Tomáše 

Chmelových byly v letošní taneční sezoně zahájeny v sále Hankova domu v sobotu 

8. září 2018 od 14:00 hodin. Tanečníky na nich doprovází kapela DéKá Band. 

 

„Prodaná nevěsta“ 
K oslavě 100. výročí vzniku samostatného Československa připravil Hankův dům, ve 

spolupráci se Spolkem divadelních ochotníků Aloise Jiráska z Úpice, českou klasiku – 

komickou zpěvohru, operu Bedřicha Smetany „Prodaná nevěsta“.  

V sále Hankova domu si ji v podání „Spolku“ diváci vychutnali ve středu 

19. září 2018 od 19:00 hodin. Vstupné 180, 200 a 220 Kč, hra v předplatném. 

 

„Chris Bergson trio“ 
Krčma Starý pivovar přivítala ve středu 26. září od 19:30 hodin skvělého newyorkského 

kytaristu a vynikajícího zpěváka Chrise Bergsona, který je v americkém blues známý jako 

jeden z nejinvenčnějších skladatelů v historii moderního blues. Ten za doprovodu Lukáše 

Kytnara (baskytara, kontrabas) a Tomáše Hobzeka (bicí, perkuse) připravil návštěvníkům 

jedinečný zážitek. Vstupné 240 Kč. 

  



295 

 

Svatováclavské posvícení 
Tradiční „Svatováclavské posvícení“ se na náměstí T. G. Masaryka konalo i letos. V pátek 

28. září zde od 11:00 hodin vystoupil Big Band Dvorský.  

Velký úspěch a dlouhotrvající potlesk sklidilo taneční vystoupení sokolek z Lipnice, 

které divákům předvedly Českou besedu, kterou právě pro tyto účely v rámci oslav nacvičily. 

Osm tanečních párů, které se několik desítek minut proplétaly v nejrůznějších tanečních 

kreacích, vytvořilo na náměstí tak příjemnou atmosféru, že jim diváci do některých tanečních 

prvků tleskali do taktu. 

Odpoledne patřilo od 13:30 hodin vystoupení dětského pěveckého sboru Vítězňáček 

z Vítězné („Žijeme hudbou“ – muzikál sestavený ze známých písní z filmů Pomáda, Horečka 

sobotní noci, Hříšný tanec a Vlasy) a kapelám Circus Problem (v 15:30 hodin – balkan, gipsy, 

klezmer, pop a swing) i Crazy Dogs (v 18:30 hodin – rock ́n ́roll 50. let). Ve 20:30 hodin pak 

vystoupil Katapult. Pořady provázela Miroslava Kameníková a Josef Mádle. 

V pasáži Dvoreček mohli malí návštěvníci i jejich doprovod navštívit od 10:00 hodin 

„Dětskou scénu“, na níž je čekaly loutkové pohádky v podání Divadla U staré herečky, 

Divadla Tondy Novotného, Mittelpunktu Daniela Schenka nebo Teátru Pavla Šmída. 

Samozřejmě nechyběl ani oblíbený doprovodný program – staropražské, jarmareční 

a hospodské písničky, které zahráli „Táborští pouličníci“, stánky s nejrůznějším občerstvením, 

dřevěný hrad, na který bylo možné střílet z luku, dobový kolotoč, stánky s kořením 

a keramickými výrobky atd., na náměstí Odboje svá lákadla již tradičně rozložil i lunapark. 

K dobré náladě a příjemně strávenému dni návštěvníků posvícení jistě přispělo 

i počasí. Přesto, že ve čtvrtek ještě „Královédvoráci“ chodili v teplém oblečení, v pátek již od 

rána svítilo slunce, teploty se pohybovaly kolem příjemné dvacítky a chladno nebylo ani 

večer (ještě ve večerních hodinách tak bylo náměstí plné návštěvníků a další stále přicházeli), 

aby v sobotu teploty opět silně poklesly těsně nad deset stupňů. 

Zdroj: Městské kulturní zařízení Hankův dům Dvůr Králové nad Labem a vlastní akce 

 

Výtvarný kroužek Hankův dům 

28. ročník mezinárodní soutěže kresby a grafiky „Krásná jako 

kvítka…“ 
Od pondělí 3. září mohli návštěvníci navštívit ve Výstavní síni V. Wünsche v Kulturním 

domě Leoše Janáčka v Havířově, ve zdejší městské knihovně a ve výstavních prostorách 

ZŠ ve Frýdecké ulici v Havířově výstavu „Krásná jako kvítka…“. Slavnostní zahájení této 

mezinárodní soutěže dětské kresby a grafiky, kterou pořádala ZŠ ve Frýdecké ulici 

v Havířově, Spolek TRANOSCIUS, Magistrát města a Městské kulturní středisko v Havířově, 

se v Kulturním domě Leoše Janáčka konalo v pátek 7. září. V programu vystoupil spisovatel 

a znalec české historie Jan Bauer a mistr ČR v moderní magii Ondřej Sládek.  

Na výstavě byly vystaveny práce dětí z deseti zemí světa (do soutěže poslaly více než 

1 300 děl – malby, linoryty, lepty, monotypy, tisky z papírořezu, koláže, kolorované kresby 

atd.) na téma „Představuji svoji zemi“.  

Potěšitelné je, že na vernisáž obdržel pozvání i „Královédvorák“ Vojtěch Špaček, 

který navštěvuje Výtvarný kroužek při Hankově domě a který za svoji výtvarnou práci 
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„S rodinou na houbách“ získal 1. místo v kategorii I. Mateřské školy (věk do šesti let). 

Gratulujeme! 

Zdroj: Výtvarný kroužek Hankův dům a ZŠ ve Frýdecké ulici v Havířově 

 

Výstava „Zvíře není věc“ 
XIV. ročník výtvarné soutěže „Zvíře není věc“ vyvrcholil ve čtvrtek 20. září 2018 v 16:00 

hodin slavnostním zahájením výstavy vybraných dětských prací a předáním cen vítězům 

soutěže v Galerii Tengenenge v královédvorském Safari Parku. 

Z Výtvarného kroužku při Hankově domě získali ocenění tři soutěžící, a to: 

v I. kategorii – „Mateřská škola“ – obsadil 2. místo Jakub Novák; 

ve II. kategorii – „Základní škola 1.–3. třída“ – obsadil 1. místo Adam Ježek a 3. místo Jakub 

Erlebach. 

(Další informace viz kapitola Safari Park Dvůr Králové v této kronice.) 

Zdroj: Výtvarný kroužek Hankův dům a Safari Park Dvůr Králové 

 

Kino Svět 

Film, který divákům připomněl smutné výročí 
Film „Jan Palach“ připomněl divákům smutné výročí okupace naší země 

v srpnu 1968 a následné sebeupálení vysokoškolského studenta Jana Palacha. Ten tímto 

drastickým způsobem protestoval o několik měsíců později proti normalizaci a násilnému 

obsazení naší země okupačními vojsky, se kterým se v té době začala naše společnost 

smiřovat.  

Film se natáčel v Praze, u Milovic a také v Pardubicích na Pernštýnském náměstí, kde 

byla vytvořena maketa pomníku svatého Václava a náměstí tak představovalo Václavské 

náměstí v Praze. Scénu sebeupálení natočil kaskadér ve střešovické vozovně. Scéna z kostela 

se natáčela autenticky přímo v evangelickém kostele v Libiši, kam Palach často chodil, 

evangelického faráře Jakuba Schwarze Trojana hrál jeho kolega, synodní senior 

Českobratrské církve evangelické Daniel Ženatý. 

Během celého filmu sledovala kamera Janovu tvář a snažila se zachytit okamžiky, kdy 

došlo k jeho tak závažnému rozhodnutí, film se zamýšlí i nad tím, jak je možné, že si ničeho 

ve změně v chování Palacha nevšimla ani jeho dívka, ani matka nebo spolužáci. Ještě v ono 

tragické ráno si Jan vzal od matky svačinu, odjel vlakem na kolej, kde vtipkoval se 

spolubydlícím a před odchodem do města se vysprchoval. V obchodě pak zakoupil dvě 

plastikové nádoby a u pumpy benzín…  

Drama v koprodukci se slovenskou kinematografií natočil režisér Robert Sedláček. 

V Praze, kde měl film premiéru symbolicky v úterý 21. srpna t. r., na ni přivítali i jednoho 

výjimečného hosta – Elijaha Ripse – světoznámého matematika původem z Rigy, který v roce 

1969 na Palachův čin a na protest proti okupaci naší země reagoval svým vlastním pokusem 

o sebeupálení, pokus naštěstí přežil. 

Královédvorští diváci mohli film vidět v kině Svět v úterý 11. září 2018 od 

19:00 hodin. Vstupné 110 Kč. 

Zdroj: Kino Svět Dvůr Králové nad Labem, 

historická data o dané tragické události a informace o filmu   

https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Milovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pardubice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pomn%C3%ADk_svat%C3%A9ho_V%C3%A1clava
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clavsk%C3%A9_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clavsk%C3%A9_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vozovna_St%C5%99e%C5%A1ovice
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Evangelick%C3%BD_kostel_v_Libi%C5%A1i&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jakub_Schwarz_Trojan
https://cs.wikipedia.org/wiki/Synodn%C3%AD_senior
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskobratrsk%C3%A1_c%C3%ADrkev_evangelick%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Daniel_%C5%BDenat%C3%BD
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Městské muzeum 

„Osudové osmičky aneb významné události, 

osobnosti a proměny našeho města v průběhu 100 let“ 
V letošním roce oslavujeme významné výročí – sto let od vzniku Československé republiky. 

Na celorepublikových dějinných událostech se v řadě případů podíleli i významní 

královédvorští rodáci, své „stoleté dějiny“ má ale i samotné naše město. 

Jaký byl život obyčejných lidí, kteří se s politickými a hospodářskými změnami 

museli ve svém životě vyrovnat a sžít se s nimi? To vše návštěvníkům přiblížila výstava 

„Osudové osmičky aneb významné události, osobnosti a proměny našeho města v průběhu 

100 let“. Konala se od čtvrtka 27. září ve výstavním sále Špýcharu do neděle 11. listopadu 

2018. Vstupné 25 a 50 Kč. 

Zdroj: Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem 

 

Městská knihovna Slavoj 

Bazar knih 
Bazar vyřazených knih (beletrie pro děti, mládež i dospělé, či 

naučné literatury) bude probíhat od soboty 1. září 2018 po celý 

školní rok. Sklad na dvorku knihovny bude zpřístupněn v provozní 

době, zájem o knihy zájemci nahlásí v čajovně nebo v oddělení pro dospělé. Cena jedné knihy 

činí 10 Kč. 

 

Kurz internetu 
Od soboty 1. září až do čtvrtka 27. září 2018 si zájemci mohli podat přihlášku na „Kurz 

internetu pro začátečníky a mírně pokročilé“. Ten bude zahájen v úterý 2. října a potrvá do 

středy 24. října. Účastníci absolvují celkem osm dvouhodinových lekcí, vždy v úterý a ve 

středu od 9:00 do 11:00 hodin, počet míst je ale omezen. Kurzovné činí 200 Kč. 

 

„Není pomoc jako pomoc“ 
Výtvarnou soutěž pro děti předškolního a školního věku „Není pomoc jako pomoc“ vyhlásila 

knihovna jako součást 5. ročníku charitativní akce „Noc venku“. 

Děti se v ní měly („sobě vlastním způsobem“) vyjádřit k tomu, co si představují pod 

pojmem pomoc, kdo si myslí, že by pomoc potřeboval, a jak by taková pomoc mohla vypadat, 

a to nejen pro ty, kteří jsou bez domova. Práce v libovolné technice se odevzdávaly od soboty 

1. září do středy 31. října v dětském oddělení knihovny, v den konání charitativní akce 

(čtvrtek 22. listopadu 2018) pak budou práce vystaveny v předsálí Hankova domu. 

 

Pohádkoterapie: Putování za českým patronem – sv. Václavem 
V odpoledním posezení s knihou, které se uskutečnilo v sálku knihovny v pátek 14. září od 

13:45 hodin, se děti ve věku od sedmi let „vydaly po stopách českého knížete a patrona Čech 

a Moravy, svatého Václava“. Vstupné zdarma.  
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Slavnost klíčování 
V loňském školním roce byli prvňáčci z našich škol „Pasováni na čtenáře knihovny“. 

V novém školním roce se z dětí stali „druháci“, a tak je v knihovně od pondělí 17. do čtvrtka 

27. září čekal zábavný pořad „Slavnost klíčování“, který jim měl připomenout, že 

v královédvorské knihovně je čeká nejen množství knih a v nich nové informace, ale i spousta 

zábavy a zajímavých zážitků. Školy své žáky mohly na uvedenou akci předem telefonicky 

přihlásit. 

Zdroj: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem 

 

ŠKOLSTVÍ 

Nový školní rok 2018/2019 přinesl do oblasti školství řadu změn a úprav. 

 

Peníze i pro speciální školy 
V minulých letech dostávaly na péči o hendikepované děti potřebné finanční prostředky 

pouze základní školy, od nového roku se zvýšeného rozpočtu dočkají také školy speciální. Od 

státu dostanou navíc 900 milionů Kč, z této částky je 100 milionů Kč určeno na zakoupení 

nových potřebných pomůcek. 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

 

MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Minimální počty dětí ve třídách 
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy rozšířila již na začátku prázdnin 

stanovený maximální počet dětí ve třídách mateřských škol také o stanovený minimální počet 

dětí ve třídách. Od nového školního roku tak v mateřských školách, které mají více než tři 

třídy, je minimální počet dětí ve třídě stanoven na osmnáct dětí. Pokud se jedná o jedinou 

mateřskou školu v obci, pak stačí pouze šestnáct dětí ve třídě. Tato změna je součástí 

přípravných kroků, které by v krátké době měly vést k reformě financování našeho školství 

a které vláda a příslušná ministerstva připravují.  

Zdroj: Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

 

Mateřské školy dostanou peníze na dvě učitelky ve třídách 
Od loňského roku musí mateřské školy zajistit, aby ve vytížených hodinách byly ve třídě vždy 

dvě učitelky. Teprve letos ale tato zařízení dostanou na posílení personálu od státu také 

finanční prostředky. Doposud jim vyšší výdaje na platy dorovnávaly kraje. Ve 

státním rozpočtu je na tato opatření vyčleněno 1,8 miliardy Kč. 

Zdroj: Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
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Počty dětí v královédvorských mateřských školách 
Do královédvorských mateřských škol Drtinova a Elišky Krásnohorské včetně jejich poboček 

přišlo v květnu se svými rodiči k zápisu pro školní rok 2018/2019 celkem 140 dětí, někteří 

rodiče však se svými dětmi přišli k zápisu do obou předškolních zařízení. Skutečně tak bylo 

nově přijato 130 dětí.  

Zápisy se týkaly i pětiletých dětí, které byly druhým rokem povinny nastoupit dle 

příslušného školského zákona povinnou předškolní docházku. Celkově počet pětiletých dětí 

s trvalým bydlištěm v našem městě (tzn. těch, které se narodily mezi 1. zářím 2012 až 

31. srpnem 2013) činil podle údajů z evidence obyvatel 149 dětí, přičemž řada z nich již 

mateřské školy navštěvuje – k povinnému zápisu se ale se svými rodiči nedostavilo 22 dětí. 

Docházet do předškolních zařízení budou rovněž všechny dvouleté děti, o jejichž 

umístění měli rodiče zájem. Celkem se v obou mateřských školách a jejich pobočkách jedná 

o 38 dětí, které budou navštěvovat méně početné třídy, a ve třídách pro ně budou vytvořeny 

specifické podmínky. 

V minulosti ředitelky obou těchto mateřských škol využívaly dotační prostředky 

z Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání MŠMT, ze kterého se podařilo čerpat 

i prostředky pro chůvy ke skupinám těchto nejmladších dětí. O finance ze stejného dotačního 

titulu žádají nyní královédvorské mateřské školy také na další dva roky. 

Zdroj: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor školství, kultury a sociálních věcí 

 

MŠ Drtinova 

Obsazenost kmenové mateřské školy a jejích poboček 
Celkem bylo v této mateřské škole a v jejích pobočkách přijato k předškolní docházce pro 

nadcházející školní rok 200 dětí:  

‐ MŠ Drtinova (ředitelství) otevřela v tomto školním roce dvě třídy;  

- MŠ Dvořákova otevřela dvě třídy;  

- MŠ Roháčova rovněž dvě třídy;  

- MŠ Lipnice také dvě třídy,  

- MŠ Žireč pak otevřela jednu třídu.  

Zdroj: MŠ Drtinova Dvůr Králové nad Labem 

 

MŠ Elišky Krásnohorské 

Počty tříd v kmenové mateřské škole a v jejích pobočkách 
Do Mateřské školy E. Krásnohorské bylo přijato 240 dětí. Vzhledem k tomu, že kapacita 

činila 244 dětí, čtyři místa zůstala ještě volná. 

- MŠ Elišky Krásnohorské (ředitelství) otevřela pět tříd; 

- MŠ Slunečná I otevřela dvě třídy;  

- MŠ Slunečná II otevřela celkem čtyři třídy, z toho dvě speciální;  

- MŠ Verdek pak otevřela jednu třídu.  

Zdroj: MŠ E. Krásnohorské Dvůr Králové nad Labem  
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Soukromá předškolní zařízení v našem městě 
V našem městě existují vedle předškolních zařízení zřizovaných městem i předškolní zařízení 

soukromých zřizovatelů. 

Druhý rok svého provozu zahájilo v novém školním roce soukromé předškolní 

zařízení „Mateřinka Emilka“, které vede Spolek péče o rodinu pod vedením paní Staňkové 

a které má dle zápisu zapsáno třináct dětí.  

Letošní novinkou je pak mini školka „Luční koníci“, jejíž působiště je v areálu „Nový 

svět“. Povede ji Daniela Hoblová a v tomto školním roce ji budou navštěvovat čtyři děti ve 

věku od tří do šesti let. 

Zdroj: informace soukromých mateřských škol ve Dvoře Králové nad Labem  

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Zmírnění „pamlskové vyhlášky“ 
Nový školní rok přinesl také zmírnění nepopulární ministerské vyhlášky, která výrazně snížila 

limity pro obsah tuku, cukru a soli v potravinách prodávaných ve školních bufetech 

a automatech, a tím de facto vedla k tomu, že velká většina školských zařízení tuto službu 

žákům a studentům zrušila. 

Upravená verze tzv. „pamlskové vyhlášky“ tak umožňuje nejen rozšířit nabídku 

pečiva, ale i šunky, sýrů apod., méně přísná pravidla platí také pro přípravu oblíbených 

obložených chlebíčků či baget. 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

 

Zkušební rozpočet 
Letos si základní školy poprvé vyzkoušejí spočítat svůj rozpočet podle nového systému 

financování. „Naostro“ by pak tento systém měly využívat od příštího školního roku. 

Nový systém spočívá v tom, že školy již nebudou financovány podle počtu dětí (jako 

doposud), ale na platy učitelů jim budou stanovovány finance podle toho, kolik potřebují 

odučit hodin. „Vydělat“ by na tomto novém systému financování tak měly především školy 

v menších obcích, jejichž školní zařízení navštěvuje menší počet dětí a v nichž je existence 

školy jednou z důležitých podmínek ovlivňujících to, zda zde i nadále budou žít rodiny 

s dětmi. 

Reforma měla „naostro“ platit již od tohoto školního roku, parlament ji ale na návrh 

Ministerstva školství o rok odložil. 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

 

Plavat se děti budou učit i letos 
I v letošním školním roce uhradí dopravu žákům prvního stupně na hodiny plavání 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Školy mají nyní tři měsíce na to, aby si 

požádaly o příslušnou dotaci na úhradu těchto nákladů. 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR  
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Prvňáčky přivítali v sedmi prvních třídách 
Základní školy ve Dvoře Králové nad Labem otevřely sedm prvních tříd, ve kterých v pondělí 

3. září 2018 učitelé přivítali 168 prvňáčků. 

Zápisy do 1. ročníku základních škol zřízených městem se pro školní rok 2018/2019 

konaly již na začátku dubna. K zápisům se dostavilo celkem 199 dětí, pro 31 z nich ale rodiče 

požádali o odklad povinné školní docházky (konkrétní počty žáků a tříd v jednotlivých 

královédvorských základních školách jsou uvedeny v kapitole Školství/Základní školy – 

v měsíci červnu této kroniky). 

Zdroj: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor školství, kultury a sociálních věcí 

 

Základní škola Schulzovy sady 

Škola otevřela tři první třídy 
Slavnostní přivítání nových prvňáčků a společné zahájení školního roku pro 

všechny první třídy (1. A, 1. B a 1. C) se uskutečnilo v pondělí 3. září 

v 8:00 hodin na školní zahradě pod budovou „B“ školy. 

Zdroj: ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem 

 

Změny v novém školním roce v důsledku rekonstrukce školy 
Rozsáhlá a nákladná rekonstrukce ZŠ Schulzovy sady za více než 70 milionů Kč je 

realizována za jejího provozu, proto bylo nutné provést ve školním roce 2018/2019 i změny 

v zajištění výuky žáků. V suterénu, v 1. a ve 2. nadzemním podlaží se i nadále bude vyučovat, 

třídy ze 3. nadzemního podlaží školy však bylo nutno přemístit do náhradních prostor. Část 

žáků (třídy 2. A; 2. B; 3. A; 3. B; 4. A; 4. B) se proto musela dočasně přestěhovat do prostor 

bývalé školy v Komenského ulici. V pondělí 3. září (první den nového školního roku) tak 

třídní učitelky uvedených tříd čekaly před 8. hodinou před budovou v Komenského ulici, aby 

„své“ žáky do těchto prozatímních prostor uvedly. 

Škola také, ve spolupráci se školní družinou a městskou policií, vytvořila potřebné 

podmínky pro bezpečnou cestu těchto žáků do školy, do školní jídelny a do družiny – sem 

budou děti přes frekventované komunikace docházet s pedagogickým doprovodem. S řadou 

změn a omezení se po dobu trvání stavby budou muset vypořádat také ostatní žáci 

a zaměstnanci školy v budově, která prochází rekonstrukcí. Během roku by však škola měla 

získat nové odborné učebny a další prostory v podkroví hlavní budovy i nad tělocvičnou 

včetně jejich kompletního vybavení, novou střechu, výtahovou věž k zajištění bezbariérového 

přístupu i novou konektivitu (připojení k internetu a základ moderní počítačové sítě), a to se 

za krátkodobé nepohodlí i zvýšená bezpečnostní opatření k zajištění bezpečnosti žáků určitě 

vyplatí. 

Kompletní přehled změn a organizačních úprav, které začátek nového školního roku 

přinesl žákům i pedagogům školy: 

‐ Žáci 1. ročníku byli slavnostně přivítáni v pondělí 3. září v 8:00 hodin na školní 

zahradě pod budovou „B“.  

‐ Žáci 1.–4. ročníku mohou od pondělí 3. září v době od 6:00 hodin využívat školní 

družinu. Děti budou odvedeny do budovy „A“ a do budovy v Komenského ulici. 
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‐ Žáci 5.–9. ročníku mohou od úterý 4. září v době od 6:30 do 7:35 hodin využívat 

počítačové učebny v budově „B“ (v přízemí). Vzhledem k tomu, že nelze využívat 

počítačové učebny v budově „A“, platí tato nabídka pro žáky ze tříd v obou budovách. 

‐ Třídy 2. A; 2. B; 3. A; 3. B; 4. A; 4. B budou ve školním roce 2018/19 navštěvovat 

budovu bývalé základní školy v Komenského ulici. 

Všechny žáky škola rovněž požádala o zvýšenou opatrnost při pohybu v okolí stavby 

v ulici Školní, zejména při vstupu koridorem do budovy „A“ (tedy do budovy, která prochází 

rekonstrukcí). 

Zdroj: ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem a www.mudk.cz 

 

Základní umělecká škola R. A. Dvorského 

„Radost stříhaná a sešitá“ 
ZUŠ R. A. Dvorského a Patchwork ve Dvoře Králové nad Labem uspořádaly 

ve školní galerii Otto Gutfreunda od pátku 14. září 2018 výstavu textilních 

prací Stanislavy Iglové. Vernisáž výstavy se v sále školy uskutečnila ve čtvrtek 13. září od 

18:00 hodin, slovem návštěvníky provedl Ladislav Peřina, na klavír zahrál Marek Iglo. 

Výstava potrvá do pondělí 15. října 2018. 

Zdroj: ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem 

 

STŘEDNÍ ŠKOLY 

Nové financování středních škol 
Také střední školy si v letošním školním roce poprvé – a zatím pouze „nanečisto“ – 

vyzkoušejí spočítat financování svého provozu podle nových kritérií. 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

 

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 
Studenti 3. ročníku obdrželi „Cenu sociálních služeb“ 

v kategorii „Dobrovolník v sociální oblasti“ 

Skupinu studentů třetího ročníku gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem 

s třídní profesorkou Pavlínou Flídrovou ocenil Královéhradecký kraj za činnost, které se 

věnují ve svém volném čase. Již druhým rokem se pravidelně scházejí s klienty 

královédvorského Domu s pečovatelskou službou a pořádají pro ně různé aktivity na 

trénování jejich paměti, hudební setkání, manuální dílny i společná grilování. 

Kromě toho jsou někteří z oceněných studentů členy organizačního týmu kampaně 

„Noc venku“, která si klade za cíl seznámit širokou veřejnost s problematikou života lidí bez 

domova. 

http://www.mudk.cz/
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Ocenění studentům předali zástupci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v rámci 

letošních oslav „Svátku seniorů“ v Hradci Králové na Pivovarském náměstí. 

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz  

 

Střední škola informatiky a služeb 

Dvůr Králové nad Labem 
„Sjezd absolventů školy 2018“ 

V sobotu 8. září 2018 se v našem městě uskutečnil Sjezd absolventů Střední školy informatiky 

a služeb. Na jeho konání pozval absolventy školy jeho současný ředitel, Petr Vojtěch, 

následujícími slovy: 

„Deset let uběhlo jako voda. Dívám se, co jsem napsal jako úvodní slovo na stejné akci před 

deseti lety. Vypůjčím si z toho textu jednu závěrečnou větu: Přáním všech současných učitelů 

i žáků je, aby si co nejvíce z Vás přijelo zavzpomínat, vidět se se svými spolužáky, učiteli, 

a zejména, aby se sjezd absolventů vydařil. Mojí odpovědností je, aby si budoucí čtenář 

zažloutlých listů našeho budoucího almanachu z roku 2008 třeba za 100 let řekl: ´V roce 

2008 škola prožívala dobré časy´. A v roce 2008 to byla pravda. V dalších letech si střední 

školy, tu naši nevyjímaje, prošly a stále procházejí jedním z nejsložitějších období dosavadní 

existence. Prudké snížení porodnosti v 90. letech minulého století se následně projevilo na 

počtu žáků, kteří přicházejí na střední školy. Ze sedmi tisíc žáků v našem kraji, kteří vstupují 

na střední školy, jsme se během několika let dostali na necelých pět tisíc. Došlo k velkým 

změnám v oborové struktuře škol v kraji dané změnou zájmu žáků, některé tradiční řemeslné 

obory zanikly, další školy se sloučily a slučují. Vzhledem ke společenskému vývoji a poptávce 

se některé obory v této době nově otevřely, včetně oborů, které se vyučovaly na naší škole. To 

vše dále zkomplikovalo již tak složitou situaci kolem počtu žáků. I v této nelehké situaci, která 

byla a je vzhledem k počtu žáků určitě nejsložitější od roku 1945, jsme se snažili školu 

v posledních deseti letech vylepšovat a modernizovat. Vybudovali jsme novou aulu, opravili 

budovu domova mládeže, jídelny a učebního pavilonu v ulici E. Krásnohorské. Vybudovali 

jsme novou cvičnou kuchyň, opravili budovu obchodní školy, všechny chodníky, ve třídách je 

nový nábytek, odborné učebny jsou nově vybavené, taktéž jsou nově vybavené chemické 

laboratoře, a tak bych mohl pokračovat… Spousta věcí je před námi – čeká nás kompletní 

rekonstrukce budovy průmyslovky (měla by začít na podzim 2018), a protože se hlásíme 

k odkazu slavné textilní průmyslovky, což možná potěší i spoustu textiláků mezi vámi, v jedné 

z dílen vznikne i nové muzeum textilního tisku! Část exponátů umístěných v Textilním muzeu 

v České Skalici by se měla přestěhovat k nám. V budově průmyslovky budeme dále opravovat 

chemické laboratoře, budovat nové učebny IT. V dalších budovách budeme vylepšovat 

odborné učebny pro nové obory.  

A co říci závěrem?  

Odhoďme na chvíli starosti a oslavme výročí školy, kde jste strávili několik let. 

Společně si připomeňme tu bezstarostnou dobu mládí, studentských rošťáren a celoživotních 

přátelství s vašimi spolužáky. Ať žije sjezd absolventů v roce 2018!  

Petr Vojtěch, ředitel školy“ 

  

http://www.kr-kralovehradecky.cz/
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Již od ranních hodin se tak 8. září do Dvora Králové nad Labem sjížděli absolventi školy 

z nejrůznějších míst naší republiky. Všechny budovy školy – na Wolkerově nábřeží, na 

Benešově nábřeží a v ulici Elišky Krásnohorské – byly od 10:00 do 18:00 hodin zpřístupněny, 

takže si třídy, odborné učebny, prostory internátu (ve kterých jsou ubytováni současní 

studenti) i další prostory mohli prohlédnout nejen bývalí žáci a učitelé školy, ale i široká 

veřejnost. 

Jednotlivé třídy pořádaly ve „svých třídách“ třídní srazy a ve 12:00 hodin byla 

v hlavní budově školy zahájena vernisáž výstavy, kterou pro všechny návštěvníky 

a absolventy připravilo Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem a na které bylo 

k vidění mnoho zajímavostí z historie školy, nechyběla ani prohlídka prostor, ve kterých 

vznikne unikátní „Textilní muzeum“. 

Ve 14:15 hodin se pak před budovou SŠIS na Wolkerově nábřeží začal řadit průvod, 

a to již tradičně podle jednotlivých studijních ročníků. Ten ve 14:30 hodin vyšel od školy 

směrem na náměstí T. G. Masaryka (vzhledem k uzavírkám v našem městě měl ale poněkud 

komplikovanou cestu, nemohl se pohybovat po komunikacích, neboť by tak dopravu v našem 

městě ještě více zkomplikoval, a musel tedy jít po chodníku). V 15:00 hodin všechny 

účastníky sjezdu pozdravil z balkonu městského úřadu starosta města Jan Jarolím. 

Na dvoře školy byl postaven velký stan, ve kterém si cca 200 návštěvníků mohlo 

posedět, zavzpomínat si na školní léta nebo se občerstvit v bufetu školy. Od 15:30 hodin zde 

bylo připraveno i „Country odpoledne“. 

V 19:00 hodin byl pak v aule školy zahájen večerní program – společenský večer pro 

absolventy školy – s hudbou a tancem. 

(Pozn.: „Výstava z historie školy a textilního průmyslu 1888–2018“, na jejímž vzniku se 

podílelo i královédvorské muzeum, byla po celé září, od 8:00 do 15:00 hodin ve dnech 

školního vyučování nebo po předchozí telefonické domluvě, otevřena v přízemí průmyslové 

školy na nábřeží Jiřího Wolkera a byla věnována 130. výročí  vzniku Textilní školy, 

110. výročí Obchodní školy a výročí 70. let od zahájení vzdělávání učňů v n. p. TIBA. Vstupné 

pro veřejnost bylo zdarma.). 

Zdroj: SŠIS Dvůr Králové nad Labem 

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Dům dětí a mládeže Jednička 
„Běh naděje“ 
Již 11. ročník humanitární akce, inspirované během Terryho Foxe nemocného 

rakovinou, se uskutečnil ve čtvrtek 6. září 2018. Jedná se o dobrovolnou akci 

spojenou s veřejnou sbírkou, je pořádán v ČR od roku 2008 a jeho účelem je absolvovat 

předepsanou trať a zároveň finančně přispět na výzkum rakoviny a léčbu dětských 

nádorových onemocnění. Účast přitom není žádným způsobem omezena, takže se může 

zúčastnit každý – od nejmenších dětí až po seniory – trať je možné absolvovat chůzí, během, 

na kole, na invalidním vozíku, na kolečkových bruslích, s kočárkem, se psem atd. 

Prezence účastníků se před budovou „B“ ZŠ Schulzovy sady konala od 10:00 do 

14:00 hodin, „Běh naděje“ vedl již tradičně prostředím Schulzových sadů. Celkově se ho 
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zúčastnilo 1 901 účastníků, na které po absolvování tratě čekalo osvěžení v podobě nápoje 

Ondrášovka, která je tradičním sponzorem této akce. Díky dobrovolným příspěvkům, nebo 

díky zakoupení reklamních předmětů „Běhu naděje“, které byly nabízeny u prezencí, se 

konečná vybraná částka „vyšplhala“ na 38.142 Kč, což je zatím nejvíce, co se kdy ve Dvoře 

Králové nad Labem v rámci této humanitární akce podařilo vybrat. 

Zdroj: z příspěvků T. Dobiášové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku 

upravila kronikářka 

 

„Den jazyků“ 
Evropský den jazyků se každoročně slaví 26. září a jeho cílem je nejen oslava jazykové 

rozmanitosti v Evropě, ale i podpora znalosti většího počtu jazyků. Dům dětí, ve spolupráci 

s organizací KURO Hradec Králové, ho oslavil akcí, určenou pro základní školy, s podtitulem 

„po celé Evropě se domluvím anglicky“. 

Na dva dny – úterý 25. a středu 26. záři – se „Jednička“ proměnila v jedno velké 

turistické centrum. Během dvouhodinového programu, probíhajícího pouze v anglickém 

jazyce, se žáci druhého stupně zdejších škol mohli dozvědět spoustu zajímavostí. 

Essi z Finska studenty provedla iglú a sněžnými hotely; Ital Francesco žáky pozval na 

typické italské pokrmy; Elisabeth anglicky vyprávěla o dánských Vánocích; Katja ze 

Slovinska o jiné typické slavnosti, a to Kurentovanje; Marion z Francie děti pozvala na 

kouzelné místo Mont-Saint-Michel a Elina představila lotyšské oslavy letního slunovratu. 

Žáci si tak v praxi vyzkoušeli komunikaci s cizinci v anglickém jazyce, což pro ně 

jistě byla velmi zajímavá zkušenost. 

Zdroj: z příspěvku A. Huškové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku 

upravila kronikářka 

 

ZPRÁVY ZE SPORTU 

Krasobruslařský klub 

Dvůr Králové nad Labem, z. s. 

Škola bruslení 
Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem nabízel v září všem milovníkům bruslení 

možnost přihlásit se do školy bruslení pro dospělé (KRASO 15+). 

První hodina začala v neděli 30. září 2018, další lekce čekají na bruslaře každou neděli 

v odpoledních nebo večerních hodinách, poslední lekce je plánována na neděli 3. března 

2019.  

Škola bruslení je určena všem, kterým je patnáct a více let – díky podpoře 

Královéhradeckého kraje a města Dvůr Králové nad Labem je výuka pro všechny studenty do 

26 let zdarma. Cena permanentky pro ostatní zájemce pak činí 1.000 Kč. 

Účastníky čeká výuka základů bruslení a krasobruslení – lektory jsou členové klubu, 

základy interpretačního bruslení (včetně párového), soutěže, Mikulášská besídka a další akce 

spojené s bruslením. 

Zdroj: Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem, z. s. 
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HC Rodos Dvůr Králové nad Labem 

Akce „Týden hokeje“ 
„Týden hokeje“ je série sportovních akcí pro děti ve věku 4–8 let 

(a jejich rodiče), kterým se tak naskýtá unikátní příležitost seznámit se s hokejovým 

prostředím. Pro děti je připraven zábavný program na ledě i mimo něj, rodiče pak mohou 

získat podrobné informace o tom, co vše „obnáší“ mít doma malého hokejistu a jaký je přínos 

ledního hokeje pro fyzický a osobnostní rozvoj dětí. Pro účastníky „Týdne hokeje“ je 

připravena i další výhoda. Každé dítě, které se na akci přihlásí do projektu „Pojď hrát hokej“ 

a klub ho následně zaregistruje do Českého svazu ledního hokeje, z. s. (Český hokej), získá 

poukaz v hodnotě 1.500 Kč na nákup hokejové výstroje od CCM. Akce „Týden hokeje“ se 

v rámci projektu „Pojď hrát hokej“ koná po celé České republice již počtvrté a celkově již 

popáté. Díky uskutečněným ročníkům tak první zkušenosti s ledním hokejem získalo téměř 

16 tisíc dětí. 

Jedinečnou příležitost vyzkoušet si zdarma, jaké to je být hokejistou, tak měly na 

královédvorském ledě, díky HC RODOS Dvůr Králové nad Labem, ve čtvrtek 20. září 2018 

i všechny děti ze Dvora Králové nad Labem a okolí, a to bez rozdílu dovednosti v bruslení. 

Na akci si děti měly přinést brusle, helmu a rukavice (stačila i lyžařská helma a rukavice), 

vítány byly také chrániče loktů a kolen pro in-line bruslení. Kdo vybavení neměl, mohl se 

obrátit na oddíl s žádostí o zapůjčení vybavení přímo na místě. 

Kromě zážitku v podobě prvních krůčků na ledě si každé z přihlášených dětí odneslo 

domů i zajímavý hokejový dárek. 

Zdroj: HC Rodos Dvůr Králové nad Labem a www.pojdhrathokej.cz, sekce „Týden hokeje“ 

 

TS Attitude Dvůr Králové nad Labem 
„Attitude Challenge 2018“ 
Ani nepříznivé počasí – teploty okolo čtrnácti stupňů a déšť – neubraly nic na 

výkonech více než sedmdesáti atletů, kteří se v sobotu 1. září 2018 sjeli na 

královédvorské Tyršovo koupaliště, aby zde změřili své síly ve čtvrtém 

ročníku sportovních závodů „Attitude Challenge“, které se zde uskutečnily pod záštitou 

starosty našeho města. 

Zdroj: „Attitude Challenge 2018“ 

 

„MOWE – festival zdraví a sportu 2/2018“ 
Ti, kteří nejen rádi sportují, ale chtěli se o svém těle dozvědět i spoustu zajímavých informací, 

mohli navštívit v sobotu 8. září 2018 „MOWE – festival zdraví a sportu 2/2018“. 

Konal se na Slovanech a v 10:00 hodin ho zahájil „Workshop o (ne)obouvání… aneb 

jak můžeme ovlivnit zdravý vývoj nohou“, na kterém si prostřednictvím bosé chůze účastníci 

ukázali, jak je možné komplexně vnímat své tělo a jak vady nohou ovlivňují postavení těla, 

chůzi a celkově pohybový aparát. Součástí workshopu byla i přednáška o tom, jak (a proč) má 

vypadat obuv pro dospělé a jak pro děti, a procvičování nohou. 

Od 10:00 do 14:00 hodin následovala „Analýza složení těla“ – vážení na profesionální 

digitální váze Tanita, která nabízí špičkové možnosti vážení a analýzy těla, včetně možnosti 

http://www.pojdhrathokej.cz/
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analyzovat pět částí těla separátně – obě paže, obě nohy a trup. Dokáže měřit příjem kalorií, 

metabolický věk, hodnoty viscerálního tuku či váhu kostí a další hodnoty. 

Od 11:00 hodin čekal účastníky „Workshop o kineziotapingu“ a od 11:30 hodin 

„Lekce SM metoda“ – metoda nejlepší prevence, léčby a regenerace páteře a pohybového 

aparátu. Lekci s názvem SM metoda (S – stabilní, tedy pevná, M – mobilní, tedy pohyblivá 

páteř) vedla zkušená lektorka a rehabilitační pracovnice Helena Tlachačová, která účastníky 

provedla základními cviky a vysvětlila jim, jakým problémům mohou pomocí cvičení této 

metody předejít. 

Od 13:00 hodin se konal „Kruhový trénink, TRX“. Lekci, určenou pro všechny 

věkové kategorie od 12 let, pro začátečníky i zkušené sportovce, vedl certifikovaný trenér 

Roman Rulf.  

Ve 14:00 hodin následoval „Hip hop“ s brazilským tanečníkem a lektorem Nobru, 

který vyučuje v největších tanečních studiích v Praze a na největších tanečních akcích po celé 

Evropě a který vyhrál řadu battlů a tanečních soutěží v České republice i v Brazílii. 

Od 15:00 hodin čekala účastníky lekce Pole dance s profesionální tanečnicí Terezou 

Kobrlovou, nebo lekce „Funkčního fitness“ s Romanem Rulfem a v 16:00 hodin lekce 

bojového umění MMA. 

Celý den se také konaly soutěže pro děti i dospělé, ve kterých mohli všichni získat 

zajímavé ceny. 

Zdroj: TS Attitude Dvůr Králové nad Labem 

 

Klub českých turistů Dvůr Králové nad Labem 

„Podzimním Královédvorskem“ 
Patnáctý ročník turistického pochodu „Podzimním Královédvorskem“ se 

konal i v rámci připomenutí „120. výročí turistiky ve Dvoře Králové n. L.“ 

a „130. výročí turistiky v celé ČR“. Místem startu i cílem byly v sobotu 8. září prostory 

Pivovarské restaurace Tambor a nádvoří pivovaru. 

Start byl od 7:00 do 10:00 hodin, cíl do 17:00 hodin. Připraveny byly pěší trasy 

v délce 8, 15, 25 a 35 kilometrů a cyklotrasy v délce 15, 30 a 50 kilometrů. Startovné pro děti 

činilo 10 Kč, pro dospělé 20 Kč, trasy byly postaveny i pro vyznavače geocachingu. 

V cíli každý účastník obdržel tradiční koláč, pamětní diplom a suvenýr. 

Zdroj: Klub českých turistů Dvůr Králové nad Labem 

 

Tyršův plavecký klub 

5. ročník cross-triatlonu Death Game překvapil i pořadatele 
Letos netradičně – až v neděli 2. září od 8:30 hodin – byl v našem městě zahájen jubilejní 

5. ročník cross-triatlonu Death Game, který od roku 2014 pořádá plavecký klub a kterého se 

v letošním roce zúčastnila patnáctka sportovců. Výborná úroveň překvapila i organizátory 

a přinesla zajímavé boje o první místo. 
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Závod se skládá z 800 m plavání v bazénu na Tyršově koupališti, pokračuje 

cyklistickou částí v délce 15 km přes Lipnici, Bílou Třemešnou a Hotel Pod Zvičinou pod 

sjezdovku na Zvičině, kterou musí závodníci s kolem vyšlapat. Následuje sjezd z vrcholu 

Zvičiny lesem k Hotelu Pod Zvičinou a z Bílé Třemešné účastníci doběhnou 3,5 km na konec 

hráze vodního díla Les Království. Startovné je dobrovolné. 

I přes dvě lehká zranění triatlon dokončili všichni závodníci. Trať byla letos mokrá, 

protože celou noc před závodem vydatně pršelo. Organizátorům tak déšť, na který všichni 

ostatní netrpělivě čekali, přidělal starosti hlavně u sjezdové části mezi vrcholem Zvičiny 

a Hotelem Pod Zvičinou. 

Letošním vítězem závodu se stal Marek Munzar (s časem 1:17:05 hod.), vítěz prvních 

tři ročníků. Na druhém místě se umístil Jan Šeberka (s časem 1:19:17 hod.), který si 

s Munzarem vyměnil místo po svém loňském vítězství. Třetí skončil Tomáš Kudrna, který 

závod dokončil i s tržnou ranou na koleni. V kategorii žen zcela excelovala Kateřina 

Holubová (s časem 1:35:08 hod.), nová držitelka ženského rekordu závodu. 

Zdroj: Tyršův plavecký klub Dvůr Králové nad Labem 

 

Cyklistický oddíl Carla.Kupkolo.cz 

Dvůr Králové nad Labem 
Druhý závod „Na kole Schulzovými sady“ 
Ve čtvrtek 20. září 2018 se v Schulzových sadech uskutečnil od 14:30 hodin 

druhý závod pro děti z královédvorských škol i ze škol z okolních obcí „Na kole Schulzovými 

sady“, startovné bylo opět zdarma. 

V šesti věkových kategoriích, včetně odrážedel, soutěžilo rekordních 128 dětí, které si 

i díky pěknému počasí užily nejen závody, ale také doprovodné programy. Ty pro ně již 

tradičně připravil DDM Jednička, malí i velcí návštěvníci mohli rovněž obdivovat umění Jana 

Kunce na jeho jednokolce. 

Po vyhlášení nejlepších cyklistů v 16:20 hodin, na závěr celého odpoledne, 

následovala tombola, ze které si cenu odnesl opravdu každý. 

Zdroj: Carla.Kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem 

 

SAFARI PARK DVŮR KRÁLOVÉ 

Cestovatelské přednášky v Safari Parku 
Ve čtvrtek 27. září byl v Galerii Tengenenge zahájen další cyklus 

cestovatelských přednášek. Ty budou pořádány každý poslední čtvrtek 

v měsíci, vždy od 18:00 hodin, vstupné zdarma. 

  



309 

 

„Zvíře není věc“ 
Galerie Tengenenge byla ve čtvrtek 20. září 2018 od 16:00 hodin místem, kde se uskutečnila 

vernisáž výstavy vybraných dětských prací XIV. ročníku výtvarné soutěže „Zvíře není věc“. 

Součástí vernisáže bylo i předání cen oceněným malým výtvarníkům. 

Výtvarnou soutěž vyhlašuje Hankův dům ve spolupráci se Safari Parkem Dvůr 

Králové, pod patronací starosty města Ing. Jana Jarolíma, který se vernisáže osobně zúčastnil 

a oceněným výtvarníkům předal diplomy. 

V letošním ročníku porota v čele s předsedou Ing. arch. Otou Černým a členy 

Mgr. Ivanou Černou (ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem), Jiřím Holanem 

(výtvarníkem), Jitkou Mašínovou (výtvarnicí Safari Park Dvůr Králové), Hanou Pfeiferovou 

(učitelkou výtvarné výchovy na ZŠ Podharť) a Vandou Kotíkovou (z Výtvarného kroužku 

Hankův dům), hodnotila 877 prací z 51 škol různých typů z celé naší republiky, a to 

v různých kategoriích. Soutěže se zúčastnili soutěžící z mateřských škol, základních škol, 

základních uměleckých škol, ze speciálních a praktických škol i z různých ústavů. 

Královédvorské děti získaly umístění v následujících kategoriích: 

I. kategorie – Mateřské školy: 2. místo Jakub Novák z VK Hankův dům; 

II. kategorie – ZŠ 1.–3. třída: 1. místo – Adam Ježek z VK Hankův dům; 2. místo – Eduard 

Kvášovský ze ZŠ Podharť; 3. místo – Jakub Erlebach z VK Hankův dům a Sabina Bořková ze 

ZŠ Podharť; 

III. kategorie – ZŠ 4.–6. třída: 2. místo – Jaroslav Klička ze ZŠ Podharť; 

ZUŠ – I. kategorie 1.–3. ročník: 3. místo – Ondřej Holan ze ZUŠ R. A. Dvorského; 

ZUŠ – III. kategorie 7.–9. ročník: 2. místo – Barbora Heřmanová ze ZUŠ R. A. Dvorského; 

ZUŠ – IV. kategorie 15– 19 let: 2. místo – Andrea Haková ze ZUŠ R. A. Dvorského. 

Cenu poroty získaly „Mikroorganismy“ kolektivu ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad 

Labem. 

V kategorii „Keramika“ – objekty kolektivu dětí ze školní družiny ZŠ Podharť Dvůr Králové 

nad Labem. 

Výstavu si návštěvníci mohli prohlédnout od pátku 21. září do pátku 19. října 2018 vždy od 

10:00 do 17:00 hodin.  

Zdroj: Safari Park Dvůr Králové 

 

DALŠÍ UDÁLOSTI VE MĚSTĚ A V JEHO OKOLÍ 

Královédvorský chrámový sbor 

Dvůr Králové nad Labem, z. s. 
Koncert ke 100. výročí vzniku Československé republiky v kostele 

sv. Jana Křtitele 
Třetí zářijovou neděli, 16. září 2018, se prostor kostela sv. Jana Křtitele rozezněl 

v 16:00 hodin zvuky varhan a zpěvem Královédvorského chrámového sboru. 

Pod záštitou starosty města Jana Jarolíma a u příležitosti oslav 100. výročí vzniku naší 

republiky se zde konal slavnostní koncert, sestavený ze skladeb převážně českých autorů, 
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který navázal na tradici zářijových koncertů, uvádějících vždy premiérovou skladbu 

významných českých soudobých skladatelů. 

Posluchači si mohli vychutnat hru na varhany v interpretaci předního českého 

varhaníka Pavla Černého (pedagoga pražské AMU a brněnské JAMU) v sólových skladbách 

Johanna Sebastiana Bacha, Antonína Dvořáka a K. F. Pitsche i zpěv Královédvorského 

chrámového sboru pod vedením Víta Havlíčka (hudebního teoretika, varhaníka a pedagoga 

pražské AMU). 

Zazněly skladby Jana Dismase Zelenky, Antona Brucknera, Antonína Dvořáka, 

Bedřicha Smetany, Georga Friedricha Händela a dalších. Vyvrcholením programu byla 

premiéra skladby „A to je ta krásná země“ profesora Pražské konzervatoře Eduarda Douši, 

které se autor osobně zúčastnil. Skladba vznikla na text stejnojmenné básně generála Rudolfa 

Medka ze sbírky Lví srdce, která byla poprvé publikována v roce 1919. Eduard Douša báseň 

zhudebnil na popud Víta Havlíčka a věnoval ji Královédvorskému chrámovému sboru. 

Zdroj: Královédvorský chrámový sbor, z. s., Dvůr Králové nad Labem 

 

Junák – český skaut, středisko Zvičina 

Dvůr Králové nad Labem, z. s. 

„Daruj svému dítěti zážitky na celý život“ 
Při příležitosti oslav 100. výročí vzniku naší republiky uspořádalo středisko 

královédvorských skautů ve své skautské vile „Zlatnička“ v ulici Plk. Švece 

v sobotu 8. září 2018 od 14:00 do 17:00 hodin „Den otevřených dveří“, v rámci kterého si 

návštěvníci – široká veřejnost i bývalí skauti – mohli prohlédnout celou vilu. Pro děti byly 

připraveny hry, rukodělná činnost a soutěže. 

Zdroj: Junák – český skaut, středisko Zvičina Dvůr Králové nad Labem, z. s. 

 

Hasičský záchranný sbor České republiky 
Únik plynu u oční školy 
Ve středu 5. září došlo ve 14:24 hodin při výkopových pracích v ulici 

Čelakovského k narušení plynového potrubí a tedy k úniku nebezpečných 

látek. Na místě musela zasahovat profesionální jednotka hasičů ze stanice 

Dvůr Králové nad Labem, které se společně s energetiky podařilo únik plynu 

zastavit. Během zásahu nedošlo ani ke zranění osob, ani k jejich ohrožení. Uvedené stavební 

práce souvisejí s rekonstrukcí malé okružní křižovatky u oční školy. 

 

Požár dřevní hmoty 
Profesionální hasiči ze Dvora Králové nad Labem společně s jednotkou dobrovolných hasičů 

z Hajnice zasahovali v úterý 11. září v pozdních odpoledních hodinách v Hajnici při požáru 

dřevního odpadu. Hořelo na pozemku firmy, která se zabývá zpracováním dřeva na topení. 

Požár se naštěstí nikam dále nerozšířil, takže celá událost se obešla beze škody. 

Zdroj: HZS Královéhradeckého kraje  

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=702153&x=800&y=599&hash=7149fc351594ff5523091c8917f8a380&ratio=1
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Sbor dobrovolných hasičů Verdek a Osadní výbor Verdek 
Svatováclavské posvícení 
Sbor dobrovolných hasičů a Osadní výbor ve Verdeku uspořádaly v sobotu 8. září 2018 od 

15:00 hodin na prostranství za horní lávkou u splavu na Labi „Svatováclavské posvícení“. 

Hudební produkci zajistil Pavel Lár, nechybělo bohaté občerstvení, součástí akce byly 

i požární útoky malých hasičů a překvapení v maskách. 

Zdroj: Sbor dobrovolných hasičů Verdek a Osadní výbor Verdek 

 

Farní charita Dvůr Králové nad Labem – 

Centrum pro rodinu Klubko 

Beseda o náhradní rodinné péči 
Součástí besedy, která se uskutečnila ve středu 26. září od 17:00 hodin 

v Městské knihovně Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem a byla určena „všem, kterým děti 

příliš rychle vyrostly a osamostatnily se, nebo mají doma příliš ticho a prázdno“, bylo 

i promítání krátkého dokumentu z cyklu „Rodiče napořád“ a možnost pohovořit si s pěstouny, 

blíže se seznámit s jejich nelehkým posláním a poznat i jejich problémy. 

Zdroj: Centrum pro rodinu Klubko, Farní charita Dvůr Králové nad Labem 

 

Domov sv. Josefa v Žirči 

„Den všech“ 
Pestrý program byl připraven v areálu Domova sv. Josefa v sobotu 1. září 2018.  

Paya May a David Jakubec; TS Attitude; Footbag Freestyle show; mažoretky; 

ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem – hudební skupina Silmaril; 

Marta a Rasputin; Ladislav Angyal (Laci ze Superstar 2018) či Khattya – ti 

všichni návštěvníkům akce vytvořili příjemnou atmosféru. 

Nechyběl ani bohatý doprovodný program – tvořivé dílny; bosá turistika; poznávání 

lesního světa; tvoření z ovčí vlny; žonglovací workshop; projížďky na koni; hlavolamy; 

malování na obličej; softbal; tvoření z barevných písků; obří bubliny; taneční dílna; Airbrush 

tetování; nutriční poradenství; květinová dílna; kuličková dráha a mnoho dalšího. Vstupné 

bylo dobrovolné, výtěžek z akce byl věnován na dobročinné účely. 

 

Konference v Domově sv. Josefa pro odborníky i laickou veřejnost 
Domov sv. Josefa a MS rehab, z. s., uspořádaly v pátek 7. a v sobotu 8. září 2018 již 3. ročník 

konference s názvem „Komplexní péče u osob s těžkým neurologickým poškozením hybnosti 

(nejen) vlivem roztroušené sklerózy (RS)“. Program konference byl, jak je uvedeno, rozdělen 

do dvou dnů. V pátek 7. září byl věnován zdravotnickým pracovníkům z řad odborné 

veřejnosti, v sobotu 8. září pak byl určen široké veřejnosti z řad příbuzných, přátel, laických 

pečovatelů a v neposlední řadě i pacientů s roztroušenou sklerózou. 
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Rámcový program každého dne konference: 

V 9:15 hodin konferenci zahájil Mgr. Dominik Melichar, vedoucí Domova sv. Josefa v Žirči 

(DSJ). Následoval výklad lékaře k dané problematice (symptomatická terapie) a seznámení se 

se sociálními a zdravotními službami DSJ. Od 11:00 do 12:45 hodin byl účastníkům 

představen komplexně DSJ v Žirči a také pohledy fyzioterapeuta a ergoterapeuta na různá 

témata. Odpoledne si posluchači vyslechli informace logopeda, týkající se poruch polykání; 

i psychoterapeuta (na různá témata z oblasti jeho činnosti); fyzioterapeut se pak ve své 

přednášce zabýval problematikou pádů a poruch rovnováhy pacientů. Následovalo seznámení 

se blíže s „Nadačním fondem Impuls“, „Nadací Jakuba Voráčka“ a „Nadačním fondem 

Bělobrádek“ a přítomným se představil i MS rehab, z. s. 

Místem setkání byla bezbariérová „Podkrovní galerie Damián“ v Domově sv. Josefa. 

Zdroj: www.domosvatehojosefa.cz 

 

„Bylinkobraní“ 
Odpolední festival bylinek mohli návštěvníci navštívit v žirečském areálu v sobotu 15. září od 

14:00 do 20:00 hodin. Součástí této mimořádné akce byly prodejní trhy, workshopy („Bylinky 

v kuchyni i domácí lékárničce“; „Staňte se architektem své bylinkové zahrádky“ a „Tajemství 

přírodní bylinkové kosmetiky“), barmanská show, ochutnávky kulinářských specialit 

i vystoupení kapel YANOIR a NAPOHODU. 

Zdroj: Domov sv. Josefa v Žirči 

 

„4. Královédvorské vinařské slavnosti“ 
Milovníci dobrého vína si „přišli na své“ na „4. Královédvorských vinařských slavnostech“ 

v sobotu 22. září 2018. Konaly se v aule SŠIS na nábřeží Jiřího Wolkera od 11:00 hodin a na 

všechny čekala ochutnávka moravských vín za přítomnosti vinařů, svatební koláčky, 

škvarková pomazánka, sýry a další občerstvení včetně bezplatné ochutnávky burčáku, na 

slosovatelné vstupenky bylo možné vyhrát i zajímavé ceny. 

Zdroj: vlastní akce 

 

Devadesát let od otevření dětské Ozdravovny Království 
V sobotu 29. září 2018 se od 10:00 do 14:00 hodin, při příležitosti připomenutí 90. výročí 

založení, uskutečnilo setkání návštěvníků v areálu Ozdravovny Království. Ta byla pod 

názvem ozdravovna „Dětský ráj“ uvedena do provozu 1. června 1928 Okresní nemocenskou 

pojišťovnou ve Dvoře Králové nad Labem a byla první dětskou ozdravovnou v Čechách. 

Dalším „výročím“ je i skutečnost, že ozdravovna již deset let (od roku 2008) pečuje 

o ohrožené děti. 

Pro dětské návštěvníky byla v sobotu připravena cesta „Pohádkovým lesem“, 

s plněním drobných úkolů na poznávací stezce areálem ozdravovny, zahrát si mohly i na dvou 

hracích plochách. Dospělí si mohli prohlédnout celý areál a všichni si pak mohli opéct 

donesené uzeniny. 

Zdroj: Ozdravovna Království 

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

Počasí v měsíci září 
Letošní zářijové počasí bylo „jako na houpačce“. Na začátku měsíce se návštěvníci vodních 

ploch ještě běžně koupali a opalovali a 10. září hlásily meteostanice, že již třetí den po sobě 

padají teplotní rekordy. Dosavadní maxima pro 10. září překonalo 46 stanic, které počasí 

sledují minimálně 30 let. Nejtepleji bylo ve Středočeském kraji, nejvyšší teplotu již tradičně 

naměřili v Řeži u Prahy, kde se teploměr „vyšplhal“ na +31,8 °C. Teplotu více než +31 °C 

kromě Řeže naměřily také další středočeské stanice – Tuhaň, Neumětely a Dobřichovice. 

V Praze – Na Karlově – bylo naměřeno +31,2 °C. 

Českou republiku, tak jako velkou část Evropy, ale v noci z neděle 23. na pondělí 

24. září zasáhla bouře Fabienne, která způsobila nejen velké hmotné škody (naštěstí při ní 

v naší republice nebyly zaznamenány žádné ztráty na životech), ale i další výkyvy počasí 

a silný pokles teplot. 

I ve druhé polovině měsíce teploty dosahovaly hodnot vysoko nad +20 °C, během noci 

z úterý 25. na středu 26. září však byly na 95 stanicích v naší republice naměřeny teploty 

rekordně nízké, na několika stanicích dokonce nejnižší za posledních 30 let (na Šumavě 

naměřili teplotu -10,7 °C!!!). 

V pondělí 24. září v Krkonoších padal sníh, který ale neměl dlouhého trvání a vzápětí 

roztál, ve středu 26. září napadl sníh i v Beskydech. 

Minimální teploty se v září 2018 pohybovaly v našem městě od -2,0 °C (ve středu 

26. září 2018) do +11,0 °C (v úterý 25. září 2018). 

Maximální teploty dosahovaly v září rozmezí od +15,7 °C (v pondělí 3. září 2018) do 

+28,3 °C (ve středu 12. září 2018). 

Od soboty 22. září došlo k výraznějšímu poklesu teplot s výjimkou pátku 28. září, kdy 

se teplota „vyšplhala“ na příjemných +20 °C. 

Zdroj: meteostanice Gymnázia Dvůr Králové nad Labem 

 

TEPLOTY V ZÁŘÍ 2018 

DATUM Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota 

1.9.18 + 12,7 °C + 14,3 °C + 15,1 °C 

2.9.18 + 12,9 °C + 17,9 °C + 24,7 °C 

3.9.18 + 15,7 °C + 19.3 °C + 22,2 °C 

4.9.18 + 13,8 °C + 19,2 °C + 23,6 °C 

5.9.18 + 10,7 °C + 17,7 °C + 27,0 °C 

6.9.18 + 10,3 °C + 17,3 °C + 24,7 °C 

7.9.18 + 8,9 °C + 16,8 °C + 24,1 °C 

8.9.18 + 11,1 °C + 16,8 °C + 21,5 °C 
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TEPLOTY V ZÁŘÍ 2018 

DATUM Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota 

9.9.18 + 7,4 °C + 15,4 °C + 23,2 °C 

10.9.18 + 9,3 °C + 17,5 °C + 24,3 °C 

11.9.18 + 13,6 °C + 18,4 °C + 24,4 °C 

12.9.18 + 9,3 °C + 18,6 °C + 28,3 °C 

13.9.18 + 14,9 °C + 19,0 °C + 26,0 °C 

14.9.18 + 12,4 °C + 14,3 °C + 16,4 °C 

15.9.18 + 8,0 °C + 14,1 °C + 19,6 °C 

16.9.18 + 5,2 °C + 13,1 °C + 21,5 °C 

17.9.18 + 6,7 °C + 15,1 °C + 24,7 °C 

18.9.18 + 9,2 °C + 18,1 °C + 27,0 °C 

19.9.18 + 10,6 °C + 18,2 °C + 26,5 °C 

20.9.18 + 10,5 °C + 18,7 °C + 28,1 °C 

21.9.18 + 10,3 °C + 18,7 °C + 27,2 °C 

22.9.18 + 9,3 °C + 11,6 °C + 14,1 °C 

23.9.18 + 9,9 °C + 11,8 °C + 14,6 °C 

24.9.18 + 5,3 °C + 7,4 °C + 11,2 °C 

25.9.18 + 1,1 °C + 6,3 °C + 11,0 °C 

26.9.18 - 2,0 °C + 6,0 °C + 14,0 °C 

27.9.18 + 3,9 °C + 9,9 °C + 17,9 °C 

28.9.18 + 2,9 °C + 11,4 °C + 20,0 °C 

29.9.18 + 1,1 °C + 7,8 °C + 15,0 °C 

30.9.18 - 0,7 °C + 7,1 °C + 16,2 °C 

 

Bouře Fabienne zasáhla střední Evropu 
Českou republiku v noci z neděle 23. na pondělí 24. září zasáhla bouře Fabienne, která byla 

svoji intenzitou srovnatelná i s nejhoršími bouřemi posledních let – s orkánem Kyrill nebo 

s bouří Emma.  

Vítr v České republice měl sílu orkánu. Vyvracel stromy, desetitisíce domácností 

odřízl od elektrické energie. Hasiči vyjeli celkem k 1 270 událostem (pro srovnání orkán 

Herwart, který se přes Českou republiku přehnal loni v říjnu, způsobil 7 309 mimořádných 

událostí), na jejich likvidaci se podílelo 674 profesionálních jednotek. Celkový počet 

událostí tak byl o 316 % vyšší oproti dlouhodobému průměru. V 8:10 hodin ráno dosahovaly 
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nárazy větru na hřebenech hor i přes 30 m/s (Krušné hory do 33 m/s, na Sněžce naměřili 

přes 35 m/s, což je přes 120 km/hod., přičemž od 118 km/hod. už jde podle Beaufortovy 

stupnice o orkán). 

Nejvíce byly zasaženy kraje Středočeský, Jihočeský a Plzeňský. Na několika tratích 

stály kvůli popadaným stromům vlaky, spadané větve nebo stromy komplikovaly dopravu i na 

silnicích. Desítka tratí byla po páté hodině ranní ještě neprůjezdná. O pět hodin později ale 

vlaky podle webu Českých drah nejezdily již pouze mezi Strakonicemi a Katovicemi. Bez 

proudu bylo v neděli pozdě v noci přes 140 tisíc domácností, kolem pondělní desáté hodiny 

ranní energetici evidovali bez proudu ještě zhruba 16 tisíc odběrných míst.  

V plzeňské části Radobyčice odnesl vítr zhruba dvousetkilogramový zahradní domek, 

který skončil mimo zahradu na silnici, kde blokoval provoz. Dva lidé byli v osadě u Hluboček 

na Olomoucku zraněni po pádu stromu na chatu. 

V Německu se obětí bouře stala 78letá žena, na kterou v bavorském kempu v neděli 

večer spadl strom, žena na místě zemřela. Strom, vyvrácený orkánem v Epfenbachu na 

jihozápadě Německa, spadl v neděli večer na automobil a zranil v něm čtyřletého chlapce, 

který je v ohrožení života. V Polsku bylo bez proudu 160 tisíc lidí. 

Dvůr Králové nad Labem měl v tomto případě velké štěstí. Zasáhl jej pouze silný vítr, 

který způsobil popadání větví a na řadě míst zničil i úrodu ovoce, nezpůsobil ale žádné jiné 

velké škody. 

Zdroj: ČT24 a situace ve Dvoře Králové nad Labem 

 

ZAJÍMAVOSTI Z DOMOVA 

V oběhu jsou nové bankovky v nominální hodnotě 100 a 200 Kč 
Ve středu 5. září 2018 uvedla Česká národní banka do oběhu nové vzory bankovek 

v nominální hodnotě 100 a 200 Kč, které nahradí bankovky z druhé poloviny devadesátých 

let. Původní vzhled bankovek se nezměnil, nové bankovky ale mají jednak posílené 

bezpečnostní prvky proti padělání, jednak umožní snadnější zpracování na technických 

zařízeních. Starší vzory zůstanou i nadále v platnosti, postupně ale budou nahrazovány 

bankovkami novými. Kompletní výměna by měla trvat tři a půl roku. Vydání bankovek je 

součástí dlouhodobého programu zvyšování ochrany českých bankovek, dle sdělení ředitele 

„sekce peněžní a platebního styku“ se výrobní cena jedné nové bankovky pohybuje okolo 

2 Kč. 

V současné době je v oběhu 458 milionů bankovek za zhruba 578 miliard Kč. Na 

jednoho obyvatele tak připadá 43 bankovek. 

Stokorunových bankovek je 62,2 milionu a dvousetkorunových bankovek 

62,3 milionu. Jde tak o třetí a čtvrtou nejfrekventovanější bankovku. Největší podíl v oběhu 

ale mají tisícikorunové bankovky, kterých je 138,2 milionu. 

Zdroj: Česká národní banka 
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FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ A AKCÍ 

Září 2018 

„Aš po Už/horod“ 
Akci připravil Ateliér textilní tvorby Uměleckoprůmyslového musea Praha a přednášky 

i  výstavy ilustrovaly osudy významných podnikatelských rodin, které stály u založení první 

republiky a které jsou propojeny se současnou uměleckou tvorbou. Naše město zde bylo 

zastoupeno rodinou Sochorových, jedněmi ze zakladatelů místní textilní tradice, která naše 

město v předválečném, ale i poválečném, a dokonce i krátce v porevolučním období proslavila 

daleko za hranicemi našeho města i naší země. 

Světoznámý královédvorský textilní podnik Sochorovy rodiny byl za války „zabrán“ Němci 

a přeměněn na zbrojní výrobu. Po skončení druhé světové války byl podnik znárodněn 

a textilní výroba v něm byla obnovena. Roku 1946 se stal součástí národního podniku Textilní 

tiskárny, úpravny a barevny, který o dva roky později začal používat název TIBA. Její výrobky 

znala celá Československá socialistická republika, vyvážely se do „spřátelených zemí“ i na 

západ. Po „sametové revoluci“ vznikla v roce 1993 stejnojmenná akciová společnost, 

s levnou zahraniční konkurencí (především z Číny a z Indie) ale nemohla soupeřit, přišlo 

masivní propouštění a v roce 2007 skončil kdysi slavný podnik v konkurzu. 
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Dobový pohled na prosperující 

závod rodiny Sochorových, vlevo 

koryto řeky Labe. 

 

 

 

 

Vila rodiny továrníka Sochora na Benešově nábřeží (vlevo dobová fotografie) a její podoba 

poté, co se z ní „odstěhovala“ MŠ TIBY a objekt se stal cílem nájezdu vandalů. 

 

 
Pomník „Umučeným hrdinům 1939–1945“ v areálu bývalého podniku TIBA – František 

Černý; Josef Flejgr; Josef Flegr; Karel Hofman; Josef Kareš; František Klazar; František 

Ponikelský; František Purr; Josef Seifert; Josef Sochor; Pavel Sochor; Karel Šimek; Otto 

Štěrba; Josef Toman a Jaroslav Voltr. 
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Účastníci „Procházky městem za historií rodiny Sochorů“ si v areálu bývalé továrny 

prohlédli i protiletecké kryty (foto vlevo), z rozsáhlého továrního areálu nyní zbylo pouze 

torzo. 

 

 
V majetku rodiny byla také funkcionalistická vila (autora architekta Gočára), nyní sídlo 

Domu dětí a mládeže Jednička. 
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Rodinu Sochorových dnes připomínají náhrobky na místním hřbitově, autorem mozaiky je 

František Kysela. 

O přednášku a výstavu „Aš po Už/horod“ byl zájem, k vidění zde byly zajímavé exponáty. 
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Svatováclavské posvícení 
Tradiční „Svatováclavské posvícení“ se na náměstí T. G. Masaryka konalo v pátek 28. září. 

V bohatém programu nechybělo vystoupení kapel, atrakce pro děti, loutková představení, 

občerstvení, pouťové atrakce atd.  

 

 

IX. Mistrovství ČR družstev v disciplínách CTIF 

 

Republikové mistrovství družstev v tradičních disciplínách CTIF se uskutečnilo v pátek 

28. září na letním stadionu pod Hankovým domem ve Dvoře Králové nad Labem. Účastnily se 

ho např. požární jednotky z Polska. 
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Opravy a úpravy ve městě 

 

Také v měsíci září pokračovaly práce na rekonstrukci fasády městského kulturního zařízení 

Hankův dům, a to ve směru do Valové uličky. Práce byly zahájeny v měsíci červnu a měly by 

být ukončeny v říjnu. 

 

Příznivé počasí využila řada stavebníků k zateplení fasády či k dalším potřebným opravám 

(na snímku dům č. p. 2358 v ulici Elišky Krásnohorské). 
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Příprava na komunální volby 

 

 

 

Členové volebních komisí se již v měsíci září 

zúčastnili v Hankově domě školení, pořádaného 

Českým statistickým úřadem. 

 

 

 

 

 
Na titulní straně kroniky událostí v měsíci září 2018: Úspěch na Svatováclavském posvícení 

sklidilo taneční vystoupení sokolek z Lipnice, které divákům předvedly Českou besedu. 

 

Foto: Pokud není uvedeno jinak, autorkou fotografií je kronikářka města, historické 

fotografie pocházejí ze soukromé sbírky.  
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Příloha – pamětní list z výstavy a přednášky „Aš po Už/horod“ 

Podpisy (shora):  

MgA. Jitka Škopová, od roku 2009 vedoucí Ateliéru textilní tvorby Vysoké školy 

uměleckoprůmyslové v Praze (VŠUP – UMPRUM) 

Vnučka Sochorových 

Doc. M. A. Mária Fulková       Ing. Josef Jiránek 

Mgr. Ladislav Čumba 

  


