
214 

 

 
 

Cervenec  2018 

 

  



215 

 

MĚSTSKÉ UDÁLOSTI 

Schůze rady města – vybraná usnesení 
Rada města na své 137. schůzi v pondělí 2. července 2018 mimo jiné: 

- vzala na vědomí protokol o hodnocení nabídek z 29. června 2018 na 

veřejnou zakázku „ZŠ Schulzovy sady – dodávka ICT“ a rozhodla, že 

nejvhodnější je nabídka firmy Bc. Petr Šotola, Dvůr Králové nad Labem, za 

cenu 523.319 Kč včetně DPH. 

Zdroj: výňatek z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 137/2018“ 
 

Rada města na své 138. schůzi v úterý 10. července 2018 mimo jiné: 

‐ vzala na vědomí zprávu o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky „Rekonstrukce 

komunikace ulice Vorlech, Dvůr Králové nad Labem“ a rozhodla o výběru 

nejvhodnější nabídky, a to firmy SWIETELSKY stavební, s. r. o., Pelhřimov, 

s celkovou nabídkovou cenou 2.188.673,78 Kč bez DPH, tj. 2.615.404,68 Kč včetně 

DPH; 

‐ souhlasila s podmínkami dotačního programu IROP prioritní osa „Bezpečnost dopravy 

a podpora udržitelné opravy I.” a schválila přijetí dotace z tohoto programu na projekt 

„Rekonstrukce ulic Presslova a Dukelská”; 

‐ vzala na vědomí zprávu o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky „Rekonstrukce 

komunikace ul. Plk. Švece, Dvůr Králové nad Labem” a rozhodla o výběru jediné 

nabídky, a to firmy Pavel Bořek – STAVEBNÍ FIRMA, Dvůr Králové nad Labem, 

s nabídkovou cenou 3.949.211,10 Kč bez DPH, tj. 4.778.545,43 Kč vč. DPH; 

‐ schválila záměr města prodloužit výpůjčku prostor sloužících k podnikání, o celkové 

výměře 133,31 m
2
, nacházejících se ve 2. nadzemním podlaží domu č. p. 2, náměstí 

T. G. Masaryka, Mateřskému centru Žirafa, z. s., Dvůr Králové nad Labem, a to na 

dobu určitou jeden rok; 

‐ schválila odkoupení použitého a opotřebovaného movitého majetku v celkové výši 

14.520 Kč včetně příslušné sazby DPH od České spořitelny, a. s.;  

‐ schválila poskytnutí dotace Podzvičinsku, z. s., Holovousy, Hořice, na kofinancování 

provozu „Krkonošských cyklobusů 2018“ ve výši 5.000 Kč; 

‐ schválila poskytnutí dotace Královédvorskému chrámovému sboru, z. s., ve výši 

20.000 Kč na částečnou úhradu tisku knihy „Varhany na Královédvorsku“; 

‐ schválila a vydala vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2018 „Pravidla 

pro přidělování bytů zvláštního určení upravených pro zdravotně postižené osoby 

(tzv. bezbariérové byty)“. 

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 138/2018“ 

 

Rada města na své 139. schůzi ve čtvrtek 19. července 2018 mimo jiné: 

- rozhodla na základě doporučení hodnoticí komise, že nejvhodnější nabídkou veřejné 

zakázky „Odborné učebny a zajištění bezbariérovosti v budově A – Školní, Dvůr Králové 

nad Labem“ je nabídka společnosti Chládek a Tintěra Pardubice, a. s., Pardubice, 

s celkovou nabídkovou cenou 73.719.729,20 Kč včetně DPH; dalším v pořadí je BAK 

stavební společnost, a. s., Praha 9, s nabídkovou cenou 77.217.985,20 Kč včetně DPH. 

Zdroj: výňatek z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 139/2018“ 
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Pokračovala výměna oken na bytovém domě č. p. 400 
V polovině července byla zahájena II. etapa výměny oken na bytovém domě č. p. 400 ve 

Švehlově ulici (budova „Městských lázní“), který je kulturní památkou. Na jihovýchodní 

straně domu bude vyměněno ve dvou etapách celkem třicet oken různých velikostí, přičemž 

první etapa se uskuteční do poloviny října 2018 a druhá etapa pak bude provedena v roce 

2019.  

Stávající dřevěná okna budou demontována a nahrazena novými bílými špaletovými 

okny, u kterých bude zachován způsob otevírání křídel, jejich tvar i všechny okrasné řezby 

a kovové doplňky. Nefunkční prvky budou vyměněny za nové, nově budou okna také 

vybavena horizontálními žaluziemi. 

Na základě doporučení hodnoticí komise rada města na svém 136. zasedání v úterý 

26. června 2018 rozhodla, že nejvhodnější nabídkou pro realizaci těchto prací je nabídka 

firmy Špůr truhlářství, s. r. o., Bílá Třemešná, s nabídkovou cenou 1.496.096,60 Kč včetně 

DPH. 

Zdroj: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor rozvoje, investic a správy majetku 

 

Uzavření Fügnerovy ulice 
V pondělí 9. července 2018 byla pro dopravu uzavřena část Fügnerovy ulice z náměstí 

Republiky až ke křižovatce s ulicí Tylova. V tomto prostoru musela být provedena 

rekonstrukce vodovodní přípojky k nemovitosti č. p. 521 a vzhledem k tomu, že přípojka byla 

uložena přes celou šíři vozovky, nebylo možné provádět příslušné stavební práce postupně po 

částech. K uzavírce frekventovaného úseku komunikace II/299 tak muselo dojít i přesto, že se 

termín těchto prací shodoval se zahájením výstavby okružní křižovatky u oční školy 

a následné rekonstrukce krajské silnice II/300. 

Nákladní a autobusová doprava byla vzhledem k výstavbě okružní křižovatky 

z Fügnerovy ulice odkloněna; uzavírka se tedy dotkla pouze dopravy osobní. Osobní doprava 

a MHD linka č. 2 tak byla vedena z Legionářské ulice kolem kostela Církve československé 

husitské, na křižovatce u Šindelářské věže doprava do ulice Tylova, na další křižovatce 

doprava do Fügnerovy ulice směrem k muzeu, u městského muzea doleva do Kotkovy ulice, 

následně doleva do ulice Libušina, s výjezdem na Jiráskovu ulici – směrem doprava do ulice 

Spojených národů a v ní směrem na Hostinné a na Vrchlabí. 

Z důvodu objízdné trasy byl od 8. července od 18:00 do 9. července do 24:00 hodin 

v ulicích Libušina a Kotkova umístěn i zákaz zastavení. 

Zdroj: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravy a silničního hospodářství 

 

Stavba okružní křižovatky u oční školy 
V pondělí 9. července 2018 byly zahájeny práce na stavbě malé okružní křižovatky u oční 

školy – tedy na křižovatce ulic Legionářská, Sladkovského, Čelakovského a Tyršova – 

a navazující I. etapě rekonstrukce silnice II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře v úseku 

od mostu přes Hartský potok v Legionářské ulici až k čerpací stanici v Krkonošské ulici. 

Investorem akce za více než 65 milionů Kč je Královéhradecký kraj. 

Poměrně rozsáhlá investice, kterou provádí společnost Eurovia CS, a. s., se neobešla 

bez uzavírky ulic Legionářská a Tyršova – ve kterých jsou stavební práce bezprostředně 

realizovány – a uzavření vjezdů na tyto komunikace z ulic Sadová, Čelakovského, 

Sladkovského, Slunečná, Na Vyhlídce a z ulice Zahradní. Uzavírka by měla trvat do 

18. listopadu 2018.  

Zároveň se zahájením prací byly stanoveny i objízdné trasy pro osobní, nákladní 

a autobusovou dopravu. Ty byly jiné v pondělí 9. července a jiné pro dny po 9. červenci. 

Důvodem této další dopravní komplikace byla rekonstrukce vodovodní přípojky 
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k nemovitosti č. p. 521, při které bylo nutno uzavřít část Fügnerovy ulice od odbočky 

z náměstí Republiky až po křižovatku s ulicí Tylova. 

Od úterý 10. července byly objízdné trasy vedeny jinak pro osobní dopravu a MHD 

a jinak pro dopravu nákladní. 

Pro osobní dopravu a MHD (obousměrně) směrem na Hostinné a Vrchlabí – 

z Legionářské ulice směrem k Šindelářské věži, doprava do Tylovy ulice, dále doleva do 

Fügnerovy ulice směrem na náměstí Republiky, zde doprava směrem do ulic Jiráskova 

a Spojených národů a dále ve směru na Hostinné a Vrchlabí.  

Pro nákladní dopravu – tranzit – směrem na Vrchlabí a Hostinné – z okružní 

křižovatky u finančního úřadu na silnici II/299 ve směru na Choustníkovo Hradiště a dále 

silnicí I/37 do Kocbeře. V Kocbeřích odbočkou na silnici II/300 směrem do Dvora 

Králové nad Labem až na křižovatku ulice Krkonošská a Nedbalova – s průjezdem touto ulicí; 

u křižovatky s ulicemi Vrchlického – Nerudova odbočkou vlevo do Nerudovy ulice 

a u křižovatky s ulicemi Jiráskova – Spojených národů vpravo do ulice Spojených národů 

směrem na Hostinné a Vrchlabí. 

Linkové autobusy ve směru Vrchlabí – Hostinné jezdily následovně: 

Směrem od Hostinného – z ulice Jiráskovy přes Karlov do ulice Husovy a přes most Jana 

Palacha a Benešovo nábřeží k autobusovému nádraží. 

Od autobusového nádraží vedla trasa autobusů přes Benešovo nábřeží, most Jana Palacha 

a jednosměrnou Husovou ulicí směrem do ulice Palackého, na náměstí Republiky, do 

Jiráskovy ulice a dále směrem na Hostinné a Vrchlabí. 

Trasa linkových autobusů směrem do Trutnova: 
Z autobusového nádraží ulicí 17. listopadu k okružní křižovatce u finančního úřadu, po silnici 

II/299 ulicí Dukelská směrem na Zboží, za obcí vlevo na silnici č. III/29926 ve směru na obec 

Nová Ves s výjezdem na silnici I/37 směrem na Kocbeře. Průjezd ze silnice II/300 nad ulicí 

Krkonošská k obci Nová Ves byl pak obousměrně omezen pouze pro obyvatele této obce. 

Souběžně se zahájením prací na okružní křižovatce byly zahájeny také práce na 

rekonstrukci vodovodu a přeložky kanalizace, budou vybudovány nové chodníky, zárubní zdi 

a také nové veřejné osvětlení. Na tyto práce uvolnilo město ze svého rozpočtu částku 

7,7 milionu Kč. 

I když, jak je zřejmé, přinese budování křižovatky u oční školy městu během několika 

dopravně nejvíce exponovaných letních měsíců značné dopravní komplikace, ať již se jedná 

o cestování za prací, zásobování, o průjezd nákladních automobilů, či dopravu návštěvníků 

města a královédvorské zoo, po vytvoření kruhového objezdu a úpravě příslušných ulic by se 

město mělo „zbavit“ jedné ze svých nejnebezpečnějších křižovatek. Navíc by tyto úpravy 

měly značně přispět ke zlepšení celkového vzhledu této lokality a tím i k „prvnímu dojmu“ 

návštěvníků při jejich návštěvě našeho města. 

Zdroj: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravy a silničního hospodářství 

 

Vandalové oplocení stavby okružní křižovatky poničili 
Jak je uvedeno v předchozím příspěvku, od 9. července 2018 probíhají u oční školy práce na 

stavbě malé okružní křižovatky a navazující I. etapě rekonstrukce silnice II/300. S tím jsou 

samozřejmě nezbytně spojena i různá povinná omezení nejen pro dopravu, ale i pro pohyb 

chodců. Někteří občané ale bohužel pokyny stavby nerespektují, obcházejí instalované 

oplocení staveniště, a tím ohrožují svoji vlastní bezpečnost a zdraví. 

V noci ze soboty 21. na neděli 22. července 2018 navíc neznámí pachatelé podél 

celého staveniště pokáceli mobilní oplocení a svým zásahem je i poškodili. Starosta města 

proto apeloval na všechny občany: „aby i kvůli vlastní bezpečnosti respektovali všechna se 

stavbou související omezení, svým bezohledným chováním nepoškozovali instalovaná zařízení 

a při pohybu v místě prováděných prací se řídili pokyny stavbařů. I když tato omezení mohou 
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být pro řadu občanů nepříjemná a město se za ně omlouvá, jsou bohužel nutná. Odměnou za 

trpělivost nám všem bude nová okružní křižovatka, opravená hlavní silnice a související 

technická infrastruktura. Díky tomu bude možné postoupit i k následným opravám 

navazujících komunikací.“ 

Zhotovitel stavby také, z důvodu víkendového incidentu, zajistil na stavbě ostrahu, 

která společně s královédvorskou městskou policií nyní věnuje celému staveništi zvýšený 

dohled. Z preventivních důvodů je také uvažováno o tom, zda by na staveništi neměl být 

nainstalován mobilní kamerový dohlížecí systém. 

Zdroj: město Dvůr Králové nad Labem 

 

V anketě zvítězil motiv zoo 
Stavba okružní křižovatky u oční školy započala sice až v měsíci červenci, ale již v předstihu 

řešila anketa, kterou město vyhlásilo, jak tuto křižovatku po jejím vybudování oživit. Široká 

veřejnost tak mohla nejprve posílat své náměty a poté ve druhém kole vybírat do konce 

měsíce června ze čtyř konkrétních možností vítězný motiv. 

Svůj hlas tak bylo možné dát motivu zoo či zvířete ze zoo; motivu vánočních ozdob; 

městskému znaku nebo okrasné zeleni. Hlasování probíhalo prostřednictvím internetových 

stránek města nebo prostřednictvím papírových kuponů. V hlasování bylo odevzdáno celkem 

643 hlasů (576 hlasů prostřednictvím webu + 67 hlasů prostřednictvím papírových kuponů). 

Po sečtení všech hlasů zvítězil s převahou motiv zoo nebo zvířete ze zoo. A jaké bylo 

pořadí ostatních námětů? 

1. Motiv zoo nebo zvířete ze zoo celkem 394 hlasů (345 hlasů web + 49 papírový 

kupon); 

2. Znak města celkem 146 hlasů (141 hlasů web + 5 hlasů papírový kupon); 

3. Motiv vánočních ozdob celkem 56 hlasů (47 hlasů web + 9 hlasů papírový kupon); 

4. Okrasná zeleň celkem 47 hlasů (43 hlasů web + 4 hlasy papírový kupon). 

Surikaty na okružní křižovatce v Legionářské ulici a supa a lva na křižovatce na 

Denisově náměstí tak na okružní křižovatce u oční školy doplní další originální a jedinečný 

motiv, reprezentující nejen naše město, ale i královédvorskou zoo.  

Zdroj: město Dvůr Králové nad Labem 

 

Vyhlášení období mimořádných klimatických podmínek  
Letošní nízké množství srážek, a tím i dlouhodobě trvající sucho, bylo příčinou zvýšeného 

nebezpečí požárů. Od začátku měsíce června totiž HZS Královéhradeckého kraje evidoval asi 

třicet požárů travních, lesních nebo polních porostů, v sedmi případech pak došlo i k zahoření 

zemědělské techniky (pro porovnání – v roce 2017 zasahovali hasiči ve stejném období 

u devatenácti požárů porostů a pouze ve dvou případech hořely i zemědělské stroje). 

Hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán proto na základě návrhu ředitele 

Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje vyhlásil od středy 25. července na 

celém území kraje „období mimořádných klimatických podmínek“. V tomto období, které 

platí až do odvolání, je nezbytné, aby občané dodržovali povinnosti nutné k zajištění požární 

bezpečnosti, ke kterým patří zejména zákaz kouření, rozdělávání nebo udržování otevřeného 

ohně na lesních pozemcích do vzdálenosti padesáti metrů od okraje lesního pozemku; zákaz 

rozdělávání a udržování otevřeného ohně v přírodním prostředí; zákaz táboření na lesních 

pozemcích a ve volné přírodě mimo vyhrazená místa; zákaz odhazování hořících nebo 

doutnajících předmětů na lesních pozemcích a ve volné přírodě; zákaz spalování odpadů 

a dalších hořlavých látek na volném prostranství a jejich hromadění v blízkosti lesních 

porostů, polí s obilovinami, pícninami atd.  

Zdroj: www.hzscr.cz   

http://www.hzscr.cz/


219 

 

Nové předpisy pro vydání řidičských průkazů 
Od 1. července 2018 došlo k zásadní změně při vydávání nových a výměně stávajících 

řidičských průkazů. Žádat o řidičské průkazy je nyní možné na libovolném úřadě obce 

s rozšířenou působností, tj. na dvě stě šesti místech v naší republice. Nově si žadatelé 

(s výjimkou žadatelů o mezinárodní řidičské průkazy) nemusí s sebou přinést ani fotografii 

a nový řidičský průkaz neobsahuje údaje o bydlišti jeho majitele, proto nyní řidiči nemusí 

hlásit změnu bydliště.  

Výměna řidičského průkazu je zdarma; za vydání nového průkazu uhradí žadatel 

správní poplatek ve výši 200 Kč; za expresní vydání (pouze v případě, že žadateli byl již 

nějaký průkaz dříve vydán) částku 700 Kč a za mezinárodní řidičský průkaz uhradí žadatel 

částku 50 Kč. 

Výše uvedené údaje se týkají – udělení a rozšíření řidičského oprávnění; uplynutí doby 

platnosti nebo případu, kdy je řidičský průkaz neplatný; změny údajů (například při změně 

příjmení); ztráty, odcizení, poškození nebo zničení průkazu; výměny průkazu vydaného cizím 

státem nebo průkazu členského státu; ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského 

průkazu členského státu, nebo vzdání se některé skupiny řidičského oprávnění. 

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR 

 

Vyšlo třetí číslo Vlastivědného čtení 
Koncem července vyšlo třetí číslo Vlastivědného čtení o Královédvorsku. Čtenáři v něm našli 

články: „Uplynulo již 390 let od pobytu J. A. Komenského na Královédvorsku“; „Hříšní lidé 

města Královédvorského“; „300 let od vzniku pousteven u Braunova Betléma“; „Sérii článků 

o předválečném soužití Čechů a Němců v našem regionu“; „Dějiny královédvorského 

trampingu II.“; „Revoluce 1848: zrušení roboty“ a „Symbol vzniku republiky na náměstí 

Odboje“. Cena nového čísla je 50 Kč a zájemci si je mohli zakoupit v městském informačním 

centru na náměstí T. G. Masaryka, v městské knihovně Slavoj a v městském muzeu. 

 

Společenská kronika 
Noví občánci  

V měsíci červenci 2018 se narodilo třináct nových občánků našeho města – osm holčiček 

a pět chlapců.  

Zemřelí 

Ve Dvoře Králové nad Labem zemřelo v tomto měsíci dvacet dva osob – z tohoto počtu bylo 

patnáct královédvorských občanů (sedm žen a osm mužů). 

Jubilea 

Členové komise pro občanské záležitosti navštívili v červenci s gratulací a květinou třicet 

jedna občanů při jejich životních jubileích. 

Sňatky 

V tomto období oslavilo šest manželských párů stříbrnou, devět párů zlatou a dva manželské 

páry diamantovou svatbu. 

Své „ano“ si v červenci řeklo osm párů ve Dvoře Králové nad Labem, čtyři páry v Kuksu 

a jeden pár v Choustníkově Hradišti. 

Zdroj: městská matrika, evidence obyvatel a Komise pro občanské záležitosti 
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101. narozeniny paní Věry Holičové 
K početným gratulantům, kteří navštívili nejstarší občanku našeho města, paní 

Věru Holičovou, aby jí k jejím 101. narozeninám popřáli pevné zdraví a vše dobré, se 

v pondělí 30. července 2018 připojil také královédvorský starosta města Jan Jarolím a člen 

Komise pro občanské záležitosti Ladislav Matras. 

Zdroj: Komise pro občanské záležitosti Dvůr Králové nad Labem 

 

„Odešel“ herec Václav Glazar 
Po vleklé nemoci zemřel ve středu 11. července 2018 v mělnické nemocnici ve věku 65 let na 

zástavu srdce „Královédvorák“, herec Václav Glazar. Ten poslední dva a půl měsíce svého 

života trávil kvůli rozdrcenému bedernímu obratli a kyčli v Léčebně dlouhodobě nemocných 

v Kralupech nad Vltavou, delší dobu se mu také špatně okysličoval mozek, takže musel být 

napojen na kyslíkovou bombu (tzv. kyslíkové brýle), přes kterou dýchal poslední tři roky. 

Narodil se 9. října 1952. Ve Dvoře Králové nad Labem dlouhá léta působil jako 

poštovní doručovatel, jako spoluprovozovatel Kina Svět, známý byl i chovem ušlechtilých 

psů, angažoval se také v místní politice.  

V Praze v roce 2003 založil s Jiřinou Kottovou a Jaroslavem Čejkou kabaret „Srdce 

a kámen“, ve kterém působil jako umělecký režisér, konferenciér, herec i zpěvák, v témže 

roce hrál i ve filmu „Rok ďábla“.  

Mezi širokou veřejností je však znám především v roli mafiána převlečeného za 

jeptišku v sérii filmů „Kameňák“ Zdeňka Trošky a jako dlouholetý přítel i snoubenec herečky 

Heleny Růžičkové. 

Rozloučení s panem Glazarem se konalo ve smuteční síni na královédvorském 

hřbitově, kde byl popel pana Glazara uložen do rodinného hrobu k jeho matce, část popela 

bude, na jeho vlastní žádost, uložena i na hřbitově v Praze. Pohřbu v našem městě se 

zúčastnila řada osobností ze showbyznysu, včetně Glazarova nejlepšího přítele, režiséra 

Zdeňka Trošky.  

Zdroj: www.expres.cz 

 

Městská policie Dvůr Králové nad Labem 
Zásahy městských strážníků 
Strážníci Městské policie Dvůr Králové nad Labem řešili během 

měsíce července 2018 celkem 82 případů.  

Druh zásahu červenec 2018  

 BESIP přestupky 23 

 Dopravní nehody 3 

 Veřejný pořádek (přestupek)  6 

 Obecně závazná vyhláška (přestupek) 3  

 OZV o volném pohybu psů 1  

 Občanské soužití (přestupek) 6 

 Majetek (přestupek) 10 

 Prevence (opatření a úkony) 2  

 Doručení písemnosti 5 

http://www.expres.cz/
http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=717432&x=250&y=250&hash=3bf529b2ae86b5be89e79202ff695b73&ratio=1
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 Odchyt zvířete (opatření) 10 

 Ztráty a nálezy 9 

 Trestný čin 1  

 Pokuty v blokovém řízení 17 

 Na místě nezaplacených blokových pokut 5 

 Předáno Policii ČR 3 

 Předáno na správní odbor MěÚ 2 

 

Moderní technologie červenec 2018  

 BESIP - MKDS (předáno na ODP) 10 

 BESIP - úsekové měření rychlosti (předáno na ODP) 2 842 

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem 

 

Městské informační centrum 

Dvůr Králové nad Labem 

Turistická hra „Toulky nejen Královédvorskem“ 
Příležitost poznat zajímavá místa nejen v našem městě, ale i na Královédvorsku a v okolí 

a zároveň soutěžit o atraktivní ceny nabízí nová turistická hra s názvem „Toulky nejen 

Královédvorskem“. Pořádá ji město Dvůr Králové nad Labem a jejím cílem je propagovat 

památky a atraktivní turistické lokality. 

Základem je brožura s herním plánem míst (ubytovacích zařízení, restaurací, obchodů 

apod.), na kterých mohou účastníci získávat známky, které si pak nalepí do herního plánu, 

nebo do něho obkreslí piktogramy z informačních cedulí na tzv. bezobslužných místech (jako 

je např. přehrada Les Království, Čertovy hrady, Zátlucké rybníky, Areál Žireč, Braunův 

Betlém, hrad Pecka, Sochařský park v Hořicích apod.). 

Na návštěvu zajímavých míst se účastníci hry mohou těšit i mimo region. S touto hrou 

se podívají například do Hořic, do Miletína, na hrad Pecka – v Lázních Bělohrad je hra 

zavede např. na pohádkovou procházku za strašidly okolo rybníku Pardoubek atd. 

Seznam známkových míst, kterých je celkem 25, je zveřejněn v brožuře včetně 

bezobslužných míst, kterých je 32. Brožura je k dostání na všech známkových místech 

zdarma (např. v královédvorském městském muzeu, v Safari Parku, v městském informačním 

centru, v Informačním centru v Kuksu nebo na přehradě Les Království a na dalších místech). 

Hra potrvá až do září 2020. 

Podle množství známek v herním plánu mohou účastníci během hry soutěžit buď 

o drobné ceny, nebo budou zařazeni do slosování o hodnotné výhry. Losuje se v průběhu 

trvání hry celkem třikrát, vždy v září při Svatováclavském posvícení ve Dvoře Králové nad 

Labem. Výherci se tak mohou těšit na víkendové pobyty např. v Lázních Bělohrad, v Kuksu, 

v Hotelu pod Zvičinou, v Tadeášových domcích a v Safari Parku, na let s instruktorem, na 

dárkové poukazy do restaurací a kaváren a na další zajímavé ceny. 

Zdroj: Městské informační centrum Dvůr Králové nad Labem 
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Městské vodovody a kanalizace 

Dvůr Králové nad Labem 
Výměna vodovodu a kanalizace v lokalitě u oční  

školy 
Pracovníci Městských vodovodů a kanalizací Dvůr Králové nad Labem zahájili v rámci 

probíhající výstavby malé okružní křižovatky v pondělí 16. července v lokalitě u oční školy 

(ulice Sladkovského – Čelakovského) úsekovou výměnu vodovodu a kanalizace. Odstávka 

pitné vody byla uživatelům v této lokalitě avizována v předstihu. Výměna kanalizace bude 

prováděna za provozu, tzn., že nedojde k omezení producentů odpadních vod. Práce potrvají 

zhruba třicet dnů, tedy do pátku 17. srpna 2018.  

Výstavbu malé okružní křižovatky provádí společnost Eurovia CS, a. s.  

Zdroj: MěVaK Dvůr Králové nad Labem 

 

KULTURA VE MĚSTĚ 

Městské kulturní zařízení Hankův dům 

„Královédvorské hudební léto 2018“ – První 

večer hudebního léta patřil rocku 
Tradiční „Královédvorské hudební léto“ zahájil ve středu 18. července 2018 od 18:00 hodin 

na náměstí Václava Hanky rockový minifestival. 

Milovníci tohoto druhu hudby si na něm vychutnali vystoupení skupin Petra 

Börnerová trio (v podání Petry Börnerové, Tomáše Bobrovniczkého a jejich osmiletého 

syna, který hrál na bicí), Smokie Revival Praha a Ina Urbanová & Band. Večer pak 

vyvrcholil vystoupením karlovarské kapely Uriah Heep Revival – melodická hudba, 

nenapodobitelný zvuk Hammond B3, krásně laděné vokály – to vše k nejlepší revival kapele 

v Evropě patří. Večerem provázela Marcela Robková. 

Další koncerty se v rámci „Hudebního léta 2018“ uskuteční v měsíci srpnu. Vstupné 

zdarma. 

Zdroj: Městské kulturní zařízení Hankův dům Dvůr Králové nad Labem 

 

Městské muzeum 
Tradice výroby vánočních ozdob 
Návštěvníci si letní prázdniny mohli netradičně zpříjemnit návštěvou 

stálé expozice, která jim představila výrobu foukaných vánočních ozdob. Ta v našem regionu 

započala již v roce 1931. 

První část výstavy je věnována perlařství a vlastní výrobě vánočních ozdob. Výrobu 

perel představuje perlařská dílnička, přičemž instalace vystavených exponátů navozuje dojem, 

že návštěvník je u perlaře v dílně a podílí se na této výrobě. Ostatní prostor je pak věnován 

vlastní výrobě foukaných vánočních ozdob, přičemž jsou zde zastoupeny všechny části 

výroby – foukání, smáčení, zdobení, záponkování a balení do krabic.  
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Druhá část expozice představuje „jakousi vzorkovnu“ výrobků, které se v našem 

regionu vyrobily. Je zde k vidění výběr vánočních ozdob od 30. let 20. století až do 

současnosti. 

Expozice se nachází v hlavní budově městského muzea, vstupné 25 a 50 Kč. 

 

„Historie města Dvora Králové nad Labem a textilního průmyslu 

na Královédvorsku“ 
Také další stálá expozice, „Historie města Dvora Králové nad Labem a textilního průmyslu na 

Královédvorsku“, byla nainstalována v hlavní budově městského muzea, a to hned v pěti 

místnostech.  

První místnost je věnována nejvýznamnějším momentům v dějinách města. V dalších 

třech místnostech mají návštěvníci možnost nahlédnout do dějin textilní výroby, díky které, 

vedle Liberce, Šumperka a Brna, patřilo naše město ke čtyřem „městským textilním 

velmocem“ nejen v českých zemích, ale i v Rakousku-Uhersku a díky které získalo 

i přídomek „Český Manchester“. Návštěvníci se tak podívají do rytecké dílny, poznají 

technologické postupy textilního tisku, seznámí se s historií textilních továren ve Dvoře 

Králové nad Labem a poznají i to, jaké jsou a co vyrábějí současné textilní továrny.  

Poslední místnost expozice nese název „Tak jde čas“. Je věnovaná historii města ve 

20. století. Na předmětech denní potřeby, jako jsou skleničky, platidla, hračky nebo 

fotoaparáty, mohou návštěvníci pozorovat jejich proměnu v čase. Přelomovými událostmi 

v dějinách města je pak provedou novinové články a filmy. 

Expozice je složena především z předmětů pocházejících ze sbírek městského muzea, 

je ale doplněna i předměty ze soukromých sbírek a ze zápůjček z Muzea textilu v České 

Skalici, jehož exponáty by na základě jednání měly být v brzké době již natrvalo umístěny 

v našem městě. 

 

Fotografická soutěž pro děti a jejich plyšáky 
Pod názvem „Vezmi plyšáka do muzea“ vyhlásilo královédvorské muzeum soutěž, která 

probíhala od úterý 10. července (od 9:00 hodin) do neděle 2. září (do 17:00 hodin). 

Pravidla soutěže byla následující: 1) Vytvořit v rámci celého muzejního areálu co 

nejoriginálnější a nejkrásnější fotografii svého oblíbeného plyšového kamaráda. 2) Fotografii 

umístit na stránku Facebooku městského muzea do události „Vezmi plyšáka do muzea“. 

Soutěž vyhraje fotografie, která obdrží nejvíce „lajků”. V rámci soutěže bylo povoleno 

zdarma fotografovat plyšáky v celém areálu muzea. 

Zdroj: Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem 

 

Městská knihovna Slavoj 

Bazar knih 
Tradiční bazar vyřazených knih byl v měsíci červenci otevřen ve 

skladu na dvorku knihovny, a to v rámci její provozní doby. 

Vybrané knihy si pak zájemci mohli zakoupit za symbolickou cenu 

u obsluhy v oddělení pro dospělé. 
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Výtvarné dílny Očko 
Ukázky grafiky a linorytů – grafické listy doplněné ukázkami figurální i nefigurální malby 

a kresby – díla dětí z výtvarných dílen Očko – představila knihovna ve svých prostorách od 

1. července 2018. 

 

Tvoříš, tvořím, tvoříme… můj prázdninový deník 
Výroba vlastního prázdninového deníku byla, ve čtvrtek 12. července od 10:00 hodin 

a v pátek 13. července od 13:00 hodin, náplní činnosti děti ve věku od sedmi let.  

Další „Pohádkoterapie“ se uskutečnila v sálku knihovny, vstup byl zdarma. 

 

Vzdělávání v knihovně  
Na vzdělávací aktivity, které se v budově knihovny uskuteční ve školním roce 2018/19, se 

budoucí studenti mohli přihlásit osobně v oddělení pro dospělé (nebo prostřednictvím  

e-mailu) již během celého měsíce července. 

Zdroj: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem  

 

ŠKOLSTVÍ 

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 
„Kraj“ jmenoval novou ředitelku školy 
Na jaře letošního roku vyhlásil Královéhradecký kraj padesát konkurzních 

řízení na obsazení míst ředitelů a ředitelek všech typů školských zařízení, 

jejichž je zřizovatelem. Těmto ředitelům totiž ke dni 31. července 2018 skončilo jejich 

šestileté funkční období – konkurzní řízení se tak týkalo i ředitele královédvorského 

gymnázia. 

V pondělí 16. července jmenovala Rada Královéhradeckého kraje novou ředitelkou 

našeho gymnázia Mgr. Martinu Kubíkovou, která doposud v našem městě působila na Střední 

škole informatiky a služeb. Své ředitelské funkce se ujme od středy 1. srpna 2018. 

Zdroj: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

 

Základní škola a Praktická škola 

Dvůr Králové nad Labem 
Novou ředitelku má také ZŠ a PrŠ 
Konkurzní řízení vyhlásila Rada Královéhradeckého kraje také na místo 

ředitele Základní školy a Praktické školy v našem městě. 

V pondělí 16. července 2018 pak jmenovala novou ředitelkou Mgr. Janu Vojtěchovou, 

která v této funkci od 1. srpna 2018 nahradí dosavadní ředitelku Mgr. Evu Hynkovou. 

Zdroj: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
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ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Dům dětí a mládeže Jednička 
„Šikovné ručičky“ 
Dětem, které rády tvoří – modelují, malují a vyrábějí – nabídla „Jednička“ 

příměstský tábor „Šikovné ručičky“. Protože jeho konání připadlo na první 

červencový týden, ve kterém byl ve čtvrtek a v pátek státní svátek, mohl se 

tábor uskutečnit pouze od pondělí 2. do středy 4. července, a tomu odpovídal i nízký počet 

jeho účastníků. 

Devět „výtvarníků“ se na něm ale nenudilo, z nabízených činností si určitě vybral 

každý. První den si účastníci technikou scrapbookingu vytvářeli originální deník, darované 

papírové digitální hodinky si vlastnoručně a originálně pomalovali a z gumiček vyrobili 

náramek. Další den si z fimo hmoty zdobili lžičky a originálními kresbami si každý 

z účastníků nazdobil plátěnou tašku nebo si vyrobil sáček ve tvaru mimoně. Poslední den se 

pak nesl v duchu korálkování – děti tvořily stromečky štěstí a originální náušnice. Zajímavou 

činností, která všechny velice bavila, byla ruční výroba mýdel a zdobení triček metodou 

„savení“. 

Během trvání tábora nechybělo ani koupání v bazénu a soutěže, takže si děti 

příměstský tábor, i v jeho zkrácené podobě, opravdu „užily“. 

Zdroj: z příspěvku S. Černotové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku 

upravila kronikářka 

 

„Sportujeme na Jedničku“ 
Od pondělí 9. do pátku 13. července se na Pecce uskutečnil 4. ročník sportovního pobytového 

tábora. Na děti čekaly různé sportovní hry, soutěže, trampolíny i lanový park. Nechyběla ani 

stezka odvahy, kterou vytvořili nejstarší účastníci tábora, opékání buřtů, koupání nebo aqua 

aerobic, výlet na hrad, či diskotéka. 

V letošní nové hře, nazvané „Týmová spolupráce“, pak na děti čekalo několik úkolů, 

při kterých, zvolením toho „správného“ člena ze svého týmu, mohly při jejich plnění využít 

jeho dobrou fyzickou kondici, obratnost nebo logické myšlení. 

Zdroj: z příspěvku L. Pospíšilové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku 

upravila kronikářka 

 

„S koltem u pasu“ 
Od pondělí 9. do pátku 13. července 2018 uspořádala „Jednička“ také příměstský tábor 

„S koltem u pasu aneb Dobrodružství na Zlatém potoce“, na který se přihlásilo 25 dětí a na 

kterém, jak napovídá název, se všechny hry a soutěže nesly v duchu Divokého západu.  

Jeho účastníci se nejprve o tomto zajímavém období v dějinách USA dozvěděli řadu 

informací, které pak využili v testu. Druhý den tábora byl věnován prezentaci zbraní, která 

předcházela střelbě z koltu a z luku na prostranství u „Jedničky“. Nejúspěšnější střelci si 

odnesli diplomy. Většina programu se ale uskutečnila v lese na Podharti. Táborníci se 

orientovali v mapě a hledali zadané body, budovali ranče s ohradami, později také městečka, 

pátrali po zmizelém dostavníku (děti luštily šifrované zprávy, až se dostaly k truhličce 

s pokladem) a nechyběl ani celodenní výlet do Hradce Králové. Zde je čekala plavba 

parníčkem Primátor Ullrich a návštěva muzea na jezu Hučák, věnovaného různým zdrojům 

elektrické energie. Děti si zde mohly vyzkoušet nejrůznější pomůcky na „výrobu energie“. Po 

návratu do „Jedničky“ je zde čekal nocleh, kterému předcházely hry, opékání buřtů 

a dobrodružný večerní výstup na věž kostela. Celý tábor vyvrcholil rýžováním zlata. 
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„Zlatokopové“ postupně zabírali, registrovali a vyznačovali své „claimy“, aby se na nich 

pokusili rýžovat zlato, ve skutečnosti kousky pyritu, za které pak v bance dostávali dolary a za 

ty si u obchodníka mohli koupit sladkosti a drobné předměty. 

Zdroj: z příspěvku V. Jiřičky z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka 

 

Příměstský tábor „Týden plný energie“ 
Zajímavý byl i příměstský tábor „Týden plný energie“, který se konal od pondělí 16. do pátku 

20. července 2018.  

Hned první den se uskutečnily závody s názvem „Cyklokabrňák“, ve kterých mohly 

děti prokázat nejen svoji zdatnost v jízdě zručnosti, ale také svoje vědomosti z pravidel 

silničního provozu. Druhý den byl věnován nejen návštěvě trampolínového centra Fly Zone 

v Hradci Králové, kde si děti „užily“ horolezeckou stěnu, různé typy trampolín i virtuální 

realitu, ale také návštěvě místní elektrárny Hučák, kde se dozvěděly mnoho zajímavých 

informací. Třetí den se hrály různé pohybové a taneční hry v tělocvičně, nechyběl ani florbal 

a aerobic na trampolínkách a domů si děti mohly odnést siluetu svého oblíbeného sportu, 

vytvořenou na papíru různými nástřiky. Čtvrtý den patřil lukostřelbě – do „Jedničky“ přijela 

firma z Předměřic, která dětem zapůjčila luky a masky. Děti si nejprve vybudovaly své 

bunkry a skrýše z dek, kartonů a z dalších materiálů a pak již následovala hra typu vybíjená – 

s luky a tupými šípy. Hlavní aktivitou pátého dne byla hra „Kdo přežije“, při které děti plnily 

různé úkoly a vzájemně se „vyřazovaly“ – až zbyly ty nejlepší. Během tábora také děti 

navštívily místní hřiště „U tramvaje“, kde si zahrály plážovou přehazovanou a samozřejmě 

nechybělo ani koupání v bazénu. 

Zdroj: DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem 

 

„Říše divů aneb Cesta do neznáma“ 
Červenec je neodmyslitelně spjatý s letním pobytovým táborem v Jívce, kde na „táborníky“ 

čekalo dvanáctidenní dobrodružství.  

Letošní téma tábora je zavedlo „do daleké Říše divů. Společně se stavební firmou 

´Zadarmo ani kuře nehrabe´ tak pomohli zdejším obyvatelům k revitalizaci jejich domoviny 

a k úplnému navrácení čarovné síly díky nálezu kouzelného orákula“. 

Netradiční náplň tábora se všem líbila, takže si pobyt v něm opravdu „užili“. 

Zdroj: z příspěvku T. Dobiášové pro kroniku upravila kronikářka 

 

„Putování s Aslanem“ 
Od pondělí 23. do pátku 27. července čekalo na děti v Domě dětí a mládeže Jednička „velké 

letní dobrodružství v Narnii“. „Lev Aslan je požádal, aby mu pomohly osvobodit Narnii 

z krutovlády zlé Bílé čarodějnice“. 

A tak děti při její záchraně prožily řadu dobrodružství, plnily množství úkolů, ale 

čekal je i výlet do libereckého iQparku a ruční vyrábění. 

Zdroj: z příspěvku V. Málkové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku 

upravila kronikářka 

 

„Cesta kolem světa za pět dní“ 
Na přelomu prázdnin se v „Jedničce“ sešlo dvacet soutěžících, aby společně zahájili populární 

soutěž „Cesta kolem světa za pět dní“, jejíž hlavní cenou byl meloun.  

Cílem soutěže bylo „procestovat“ Evropu, Asii, Afriku a Ameriku, seznámit se se 

zdejší kulturou a plnit různorodé úkoly. Společně se tak „vydali“ např. do Skotska za 

Lochnesskou příšerou, zúčastnili se soutěže o nejhezčí návrh japonské zahrady, probojovali se 
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čínským trojbojem, „bojovali“ s bílými mravenci v Austrálii, „přežili“ dlouhou cestu Saharou, 

nebo se „zúčastnili“ karnevalu v Riu. Během pěti dnů, po které tábor trval, spali jeho účastníci 

ve stanech, které si sami postavili, nechyběl ani „výlet do minulosti“ do Triloparku, nebo na 

základnu letecké služby Policie ČR.  

Zdroj: z příspěvku V. Málkové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku 

upravila kronikářka 

 

„Trollové na cestách aneb Dobrodružství s Vianou“ 
K létu již tradičně patří také koupání v moři a prohlídky zajímavých památek. I v letošním 

roce se proto DDM Jednička vydal, v měsíci červenci a srpnu, se skupinami děti a s jejich 

rodiči do zahraničí, konkrétně do Itálie – do Bellaria Igea Marina – a do chorvatského 

Zaostrogu. Celkem se těchto pobytových zájezdů zúčastnilo sto třináct účastníků. 

Během pobytu v Itálii měly děti „velice důležitý úkol – zachránit odumírající Trollí 

strom“. Společnými silami to zvládly, nechybělo samozřejmě ani koupání v moři, hry 

a tvořivé činnosti. Závěrečnou oslavu si pak společně s rodiči všichni „užili“ na „Smart 

kvízu“. 

O měsíc později děti v Chorvatsku „Teffiti požádala o pomoc při záchraně přírody 

a jejího smaragdového srdce – části srdce jim Středozemní moře opravdu vydalo, takže je 

mohly složit a vrátit Teffiti“. Za své týdenní záchranné práce byly děti odměněny a koupání, 

hry a soutěže si „užily“ i v tomto případě.  

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

upravila kronikářka 

 

Mateřské centrum Žirafa 
Vítání prázdnin s opékáním buřtíků 
V pondělí 2. července 2018 byly pro děti připraveny hry, vítaným zpestřením 

pak bylo opékání buřtů. Vstupné 40 Kč. 

 

Společný výlet do zoo 
O týden později, v pondělí 9. července, navštívilo MC Žirafa od 9:30 hodin královédvorský 

Safari Park. 

 

Pohádkové představení s Filipem Pýchou 
Další pondělí – 16. července 2018 od 10:00 hodin – mohly děti ve věku od jednoho a půl roku 

do devíti let zhlédnout třiceti minutové divadelní představení prokládané písničkami, 

koncipované tak, aby se do něho mohly zapojit i ony. Vstupné 50 Kč. 

 

Piknik v parku 
V pondělí 23. července od 9:00 hodin se u altánku v parku Schulzovy sady uskutečnilo 

setkání maminek, které se chtějí nově zapojit do činnosti MC Žirafa, se stávajícími členkami 

centra. Náplní setkání byla výměna zkušeností, hry pro děti a společná svačina. Vstupné – 

sladkost či jiná „dobrota“. 

Zdroj: Mateřské centrum Žirafa Dvůr Králové nad Labem 
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ZPRÁVY ZE SPORTU 

Volejbalový turnaj smíšených družstev 
První ročník prázdninového turnaje ve volejbale smíšených amatérských družstev 4+2 se ve 

sportovním areálu „Tramvaj“ uskutečnil v sobotu 14. července 2018. 

Zahájení se uskutečnilo od 8:00 do 8:15 hodin, vlastní zápasy se pak konaly od 

8:30 hodin. Podmínkou účasti v turnaji byla přítomnost minimálně dvou žen v týmu 

a maximálně jednoho registrovaného hráče s tím, že vzhledem k tomu, že se jednalo 

o amatérský turnaj, byli registrovaní hráči nabádáni pořadateli k ohleduplnému sportovnímu 

chování.  

Startovné činilo 600 Kč za tým, maximální počet týmů byl omezen na deset, 

minimální počet týmů na pět.  

Zdroj: leták akce 

 

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem 

XVI. všesokolský slet v Praze 
První červencový týden patřil v Praze patnácti tisícům 

sokolů nejen z České republiky, ale i z různých zemí 

světa. Konal se zde totiž XVI. všesokolský slet, 

kterého se zúčastnila také stovka sokolů z našeho města. 

Sletový týden zahájil v neděli 1. července 2018 sletový průvod 42 domácích 

a zahraničních žup, který prošel z Václavského náměstí přes Národní třídu, po Smetanově 

nábřeží, kolem Rudolfina, Pařížskou třídou až na Staroměstské náměstí, a trval přes dvě 

hodiny. 

V čele župy Podkrkonošské šli královédvorští praporečníci, bratři Hojní, a početná 

skupina sokolů v historických krojích. Bratři Hojní se pak i s prapory zúčastnili také 

ekumenické mše v Katedrále svatého Víta na Pražském hradě, kterou celebroval arcibiskup 

pražský a primas český, Dominik kardinál Duka. 

Večer se konalo slavnostní zahájení XVI. všesokolského sletu v Národním divadle, na 

kterém nechyběly ani čtyři zástupkyně z našeho města. Na pořadu bylo představení „Naši 

furianti“ v podání sokolských ochotníků z Divadla pod Petřínem. Stalo se tak poprvé v historii 

Národního divadla, že na „jeho prknech“ vystoupil se svým představením ochotnický soubor. 

V závěru večera celé divadlo, herci i diváci, zazpívali společně píseň „Lví silou“ a vytvořili 

v divadle jedinečnou atmosféru. 

Stovky sokolů se mezitím zúčastnily akce „Rozsvítíme Petřín!“, při které prošly trasu 

od Tyršova domu na Petřín, kde rozsvítily lampiony, baterky, svítilny i chemická světla. 

 

V následujících dnech sice na stadionu začaly nácvikové zkoušky, přesto si 

královédvorští sokolové našli čas na to, aby si prohlédli Prahu a zúčastnili se i řady 

zajímavých akcí. 

Mladší děti navštívily vystoupení gymnastek na sletovém pódiu i Lanový park a Park 

vodních hrátek, prohlédly si také výstavu loutek. Starší děti si vyzkoušely Laser Game a Jump 

park. Ženy si vyšly na Vyšehrad, navštívily kryptu kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově 

ulici a další památky. Všichni společně pak v O2 aréně navštívili „Sokol Gala“, přehlídku 

toho nejlepšího, co mohou sokolové v oblasti výkonnostního a vrcholového sportu nabídnout. 

Divákům zde předvedlo své dovednosti ve více než dvaceti tradičních i méně tradičních 
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sportech na 500 sportovců nejen z České obce sokolské, ale také z Kanady, z Dánska a ze 

Slovinska. Pořad, složený ze sportovních a tanečních vystoupení, doprovázely unikátní 

archivní záběry slavných sokolských sportovců a mluvené slovo komentátorů. Vedle sportů, 

které se představily na „Sokol Gala“ v minulých sletech, byly k vidění i některé premiéry.  

V programu se objevil akrobatický rokenrol, badminton, basketbal, moderní 

gymnastika, capoeira, florbal, házená, judo, krasojízda, mašeři, mažoretky, rope skipping, 

sportovní gymnastika, stolní tenis, šerm, šplh, taekwondo, taneční sport, tenis, trampolíny, 

teamgym, volejbal a zápas. Mezi sportovci, kteří v programu vystoupili, byla řada mistrů 

republiky, nebo účastníků a medailistů z mistrovství Evropy a mistrovství světa. Program 

zahájilo vystoupení souboru La Putyka, převážnou část vystoupení pak živě doprovázela 

hudba stočlenného orchestru pod vedením Joela Hány. Základ tohoto hudebního tělesa tvořil 

Symfonický orchestr Sokola Brno I a Police Symphony Orchestra. 

 

V dalších dnech začaly zkoušky na stadionu, při nichž cvičenci absolvovali řazení do 

proudů i nácvik nástupů a skladeb, to vše za parného počasí. 

Ve čtvrtek a v pátek se pak uskutečnily vlastní sletové programy. Ve čtvrtek 

5. července se konal večerní program se světelnými efekty, v pátek pak program odpolední. 

Oba programy, stejně jako ostatní sletové akce, byly pojaty jako velká oslava stého výročí 

vzniku naší republiky.  

Při zahájení nastoupili na plochu praporečníci s historickými prapory (mezi kterými 

byly také dva královédvorské prapory), které pak byly odekorovány pamětními stuhami. Na 

koni přijely oživlé historické osobnosti – T. G. Masaryk, M. R. Štefánik a Dr. Miroslav Tyrš.  

Následovaly samotné sletové skladby, jejichž choreografie na ploše stadionu v Edenu 

vytvářely pestré obrazce a vyvolávaly nadšení diváků a neutuchající potlesk. 

Monumentální byl i závěrečný příchod Jana Žižky, svatého Václava, Karla IV., 

Komenského, babičky Boženy Němcové a Dr. Tyrše, ale především okamžik, kdy za tónů 

fanfár z opery Libuše přišla sama kněžna Libuše se svým proroctvím o tom, že český národ 

nikdy neskoná…  

Atmosféra XVI. všesokolského sletu byla úžasná a v divácích i v samotných 

účastnících sletu zanechala nesmazatelné dojmy na celý jejich život. 

Zdroj: TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem a denní tisk 

 

SAFARI PARK DVŮR KRÁLOVÉ 

„Africké léto“ 
„Africké léto“ – festival plný africké hudby, tance a jídla – připravil Safari 

Park Dvůr Králové pro své návštěvníky tradičně také v letošním roce. 

Zatímco ale v minulých letech trval festival jen devět dnů, letos poprvé byl 

prodloužen na celé léto. 

Ředitel Safari Parku Přemysl Rabas „devítidenní festival vnímal jako nespravedlnost 

vůči těm návštěvníkům, kteří Safari Park navštívili mimo oněch devíti dnů a byli tak ochuzeni 

o kousek Afriky“. 

Během celého měsíce července tak v Safari Parku probíhala každý den hudební 

a taneční vystoupení afrických umělců, návštěvníci mohli ochutnat africké speciality včetně 

pravé africké kávy, čekal je bohatý doprovodný program v letním kině, dílny, výstavy a další 

zajímavé akce. Nechyběla ani možnost zúčastnit se oblíbeného sochařského workshopu pod 

vedením zimbabwské sochařky Maudy Muhoni. 
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Na rwandské akrobaty, kteří v Safari Parku vystupovali v červnu, navázala v červenci 

vystoupení botswanského souboru tanečníků Mophato Dance Theatre, kteří se 

v královédvorské zoo představili poprvé, a kteří ve zdejším amfiteátru předvedli domorodé 

rituální tance v moderní choreografii. Závěr měsíce pak patřil skupině IYASA, která naopak 

ve Dvoře Králové nad Labem není žádným nováčkem. 

Mezi workshopy se v sobotu 28. července nově zařadil komiksový workshop pro děti, 

kdy se s nimi během celého dne dělil ilustrátor a spisovatel David Böhm o radost z vytváření 

komiksu. Mezi vzdělávací a zároveň zábavné akce pak každý víkend patřil No Celibat – 

„módní houpačka kýče a designu, jejímž jediným posláním je dělat svět zdravější 

a barevnější“. Jedná se o workshopy pro děti i dospělé na téma recyklace oblečení, které je 

v rámci recyklace bohužel opomíjeno, přestože je jedním z hlavních strašáků dnešní doby. 

Poslední červencovou sobotu a neděli se pak v rámci festivalu konal „víkend pro 

neziskové organizace zaměřující se na pomoc v Africe“ a o vybraných sobotách 

(14. a 28. července) se v areálu zoo konaly velké koncerty a promítání v letním kině 

(14. července od 21:15 hodin byl promítán nejnovější dokument o přírodě z produkce BBC – 

EARTH – Den na zázračné planetě; 28. července od 21:15 hodin dokument odkrývající 

zapomenutý příběh filmových průkopníků Martina a Osy Johnsonových – „Archa světel 

a stínů“). 

Zdroj: Safari Park Dvůr Králové 

 

Zoufalá snaha o záchranu téměř vyhynulého druhu nosorožců 
V březnu letošního roku uhynul z důvodu stáří v keňské rezervaci Ol Pejeta poslední samec 

nosorožce severního bílého a jeden z nosorožců, kterého do rezervace v roce 2009 zapůjčila 

královédvorská zoo. Před skonem Sudána se podařilo odebrat a zamrazit jeho semeno. 

Na začátku měsíce července špičkoví vědci v italské laboratoři Avantey, která je 

světovým lídrem na poli asistované reprodukce, spojením semene uhynulých samců 

nosorožce bílého severního a vajíček samice příbuzného nosorožce bílého jižního (která vědci 

odebrali také u samic nosorožce bílého jižního v královédvorské zoo) poprvé vyvinuli 

hybridní embrya pomocí umělé reprodukce a ta zmrazili pro jejich budoucí vložení do 

náhradních matek. Existuje velká šance, že po vložení embrya do dělohy náhradní matky 

samice zabřezne. Tým tak úspěšně aplikoval metodu, která se jinak již řadu let používá 

u skotu nebo u koní. 

Nyní se tým soustřeďuje na odběr vajíček u posledních dvou samic nosorožce bílého 

severního žijících v rezervaci. Po vytvoření embrya z vajíčka a semene nosorožců bílých 

severních (semeno bylo v minulosti odebráno a zamrazeno celkem u čtyř samců) by se 

náhradní matkou, která embryo donosí, stala samice příbuzných nosorožců bílých jižních. 

Těch na zeměkouli žije ještě okolo jedenadvaceti tisíc. 

Oddělení Reprodukčního managementu Leibnizova institutu pro výzkum divokých 

zvířat a zoo zvířat v Berlíně, které spolupracuje s královédvorskou zoo, si od tohoto 

experimentu hodně slibuje. Přesto ale není vyhráno. Pomocí metod asistované reprodukce 

jsou vědci sice schopni vyvinout nové mládě, to ale k vytvoření životaschopné populace 

nestačí – nebyla by totiž zajištěna její genetická rozmanitost. To je i důvod, proč vědci 

zároveň pracují na vytvoření pohlavních buněk.  

Nosorožci bílí severní jsou nejohroženějšími savci planety. Jakoukoliv snahu o jejich 

záchranu zmařili sami lidé. Nosorožci vyhynuli nejen kvůli pytlákům, ale i kvůli občanským 

válkám v Africe a devastaci přirozeného prostředí, ve kterém žili. Z populace, která ještě 

v roce 1960 čítala okolo dvou tisíc nosorožců, tak nyní v Keni přežívají již jen dvě samice – 

matka s dcerou, které se obě narodily v naší královédvorské zoo. 

Zdroj: Safari Park Dvůr Králové a ČT24  
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DALŠÍ UDÁLOSTI VE MĚSTĚ A V JEHO OKOLÍ 

Sdružení Klíč, z. s., Dvůr Králové nad Labem 
Děkanský chrám sv. Jana Křtitele a Panny Marie Ochránkyně nabízel od neděle 1. července 

zájemců prohlídky s průvodcem.  

Prohlídkový okruh zahrnoval interiér kostela sv. Jana Křtitele, kobku s expozicí 

Rukopisu královédvorského, zvony, expozici v bytě pověžného a vyhlídku z věže.  

Vstupné dospělí 50 Kč, děti, studenti a senioři 30 Kč, prohlídka trvala čtyřicet minut 

a bylo ji možné absolvovat od úterý do soboty v čase od 9:30 do 12:00 hodin a od 14:00 do 

16:30 hodin a v neděli od 14:00 do 16:30 hodin. Poslední prohlídka se konala od 11:30 a od 

16:00 hodin, v pondělí bylo zavřeno. 

Zdroj: Sdružení Klíč, z. s., Dvůr Králové nad Labem 

 

Sbor Českobratrské církve evangelické 

Dvůr Králové nad Labem 
„Světlo a stín“ 
Německý Pěvecký sbor dětí a mládeže Gymnazium Grossenhain, sbor církve evangelické 

Reinersdorf, škola Oberschule Ebersbach a škola Oberschule Grossenhain se pod vedením 

sbormistra Stefana Jänkeho představil na koncertě „Světlo a stín“ v neděli 8. července 2018 

v kostele Českobratrské církve evangelické.  

Od 9:00 hodin se konaly bohoslužby, od 10:00 hodin pak zazněla hudba „od Bacha až 

po Queeny“. Vstupné dobrovolné. 

Zdroj: Sbor Českobratrské církve evangelické Dvůr Králové nad Labem 

 

Asociace měst pro cyklisty 
Vedle našeho města se členem „Asociace“ stal také 

Královéhradecký kraj 
Dvůr Králové nad Labem je od roku 2013 členem zájmového sdružení „Asociace měst pro 

cyklisty“ (v srpnu téhož roku byl na Královédvorsku natočen i jeden z dílů „Cyklotoulek“, 

který návštěvníkům našeho města prezentoval zdejší cyklistické možnosti).  

Společně se Dvorem Králové nad Labem je členem této celostátní, dobrovolné, 

nepolitické a nevládní organizace i dalších 58 měst, obcí, svazků a neziskových organizací 

zaměřených na cyklodopravu. Nyní se novým členem Asociace stal také Královéhradecký 

kraj (vedle Ústeckého kraje je tak druhým krajem v naší zemi). I on se tak zapojí do tvorby 

legislativních návrhů a opatření týkajících se cyklistické dopravy, na kterých se nyní Ústecký 

kraj a „Asociace“ podílejí. 

Členským městům „Asociace“ je doporučováno: 

- „vytvořit místo koordinátora mobility a pracovní skupinu na řešení otázek městské 

mobility. Zapojit do plánování rozvoje měst jeho obyvatele; 

- vytvořit kvalitní strategický plán řešící komplexně dopravu a mobilitu, aby města 

v budoucnosti byla bez dopravních zácp, čistá a dostupná pro všechny; 
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- podpořit sběr kvalitních a ověřitelných dat, která jsou základem dopravního plánování 

a rozhodování o volbě dopravního modu a trasování dopravní infrastruktury, která 

dále vstupují do modelování scénářů rozvoje infrastruktury a jeho ekonomického 

hodnocení“.  

Ve Dvoře Králové byly v minulých letech otevřeny nové úseky stezek pro cyklisty – 

v ulici 28. října, v Heydukově ulici a na Benešově nábřeží. 

Město však stále čeká na napojení na Labskou stezku z Kuksu, která povede dál do 

Hostinného. Část této plánované stezky totiž, bohužel, nebyla v loňském roce v rámci 

rekonstrukce komunikace v ulici Heydukova zrealizována – důvodem byly vzrostlé stromy, 

které nebylo možné pokácet. 

Zapojení „Kraje“ je tak pro rozvoj infrastruktury pro cyklisty velice důležité – jak 

vidno, stále více se ukazuje, že samotné město není schopno vyřešit plán městské mobility, 

veřejného prostoru a dopravy samostatně, ale jen ve spolupráci s dalšími partnery, v tomto 

případě ze strany „Kraje“ a jeho organizací. Příkladem toho, jak se Královéhradecký kraj nyní 

zapojuje do budování infrastruktury pro cyklisty, jsou další práce na budování Labské stezky 

(připravuje se cyklostezka v Chotěvicích i v úseku Dolní Olešnice – Hostinné – Vestřev), 

Kladské stezky (zde vznikne cyklostezka z Jaroměře do Rychnovku), či rekonstrukce 

cyklotrasy v úseku Podbřezí – Studánka. 

Zástupcem Dvora Králové nad Labem v „Asociaci měst pro cyklisty“ je Petra Zivrová, 

vedoucí oddělení kultury, sportu a cestovního ruchu na Městském úřadě Dvůr Králové nad 

Labem, která na základě rozhodnutí zastupitelstva města z 16. března 2017 v „Asociaci“ 

nahradila královédvorského zastupitele Jana Béma. 

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz, www.cyklomesta.cz 

 

„Vánoční ozdoby“ lze navštívit i o prázdninách 
K zajímavé atrakci, kterou naše město nabídlo svým návštěvníkům během prázdnin, byla 

možnost navštívit na Benešově nábřeží královédvorskou firmu Vánoční ozdoby, DUV – 

družstvo. 

Uprostřed léta se tak účastníci exkurzí mohli stát přímými svědky toho, jak se vyrábějí 

vánoční ozdoby, a to od foukání různých tvarů, jejich stříbření, barvení a dekorování, až po 

dárkové balení. Zhruba hodinové prohlídky s odborným výkladem se konaly a budou konat 

v pracovních dnech od 7:30 do 13:00 hodin s tím, že od 9:00 do 9:30 hodin je nutno počítat 

s technologickou přestávkou. Místa na prohlídku si ale zájemci musí předem rezervovat. 

Exkurze jsou pořádány pro skupiny nad patnáct osob, na exkurzi pro menší skupiny je 

třeba se domluvit. Děti a studenti uhradí za prohlídku 20 Kč, dospělí 50 Kč za osobu, a to 

včetně doprovodu. 

Výroba skleněných perel byla v Podkrkonoší založena již ve 2. polovině 19. století. 

Její největší rozmach nastal před 1. světovou válkou, po válce ale v důsledku japonské 

konkurence došlo téměř k její likvidaci. Šikovnost a odbornost domácích pracovníků pak byla 

využita při nové výrobě, kterou byly ručně foukané a malované skleněné vánoční ozdoby. 

Dne 20. července 1931 se konala zakladatelská valná hromada sklářského družstva pro 

výrobu vánočních ozdob se sídlem na Zdobíně u Dvora Králové nad Labem. Od tohoto dne se 

datuje nepřetržitá existence firmy Vánoční ozdoby, DUV – družstvo. Rychlý vzestup výroby 

vedl k ukončení dovozů vánočních ozdob do Československa a k razantnímu nástupu firmy na 

zahraniční trhy. Kolekce vánočních ozdob byla v roce 1935 oceněna na světové výstavě 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/
http://www.cyklomesta.cz/
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v Bruselu cenou „Grand Prix“ a v roce 1958, rovněž na světové výstavě v Bruselu, udělením 

zlaté medaile „EXPO 58“. 

V současné nabídce družstva je více než 80 000 výrobků, s možností jejich provedení 

v cca 600 barevných odstínech, přičemž každý barevný odstín je dále členěn na 3–6 efektů. 

Vánoční ozdoby lze zakoupit nejen v obchodních sítích, ale i v podnikové prodejně 

a prostřednictvím internetového obchodu družstva, či v královédvorském muzeu. 

Zdroj: Vánoční ozdoby, DUV – družstvo Dvůr Králové nad Labem 

 

„Jedu Labe“ 
Od letošního roku začala v našem městě nabízet své služby půjčovna lodí s názvem „Jedu 

Labe“. Nástupní místo je v ulici Luční, před čistírnou odpadních vod, kde je i základna 

půjčovny a odkud je možné přes Žireč a Šporkův mlýn ve Stanovicích plout až do Kuksu. 

Řeka v tomto úseku není nijak náročná, jet ji tak mohou i rodiny s dětmi a to přesto, že 

na trase jsou dvě místa, kde je potřeba lodě přenášet. První je u bývalého mlýna v Žirči, kde 

se lodě přenášejí po levém břehu přes silnici. Těm, kteří se na to necítí, firma nabízí zapůjčení 

transportních koleček pod loď, nebo jim lodě po domluvě přenese. Druhé místo je ve 

Stanovicích u Šporkova mlýna, kde je loď možné snadno přetáhnout přes korunu jezu, 

zatímco děti mezitím mohou přejít po straně po lávce. 

Pro rodiny a skupinky jsou k dispozici tři rafty Gumotex, legendární raft Colorado 450 

a rychlejší Ontario 450S. Oba typy jsou určeny pro šest osob – to ocení zejména velké rodiny 

s dětmi. Rafty je velmi snadné ovládat. Dále firma nabízí deset kánoí Samba, určených pro 

dvě osoby, které se ale mohou doplnit sedátkem, takže se do lodi vejde i jedno až dvě děti. 

K dispozici jsou i záchranné vesty a vodotěsný vodácký barel.  

Firma nabízí dvě varianty sjíždění Labe. Při té první je možné zaparkovat auto na 

parkovišti v Kuksu a firma pro turisty dojede, ve Dvoře Králové nad Labem se nalodí 

a v Kuksu pak lodě nechají na vyhrazeném místě. Druhou možností je nalodit se ve Dvoře 

Králové nad Labem a auto ponechat zdarma na firemním hlídaném parkovišti. Z Kuksu pak 

firma „vodáky“, společně s lodí, odveze zpět do města. 

Cesta trvá asi tři, sportovní jízda pak jen dvě hodiny. Zapůjčení kánoe Samba pro dvě 

až tři osoby v době od 9:00 do 13:00 hodin nebo od 14:00 do 18:00 hodin stojí 400 Kč; pro 

celodenní plavbu 600 Kč. Raft Colorado, Ontario pro šest osob v době od 9:00 do 13:00 hodin 

nebo od 14:00 do 18:00 hodin stojí 900 Kč, pro celodenní plavbu 1 200 Kč. Pro větší skupiny 

a školy firma nabízí smluvní ceny. 

Zdroj: akce „Jedu Labe“ 

 

Hasičský záchranný sbor České republiky 
Kuriózní nehoda 
V pondělí 2. července 2018 ráno spadl v Podharti do rybníka traktůrek. Na 

místě tak museli zasahovat profesionální hasiči nejen ze Dvora Králové nad 

Labem, ale i z Trutnova, odkud byl z trutnovské stanice přivezen 

vyprošťovací automobil s jeřábem. Po 10. hodině již byl traktor vytažen na 

břeh, takže jej jednotka předala majiteli. Z vozidla uniklo na vodní plochu 

menší množství oleje, k ohrožení okolního životního prostředí však naštěstí nedošlo.  

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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Policie České republiky 

KŘP Královéhradeckého kraje 

Obvodní oddělení PČR Dvůr Králové nad Labem 

Nehoda v centru města 
V neděli 1. července, krátce před druhou hodinou ranní, došlo v ulici Sladkovského 

k dopravní nehodě osobního vozidla Škoda Felicia. Řidič vozidla, dle zjištění policie, zřejmě 

nezvládl průjezd levotočivou zatáčkou, dostal smyk a skončil v protisměru na chodníku, kde 

čelně narazil do betonové podezdívky oplocení. Na vině však nebyla pouze jeho nepřiměřená 

rychlost, ale také alkohol, neboť provedená zkouška ukázala 1,95 promile. Muž naštěstí 

vyvázl bez zranění, ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky mu však, 

v případě uznání viny a odsouzení, hrozí až jeden rok vězení, peněžitý trest nebo zákaz řízení. 

 

Královédvorský veterinář zasahoval při odchytu uprchlých šelem 
V soukromém Bioparku Štít v obci Klamoš na Královéhradecku utekli v pondělí krátce před 

10. hodinou z klece dva třináctiletí sibiřští tygři a desetiletý lev. Na místě zasahovalo osm 

policejních hlídek, zásahová jednotka a vrtulník, a Policie České republiky také žádala 

obyvatele Klamoše a okolí, aby z bezpečnostních důvodů neopouštěli své domovy. Vrtulník, 

který přistál ve vedlejší vesnici, byl připraven ke vzlétnutí, pokud by zvířata opustila areál. 

Podle majitele Bioparku, Antonína Hnízdila, byly tyto uprchlé šelmy zvířata vyřazená 

z jednoho cirkusu poblíž Berlína a do Bioparku, který sídlí v bývalém vepříně, byla převezena 

před třemi měsíci. Jejich kariéra v cirkusu skončila a cirkus řešil, co s nimi bude dál. Biopark 

jim zajistil nové působiště v Istanbulu, kde postavili novou zoo, a nyní pro ně vyřizuje 

potřebné dokumenty na vývoz z EU. Biopark Štít, který se nachází asi šest kilometrů jižně od 

Chlumce nad Cidlinou, je chovné zařízení pro exotická i domácí zvířata ohrožená vyhynutím. 

Podle webu zde kromě lvů a tygrů chovají i levharty a pumy, kočkodany, lemury, makaky, 

různé druhy ptáků a další zvířata.  

Policisté zajišťovali okolí a čekali na příjezd veterinářů, kteří by zvířata uspávacími 

injekcemi dočasně znehybnili. Aby se na místo dostali v co nejkratší době, museli dva 

vzdálenější veterináře – ze Dvora Králové nad Labem a z Mělníka – doprovázet na jejich 

cestě dopravní policisté. 

Poté, co byli všichni tři veterináři na místě, připravili si uspávací injekce a za 

doprovodu policistů se přesunuli asi do patnáctimetrové vzdálenosti od zvířat. Všechna tři 

zvířata se podařilo uspávacími injekcemi zasáhnout najednou a postupně tak uspat. Okolo půl 

jedné zvířata již spala a mohla být po prohlédnutí veterináři přesunuta pomocí plachet zpět do 

klecí.  

 

Dopadený zloděj alkoholu 
Od středy 11. července 2018 se královédvorští policisté zabývali krádeží alkoholu ve zdejším 

supermarketu. Sedmadvacetiletý muž si v něm dal do batohu několik lahví dražšího alkoholu 

a odešel bez placení. Poškozená společnost vyčíslila vzniklou škodu na téměř 3 tisíce Kč, muž 

navíc svým jednáním porušil soudem uloženou podmínku, neboť v dubnu letošního roku byl 

za obdobnou trestnou činnost pravomocně odsouzen k podmíněnému trestu. Nyní mu, 

v případě prokázání viny a odsouzení, hrozí až tříletý pobyt ve vězení. 

Další řidič pod vlivem alkoholu 
O víkendu, v sobotu 14. července, zadrželi před 22. hodinou policisté v našem městě řidiče 

Mitsubishi, kterému při dechových zkouškách naměřili 1,47; 1,66 a 1,70 promile alkoholu. 



235 

 

Muž je nyní podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu, 

v případě prokázání viny a odsouzení, hrozí až roční pobyt ve vězení, peněžitý trest nebo 

zákaz činnosti. 

 

„Chycen přímo při činu“ 
Nedovřené okénko u osobního automobilu značky Ford přilákalo v našem městě ve čtvrtek 

26. července pětačtyřicetiletého muže, který se tak dostal do vozidla a odcizil zde finanční 

hotovost. Netušil ale, že v tu dobu kolem projíždí hlídka královédvorských policistů, která si 

jeho (ne zcela standardního) počínání u vozidla všimla a začala celou situaci prověřovat. Muž 

své chování policistům nedokázal věrohodně vysvětlit, takže proti němu bylo zahájeno trestní 

řízení pro přečin krádeže. V případě prokázání viny mu tak hrozí až dvouletý trest odnětí 

svobody. 

Zdroj: Policie ČR – Krajské ředitelství Královéhradeckého kraje 

 

Domov sv. Josefa v Žirči 

17. Svatoanenské zahradní slavnosti 
Areál Žireč byl v sobotu 21. července místem „17. Svatoanenských zahradních 

slavností aneb slavností bez bariér“.  

V 10:00 hodin se v kostele sv. Anny konala mše svatá s barokní hudbou, kterou 

celebroval pomocný biskup královéhradecký, Mons. Josef Kajnek. Ve 

13:00 hodin zde vystoupil Jindřich Černohorský Trio; od 15:00 hodin čekala návštěvníky 

recitace herce a režiséra Ondřeje Kepky – „Krása slova a hudby“ – s kytarovým doprovodem 

Pavly Chrzové a v 18:30 hodin koncert profesora Václava Uhlíře (zvonkohra a varhany) 

a profesora Jiřího Kuchválka (housle). 

Na nádvoří Domova sv. Josefa vystoupil ve 13:30 hodin kouzelník Waldini 

s balónkovou show; ve 14:30 hodin zahrálo Loutkové divadlo Smiřice pohádku „Kašpárkovo 

varieté“ a v 16:30 hodin se pro děti nad deset let uskutečnila show „František blázen“, 

inspirovaná sv. Františkem z Assisi, ve které ve všech rolích vystoupil Jan Horák. 

V parku zahrála ve 12:00 hodin folková kapela „Fukanec“ z Nového Města nad 

Metují; ve 14:00 hodin GOOD WORK – pop gospelová skupina (dříve Paprsky); 

v 16:00 hodin Nezmaři – folková legenda „40 let na cestě“; v 17:30 hodin vystoupil Pavel 

Helan – „vlídný písničkář, finalista soutěže Československo má talent“ a v 19:30 vystoupil 

David Kraus s kapelou. 

V doprovodném programu byl ve 12:00 hodin v podkrovním sále Domu sv. Damiána 

promítán dokument „Camino na kolečkách“, navštívit bylo možné workshop Alterna 

i workshop Safari Parku, nechyběla jízda na ponících, dřevěný kolotoč, skákací hrad, 

malování na obličej, ochutnávky sirupů Camellus, ochutnávky z Vinných sklepů Kutná Hora, 

jarmark řemesel a chráněných dílen, navštívit bylo možné (za zlevněné vstupné) expozici 

historie cyklistiky a mnoho dalšího. Nechyběly ani komentované prohlídky ve 12:00 a ve 

13:45 hodin v Bylinkové zahradě a v 16:30 hodin v kostele sv. Anny a v Domově sv. Josefa 

bylo možné získat informace o životě s roztroušenou sklerózou (ve 12:30 a v 15:30 hodin). 

Vstupné 130 Kč, senioři a studenti 70 Kč, rodinné vstupné pak činilo 270 Kč. Pořady 

provázel Josef Mádle, moderátor stanice Prima. 

Zdroj: Domov sv. Josefa v Žirči 
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Cyklomuzeum Žireč 
Beseda o historii cyklistiky 
Ve čtvrtek 26. července 2018 se od 17:00 hodin mohli milovníci cyklistiky a historie zúčastnit 

v žirečském areálu besedy s Jiřím Uhlířem.  

Ten vlastní zřejmě největší sbírku kol, a to nejen v České republice, kterou si 

návštěvníci mohou prohlédnout v jeho „Cyklomuzeu“ v Areálu Žireč. Expozice je nejen 

„provede“ celou historií cyklistiky, vyzkoušet si mohou i trenažer vysokého kola nebo 

projížďku rikšou po parku.  

Pan Uhlíř se o cyklistiku zajímá již od útlého dětství a jeho znalosti v tomto oboru jsou 

opravdu rozsáhlé. Vstupné na besedu, kterým návštěvníci podpořili rehabilitaci pro zdejší 

nemocné roztroušenou sklerózou, činilo 50 Kč. 

Zdroj: Cyklomuzeum Žireč 

 

Revitalizace Kuks, o. p. s.  
„Slavnosti koní, historie a řemesel Kuks 2018“ 
V neděli 1. července 2018 od 9:00 do 17:00 hodin se na „Slavnostech koní, historie 

a řemesel 2018“ v Kuksu návštěvníkům představili mohutní chladnokrevníci při stahování 

a nakládání dřeva, při senoseči, orbě, nebo při přetahování se s diváky. Nechyběly křtiny 

hříběte, poníci, ukázky práce koňského zubaře a kováře, diváci si mohli prohlédnout 

starokladrubské a kinské koně, svézt se na koních i v kočáře, seznámit se s činností 

řemeslníků – tesaře, bednáře, soustružníka, kováře či hrnčířky – viděli jedinečnou show 

v podobě vyřezání hlavy koně motorovou pilou a mnoho dalšího. Samozřejmě zde byly také 

stánky, dílničky a atrakce pro děti a losování o zajímavé ceny.  

V den akce byly vlakové spoje do Kuksu posíleny o mimořádné spoje – ti, kteří tento 

způsob dopravy do Kuksu využili, obdrželi po předložení jízdenky u vstupu do areálu malou 

pozornost.  

Vstupné 150 Kč; senioři nad 65 let, mládež do 18 let v doprovodu platícího dospělého 

a držitelé průkazky ZTP uhradili 100 Kč; děti do šesti let vstup zdarma. Cena vstupenky 

zahrnovala i volný vstup na základní prohlídkový okruh hospitálem a prohlídku expozice 

Českého farmaceutického muzea.   

Zdroj: Hospitál Kuks 

 

POČASÍ V NAŠEM MĚSTĚ 

Počasí v měsíci červenci 
Letošní červencové počasí bylo enormně teplé a suché, takže i když během měsíce několikrát 

zapršelo, přesto na celém území naší republiky byl nedostatek vláhy. 

Třicítku překročily teploty v našem městě v měsíci červenci 2018 celkem šestkrát (ve 

čtvrtek 5. července; dále v sobotu 21. července a čtyřikrát od 28. do 31. července), hlavně ke 

konci měsíce, kdy teploty třikrát překročily i třicet dva stupňů. Na některých místech v naší 

republice ale teploty „vyšplhaly“ dokonce až k 36 °C! 
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Nejnižší minimální teplota dosáhla v červenci letošního roku výši +5 °C (v pondělí 

2. července – v roce 2017 byla nejnižší minimální teplota +6,2 °C). Nejvyšší minimální 

teplota byla v letošním roce +16,8 °C (v pátek 27. a v neděli 29. července – v roce 2017 byla 

nejvyšší minimální teplota +15,9 °C). 

Nejnižší maximální teplota dosáhla v letošním roce +17,6 °C (v neděli 1. července – 

v červenci 2017 to bylo +17,3 °C). 

Nejvyšší maximální teplota byla v letošním roce +32,6 °C (v sobotu 28. července – 

v červenci 2017 byla naměřena nejvyšší maximální teplota +32 °C). 

Teplotu +10 °C (v rámci minimálních teplot) překročily teploty v červenci letošního 

roku dvacet sedmkrát (z toho hodnotu +15 °C devětkrát a teplota více než +16 °C byla 

naměřena třikrát).  

V roce 2017 byla teplota +10 °C překročena dvacet pětkrát a třikrát překročily teploty 

hodnotu +15 °C. 

Teplotu +25 °C (v rámci maximálních teplot) překročily teploty v červenci letošního 

roku celkem osmnáctkrát (z toho hodnotu +30 °C šestkrát a z tohoto počtu byla třikrát 

dosažena hodnota +32 °C). 

V roce 2017 překročily teploty čtrnáctkrát hodnotu +25 °C (z toho teplotu +30 °C 

třikrát a z tohoto počtu byla jedenkrát dosažena hodnota +32 °C).  

Zdroj: meteostanice Gymnázia Dvůr Králové nad Labem 

 

TEPLOTY V ČERVENCI 2018 

DATUM Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota 

1.7.18 + 7,9 °C + 13,3 °C + 17,6 °C 

2.7.18 + 5,0 °C + 14,2 °C + 22,0 °C 

3.7.18 + 5,9 °C + 16,4 °C + 24,0 °C 

4.7.18 + 7,9 °C + 19,6 °C + 27,4 °C 

5.7.18 + 10,2 °C + 21,5 °C + 30,4 °C 

6.7.18 + 15,2 °C + 19,6 °C + 23,7 °C 

7.7.18 + 10,1 °C + 17,6 °C + 23,7 °C 

8.7.18 + 11,4 °C + 17,5 °C + 24,0 °C 

9.7.18 + 11,0 °C + 18,6 °C + 25,3 °C 

10.7.18 +11,9 °C + 15,0 °C + 20,6 °C 

11.7.18 + 11,6 °C + 15,2 °C + 20,7 °C 

12.7.18 + 10,6 °C + 13,5 °C + 17,7 °C 

13.7.18 + 13,6 °C + 17,9 °C + 24,3 °C 

14.7.18 + 10,6 °C + 19,1 °C + 26,2 °C 

15.7.18 + 10,7 °C + 19,2 °C + 26,2 °C 
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TEPLOTY V ČERVENCI 2018 

DATUM Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota 

16.7.18 + 11,9 °C + 19,4 °C + 29,6 °C 

17.7.18 + 11,5 °C + 15,3 °C + 19,0 °C 

18.7.18 + 14,7 °C + 17,2 °C + 20,5 °C 

19.7.18  + 15,3 °C + 18,8 °C + 22,4 °C 

20.7.18 + 14,1 °C + 20,2 °C + 27,4 °C 

21.7.18 + 11,5 °C + 21,7 °C + 30,6 °C 

22.7.18 + 15,8 °C + 21,6 °C + 26,2 °C 

23.7.18 + 13,8 °C + 20,8 °C + 27,1 °C 

24.7.18 + 13,5 °C + 21,6 °C + 28,2 °C 

25.7.18 + 15,3 °C + 22,1 °C + 27,7 °C 

26.7.18 + 14,5 °C + 22,4 °C + 29,0 °C 

27.7.18 + 16,8 °C + 22,6 °C + 29,1 °C 

28.7.18 + 15,8 °C + 23,8 °C + 32,6 °C 

29.7.18 + 16,8 °C + 23,5 °C + 30,5 °C 

30.7.18 + 16,3 °C + 24,7 °C + 32,1 °C 

31.7.18 + 15,9 °C + 25,2 °C + 32,5 °C 
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FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ A AKCÍ 

Červenec 2018 
Stavba okružní křižovatky u oční školy 
V pondělí 9. července 2018 byly zahájeny práce na stavbě malé okružní křižovatky u oční 

školy – tedy na křižovatce ulic Legionářská, Sladkovského, Čelakovského a Tyršova – 

a navazující I. etapě rekonstrukce silnice II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře, v úseku 

od mostu přes Hartský potok v Legionářské ulici až k čerpací stanici v Krkonošské ulici.  

Investorem akce za více než 65 milionů Kč je Královéhradecký kraj. 

Křižovatka u oční školy na dobových fotografiích (vpravo nahoře a dole). 

 

Pohled směrem od křižovatky do ulice Sladkovského, vlevo oční – dříve Německá škola 

v Hrnčířské (nyní Sladkovského) ulici, která byla slavnostně vysvěcena 31. července 1897. 
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Pohled směrem od ulice Legionářská do křižovatky (vlevo oční škola) a dále do ulice Tyršova. 
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Oprava sítí a stavební práce v ulici Čelakovského 
(vlevo v pozadí budova oční školy) 

 

Uzavření Fügnerovy ulice 
V pondělí 9. července 2018 byla uzavřena také část Fügnerovy ulice z náměstí Republiky až 

ke křižovatce s ulicí Tylova, a to z důvodu rekonstrukce vodovodní přípojky k nemovitosti 

č. p. 521. Vzhledem k tomu, že přípojka byla uložena přes celou šíři vozovky, nebylo možné 

provádět příslušné stavební práce postupně, po částech. Dopravní situaci ve městě tak tato 

skutečnost ještě více zkomplikovala. 
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Oprava pomníku vojákům padlým v roce 1866 

 

Zde odpočívá 8 pruských vojínů z 23. Inf. Reg. 5. Comp.: 

 Karl Kretschmer; Paul Dratwa; Franz Dombak.  

8. Comp.: Joh. Pietnek; Joh. Irmer; Carl Glomb. 4. Comp.: Gustav Stere a Fulirmann. 

 

Doplnění městského mobiliáře 
 

 

Vedle opravy pomníku osmi pruským 

vojákům, padlým v krutých bojích 

v jedné z bitev rakousko-pruské války 

1866 odehrávajících se v ulicích 

našeho města, přispělo ke zlepšení 

vzhledu Štefánikovy ulice také 

vytvoření odpočinkového zázemí pro 

obyvatele města i pro návštěvníky 

zdejší zoo. 
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Akce Domu dětí a mládeže Jednička 

„Šikovné ručičky“ 
Tento příměstský tábor byl určen dětem, které rády modelují, malují a vyrábějí. Vytvářely tak 

originální deník, z gumiček si vyrobily náramek, zdobily lžičky i plátěnou tašku, vyrobily si 

sáček ve tvaru mimoně, tvořily stromečky štěstí (na snímku vpravo), originální náušnice atd. 

Nechybělo ale ani koupání v bazénu a soutěže. 

 

Příměstský tábor „Týden plný energie“ 
Jak napovídá název, byl tento tábor opravdu plný „energie“, soutěží a zábavy. Nechyběly 

na něm závody „Cyklokabrňák , návštěva trampolínového centra a elektrárny Hučák v Hradci 

Králové, florbal a aerobic na trampolínkách, lukostřelba, hra „Kdo přežije“, plážová 

přehazovaná, koupání v bazénu, různé výtvarné činnost a mnoho dalšího.  
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„Trollové na cestách“ 
K létu již tradičně patří také koupání v moři a prohlídky zajímavých památek. I v letošním 

roce se proto DDM Jednička vydal, v měsíci červenci a srpnu, se skupinami děti a s jejich 

rodiči do zahraničí, konkrétně do Itálie – do Bellaria Igea Marina – a do chorvatského 

Zaostrogu. Celkem se těchto pobytových zájezdů zúčastnilo 113 účastníků. 

 

 
Foto: 10x archiv DDM Jednička 

 

Nová turistická hra „Toulky nejen Královédvorskem“ 
 

 

 

Nová turistická hra „Toulky nejen 

Královédvorskem“, kterou pořádá město Dvůr 

Králové nad Labem, dává soutěžícím příležitost 

poznat zajímavá místa v našem městě, na 

Královédvorsku i v okolí a zároveň soutěžit 

o zajímavé ceny. Hra potrvá do září roku 2020. 
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Kuriózní nehoda v Podharti 
Ke kuriózní nehodě došlo v pondělí 2. července 2018, kdy do rybníka v Podharti spadl 

traktůrek. Na místě tak museli zasahovat profesionální hasiči nejen ze Dvora Králové nad 

Labem. 

Foto: Hasičský záchranný sbor České republiky. 

 
Na titulní straně kroniky událostí v měsíci červenci 2018: Pohled na křižovatku u oční školy, 

kde vznikne další z kruhových objezdů v našem městě. 

 

Foto: Pokud není uvedeno jinak, autorkou fotografií je kronikářka města, historické 

fotografie pocházejí ze soukromé sbírky kronikářky. 

  

https://krkonossky.denik.cz/galerie/hasici-vytahli-z-rybnika-traktor.html?photo=1&back=462002930-5913-23

