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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI 
Schůze rady města – vybraná usnesení 
Rada města na své 131. schůzi ve středu 2. května 2018 mimo jiné: 

- souhlasila s přijetím dotace ve výši 249.290 Kč na obnovu městského 

kamerového a dopravního systému; 

- nesouhlasila s přijetím dotace ve výši 108.000 Kč na domovníky preventisty 

z důvodu zkrácení výše požadované dotace; 

‐ vzala na vědomí zápis z 13. dubna 2018 z otevírání obálek a zprávu hodnoticí komise 

o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na akci „Komparativní vyhledávací studie 

variant silničního napojení PZ Zboží a PZ Borek v souvislosti s napojením města Dvůr 

Králové nad Labem na dálnici D 11“ a rozhodla na základě doporučení hodnoticí 

komise, že nejvhodnější je nabídka firmy „Atelier L – Veronika Šindlerová“, Praha, 

s cenou 480.370 Kč včetně DPH. Rozhodla také o dalším uchazeči v pořadí, kterým je 

Ing. Václav Jetel Ph.D., Praha – Troja, s cenou 531.190 Kč včetně DPH, a o vyloučení 

uchazeče ARCHUM architekti, s. r. o., Praha, z důvodu podání nabídky po lhůtě; 

‐ vzala na vědomí protokol o otevírání obálek a o hodnocení nabídek k veřejné zakázce 

malého rozsahu na dodavatele stavebních prací „Obnova vnějšího pláště hlavní 

budovy Hankova domu č. p. 299 ve Dvoře Králové nad Labem“ a rozhodla o výběru 

nejvhodnější nabídky, firmy Řemeslné stavby, s. r. o., Trotinka, Miletín, s nabídkovou 

cenou 3.656.789,64 Kč včetně DPH; 

‐ doporučila řediteli Technických služeb města Dvora Králové nad Labem vybrat 

nejvhodnější nabídku veřejné zakázky na dodávku „pracovního stroje – nosiče 

nástaveb pro údržbu chodníků“, kterou byla hodnoticí komisí určena nabídka 

společnosti KOBIT, spol. s r. o., se sídlem Praha, provoz Konecchlumského, Jičín, 

s nabídkovou cenou 1.870.000 Kč bez DPH, tedy s DPH 2.262.700 Kč. Souhlasila, 

aby Technické služby použily část svého rezervního fondu ve výši 2.000.000 Kč 

k posílení svého fondu investic; 

‐ souhlasila s pronájmem nebytových prostor, objektů a pozemků na městském 

koupališti společnosti Americana bar, s. r. o., Dvůr Králové nad Labem, zastoupené 

jednatelkou společnosti Jolanou Kolářovou; 

‐ schválila záměr města pronajmout prostor sloužící podnikání, označený jako místnost 

č. 8, č. 10 a č. 12 v areálu č. p. 101 na náměstí Republiky, Loutkářskému spolku 

Klíček, se sídlem náměstí Václava Hanky, Dvůr Králové nad Labem (za účelem 

uskladnění loutek a veškerých rekvizit, s využitím jako klubovna pro přípravy 

představení a jako dílnička pro úpravy loutek a kulis), na dobu určitou pěti let, za cenu 

400 Kč/m²/rok a s uplatněním meziročního inflačního nárůstu nájemného;  

‐ schválila záměr města pronajmout prostor č. 1 v č. p. 3 na náměstí T. G. Masaryka ve 

Dvoře Králové nad Labem, sloužící k podnikání, České spořitelně, a. s., se sídlem 

Praha, za cenu 2.108,88 Kč/m
2
/rok, na dobu určitou sedmi let s opcí a s výpovědní 

lhůtou dva měsíce; 

‐ trvala na svém usnesení č. R/688/2017 – 114. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze 

14. listopadu 2017, kterým nesouhlasila s umístěním dopravního značení – parkoviště 

částečné stání na chodníku podélně – a dodatkové tabulky s textem „Pouze pro 

vlastníky dotčených nemovitostí“, na části chodníku u č. p. 1200 ve směru do 

propojovací ulice R. A. Dvorského; 

‐ schválila pronájem prostor sloužících k podnikání, označených jako místnost 

č. 7 a č. 9, v areálu č. p. 101 na náměstí Republiky ve Dvoře Králové nad Labem 

spolku Další šance, z. s., Hradec Králové, za účelem provozování depozitu pro 

ochranu a péči o opuštěné a týrané kočky, a to od 10. května 2018 na dobu určitou pěti 
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let, za cenu 600 Kč/m
2
/rok a s uplatněním meziročního inflačního nárůstu nájemného, 

za předpokladu, že bude před podpisem nájemní smlouvy uhrazena kauce ve výši 

trojnásobku měsíčního nájemného a za podmínky, že nájemce zajistí na své náklady 

rekolaudaci prostoru tak, aby jeho stavebně technický stav odpovídal smluvenému 

účelu. Schválila i pronájem jednoho parkovacího místa v areálu č. p. 101 za cenu 

250 Kč/měsíc plus platná sazba DPH, a to od 10. května 2018 po dobu platnosti 

nájemní smlouvy na prostor sloužící k podnikání; 

‐ vzala na vědomí získání dotací Domem dětí a mládeže Jednička Dvůr Králové nad 

Labem, z rozpočtu Královéhradeckého kraje, ve výši 8.500 Kč na projekt „Okresní 

kolo poznávání přírodnin 2018“; z rozpočtu Ministerstva kultury na projekt 

„Juniorfilm – Memoriál Jiřího Beneše 2018“ ve výši 40.000 Kč a na projekt „Zlaté 

slunce Dvůr Králové nad Labem 2018 – zemské kolo“ ve výši 40.000 Kč; 

‐ vzala na vědomí poskytnutí dotace Pěveckému spolku Záboj Dvůr Králové nad Labem 

ve výši 10.000 Kč na částečnou úhradu pronájmu koncertních prostor, ozvučení 

koncertu, propagaci a ubytování v rámci projektu „Setkání se spřáteleným pěveckým 

sborem z Wagenfeldu – Německo“; 

‐ schválila poskytnutí dotace Janu Kučerovi ve výši 13.500 Kč na propagaci akce 

„Matějova šance na život!!!“; 

‐ schválila rovněž poskytnutí dotace Královédvorskému chrámovému sboru Dvůr 

Králové nad Labem ve výši 20.000 Kč na propagaci a honoráře umělců v rámci 

projektu „Hudební léto Kuks 2018“. 

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 131/2018“ 

 

Rada města na své 132. schůzi v úterý 15. května 2018 mimo jiné: 

‐ vzala na vědomí protokol hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky 

„Zhotovení kopie sochy Krista Salvátora do kaple Nejsvětější Trojice v Žirči“, 

a rozhodla, že nejvhodnější je nabídka MgA. Jiřího Kobra, Beroun Hostím, s celkovou 

nabídkovou cenou 290.000 Kč bez DPH. Další v pořadí je nabídka Ondřeje Doležala, 

Kovářská, s celkovou nabídkovou cenou 950.000 Kč bez DPH;  

‐ souhlasila se spoluprací s Královéhradeckým krajem na vypracování projektové 

dokumentace stavební akce „III/29928 Dvůr Králové nad Labem – Vítězná“; 

‐ schválila smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a o omezení užívání 

nemovitosti, číslo smlouvy 9/60/18/0073/Va/NK (ES OEMM/OSTA – 2018/0491), na 

části pozemkové parcely č. 908/1 v k. ú. Verdek, se Správou silnic Královéhradeckého 

kraje, příspěvkovou organizací, Hradec Králové – Plačice; 

‐ schválila zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 678/1 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem v rozsahu dle geometrického plánu č. 4868 – 

11891/2018 za jednorázovou finanční náhradu ve výši 13.310 Kč včetně příslušné 

sazby DPH, pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – 

Podmokly; 

‐ souhlasila se zřízením služby záložní internetové konektivity; 

‐ vzala na vědomí oznámení ředitelky ZŠ Strž o získání finančních prostředků 

z rozvojového programu „MŠMT – Podpora vzdělávání cizinců ve školách“; 

‐ schválila poskytnutí dotace Českému rybářskému svazu, z. s., místní organizaci Dvůr 

Králové nad Labem, ve výši 3.000 Kč na úhradu věcných cen na rybářských 

závodech; 

‐ schválila poskytnutí dotace Společnosti železniční výtopna Jaroměř ve výši 20.000 Kč 

na částečnou úhradu nákupu provozního materiálu (uhlí), poplatků za využití dopravní 

cesty, pojištění, služeb dopravce, zajištění provozu železničních vozidel, odměnu 
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personálu – projekt „Jízda parních vlaků v rámci oslav 160 let zahájení provozu trati 

Jaroměř – Dvůr Králové nad Labem – Horka u Staré Paky“; 

‐ souhlasila s přijetím finančního daru ve výši 100.000 Kč na částečnou úhradu akce 

COOLfest a sportovní hry ZŠ a MŠ; 

‐ jmenovala v souladu s platnými zákony do funkce členky komise pro životní prostředí 

Lindu Harwot, a to s platností od 15. května 2018. 

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 132/2018“ 

 

Rada města na své 133. schůzi v úterý 22. května 2018: 

‐ schválila „Ceník prací a služeb Technických služeb města Dvora Králové nad 

Labem“, a to s platností od 23. května 2018. 

Zdroj: výňatek z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 133/2018“ 

 

Rada města na své 134. schůzi v úterý 29. května 2018 mimo jiné: 

‐  rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na zakázku „Dotační management“ 

v dotačním projektu IROP, výzva č. 28 s tím, že nejvhodnější je nabídka firmy 

RENARDS dotační, s. r. o., Brno, za cenu 85.000 korun bez DPH; 

‐ souhlasila s uzavřením dodatku na finanční řízení a finanční management dotačního 

projektu „Rekonstrukce ZŠ Schulzovy sady“, v ceně 48.000 Kč bez DPH, se 

společností Centrum Rozvoje Česká Skalice, o. p. s., Vila Čerych Česká Skalice;  

‐ vzala na vědomí důvody zrušení veřejné zakázky „Výměna oken (II. etapa A) 

v bytovém domě ve Švehlově ulici ve Dvoře Králové nad Labem“ a zrušila tuto 

veřejnou zakázku, schválenou usnesením 130. Rady města č. R/209/2018 ze dne 

17. dubna 2018; 

‐ vzala na vědomí hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na dodavatele 

stavebních prací „Výměna oken na Městské knihovně Slavoj ve Dvoře Králové nad 

Labem“ a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, a to firmy AA okna dveře, s. r. o., 

Praha, s nabídkovou cenou 946.291,40 Kč včetně DPH. Druhé místo Inwork, s. r. o., 

Pardubice, s cenou 993.094,20 Kč; třetí místo Truhlářství Urban, s. r. o., Česká 

Skalice, s cenou 1.060.817,90 Kč; čtvrté místo Okna Langer, s. r. o., Ústí nad Orlicí, 

s cenou 1.063.093,90 Kč; páté místo Tredo, s. r. o., Praha – Písnice, s cenou 

1.070.034,50 Kč; šesté místo Window Holding, a. s., Lázně Toušeň, s cenou 

1.135.508,20 Kč; sedmé místo Stafi finalizace Staveb, s. r. o., Pardubice, s cenou 

2.416.641,80 Kč, všechny nabídky včetně DPH; 

‐ vzala na vědomí vyhodnocení nabídek veřejné zakázky „Zvýšení kvality odborných 

učeben v ZŠ Strž a ZŠ 5. května Dvůr Králové nad Labem“ a rozhodla, že 

nejvhodnější je nabídka společnosti KXN CZ, s. r. o., Hradec Králové, s celkovou 

nabídkovou cenou 1.826.040 Kč bez DPH, a na část č. 2 této veřejné zakázky nabídka 

společnosti Stavhaus, s. r. o., Dvůr Králové nad Labem, s nabídkovou cenou 

809.888 Kč bez DPH; 

‐ souhlasila s provedenými vícepracemi a s jejich cenou na akci „Rekonstrukce 

venkovního hřiště ZŠ Strž“ a s prodloužením termínu dokončení díla do 31. května 

2018, i s vyúčtováním smluvní pokuty dodavateli a se vzájemným započtením 

víceprací a smluvní pokuty; 

‐ rozhodla o výběru zpracovatele projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce ulice 

Heydukova, Dvůr Králové nad Labem – II. etapa“ tak, že zpracovatelem projektu je 

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb, a. s., Hradec Králové, s cenou 

516.670 Kč s DPH; 
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‐ schválila pronájem pozemkové parcely č. 402/3 o výměře 2.828 m² v k. ú. Žireč Ves, 

od 1. července 2018 na dobu neurčitou, za roční nájemné ve výši 3.111 Kč, od České 

republiky – Státního pozemkového úřadu Praha – Žižkov; 

‐ zrušila své usnesení R/297/2018 – 132. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 

15. května 2018 a schválila zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové 

parcely č. 678/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, v rozsahu dle geometrického plánu 

č. 4868 – 11891/2018, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 11.616 Kč včetně 

příslušné sazby DPH, pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV – Podmokly; 

‐ schválila zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 1969/2 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, v rozsahu dle geometrického plánu č. 4872 – 7/2018, 

za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.420 korun včetně příslušné sazby DPH, 

pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV – Podmokly; 

‐ schválila pacht pozemkové parcely č. 164/2 v k. ú. Zábřezí; pozemkové parcely 

č. 712/8 a části pozemkové parcely č. 913, obě v k. ú. Bílé Poličany; pozemkových 

parcel č. 72/2, č. 390/3, č. 449/1, č. 647/1, č. 651/4, č. 652/2, č. 658/2, č. 666/5, 

č. 669/2, č. 670, č. 678/2, č. 687/26, č. 698/1, č. 710/1, č. 714/1, č. 716/1, č. 717/1, 

č. 724/2 a části pozemkové parcely č. 706 všechny v k. ú. Lanžov; pozemkových 

parcel č. 979/39, č. 1315/10, č. 1350/2, č. 1350/3, č. 1600, č. 1617/25, č. 1641/2, 

č. 1641/3, č. 1929/2, č. 1940/2, č. 1941/6, č. 1984/11, č. 2004/2, č. 3716/5, č. 3717/3, 

č. 3717/5 a č. 3723/6 všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem; a části pozemkové 

parcely č. 98/8 v k. ú. Lipnice za dohodnuté celkové pachtovné 34.917 Kč/rok, 

společnosti Karsit Agro, a. s., se sídlem Dubenec, na dobu neurčitou, a to od 1. června 

2018;  

‐ schválila poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč Lince bezpečí, a. s., Praha, na realizaci 

projektu preventivní programy „Linka bezpečí ve školách“, v základních školách 

zřizovaných městem Dvůr Králové nad Labem; 

‐ schválila smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem s MAS Královédvorsko, z. s.; 

‐ souhlasila s partnerstvím města na benefiční akci „Noc venku“, konané ve dnech 

22.–23. listopadu 2018 a pořádané Pečovatelskou službou Města Dvůr Králové nad 

Labem; 

‐ souhlasila s realizací stavebních bezbariérových úprav dvou bytů v Domě 

s pečovatelskou službou v Sadové ulici za účelem poskytnutí krátkodobých pronájmů 

a pečovatelských služeb seniorům a osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku 

a zdravotního stavu, kteří vyžadují intenzivní péči druhé osoby po propuštění 

z nemocnice do doby umístění v pobytovém zařízení; 

‐ jmenovala Vladimíru Matuškovou, DiS., na místo ředitelky příspěvkové organizace 

Základní umělecká škola R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem, s účinností od 

1. srpna 2018; 

‐ schválila přijetí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na projekt „Podpora 

činnosti MIC Dvůr Králové nad Labem, a to ve výši 38.000 Kč; 

‐ schválila poskytnutí dotace Královédvorskému chrámovému sboru ve výši 16.000 Kč 

na částečnou úhradu vytvoření a instalaci pamětní desky Jana Zdeňka Bartoše; 

‐ schválila a vydala vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2018 – 

„Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu příspěvkovou organizací Technické 

služby města Dvora Králové nad Labem“, a to s účinností od 7. června 2018; 

‐ souhlasila s realizací záměru pronájmu kamerového systému pro úsekové měření 

rychlosti pro léta 2019 – 2024. 

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 134/2018“ 
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„Přívětivý úřad obcí III. typu 2018“ 
Soutěž „Přívětivý úřad“ vyhlašuje Ministerstvo vnitra – v letošním 

roce se konal již její třetí ročník. Hodnotí se v ní nejen kvalita služeb, 

které městské úřady obcí s rozšířenou působností občanům poskytují, 

ale i přístup úředníků příslušného úřadu k veřejnosti. Na konci února 

2018 tak byl obcím III. typu rozeslán elektronický on-line dotazník 

s tím, že obce tento dotazník mohly vyplnit a elektronicky odeslat 

odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra v průběhu 

měsíce března 2018. Soutěžilo se v rámci každého z krajů i v celorepublikovém měřítku. 

V letošním roce se soutěže zúčastnilo 151 obcí a městských částí Prahy, tedy 66,5 % 

ze všech obcí III. typu.  Porota hodnotila přes padesát kritérií v různých kategoriích – byly 

mezi nimi dostupnost služeb, transparentnost, komunikace úřadu, počet úředních hodin pro 

veřejnost, používání webových a mobilních aplikací, existence mapového portálu, možnost 

elektronického objednání se na úřad, zveřejňování dokumentů, prezentace na sociálních sítích 

a webových stránkách apod. 

V rámci Královéhradeckého kraje obsadilo naše město v této soutěži třetí místo, na 

druhém místě se umístilo město Broumov a první byl Jičín. Republikovým vítězem se stalo 

město Liberec. Ve středu 9. května 2018 si zástupci oceněných měst, včetně 

královédvorského starosty Jana Jarolíma a tajemníka městského úřadu Ondřeje Kudrnáče, 

odnesli kromě diplomů i další ceny. 

Stejně jako v minulých letech vydalo i letos Ministerstvo vnitra publikaci, ve které 

jsou příklady dobré praxe úřadů. Její křest byl součástí slavnostního předávání ocenění. 

Zdroj: město Dvůr Králové nad Labem a Ministerstvo vnitra ČR  

 

Obnova památek v Lipnici 
Také v letošním roce pokračovalo město Dvůr Králové nad Labem v obnově památníků 

obětem 2. světové války. Jedním z nich je i památník věnovaný Františku Hákovi, který se 

nachází u mostku v Lipnici, tedy na místě, kde pan Hák v květnu 1945 padl. Práce na 

památníku, které probíhaly od prosince 2017 do března 2018, realizovala královédvorská 

firma Kámen Brož. Za demontáž, zhotovení nového základu památníku, doplnění kamenných 

prvků a zpětnou montáž město ze svého rozpočtu zaplatilo kolem 30 tisíc Kč. 

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

 

Udělení souhlasu k poskytování služby SMS InfoKanál 
Od pátku 25. května 2018 začalo v naší republice platit „Obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů (GDPR)“. Jeho úkolem je zvýšit ochranu osobních údajů občanů EU, často 

zneužívaných různými reklamními akcemi nebo dokonce různými organizacemi, které svojí 

činností občany poškozují.  

Zavedení této legislativy se týká i poskytování služby SMS InfoKanál, která umožňuje 

zasílat občanům na zaregistrovaná čísla v krátkých textových zprávách (SMS) důležité 

informace, týkají se krizových situací (například povodní), plánovaných dopravních omezení, 

odstávek dodávky elektrického proudu atd. V průběhu dubna tak občané, zaregistrovaní 

k odběru zpráv prostřednictvím této služby, obdrželi SMS zprávu s výzvou, aby udělili 

našemu městu tzv. informovaný souhlas se zpracováním svých osobních dat. Souhlas měli 

udělit nejpozději do neděle 20. května 2018, nabízeny jim byly hned tři způsoby, jakými 

mohli svůj souhlas pro používání svých osobních údajů v rámci této služby městu udělit. 

Těm, kteří svůj souhlas neudělili, byla jejich registrace v SMS InfoKanálu k 26. květnu 2018 

zrušena. Zdroj: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, krizové řízení   
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Společenská kronika 
Noví občánci 

V měsíci květnu 2018 se narodilo jedenáct nových občánků našeho města – devět holčiček 

a dva chlapci.  

Zemřelí 

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

devět královédvorských občanů (tři ženy a šest mužů). 

Jubilea 

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

šest občanů při jejich životních jubileích.  

Sňatky 

Ve Dvoře Králové nad Labem si své „ano“ řekly čtyři a v Kuksu jeden pár snoubenců. 

V tomto období oslavil také jeden manželský pár zlatou svatbu. 

Vítání občánků 

Ve Staré radnici bylo v květnu slavnostně přivítáno deset novorozených občánků našeho 

města – šest holčiček 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 května 2018 celkem 136 případů. 

Druh zásahu květen 2018  

 BESIP přestupky 65 

 Dopravní nehody 1 

 Překročení nejvyšší povolené rychlosti 15 

 Nařízení města (přestupek) 7  

 Veřejný pořádek (přestupek)  8 

 OZV o volném pohybu psů 1  

 Občanské soužití (přestupek) 5 

 Majetek (přestupek) 5 

 Prevence (opatření a úkony) 5 

 Doručení písemnosti 4 

 Odchyt zvířete (opatření) 7 

 Ztráty a nálezy 7 

 Pokuty v blokovém řízení 49 

 Na místě nezaplacených blokových pokut 8 

 Předáno Policii ČR 1 

 Předáno na správní odbor MěÚ 5 

 

  

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=717432&x=250&y=250&hash=3bf529b2ae86b5be89e79202ff695b73&ratio=1


147 

 

Moderní technologie květen 2018  

 BESIP - MKDS (předáno na ODP) 25 

 BESIP - úsekové měření rychlosti (předáno na ODP) 2 423 

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem 

 

Městské informační centrum 

Dvůr Králové nad Labem 

„Český den proti rakovině“ 
Žluté květy, tradiční symbol „Českého dne proti rakovině“, si zájemci na podporu této akce 

mohli zakoupit ve středu 16. května 2018 v Městském informačním centru na náměstí 

T. G. Masaryka. Letos se uskutečnil již 22. ročník této celonárodní veřejné sbírky. 

Zdroj: Městské informační centrum Dvůr Králové nad Labem 

 

Technické služby města Dvora Králové nad Labem 
Tyršovo koupaliště 
Letošní květnové teploty se již od začátku měsíce pohybovaly vesměs kolem 

+20 °C, od pátku 25. května pak dosahovaly od +24,4 °C až do výše +27,3 °C v úterý 

29. května. Nedočkavci se tak v tento den v 8:30 hodin dočkali otevření letošního provozu 

Tyršova koupaliště. Ve středu sice maximální naměřená teplota „klesla“ na +25 °C, ve čtvrtek 

ale dosahovala již +29,6 °C. Protože meteorologové předpovídají suché a horké léto, měla by 

být letošní sezona Tyršova koupaliště velmi dobrá. 

Provozní doba byla stanovena od 8:30 do 20:00 hodin, již od úterý 29. května si 

zájemci přímo v pokladně koupaliště mohli zakoupit permanentní vstupenky a kabiny. 

Ceny letošního vstupného a služeb: 

Dospělí: celodenní vstupné 50 Kč; po 17. hodině 30 Kč; vstupné na poslední hodinu 10 Kč. 

Děti do 6 let, držitelé průkazu ZTP a ZTP-P: vstupné zdarma. 

Mládež od 6 do 18 let a studenti: celodenní vstupné 30 Kč; po 17. hodině 20 Kč; na 

poslední hodinu 10 Kč. 

Dospělí nad 65 let: celodenní vstupné 40 Kč; po 17. hodině 20 Kč; na poslední hodinu 

10 Kč. 

Hromadné vstupné v rámci školního vyučování (doprovod zdarma): 20 Kč. 

Sezonní permanentní vstupenky: mládež od 6 do 18 let, důchodci a dospělí nad 65 let 

650 Kč; dospělí 950 Kč. 

Rodinné permanentní vstupenky: pro 10 vstupů 250 Kč; pro 30 vstupů 600 Kč; pro 

60 vstupů 1.100 Kč. 

Jednorázové zapůjčení slunečníku: 20 Kč/den; kabiny: 30 Kč/den + vratná záloha 50 Kč. 

Pronájem kabiny na sezonu (1 – 4 osoby): 1.000 Kč. 

Pronájem areálu koupaliště (cca 34 tis. m² x 1 Kč): 34.000 Kč/den (případně jeho část – 

bude vypočtena poměrná část podle zabrané plochy v m
2
). 

Koupaliště nabízí i možnost uložení cenností návštěvníků do bezpečnostních schránek. 

Zdroj: Technické služby města Dvora Králové nad Labem 
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Městské vodovody a kanalizace 

Dvůr Králové nad Labem 
Havárie vodovodu v ulici Elišky Krásnohorské, na 

Nádražní pěšině a ve Zboží 
V noci ze soboty 12. na neděli 13. května 2018 došlo k havárii vodovodního řadu v areálu 

učiliště a ubytovny v ulici Elišky Krásnohorské. Ihned byla provedena odstávka pitné vody 

v úseku školy a ubytoven – pohotovostní služba MěVaK byla ukončena v 0:49 hodin – 

a v neděli byla pro potřeby uživatelů přistavena cisterna. 

Havárie byla poměrně rozsáhlá – došlo k silnému podmáčení terénu, dala se 

předpokládat možnost existence dalších inženýrských sítí, takže bylo nutné postupovat 

opatrně, aby nedošlo k jejich poškození, bylo nutno demontovat oplocení hřiště atd. Práce na 

odstranění havárie byly zahájeny v pondělí 14. května v ranních hodinách, nejprve ale bylo 

nutné provést vytyčení sítí, odstávka proto trvala až do 13:00 hodin. 

Ve středu 30. května 2018 došlo od 7:30 do 11:30 hodin z důvodu napojení 

vodovodního řadu k odstávce vodovodu na Nádražní pěšině, od 9:00 do 12:00 hodin pak byl 

vodovodní řad odstaven i ve Zboží. Zde bylo důvodem odstávky poškození nadzemního 

hydrantu, způsobené motorovým vozidlem. 

Zdroj: MěVaK Dvůr Králové nad Labem 

 

KULTURA VE MĚSTĚ 

Městské kulturní zařízení Hankův dům 
„Královédvorský majáles“ 
Program Královédvorského majálesu pokračoval i v úterý 1. května 2018 

od 10:00 hodin na náměstí T. G. Masaryka.  

Zahájilo jej vystoupení mažoretek pod vedením Terezy Rejlové, kterým do taktu 

zahrála Podzvičinka – dechová hudba z Bílé Třemešné. Ta posluchačům vyhrávala 

i v následujícím čase. V pořadu vystoupila také Veselá Trojka – hudební trio se svými 

lidovými písněmi, určenými pro široké vrstvy posluchačů – Milan Peroutka a kapela Perutě – 

pražská pop/rocková kapela, která přednesla chytlavé písničky vlastní tvorby a pop/rocková 

česká legenda – kapela Turbo. 

 

Barbora Mochowa & Kvintesence Quartet 
V pořadí 449. koncert Klubu přátel hudby, na němž vystoupila vynikající zpěvačka Barbora 

Mochowa, která je díky svému projevu a hlasovým dispozicím srovnávána s americkou 

hvězdou Lanou Del Rey, se v sále Hankova domu uskutečnil ve čtvrtek 10. května 2018 

v 19:00 hodin. Koncert se konal jako náhrada za zrušený březnový koncert, který se 

neuskutečnil z důvodu nemoci interpretky, vstupné činilo 130 Kč. 
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„Milena má problémy“ 
V úterý 15. května od 19:00 hodin mohli diváci v sále Hankova domu zhlédnout divadelní 

představení „Milena má problémy“. Pobavilo je hravé, dravé, ale i vážné a především vtipné 

představení v podání Šárky Vaculíkové, určené „všem ženám před svatbou, po svatbě, s dětmi 

i bez nich a všem mužům (těm, co doma uklízí, i těm, co neuklízí…). Zkrátka všem, co se 

chtějí pobavit nad pravdivostí života“.  

Hra byla součástí předplatného – řady B – pro mladé diváky; vstupné činilo 200, 220 

a 240 Kč. 

 

„O Bětušce a nešťastném princi“ 
V rámci své „Akademie“ připravili žáci ZŠ a MŠ Bílá Třemešná pro diváky v sále Hankova 

domu představení „O Bětušce a nešťastném princi“, ve kterém zlomyslná sudička uvrhla 

prince do neštěstí, ze kterého ho vysvobodila až Bětuška, dcera královské kuchařky. 

Představení se konalo ve čtvrtek 17. května 2018, a to v 8:30, v 10:00 a v 17:00 hodin. 

Vstupné pro děti činilo 40 Kč, pro dospělé 80 Kč. 

 

„Čiperkové“ 
Nejpopulárnější dětská pěvecká skupina v České republice – „Čiperkové“ – je skupina, která 

ráda zpívá a tancuje a jejíž videoklipy na YouTube mají milionová zhlédnutí. Pořad i pro ty 

nejmenší diváky se v sále Hankova domu konal v neděli 20. května od 10:00 hodin, vstupné 

činilo 130 Kč. 

 

6. ročník „Taneční show TS Attitude DKnL“ 
Ukázky své celoroční práce předvedla v rámci 6. ročníku taneční show v sále Hankova domu 

v pátek 25. května 2018 ve dvou vystoupeních – od 9:30 a od 18:00 hodin – taneční skupina 

Attitude Dvůr Králové nad Labem. Ve stylech street dance, break dance a pole dance se 

představili tanečníci a tanečnice ve věku od tří let až po dospělé. 

 

„Jarní koncert“ Smíšeného pěveckého sboru Záboj 
Na svém tradiční „Jarním koncertu“ se pěvecký sbor Záboj představil v sále Hankova domu 

v úterý 29. května 2018 od 19:00 hodin. „Na lidovú notečku“ přednesl úpravy lidových písní, 

jako host vystoupil dětský folklorní taneční a hudební soubor „Zhor“ z Trutnova, který 

atmosféru „na lidovú notečku“ ještě dokreslil. Vstupné činilo 100 Kč, „Jarní koncert“ se konal 

jako 451. koncert KPH. 

 

„Vše o mužích“ 
V poslední květnový den, ve čtvrtek 31. května 2018, si návštěvníci Hankova domu 

vychutnali legendární tragikomedii Studia Dva Praha. 

Tři herci – Maroš Kramár, Filip Blažek a Michal Slaný – jim ve dvanácti rolích 

předvedli čtyři odlišné pohledy na muže, jak sami sebe vidí, za co se stydí i nestydí, neboli 

tragikomedii o mužích pro ženy, aby je opět nepochopily… 

Vstupné 360 a 380 Kč, hra v předplatném se v sále Hankova domu uskutečnila od 

19:00 hodin. 

Zdroj: Městské kulturní zařízení Hankův dům Dvůr Králové nad Labem 
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Městské muzeum 
Výstava: Jiří Vavřina – Obrazy 
Vernisáží ve čtvrtek 3. května 2018 byla od 17:00 hodin ve 

výstavním sále Staré radnice zahájena výstava Jiřího Vavřiny, nazvaná „Obrazy“. Úvodní 

slovo pronesl královédvorský výtvarník Miloš Petera, nechybělo ani vystoupení hudební 

skupiny Laridenn a pak již se mohli návštěvníci nechat přenést do období renesance 

a pardubických Pernštejnů a obdivovat autorovy nevšední výtvarné techniky, jimiž tato 

období jeho obrazy ztvárňují. 

Jiří Vavřina je členem Unie výtvarných umělců v Hradci Králové, kde nyní i žije 

a tvoří. Za 40 let své výtvarné činnosti vystavoval na řadě míst naší republiky, pravidelně se 

účastní aukce malovaných filmových klapek na Zlínském filmovém festivalu, je uveden ve 

Slovníku českých výtvarných umělců výtvarného centra Chagall a jeho výtvarná technika je 

v naší zemi opravdu ojedinělá. 

„Obrazy“ mohli návštěvníci obdivovat, od pátku 4. května, během celého měsíce 

května a pak až do neděle 3. června. Vstupné na výstavu činilo 15 a 30 Kč. 

 

„Prvorepubliková“ Muzejní noc 
Královédvorské městské muzeum se tak jako každým rokem zapojilo i letos do 

„Festivalu muzejních nocí“. Letos se konal již jeho XIV. ročník. Návštěvníkům 

naše muzeum nabídlo v sobotu 26. května od 19:00 do 23:00 hodin prohlídku 

expozic s bohatým doprovodným programem a nejen to. Letošní muzejní noc je vrátila do 

období první republiky, v rámci čehož si mohli vyzkoušet tehdejší módu, naučit se dobové 

tance a k dispozici jim byl i „Fotokoutek pana Jiráska“ a prvorepublikové kostýmy. Vstupné 

10 Kč. 

Zdroj: Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem 

 

Městská knihovna Slavoj 

Kurz MS WORD 

Od středy 2. do středy 23. května (vždy ve středu od 9:00 do 

11:00 hodin) se v učebně knihovny uskutečnil další počítačový 

kurz. Účastníci se na něm naučili upravovat texty, formátovat 

dokumenty, číslovat stránky, sestavovat seznam obrázků, nastavit pevné mezery a další 

užitečné věci. Kurzovné činilo 100 Kč, počet míst byl omezen tak, aby se lektor mohl svým 

žákům dostatečně věnovat. 

 

Kurz klasické jógy 
Devadesátiminutová lekce, zahrnující počáteční prohřátí a následné posílení, protažení a plný 

jógový dech i jednoduché pozice těla přizpůsobené možnostem účastníků kurzu, se v sálku 

knihovny konala každý pátek od 9:00 do 10:30 hodin a od 16:00 do 17:30 hodin, a to po celý 

měsíc květen. Kurzy, které vedla Eva Malovaná, byly určeny pro začátečníky i mírně 

pokročilé. 
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„O princezně Žofince, která hledala svoji maminku“ 
V pátek 11. května se v sálku knihovny uskutečnila od 13:30 hodin další „Pohádkoterapie“ 

určená dětem od sedmi let. V rámci odpoledního čtení při ní děti sledovaly příběh Žofinky, 

o jejíž přízeň a lásku se ucházely hned tři maminky, které to však neměly vůbec lehké… 

Vstupné zdarma. 

Zdroj: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem  

 

ŠKOLSTVÍ 

MATEŘSKÉ ŠKOLY 

MŠ Drtinova a MŠ Elišky Krásnohorské 
Zápis dětí pro školní rok 2018/2019 
Zápis dětí do mateřských škol zřizovaných městem Dvůr Králové nad Labem – MŠ Drtinova 

(včetně pracovišť MŠ Dvořákova, MŠ Roháčova, MŠ Lipnice a MŠ Žireč) a MŠ Elišky 

Krásnohorské (včetně pracovišť MŠ Slunečná I, MŠ Slunečná II a MŠ Verdek) se konal ve 

středu 9. května 2018 od 10:00 do 14:00 hodin a ve čtvrtek 10. května 2018 od 12:00 do 

14:00 hodin. 

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

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Základní škola Schulzovy sady 
Nejlepší školní volejbalový tým Královéhradeckého 

kraje 
Žákyně ZŠ Schulzovy sady zvítězily ve čtvrtek 3. května 2018 v krajském 

finále volejbalového turnaje, které se konalo v Jičíně.  

V kategorii starších dívek se tým utkal se čtyřmi vítězi okresních kol. Velká vyrovnanost 

družstev na 1.–3. místě zamotala pořadatelům soutěže pěkně hlavu – pro správné určení 

pořadí potřebovali dokonce kalkulačku, aby tak přesně vyhověli pravidlům soutěže. Při shodě 

tří kritérií určujících vítěze musel rozhodnout podíl bodů/míčů. 

Do posledního utkání vstupovalo královédvorské družstvo s tím, že pokud chce získat 

některou z medailí, musí získat vítězství za tři body, tedy vyhrát dva sety. To se skutečně 

podařilo, tým ZŠ Schulzovy sady porazil týmy ZŠ Třebechovice pod Orebem 

a ZŠ Javornická, Rychnov nad Kněžnou a nakonec v krajském finále Královéhradeckého 

kraje obsadil první příčku. Výhrou v turnaji tak získal právo utkat se s vítězi Libereckého 

a Středočeského kraje o účast v celorepublikovém finále. 
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Ceny za výtvarnou a literární soutěž 
V tomto školním roce se žáci ZŠ Schulzovy sady opět zúčastnili regionální výtvarné 

a literární soutěže, kterou pořádá Klub přátel bratří Čapků a město Úpice. Letošní práce měly 

být inspirovány Čapkovou „Velkou policejní pohádkou“. Žáci tak jednak vymýšleli pohádku, 

ve které by alespoň jednou z postav byl policista, jednak na hodinách výtvarné výchovy 

vytvářeli návrhy na obálku sborníku, který je každoročně (po vyhodnocení soutěže) 

přehlídkou oceněných výtvarných a literárních prací.  

Vyhodnocení soutěže se uskutečnilo ve čtvrtek 24. května v městském sále v Úpici 

a žáci ZŠ Schulzovy sady v něm byli úspěšní. Jiří Štefáček ze 6. B získal 1. místo za pohádku 

„Lakotný strýc“ a Milan Zilvar obsadil 3. místo za „Policejní pohádku“. Již počtvrté se také 

podařilo umístit vítězné obrázky žáků přímo na obálku sborníku. Jejich autorkami byly 

Johana Chroboková a Veronika Brdlíková z 9. B. 

Součástí slavnostního předávání cen byl i bohatý program. Výtvarníci si prohlédli 

výstavu Jaroslava City v Městském muzeu J. W. Mezerové, malí spisovatelé pak diskutovali 

se členy poroty o svých nápadech a inspiracích. „Královédvoráci“ navštívili po předávání cen 

také domek, ve kterém pobývala Čapkova rodina v době, kdy malý Karel Čapek chodil 

v Úpici do základní školy – domek je nyní sídlem Policie ČR. 

Zdroj: ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní škola Strž 
První místo v krajském kole „Poháru rozhlasu“ 
Ve středu 23. května 2018 se desetičlenné družstvo ZŠ Strž zúčastnilo 

v Novém Městě nad Metují krajského kola „Poháru rozhlasu“. Tým, ve 

složení Aneta Bourová, Aneta Čeřovská, Eliška Doubravová, Anna Dušánková, 

Eva Dušánková, Sára Erbenová, Tereza Marková, Annie Veselá, Barbora Výprachtická 

a Karolína Žižková, čekaly nejen disciplíny – běh na 60 a 800 metrů; skok do dálky a do 

výšky; hod koulí a štafeta na 4 x 60 m – ale i jejich soupeři – nejlepší týmy z šesti okresů. 

Závod byl velmi těžký, děvčata však ze sebe vydala to nejlepší, co mohla – a tomu 

odpovídal i konečný verdikt. Z krajského kola „Poháru rozhlasu“ si tak zaslouženě odvezla 

první místo. 

Zdroj: ZŠ Strž Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní umělecká škola R. A. Dvorského 

Taneční obor vystupoval na „Majálesu“ 
V programu „Majálesu“ v úterý 1. května vystoupily na náměstí 

T. G. Masaryka od 10:00 hodin také mažoretky ze ZUŠ R. A. Dvorského pod 

vedením Terezy Rejlové a za doprovodu dechové hudby Podzvičinka. 

 

„Balada o námořníkovi“ 
V sále školy se ve středu 9. května představili v 19:00 hodin žáci literárně-dramatického 

oboru, ve spolupráci s tanečním a hudebním oborem, v komponovaném představení známého 

díla Jiřího Wolkera „Balada o námořníkovi“. V dopoledních hodinách toto představení zhlédli 

i studenti královédvorského gymnázia.  
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Výlet hudebního oboru 
Žáci hudebního oboru odjeli v pondělí 14. května do Prahy, kde starší žáci navštívili 

v Českém muzeu hudby zážitkový polyestetický program „Baroko na vlastní kůži“ a mladší 

žáci umělecko-tvůrčí dílnu „Hudba a pohádka“. Odpoledne je pak čekala komentovaná 

prohlídka budovy Národního divadla. 

 

„Týden otevřených dveří“ 
Od pondělí 14. do pátku 18. května 2018 od 13:00 do 17:00 hodin mohli návštěvníci v rámci 

„Týdne otevřených dveří“ navštívit a prohlédnout si prostory základní umělecké školy. 

„Týden“ byl také spojen se zápisem a s přijímacím řízením nových uchazečů o studium 

v různých uměleckých oborech (pro školní rok 2018/2019). Rodiče budoucích studentů se tak 

mohli seznámit s nabídkou jednotlivých oborů i s prostorami školy, ve kterých se bude konat 

výuka jejich dětí, děti si mohly zkusit zahrát na hudební nástroje a vybrat si tak ten, který by 

je opravdu „bavil“. 

V přízemí, v galerii školy, na návštěvníky a zájemce o studium čekala vždy 

zástupkyně ředitelky školy, která jim pomohla lépe se orientovat v budově, nasměrovala je do 

příslušné učebny, případně jim pomohla i s výběrem příslušného oboru nebo vhodného 

hudebního nástroje; navštívit bylo možné i jakoukoliv probíhající hodinu. 

Během celého týdne bylo možné vyzvednout si přihlášky ke studiu, ty bylo nutné 

odevzdat před talentovými zkouškami příslušného vybraného oboru, a to i on-line. Talentové 

zkoušky čekaly na zájemce ve všech oborech kromě hudebního, kde byl talent dítěte ověřen 

přímo při návštěvě hodiny, ve které se příslušný hudební nástroj vyučoval. 

Do výuky se mohly přihlásit děti školního věku (již od pěti let do tanečního oboru; od 

šesti let do oboru výtvarného a hudebního a ještě starší děti do oboru literárně-dramatického). 

Dle nadání žáka ale bylo možné přijmout k výuce i mladší děti. 

Rodiče a děti hudebních oborů musí v případě přijetí počítat s povinnými hodinami 

hudební nauky, rodiče naopak nemusí kupovat příslušný hudební nástroj hned poté, kdy dítě 

začne navštěvovat výuku, neboť škola za poplatek 200 nebo 400 Kč může dítěti na pololetí 

daný nástroj pronajmout. Poté jim příslušný vyučující může pomoci při koupi vlastního 

nástroje. 

Talentové zkoušky „Dramatického oboru“ se konaly v úterý 15. května v sále ve 

3. patře, a to od 14:00 do 17:00 hodin. Pro „Výtvarný obor“ se uskutečnily v pátek 

18. května a v pátek 25. května, vždy od 15:30 hodin, s sebou si adepti měli na ukázku přinést 

pět svých prací. „Taneční obor“ měl talentové zkoušky v pondělí 21. května od 15:00 do 

15:30 hodin a „Hudební obor“ měl talentové zkoušky během celého týdne – rodiče se mohli 

na výuku tohoto oboru s dětmi také podívat. 

A jaká je finanční náročnost studia?  

‐ přípravný hudební obor – studijní plán A – stojí 140 Kč měsíčně (pololetně se hradí 

700 Kč); 

‐ přípravný hudební obor – studijní plán B – stojí 200 Kč měsíčně (pololetně se hradí 

1 000 Kč); 

‐ přípravný taneční obor stojí 150 Kč měsíčně (pololetně se hradí 750 Kč); 

‐ přípravný literárně-dramatický obor stojí 120 Kč měsíčně (pololetně se platí 600 Kč); 

‐ „Hudební obor“ – 200 Kč měsíčně (pololetně 1 000 Kč); 

‐ „Hudební obor (sborový zpěv a sborová hra)“ – 100 Kč měsíčně; 

‐ „Výtvarný obor“ – 180 Kč měsíčně (pololetně 900 Kč); 

‐ „Taneční obor“ – 150 Kč měsíčně (pololetně 750 Kč);  

‐ „Literárně-dramatický obor“ – 120 Kč měsíčně (pololetně 600 Kč). 
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„ZUŠ Open 2018“ – „ZUŠ na cestě“ 
Druhý ročník celostátního happeningu základních uměleckých škol „ZUŠ Open“ se ve 

městech a v obcích po celé naší republice uskutečnil ve čtvrtek 24. května 2018. Zapojilo se 

do něho již 400 ze 488 základních uměleckých škol.  

V našem městě se „ZUŠ Open 2018“ konal pod názvem „ZUŠ na cestě“ a během celé 

akce v něm vystupovali žáci všech studijních oborů. Zahájen byl ve 14:00 hodin na náměstí 

T. G. Masaryka a průvodem, který prošel centrem města a který vedl Crazy Band společně 

s tanečním a výtvarným oborem.   

Vystoupení se pak konala na náměstí T. G. Masaryka (od 14:15 do 17:00 hodin před 

ZUŠ – pěvecký sbor Carpe diem, sólisté pěveckého oddělení Orchestr, skupina Silmaril – 

před Optikou od 14:15 do 16:00 hodin akordeonisté), v kostele Českobratrské církve 

evangelické (od 14:00 do 17:00 hodin dechaři a kytaristé), na náměstí Václava Hanky 

u skulptury Rukopisu královédvorského (od 15:30 do 17:00 hodin PlechBand a Mini Band), 

v Pasáži 80 „Na dvorečku“ (od 14:00 do 17:00 hodin soubor Flauti Dolci a představení 

LDO – Cesta člověka historii), nebo v sále Špýcharu Městského muzea (od 14:00 do 

16:00 hodin klavíristé a od 16:00 do 17:00 hodin koncert žáků klavírního oddělení). Celá 

akce, v jejímž průběhu probíhala také výstava prací žáků výtvarného oboru, byla zakončena 

v 17:00 hodin na náměstí T. G. Masaryka.    

Jedná se o jedinečnou příležitost, jak se děti i jejich rodiče mohou seznámit s tím, co 

„zuška“ nabízí a z jakých oborů je možné si vybrat to, co by dítě nejvíce bavilo a zajímalo. 

 

„Noc kostelů“ 
V rámci akce „Noc kostelů“ vystoupily v kostele sv. Anny v Žirči spojené orchestry „Hravé 

smyčce“ ze ZUŠ R. A. Dvorského a smyčcový soubor „Musica Sporcka“ ze ZUŠ Jaroměř, 

pod vedením Jany Kovářové. Jejich vystoupení se uskutečnilo v pátek 25. května 2018 od 

18:10 do 18:45 hodin. 

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

 

STŘEDNÍ ŠKOLY 

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 
Pátý ročník „Férové snídaně“ 
V sobotu 12. května 2018 od 9:30 hodin se zahrada královédvorského gymnázia 

již po páté otevřela účastníkům „Férové snídaně“. Jedná se o celorepublikový 

piknikový happening na podporu pěstitelů produktů v zemích Afriky, Asie a Latinské 

Ameriky, kteří za své kakao, kávu nebo banány dostávají tak málo zaplaceno, že jejich rodiny 

nemohou žít důstojným životem. 

Zdroj: Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 
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Střední škola informatiky a služeb 

Dvůr Králové nad Labem 
Spolupráce SŠIS s Domovem sv. Josefa  

V březnu letošního roku oslovil Domov svatého Josefa v Žirči vedení SŠIS s dotazem, zda by 

škola neměla zájem navázat s tímto zařízením spolupráci. Výsledkem schůzky členů obou 

vedení, která se v dubnu uskutečnila v prostorách „Domova“ v Žirči, pak již byly konkrétní 

požadavky „Domova“ vůči jednotlivým oborům školy, na základě kterých zástupci oborů 

„Kosmetické služby“ a „Kadeřník“ uvedli hned několik termínů, ve kterých by studentky 

školy mohly poskytnout zdejším klientům své služby. 

Při první návštěvě, ve čtvrtek 3. května, upravily budoucí kadeřnice účesy prvním 

zájemkyním, o týden později pak svoji „pracovní návštěvu“ uskutečnily v Žirči studentky 

2. ročníku oboru „Kosmetické služby“. Po barvení obočí a řas a masáži rukou studentky 

klientky nalíčily a vyfotografovaly, aby na svou proměnu měly památku. Každá zúčastněná 

klientka obdržela malou fotografii, velké fotografie budou vystaveny ve společných 

prostorách areálu Domova sv. Josefa.  

V dalším školním roce má škola v plánu v proměnách obyvatelek „Domova“ 

pokračovat, líčit a česat by je chtěla i při různých zdejších tematických akcích. 

Zdroj: SŠIS Dvůr Králové nad Labem a Domov sv. Josefa v Žirči 

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Dům dětí a mládeže Jednička 
Otevření turistické sezony na Zvičině 
Slavnostní otevření letní turistické sezony, při kterém nechyběl bohatý 

doprovodný program, se na Zvičině uskutečnilo v sobotu 5. května 2018. 

Zahájil je spolek Podzvičinsko, který tuto akci pořádá společně s dalšími 

partnery. 

Soutěže pro děti, které připravil DDM Jednička, se letos nesly v duchu oslav 140. výročí 

narození Eduarda Štorcha. Pravěké postavičky z Jedničky bylo snadné na Zvičině najít, a tak 

kdo prošel všechna jejich stanoviště, měl možnost vyzkoušet si mnoho zajímavých činností 

z doby dávno minulé. A zájem byl opravdu velký, ať již se jednalo o malbu ohořelým 

klackem, bubnování na buben z kůže, modelování z hlíny, výrobu pravěké sekery nebo 

střelbu šípem na mamuta. Na každého účastníka pak na konci čekala i pěkná odměna. 

Součástí akce bylo také vyhlášení výsledků 4. ročníku výtvarné soutěže „Podzvičinsko 

očima dětí“, tentokrát na témata „Krajina Podkrkonoší včera a dnes“ a „Ilustrace ke knihám 

Eduarda Štorcha“. Soutěž pořádalo Podzvičinsko, z. s., ve spolupráci se ZŠ v Bílé Třemešné, 

městy Dvůr Králové nad Labem a Hořice a Královéhradeckým krajem. Vítězné práce byly 

v tento den vystaveny na Zvičině v kostele sv. Jana Nepomuckého a dále na radnicích 

v našem městě a v Hořicích. 

 

„Den lesů“ 
Ve čtvrtek 10. května se více než 1 100 dětí se svými pedagogy a rodiči vydalo do přírodního 

areálu Hájemství, ve kterém pro ně státní podnik Lesy České republiky společně s dalšími 

organizátory uspořádal oslavy „Dne lesů“.  
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Mezi organizátory nechyběl ani DDM Jednička, který na svém tradičním stanovišti ve 

velkém altánu nabízel dětem čaj z přírodnin uvařený v kotlíku na ohni, výrobu zvířátek 

z kolíčku, malování na obličej, nebo mineralogický koutek. Děti samozřejmě mohly navštívit 

i další stanoviště s lesní, přírodní a environmentální tematikou ostatních organizátorů – 

k zajímavě a poučně strávenému dni přispělo i pěkné počasí. 

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

upravila kronikářka 

 

„Prima hrátky v Jedničce“ 
Den plný her a soutěží se v Domě dětí a mládeže Jednička konal v sobotu 12. května od 

14:30 do 18:00 hodin již po osmé. 

Program zahájily dvě cvičitelky se svými čtyřnohými „mazlíčky“ (se kterými 

předvedly například výcvik psí poslušnosti nebo dog frisbee), které do interaktivní ukázky 

zapojily i přítomné děti. Profesor „Zlomtužka“ ve své zábavné divadelní show ukázal drobná 

kouzla v podobě optických klamů a naučil děti také písničku, následovala naučně zábavná 

show s názvem „Dotkni se křídel“, během které se diváci dozvěděli řadu zajímavých 

informací o dravcích a jejich výcviku a měli i možnost pohladit si sovu nebo na ruce podržet 

orla. Na workshopu afrického bubnování s Mamadoubou Cammara z Guineje si děti mohly 

vyzkoušet rytmickou hru na africké bubny i zpěv a tanec. Zajímavé bylo vystoupení slečny 

Ilony se psem Blackem, kteří předvedli komunikaci znakováním a také canicross. Nechyběla 

ani žonglérská skupina z Hradce Králové z uskupení OOPS, součástí programu byl také 

DJ Fugas, který se postaral o hudební doprovod, vtipné hlášky a zvukové efekty.  

Mezi jednotlivými vystoupeními si návštěvníci mohli vyzkoušet výtvarné a řemeslné 

dílny; výrobu placky; střelbu z luku nebo obřího praku; bublinovou dílnu; IQ hernu; nízké 

lanové překážky; žonglování a mnoho dalšího. Jako vzpomínku na akci si pak mohli odnést 

fotografii z tematického foto koutku, nechybělo ani losování cen. 

Zdroj: z příspěvku I. Hanušové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku 

upravila kronikářka 

 

Vyhlášení výsledků soutěže „Zlatá tužka“ 
XXIII. ročníku celostátní literární soutěže „Zlatá tužka“ se zúčastnilo 57 autorů, kteří zaslali 

celkem 63 prací. Počet účastníků a prací sice oproti minulým ročníkům klesá, zvýšila se ale 

kvalita příspěvků – letos bylo vyhodnoceno 22 prací a byli mezi nimi noví a hned napoprvé 

úspěšní autoři.  

Z královédvorských autorů byla čestným uznáním oceněna Petra Křivánková ze 

Zábřezí-Řečice, žákyně královédvorské ZŠ 5. května, se svým příběhem „Srdce jako 

z kamene“.  

Slavnostního vyhodnocení ve středu 16. května 2018 ve Špýcharu městského muzea se 

zúčastnilo 19 osob – autorů s doprovodem. Hosty byli Kateřina Pištorová, vedoucí odboru 

školství, kultury a sociálních věcí královédvorského městského úřadu, a Jiří Dvořák, redaktor 
časopisu Krkonoše – Jizerské hory a jeden z porotců. 

Po předání cen a diplomů si účastníci prohlédli zdejší galerii a po malém občerstvení 

se vydali na krátkou prohlídku historickým centrem města. Součástí byla i prohlídka kostela 

sv. Jana Křtitele a budovy ZUŠ R. A. Dvorského. 
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Okresní kolo dopravní soutěže 
Letošní okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů provázelo ve čtvrtek 17. května sice 

nepříznivé počasí, na snaze devíti soutěžících týmů to ale nic neubralo. Celou akci 

zabezpečila královédvorská městská policie, trutnovská dopravní policie a zdravotnická škola, 

autoškola Neumann a studenti královédvorské SŠIS. 

Soutěž se skládá z písemného testu pravidel provozu na pozemních komunikacích, 

z jízdy po dětském dopravním hřišti, z jízdy zručnosti (při které se ověřují dovednosti žáků při 

ovládání jízdního kola v obtížnějších jízdních podmínkách) a z poskytnutí první pomoci.  

Do krajského kola postoupila v první kategorii ZŠ Úpice Lány a ve druhé kategorii 

královédvorská ZŠ Podharť. 

 

Okrskové kolo soutěže „Znalec rostlin“ 
Oddělení turistiky a přírodovědy DDM Jednička uspořádalo ve středu 23. května další ročník 

okrskové přírodovědné soutěže „Znalec rostlin“. Zpočátku to pro malý zájem škol vypadalo, 

že se tento ročník nebude konat, nakonec se ho ale zúčastnili žáci ZŠ Schulzovy sady, několik 

studentů České lesnické akademie Trutnov a Gymnázia Dvůr Králové nad Labem, skupina 

žáků ze ZŠ Strž, dva žáci ze ZŠ 5. května a jeden ze ZŠ Podharť. Celkem soutěžilo 46 žáků 

a studentů. K poznávání bylo připraveno 60 bylin a dřevin, za které mohli soutěžící získat 

maximálně 120 bodů. 

V nejmladší kategorii získala Pavlína Hamerská, žákyně teprve 2. třídy ZŠ Schulzovy 

sady, 72 bodů a porazila i všechny „čtvrťáky a páťáky“. V prostřední kategorii zvítězila Jana 

Fléglová, rovněž ze ZŠ Schulzovy sady (s 88 body). Nejúspěšnější účastnicí bez rozdílu 

kategorie se stala Marie Vicanová z České lesnické akademie Trutnov se 105 body. 

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

kronikářka 

 

Šachový „Turnaj špuntů“ 
Šachového „Turnaje špuntů“ se v sobotu 26. května zúčastnilo v DDM Jednička 40 hráčů 

nejen z našeho města a z jeho okolí, ale i z Hradce Králové, z Hronova, z Náchoda, 

z Trutnova, z Dobrušky, z Hořic a z Nechanic. Turnaj je určen především začínajícím malým 

šachistům. V šesti kategoriích soutěžilo pět až osm hráčů, ti nejlepší byli oceněni diplomy, 

figurkami a věcnými cenami, „s prázdnou“ neodcházeli ani ti ostatní – každý si odnesl 

nějakou drobnost. 

Zdroj: DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem 

 

ZPRÁVY ZE SPORTU 

Třetí Královéhradecký „Master 2018 v elektronických šipkách“ 

se tentokrát uskutečnil v našem městě 
V sobotu 12. května bylo v 9:00 hodin zahájeno v našem Hankově domě krajské kolo soutěže 

v elektronických šipkách. Odehrálo se zde tak třetí z pěti letošních „Masterů“, které jsou pro 

krajské i republikové žebříčky bodově zvýhodněny. Program akce byl již tradičně nabitý 

soutěžemi různých druhů. Naše město takovouto soutěž krajského významu hostilo vůbec 

poprvé. 
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Soutěž zahájily dámy, které nastoupily do závěrečných bojů o medaile v ligové soutěži 

družstev Královéhradecka. Po nich v turnaji TOP mužů nastoupilo šestnáct současných 

nejúspěšnějších hráčů východních Čech a soutěž v 11:00 hodin pokračovala TOP turnaji žen, 

za účasti osmičky aktuálně nejlepších hráček kraje.  

V 9:30 hodin byl prostor vyhrazen i dětem a mládeži do 18 let, které čekaly minimálně 

dva individuální turnaje.  

V odpoledních hodinách pak nadešel čas individuálních turnajů, tzv. „Nominačních 

Masterů“, ke kterým nastoupili dospělí. Ti ve dvou kategoriích (ženy, muži) odehráli nejprve 

turnaje jednotlivců a později i dvojic. Všechny soutěže, vyjma turnajů TOP, byly otevřené, to 

znamená, že se do nich mohli zapojit i neregistrovaní hráči. 

Akce se konala za finanční podpory města Dvůr Králové nad Labem. 

Zdroj: TJ UŠO Královéhradecko sever 

 

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem 

„Župní sokolský slet“ 
Sokolská župa Podkrkonošská-Jiráskova a TJ Sokol Dvůr Králové nad 

Labem uspořádaly v sobotu 19. května 2018 od 14:00 hodin na 

královédvorském zimním stadionu „Župní sokolský slet“. 

Na něm ve svých skladbách vystoupilo téměř 100 cvičenců z královédvorského Sokola, který 

je jednou z největších a nejaktivnějších jednot v župě i v České republice. Celkově pak zde 

cvičilo více než 500 cvičenců ze župy Podkrkonošské (cvičenci ze Žirče, z Náchoda, 

z Nového Města nad Metují, z Úpice, z Libňatova, z Police nad Metují, z Hronova, ze Rtyně 

v Podkrkonoší, z České Skalice, z Vlkova), z župy Orlické (cvičenci z Opočna a z Hradce 

Králové), z župy Východočeské (cvičenci z Pardubic) a z župy Krkonošské (cvičenci 

z Lomnice nad Popelkou). 

Mezi cvičenci tentokrát chyběli královédvorští muži, ve sletové skladbě „Borci“ tak 

diváci viděli pouze muže z České Skalice a z Nového Hrádku a svoji skladbu nenacvičovala 

ani zdejší královédvorská „Věrná garda“, skladbu tak sestry Kocmichovy vytvořily pro 

cvičenky a cvičence z ostatních míst. Jmenuje se „Princezna republika“ a je vytvořená ke 

100. výročí vzniku naší republiky. Ani letos ale mezi skladbami nechyběla skladba 

„Královédvoraček“, sester Elišky a Kateřiny Karešových, které vytvořily skladbu „Siluety“. 

Návštěvníci tedy na „Župním sokolském sletu“ měli možnost vidět skladby, které se 

budou cvičit na celostátním „XVI. Všesokolském sletu 2018“ v Praze. Toho se samozřejmě 

zúčastní i někteří královédvorští cvičenci. Vstupné na župní slet činilo pro dospělé 70 Kč, pro 

děti od šesti let 30 Kč. Jako hosté na sletu vystoupily i mažoretky z královédvorské ZUŠ 

R. A. Dvorského. 

Po „Župním sokolském sletu“ čeká královédvorské cvičence v neděli 3. června 

vystoupení na „Krajském sokolském sletu“ v Hradci Králové a o týden později (v neděli 

10. června) na „Krajském sokolském sletu“ v Pardubicích, v sobotu 16. června vystoupení na 

„Oblastním sokolském sletu“ v Novém Hrádku a pak již se mohou těšit na sletový týden 

v Praze. 

Zdroj: TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem 
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Self Defence Team Dvůr Králové nad Labem 
„Boj o šerpy“ 
V aule královédvorské Střední školy informatiky a služeb se v sobotu 

26. května 2018 od 10:00 hodin uskutečnil první ze tří otevřených turnajů pro 

děti a mládež (6–15 let) „Boj o šerpy“, který pořádal oddíl sebeobrany Self defence team 

Dvůr Králové nad Labem, z. s. Startovné činilo 50 Kč. 

Další turnaje by se měly uskutečnit v sobotu 20. října a 15. prosince (Vánoční turnaj). 

Každý z turnajů je hodnocen samostatně a závodníci se mohou zúčastnit třeba jenom dvou 

turnajů v celé sérii. Na úspěšné závodníky (1.–3. místo) čekaly a čekají poháry, medaile 

a diplomy; na 4. místě diplomy a vítěz celé série turnajů si odnese sportovní FULL HD 

kameru. 

Zdroj: Self Defence Team Dvůr Králové nad Labem 

 

SAFARI PARK DVŮR KRÁLOVÉ 

Soutěž „Bílý slon“ 
Ve středu 16. května se v kapucínském klášteře ve Fulneku uskutečnilo 

vyhlášení vítězů soutěže „Bílý slon“, která oceňuje nejlepší odchovy 

v zoologických zahradách. V rámci soutěže jsou ale vyhlašovány nejen 

mimořádné odchovy, ale i nejlepší stavby a přestavby zahrad. Soutěž se pod záštitou sdružení 

„Česká zoo“ koná od roku 1994, do letošního ročníku se přihlásilo dvanáct zoologických 

zahrad, sdružených v Unii českých a slovenských zoologických zahrad, se 42 významnými 

odchovy. 

Pro královédvorský Safari Park se tento ročník stal nejúspěšnějším v celé 

čtyřiadvacetileté historii soutěže, neboť nejlepší ocenění získal ve všech třech soutěžních 

kategoriích. 

V kategorii savců zvítězil s odchovem mláděte hrabáče kapského jménem Bosango – 

první odchované mládě hrabáče ve Dvoře Králové nad Labem. 

V kategorii ostatní zvířata si ocenění odnesl odchov liánovce kapského, afrického 

jedovatého hada, kterého královédvorský Safari Park chová jako jediná zoologická zahrada 

v České republice i na Slovensku. 

První místo získala královédvorská zoo i ve skupině ptáků, a to za unikátní odchov 

mláděte hadilova písaře. Královédvorští ošetřovatelé se v tomto případě o prvenství podělili 

se Zoo Liberec. Po vylíhnutí mláděte ve Dvoře Králové nad Labem se o ně totiž starali orli 

bělohlaví v liberecké zoo. Pro cenu si tak přišli zástupci obou zahrad společně. 

Zdroj: Safari Park Dvůr Králové a soutěž „Bílý slon“ 
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DALŠÍ UDÁLOSTI VE MĚSTĚ A V JEHO OKOLÍ 

Kostel sv. Jana Křtitele 

Program „Noci kostelů“ 25. května 2018 
„Noc kostelů“ zahájily od 17:50 hodin v kostele sv. Jana Křtitele kostelní zvony, po nich se 

od 18:00 do 18:50 hodin konala mše svatá. Od 19:00 do 20:00 hodin následovala prohlídka 

a výklad o oděvech, používaných při církevních obřadech, nazvaná „Móda v kostele“. Od 

19:00 do 21:50 hodin mohli návštěvníci vystoupat na věž kostela, prohlédnout si místnosti, ve 

kterých bydlel pověžný, a pokochat se z ochozu kostela krásnou vyhlídkou na město a okolí. 

Od 20:00 do 20:30 hodin nechyběla prohlídka kostela s dotazy na průvodce, po ní od 20:30 do 

21:00 hodin následovalo vystoupení skupiny Cedr, která zahrála tradiční melodie. Od 

21:00 do 22:00 hodin se konala prohlídka „Kostel jak ho neznáte“ s výkladem a večer 

zakončila „Noční modlitba“ za město. 

Zdroj: program „Noci kostelů“ v  kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem 

 

Královédvorský chrámový sbor 

Dvůr Králové nad Labem, z. s. 
„Noc kostelů“ 
„Noci kostelů“ se již tradičně účastní i Královédvorský chrámový sbor a orchestr.  

V pátek 25. května 2018 svá vystoupení „Sbor“ zahájil nejprve v hospitálu v Kuksu, 

kde se v jeho první části uskutečnil od 18:00 hodin koncert v kostele Nejsvětější Trojice, 

druhou část pak tvořila komentovaná prohlídka v hrobce kostela. 

Druhým vystoupením „Sboru“ pak byl od 21:00 hodin jeho koncert ve Dvoře Králové 

nad Labem, v kostele Husova sboru Církve československé husitské. 

Na programu obou koncertů bylo známé Händelovo „Aleluja“ a další díla duchovní 

hudby 18. a 19. století. 

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

 

Husův sbor Církve československé husitské 
„Noc kostelů“ 
Na účastníky „Noci kostelů“ čekalo v Husově sboru Církve československé 

husitské v pátek 25. května 2018 od 18:30 hodin zvonění a troubení z věže 

(nadějného mladého hudebníka Dominika Bergera z Nechanic); v 19:30 hodin 

vystoupila královédvorská hudební folkově experimentální skupina Cedr, ve které 

působí děti, mládež i dospělí, s tradičními filmovými melodiemi (Titanic, Hraničářův učeň, 

Tenkrát na západě atd.). 

Jak je výše uvedeno, ve 21:00 hodin následoval koncert Královédvorského 

chrámového sboru, z. s.; a ve 22:00 hodin večer zakončilo zvonění z věže. 

V průběhu celého večera také byla pro děti připravena soutěž na téma „100. výročí 

vzniku Československa“. 

  

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=1062052&x=300&y=300&hash=54499a3398da611274946ef3ce22a829&ratio=1
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Koncert Cantus Jaroměř 
V sobotu 26. května se od 16:00 hodin uskutečnil v královédvorském Husově sboru koncert 

Pěveckého komorního sdružení Cantus Jaroměř. Koncert se konal v rámci oslav 30. výročí 

založení sboru, jako host vystoupil i Smíšený pěvecký sbor Oculos Meos ze Šumperka. 

Vstupné dobrovolné. 

Zdroj: Husův sbor CČH Dvůr Králové nad Labem 

 

Městská nemocnice, a. s.,  

Dvůr Králové nad Labem 
„Den zdraví s nemocnicemi Královéhradeckého kraje“ 
Ti, kdo si v rámci bezplatné preventivní prohlídky chtěli nechat změřit krevní tlak a hladinu 

cukru v krvi, mohli ve středu 30. května od 8:00 do 16:00 hodin navštívit královédvorskou 

Polikliniku v Rooseveltově ulici. V rámci akce „Den zdraví s nemocnicemi Královédvorského 

kraje“ byla pro ně pomocí nácvikového modelu (Mamma HELP) připravena i ukázka 

samovyšetření prsou a pro prvních padesát pojištěnců VOZP byly nachystány i domácí testy 

na okultní krvácení.  

V doprovodném programu se pak účastníci akce dozvěděli jak si správně umývat ruce; 

o preventivních opatřeních proti vzniku rakoviny tlustého střeva; na modelech jim bylo 

předvedeno endoskopické vyšetření; seznámili se s příznaky při onemocnění prostaty; 

studenti Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy Trutnov jim předvedli 

ukázky první pomoci; prohlédli si ukázky ortéz a bandáží a ochutnali náhradní výživu 

Fresubin, kterou si ten den mohli ve zdejší Královéhradecké lékárně zakoupit 

s desetiprocentní slevou.  

Představeny jim byly i místní sociální služby. Pečovatelská služba Města Dvůr 

Králové nad Labem; zdejší středisko Diakonie ČCE; Domov důchodců; Regionální institut 

ambulantních psychosociálních služeb (RIAPS Trutnov); místní Farní charita (služba osobní 

asistence) a místní Misericordia o. p. s.  

Akci pořádala Městská nemocnice Dvůr Králové nad Labem a Zdravotnický holding 

Královéhradeckého kraje, a. s., ve spolupráci s městem Dvůr Králové nad Labem. 

Zdroj: program akce 

 

Socha Krista Salvátora se vrátí na své místo 
Z podnětu občanů Žirče se do místní kaple Nejsvětější Trojice vrátí po několika letech socha 

Krista Salvátora. Repliku sochy, která nyní zdobí interiér královédvorské Staré radnice, 

vytvoří z lipového dřeva řezbář Jiří Kobr. Ten bude mít po dobu výroby kopie sochy originál 

zapůjčený, poté bude socha vrácena zpět. Realizace zakázky potrvá zhruba rok a naše město 

za zhotovení repliky a práce spojené s jejím umístěním do kaple Nejsvětější Trojice v Žirči 

zaplatí ze svého rozpočtu 290 tisíc Kč. 

Zdroj: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor rozvoje, investic a správy majetku  
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Eldorado 
„Kuličkiáda“ 
Již 11. oddílovou „Kuličkiádu“ uspořádali v pátek 25. května 2018 od 17:00 hodin u altánku 

v parku Schulzovy sady členové Družiny Černého podhradí, bezhlavý rytíř Simeon a dětského 

oddílu TUBRODEL a pozvali na ni nejen své členy a ostatní děti, ale i zájemce z řad 

dospělých, kteří se tak nostalgicky mohli opět vrátit do „doby svého mládí“. 

Zdroj: plakát akce 

 

Hasičský záchranný sbor České republiky 
„Den otevřených dveří HZS“ 
V úterý 1. května od 9:00 do 17:00 hodin (pro veřejnost) a ve středu 

2. května od 9:00 do 17:00 hodin pro skupiny z MŠ, ZŠ, SŠ apod. byla 

hasičská stanice Dvůr Králové nad Labem v Zátopkově ulici již tradičně 

otevřena všem, kdo se zajímají o hasičskou techniku a o práci hasičů. 

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje pořádá každoročně „Den 

otevřených dveří HZS“ v rámci oslavy svátku sv. Floriána, patrona hasičů.  

Návštěvníci si tak opět mohli prohlédnout požární techniku a vybavení hasičů, které 

každý den používají při záchraně životů, zdraví osob, zvířat a majetku. Tradičně byla k vidění 

i historická technika, kterou při své práci používaly předchozí generace hasičů. 

Vedle našeho města byly hasičské stanice pro návštěvníky zpřístupněny v nejbližším 

okolí také v Trutnově a ve Vrchlabí.  

 

Nehoda u Vlčkovic 
Profesionální hasiči ze Dvora Králové a z Jaroměře zasahovali v neděli 6. května, krátce po 

21. hodině, na silnici u Dolních Vlčkovic u tragické dopravní nehody, při které 

devětadvacetiletý řidič osobního motorového vozidla Audi A6 z dosud nezjištěných příčin 

vyjel mimo silnici a narazil do stromu. Vlivem nárazu utrpěl takové zranění, že přivolaný 

lékař bohužel na místě konstatoval smrt. Jednou z možných vyšetřovacích verzí je 

nepřiměřená rychlost. Muž ve voze cestoval sám. Komunikace byla po dobu práce všech 

složek IZS uzavřena, přesná příčina je předmětem dalšího šetření trutnovských kriminalistů. 

Jednotky hasičů také zajistily vyproštění a naložení havarovaného vozidla na odtahové 

vozidlo a jeho odvoz. 

 

Náraz vlaku do spadlého stromu 
Na kolejiště v oblasti Žirecké Podstráně spadl v neděli 13. května kolem 17. hodiny vzrostlý 

strom, do něhož následně narazil osobní vlak, ve kterém cestovalo patnáct cestujících. Na 

místo nehody vyjeli jednak profesionální hasiči ze Dvora Králové nad Labem, jednak 

jednotka SŽDC. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění cestujících i strojvůdce, nedošlo také 

ani k vykolejení vlaku. Většina cestujících tak z místa nehody odešla pěšky, jednoho z méně 

mobilních cestujících odvezli do města policisté, druhého hasiči. 

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 

Profil DNA pomohl usvědčit vraha i z loupeží   
Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 bylo na základě oznámení nalezeno v jednom z bytů ve Dvoře 

Králové nad Labem tělo mrtvé ženy. Ze spáchání tohoto zvlášť závažného zločinu byl ještě 

ten den obviněn tehdy 42letý muž, který v pátek dopoledne navíc založil ve své cele ve 

vazební věznici požár. 

V těchto dnech je případ již předán státnímu zástupci s návrhem na podání obžaloby. 

V rámci procesních úkonů se ale objevilo podezření ze spáchání další trestné činnosti. Byla 

totiž zjištěna shoda mezi DNA profilem obviněného muže a stopou, kterou pražští policisté 

zajistili před lety při ohledání místa činu, kde došlo k loupeži. S největší pravděpodobností tak 

má muž na svědomí i pět loupeží, kterých se měl dopustit v letech 2007–2014 na území 

Prahy, Brna a v Týništi nad Orlicí, kde za použití střelné zbraně přepadl pět bankovních 

ústavů. V jednom případě tak získal téměř 400 tisíc Kč, v dalším případě si ale vybral 

bezhotovostní pobočku, v jednom případě přišel po otevírací době a v posledních dvou 

případech neuspěl díky aktivnímu odporu zaměstnanců banky. 

Dle slov obviněného prý peníze potřeboval k řešení své špatné finanční situace 

a k vyrovnání dluhů, část z nich skončila i ve výherních automatech. V případě prokázání 

viny mu hrozí trest od deseti do osmnácti let. Vyšetřování ale nadále probíhá, protože výčet 

trestné činnosti obviněného muže nemusí být konečný. 

Zdroj: Policie ČR – Krajské ředitelství Královéhradeckého kraje 

 

Domov sv. Josefa v Žirči 
„Noc kostelů“ a „Muzejní noc“ 
Tradiční „Noc kostelů“, spojená s další tradiční akcí, kterou je „Muzejní noc“, se 

v Žirči v pátek 25. května 2018 konala od 18:00 do 20:30 hodin.  

Návštěvníky v 18:00 hodin přivítalo v žirečském areálu, v kostele sv. Anny, 

zvonění zvonů pod názvem „Hlas zvonů promlouvá“ a v 18:05 následovalo 

úvodní slovo vedoucího Domova sv. Josefa. Od 18:10 do 18:45 hodin vystoupil dětský 

smyčcový orchestr a soubor žáků ZUŠ R. A. Dvorského z našeho města a ze ZUŠ z Jaroměře 

na koncertu „Hravé smyčce & Musica Sporcka a hosté“ a od 19:00 do 19:45 hodin folkový 

písničkář Michal Horák z Hradce Králové. Pořad „Noc kostelů“ zakončila při svitu svíček hra 

Jany Havlíčkové na žirečskou barokní zvonkohru, prokládaná meditativními texty o životě, 

jeho smyslu a o naději, nazvaná „Zvonkohra o naději“. 

Od 20:30 do 22:00 hodin pak návštěvníky, v rámci „Muzejní noci“, čekal výstup do 

kostelní věže, lampionový průvod bylinkovou zahradou a parkem i noční komentovaná 

prohlídka v „Cyklomuzeu“. 

Jako doprovodný program bylo návštěvníkům k dispozici od 18:00 do 22:00 hodin 

občerstvení a ochutnávka bylinných sirupů Camellus a prohlídky Cyklomuzea a od 20:00 do 

22:00 hodin procházka bylinkovou zahradou Josefa Kamela v nočním osvětlení.  

Zdroj: Domov sv. Josefa v Žirči a program „Noci kostelů“ a „Muzejní noci“ 
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Koncert ke Světovému dni roztroušené sklerózy 
Také v letošním roce se Domov sv. Josefa připojil k akcím, které se v naší republice konají ke 

Světovému dni roztroušené sklerózy. Ten připadá na poslední středu v měsíci květnu. 

Doposud se k jeho konání přihlásilo čtyřicet zemí včetně naší země – nemocných 

roztroušenou sklerózou (RS) je v České republice cca devatenáct tisíc.  

Ve čtvrtek 31. května 2018 od 19:00 do 21:00 hodin se v Městském divadle dr. Josefa 

Čížka (Beránek) v Náchodě konalo vystoupení hudebního seskupení Hradišťan & Jiří Pavlica. 

Jedná se o ojedinělé hudební seskupení s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, jehož 

uměleckým vedoucím je od roku 1978 houslista a hudební skladatel Jiří Pavlica. V Náchodě 

seskupení ke Světovému dni roztroušené sklerózy zahrálo právě pro Domov sv. Josefa. 

Vstupné dle místa činilo 280; 320; 360 a 400 Kč, studenti hradili 50 % z ceny 

vstupenky; důchodci, ZTP a doprovody vozíčkářů 30 % a vozíčkáři měli vstup zdarma. Akce 

byla součástí veřejné sbírky, zakoupením vstupenek návštěvníci podpořili péči o nemocné 

roztroušenou sklerózou v Domově sv. Josefa v Žirči. 

Zdroj: Domov sv. Josefa v Žirči a program Městského divadla dr. Josefa Čížka (Beránek) 

v Náchodě 

 

Klub kaktusářů Dvůr Králové nad Labem 
Otevírání kaktusové sezony 2018 
Klub kaktusářů Dvůr Králové nad Labem pořádal v sobotu 12. května 2018 mezinárodní 

symposium „Otevírání kaktusové sezony 2018“, které se uskutečnilo v reprezentativních 

prostorech královédvorského Penzionu Za Vodou. 

Od 8:00 do 12:00 hodin se konal prodej přebytků výpěstků. K dostání byly nejen 

kaktusy, ale i další sukulentní rostliny, exotické rostliny z celého světa nebo potřeby pro 

pěstitele. Po krátké polední přestávce byla od cca 13:30 hodin zahájena v salonku série 

přednášek. Návštěvníky čekalo promítání fotografií i poutavé vyprávění z cest za rostlinami 

po různých částech světa. Vstupné na celý den bylo pouze symbolické a činilo 20 Kč. 

Zdroj: Klub kaktusářů Dvůr Králové nad Labem 

 

POČASÍ V NAŠEM MĚSTĚ 

Počasí v měsíci květnu 
Nejnižší minimální teploty dosahovaly v měsíci květnu +4,4 °C (v neděli 20. května 2018), 

nejnižší maximální teploty +17,0 °C (ve čtvrtek 17. května 2018). 

Nejvyšší minimální teploty +14,3 °C (ve čtvrtek 24. a v pondělí 28. května 2018) 

a nejvyšší maximální teploty +29,6 °C (ve čtvrtek 31. května 2018). 

Letošní květen byl na území naší republiky extrémně suchý a teplotně mimořádně 

nadnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu +16,2 °C byla o +3,2 °C vyšší než normální 

teplota v letech 1981–2010. Letošní květen se tak celkově stal nejteplejším květnem v období 

od roku 1961 (doposud nejteplejší měsíc květen z roku 2002 překonal o +0,8 °C). Průměrná 

teplota dokonce převýšila i červnový normál (+15,8 °C). 
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I když v jiných krajích a městech přeci jenom občas zapršelo, a v některých místech se 

dokonce po dešti potýkali se záplavami, našemu městu se déšť vytrvale vyhýbal a pršelo zde 

opravdu pouze velmi sporadicky. 

Zdroj: meteostanice Gymnázia Dvůr Králové nad Labem  

 

    

TEPLOTY V KVĚTNU 2018 

DATUM Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota 

1.5.18 + 7,6 °C + 13,3 °C + 20,6 °C 

2.5.18 + 8,8 °C + 15,1 °C + 22,9 °C 

3.5.18 + 11,9 °C + 16,1 °C + 23,3 °C 

4.5.18 + 9,8 °C + 14,0 °C + 18,2 °C 

5.5.18 + 9,3 °C + 13,2 °C + 17,3 °C 

6.5.18 + 7,2 °C + 13,5 °C + 18,6 °C 

7.5.18 + 8,4 °C + 15,7 °C + 21,2 °C 

8.5.18 + 7,5 °C + 16,5 °C + 22,4 °C 

9.5.18 + 12,5 °C + 15,5 °C + 19,4 °C 

10.5.18 + 12,5 °C + 15,7 °C + 24,6 °C 

11.5.18 + 12,0 °C + 15,9 °C + 21,1 °C 

12.5.18 + 11,0 °C + 17,9 °C + 24,2 °C 

13.5.18 + 10,7 °C + 17,5 °C + 22,7 °C 

14.5.18 + 9,4 °C + 15,2 °C + 19,4 °C 

15.5.18 + 8,1 °C + 13,1 °C + 17,6 °C 

16.5.18 + 8,8 °C + 12,4 °C + 18,7 °C 

17.5.18 + 10,3 °C + 12,2 °C + 17,0 °C 

18.5.18 + 8,2 °C + 13,2 °C + 20,0 °C 

19.5.18 + 6,1 °C + 13,2 °C + 20,6 °C 

20.5.18 + 4,4 °C + 13,7 °C + 19,9 °C 

21.5.18 + 7,0 °C + 14,5 °C + 20,0 °C 

22.5.18 + 6,9 °C + 16,7 °C + 23,8 °C 

23.5.18 + 11,8 °C + 17,6 °C + 22,8 °C 

24.5.18 + 14,3 °C + 18,6 °C + 22,1 °C 

25.5.18 + 11,0°C + 18,4 °C + 24,4 °C 

26.5.18 + 10,2 °C + 19,3 °C + 26,9 °C 
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TEPLOTY V KVĚTNU 2018 

DATUM Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota 

27.5.18 + 10,8 °C + 20,5 °C + 27,3 °C 

28.5.18 + 14,3 °C + 21,7 °C + 27,9 °C 

29.5.18 + 13,0 °C + 21,0 °C + 27,3 °C 

30.5.18 + 13,0 °C + 19,9 °C + 25,0 °C 

31.5.18 + 12,1 °C + 21,6 °C + 29,6 °C 

 

Průměrná měsíční teplota na území ČR v měsíci květnu v letech 1961–2018. Červeně 

jsou označeny hodnoty +15 °C a vyšší.  

 

 
 

Zdroj: e-Počasí.cz 

 

ZAJÍMAVOSTI Z DOMOVA 

Před čtyřmi sty lety začala třicetiletá válka 
Ve středu 23. května uplynulo právě čtyři sta let od Pražské defenestrace (označované jako 

třetí nebo někdy také jako druhá defenestrace, pokud se jako druhá nepočítá defenestrace 

v roce 1483). Byla projevem odporu českých stavů, vedených Jindřichem Matyášem 

Thurnem, proti porušování Rudolfova majestátu. 

Ve Starém královském paláci, v tehdejších místodržitelských kancelářích v Ludvíkově 

křídle, zinscenovali povstalci 23. května 1618 improvizované soudní líčení proti dvěma ze 

čtyř přítomných místodržících, Vilému Slavatovi z Chlumu a Košumberka a Jaroslavu 

Bořitovi z Martinic. Po vzrušené debatě byli oba místodržící shledáni vinnými „z rušení 

majestátu, nepřáteli stavů i obecného dobrého a odbojníky království Českého (velezrádci)“ 

a odsouzeni k smrti vyhozením z oken ve druhém patře, která byla kolem 16 až 20 metrů 

vysoko nad zemí. Významným důkazem toho, že nešlo o momentální výbuch vzteku je i fakt, 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%A1_defenestrace_(1483)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%A1_defenestrace_(1483)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ich_Maty%C3%A1%C5%A1_Thurn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ich_Maty%C3%A1%C5%A1_Thurn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf%C5%AFv_majest%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_dvorsk%C3%A1_kancel%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ludv%C3%ADkovo_k%C5%99%C3%ADdlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ludv%C3%ADkovo_k%C5%99%C3%ADdlo
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že další dva přítomní členové zemské vlády, tj. nejvyšší purkrabí Adam ze Šternberka 

a Matouš Děpolt z Lobkovic, byli po provedení exekuce doprovozeni čestným průvodem 

z Pražského hradu do svých bytů v Pražských městech. Společně se dvěma místodržícími byl 

z okna vyhozen i písař Filip Fabricius. Svůj pád všichni naštěstí přežili díky vysoké vrstvě 

odpadků, po léta vyhazovaných pod okna paláce, do kterých spadli. Podle moderních 

výzkumů ale vyhozeným prý spíše pomohlo to, že pod okny byl prudký svah. 

Defenestrace však zahájila české stavovské povstání a tím de facto i třicetiletou válku, 

krvavý konflikt, který zachvátil celou Evropu, při kterém zahynuly tisíce a tisíce obyvatel 

a který, jak jeho název napovídá, trval třicet let, tedy až do roku 1648. V obcích a ve městech 

v naší zemi došlo k rapidnímu úbytku obyvatel (narukování do vojska, nemoci, hlad a bída, 

„návštěvy“ armád apod.), řada obcí i zanikla. 

Své nelehké osudy tak tehdy prožívali i naši předkové, kteří museli čelit nájezdům 

různých vojenských oddílů, „za své“ tehdy „vzala“ i řada cenných listin, historicky 

dokládajících důležité okolnosti a události v našem městě. 

Zdroj: Pražský hrad, informace o „Třicetileté válce“ a o tehdejší situaci v našem městě 

 

Nařízení týkající se ochrany osobních údajů 
V letošním roce nastaly změny v ochraně osobních údajů, a tím také ve způsobu komunikace 

s klienty a s nakládáním s „citlivými informacemi“. 

Od pátku 25. května 2018 nabylo totiž v naší republice svoji účinnost tzv. Obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení EU 2016/679 obecně známé pod zkratkou GDPR 

– z anglického názvu General Data Protection Regulation). 

Řada organizací (banky, distributoři energií, ale i veřejnoprávní instituce apod.) si 

proto od svých klientů a uživatelů musela vyžádat jejich souhlas s tím, že může s jejich 

osobními údaji nadále nakládat. Pokud souhlas nebyl udělen, musely tyto organizace svoji 

další komunikaci s klienty ukončit. 

Zdroj: ČT24  

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Adam_ze_%C5%A0ternberka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Matou%C5%A1_D%C4%9Bpolt_Popel_z_Lobkovic
https://cs.wikipedia.org/wiki/Filip_Fabricius
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_stavovsk%C3%A9_povst%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99icetilet%C3%A1_v%C3%A1lka
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FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ A AKCÍ 

Květen 2018 
Převzetí ocenění „Přívětivý úřad obcí III. typu 2018“ 
Soutěž „Přívětivý úřad“ vyhlašuje Ministerstvo vnitra. Hodnotí se v ní kvalita služeb i přístup 

úředníků k veřejnosti. V rámci Královéhradeckého kraje obsadilo naše město v této soutěži 

třetí místo, ocenění si starosta Jan Jarolím a tajemník úřadu Ondřej Kudrnáč (na snímku 

vpravo) převzali ve středu 9. května 2018. Tak, jako v minulých letech vydalo i letos 

Ministerstvo vnitra publikaci, ve které jsou příklady dobré praxe úřadů uvedeny. Její křest byl 

součástí slavnostního předávání ocenění. 

 

 

 

Foto: 2x archiv Ministerstva vnitra ČR 

 

Socha Krista Salvátora se vrátí na své místo 
 

Repliku sochy, která nyní zdobí interiér 

královédvorské Staré radnice, vytvoří 

z lipového dřeva řezbář Jiří Kobr, za práce 

spojené i s  jejím umístěním do kaple 

Nejsvětější Trojice v Žirči zaplatí město ze 

svého rozpočtu 290 tisíc Kč. 

  



169 

 

Výstava: Jiří Vavřina – „Obrazy“ 
Vernisáží ve čtvrtek 3. května 2018 byla ve výstavním sále Staré radnice zahájena výstava 

Jiřího Vavřiny „Obrazy“. Úvodní slovo pronesl královédvorský výtvarník Miloš Petera, 

nechybělo ani vystoupení hudební skupiny Laridenn a pak již se mohli návštěvníci nechat 

přenést do období renesance a pardubických Pernštejnů a obdivovat autorovy nevšední 

výtvarné techniky.  
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Opravy ve městě 

V Havlíčkově ulici byla opravována vozovka (snímek vlevo). 

Úpravou prošlo i parkoviště naproti České poště. Plochu, která byla po mnoho let pokryta 

pouze hlínou a čas od času udusanou šotolinou, nyní nahradila zámková dlažba (snímek 

vpravo). 

 

Změny v obchodní síti 
„Novinový stánek“ na rohu ulice J. Hory (u parkoviště naproti České poště) nahradil stánek 

se zmrzlinou (fotografie vlevo). Malou porci točené zmrzliny si zde zákazníci mohli zakoupit 

za 17 Kč, velkou porci za 22 Kč.  

Ve středu 9. května byla otevřena prodejna „Dětský bazárek“ na rohu Palackého a Husovy 

ulice (foto vpravo). 
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Akce Domu dětí a mládeže Jednička 

Otevření turistické sezony na Zvičině 
 

Bohatý doprovodný program 

doprovázel na Zvičině slavnostní 

otevření turistické sezony, které se 

uskutečnilo v sobotu 5. května 2018. 

Nechyběly soutěže pro děti, malba 

ohořelým klackem, bubnování na 

buben z kůže, modelování z hlíny, 

výroba pravěké sekery nebo střelba 

šípem na mamuta. Na každého 

účastníka pak čekala pěkná odměna.  

 

 

Šachový „Turnaj špuntů“  
Šachového „Turnaje špuntů“, určeného především začínajícím malým šachistům, se 

zúčastnilo čtyřicet hráčů nejen z našeho města a z jeho okolí, ale i z Hradce Králové, 

z Hronova, z Náchoda, z Trutnova, z Dobrušky, z Hořic a z Nechanic. 
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„Den lesů“ 
Více než 1 100 dětí se svými pedagogy a rodiči navštívilo ve čtvrtek 10. května přírodní areál 

Hájemství, kde pro ně státní podnik Lesy České republiky společně s dalšími organizátory 

uspořádal oslavy „Dne lesů“.  

 
Okresní kolo dopravní soutěže 
Letošního okresního kola dopravní soutěže mladých cyklistů se zúčastnilo devět soutěžních 

týmů. Soutěž se skládala z  písemného testu pravidel provozu na pozemních komunikacích, 

z jízdy po dětském dopravním hřišti, z jízdy zručnosti a z poskytnutí první pomoci. Do 

krajského kola postoupila ve druhé kategorii královédvorská ZŠ Podharť. 
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„Prima hrátky v Jedničce“ 
Den plný her a soutěží se v „Jedničce“ konal v sobotu 12. května již po osmé. Na děti čekaly 
cvičitelky se svými čtyřnohými „mazlíčky“, zábavná divadelní show, dravci a jejich výcvik, 

bubnování, žonglérská skupina, výtvarné a řemeslné dílny, střelba z luku nebo z obřího praku; 

bublinová dílna, IQ herna, lanové překážky, žonglování i losování cen. 

 

 

Foto: 15x archiv DDM Jednička 

 
Na titulní straně kroniky událostí v měsíci květnu 2018: Jeden z obrazů z výstavy Jiřího 

Vavřiny, nazvané „Obrazy“. 

 

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


