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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI 

Schůze rady města – vybraná usnesení 
Rada města na své 140. schůzi v úterý 21. srpna 2018 mimo jiné: 

 - schválila nákup nového vozidla SUBARU FORESTER 2,0 i ACTIVE 

6MT, včetně úprav, pro Městskou policii DK za kupní cenu 747.443 Kč 

včetně DPH od společnosti AC BOOM, s. r. o., Dvůr Králové nad Labem; 

- schválila Organizační řád Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem 

s platností od 1. září 2018 a souhlasila s jeho zveřejněním na webových stránkách 

města; 

‐ souhlasila s poskytováním slevy na jízdném v rámci městské hromadné dopravy pro 

děti od 6 do 18 let, studenty od 18 do 26 let a cestující nad 65 let a schválila Dodatek 

č. 4 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou 

dopravou, k zajištění dopravní obslužnosti v územním obvodu města Dvůr Králové 

nad Labem, se společností ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY, a. s., Chrudim;  

‐ vzala na vědomí protokol o posouzení a hodnocení nabídek na akci „Zajištění sběru, 

svozu a využití separovaného odpadu, bílého a barevného skla ve Dvoře Králové nad 

Labem“ ze 6. srpna 2018 a rozhodla, na základě doporučení hodnoticí komise, že 

nejvhodnější nabídkou je nabídka společnosti Lukas trade, s. r. o., Slovany Dvůr 

Králové nad Labem, s nabídkovou cenou 119 Kč bez DPH (1 výsyp/1 kontejner na 

sklo). Druhé místo obsadila nabídka společnosti Marius Pedersen, a. s., Hradec 

Králové, s nabídkovou cenou 142,50 Kč bez DPH (1 výsyp/1 kontejner na sklo); 

‐ vzala na vědomí protokol o posouzení a hodnocení nabídek na akci „Zajištění sběru, 

svozu a využití separovaného odpadu – plastů ve Dvoře Králové nad Labem“ ze 

6. srpna 2018 a rozhodla na základě doporučení hodnoticí komise, že nejvhodnější 

nabídkou je nabídka společnosti Marius Pedersen, a. s., Hradec Králové, s nabídkovou 

cenou 118,50 Kč bez DPH (1 výsyp/1 kontejner o objemu 1 100 litrů na plasty 

a 10,50 Kč bez DPH (1 výsyp/1 pytel o objemu 110 litrů na plasty). Druhé místo 

obsadila nabídka společnosti Lukas trade, s. r. o., Slovany Dvůr Králové nad Labem, 

s nabídkovou cenou 175 Kč bez DPH (1 výsyp/1 kontejner o objemu 1 100 litrů na 

plasty) a 175 Kč bez DPH (1 výsyp/1 pytel o objemu 110 litrů na plasty); 

‐ vzala na vědomí snížení smluvní ceny z původních 495.415,95 Kč bez DPH na 

489.974,57 Kč bez DPH při realizaci akce „Rozvody datové sítě v budově ZŠ Strž“; 

‐ odvolala z funkce člena škodní komise Rady města Dvůr Králové nad Labem 

Drahomíru Smrčkovou, na základě její vlastní žádosti, a jmenovala do této funkce 

Šárku Hulíkovou; 

‐ schválila studii „Malá průmyslová zóna, lokalita Sylvárov, zasíťování a technické 

podmínky pro území Dvůr Králové nad Labem – varianta A“; 

‐ souhlasila se záměrem realizace II. etapy monitoringu vodovodní sítě – osazení 43 ks 

dataloggerů a rozhodla o zhotoviteli akce „Monitoring vodovodní sítě dataloggery 

etapa II.“, kterým je společnost Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad 

Labem; 

‐ souhlasila s provedením vzorkovacích prací na vytipovaném souboru objektů 

a s navýšením původní ceny díla o 198.000 Kč bez DPH (s DPH 239.580 Kč) 

a schválila dodatek ke smlouvě „Analýza rizik chlorovaných uhlovodíků“; 

‐ schválila architektonickou studii „Koncepce využití objektu ZŠ Schulzovy sady – 

budova B“, zpracovanou Ing. arch. Kateřinou Stiehlovou, Trutnov; 
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‐ schválila architektonickou studii „Revitalizace sídliště K. Světlé a ulice 

R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem“, zpracovanou Atelierem architektury 

a urbanismu, s. r. o., Červený Kostelec; 

‐ zrušila usnesení 2.1. a 3.1. č. R/691/2015 – 38. Rada města Dvůr Králové nad Labem 

z 11. listopadu 2015, souhlasila s likvidací původní, dožité ocelové konstrukce 

z mostu v Nedbalově ulici a uložila řediteli technických služeb města zlikvidovat 

původní mostní konstrukci a ocelový materiál předat do sběrných surovin; 

‐ schválila záměr směny pozemkových parcel č. 755/4, č. 4786, části pozemkové 

parcely č. 756/14 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, se společností Carla, spol. s r. o., 

za část pozemkové parcely č. 756/1 o výměře 461 m², která je dle geometrického 

plánu č. 4607 –  418/2015 označena jako nově vzniklá pozemková parcela č. 756/37 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, včetně stavby chodníku a zábradlí; 

‐ schválila výpůjčku pozemku st. p. č. 665/2 jehož součástí je budova č. p. 121, 

pozemku st. p. č. 1467, jehož součástí je budova č. p. 1806 a pozemku 862/1, jehož 

součástí je budova bez č. p. – sportovní hala, nábřeží Jiřího Wolkera, Střední škole 

informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, dále movitého majetku v celkové 

hodnotě 471.526 Kč, umístěného v nebytových prostorách budovy bez č. p. – 

sportovní hala – a to na dobu určitou dva roky, od 1. září 2018 do 31. srpna 2020; 

‐ schválila pronájem prostoru, označeného jako č. 15, který obsahuje místnost č. 1, 2 a 3 

v areálu č. p. 101 na náměstí Republiky, spolku ochotnického divadla ŽOFIE, 

zastoupenému principálkou Martinou Jarolímkovou, za účelem zřízení zázemí 

a zkušebny spolku, a to od 1. listopadu 2018 na dobu určitou pěti let, za cenu 

300 Kč/m
2
/rok s uplatněním meziročního inflačního nárůstu nájemného, za podmínky, 

že bude před podpisem nájemní smlouvy uhrazena kauce ve výši trojnásobku 

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

rekolaudaci prostoru tak, aby jeho stavebně technický stav odpovídal smluvenému 

účelu; 

‐ schválila výpůjčku prostoru v č. p. 101 na náměstí Republiky Vysoké škole 

uměleckoprůmyslové v Praze pro zajištění výstavy Ateliéru textilní tvorby UMPRUM 

Praha, na dobu od 1. do 23. září 2018;  

‐ schválila poskytnutí dotace Nadaci Partnerství, Brno-město, ve výši 3.000 Kč na 

marketingové aktivity Labské stezky (nákup služeb) v roce 2019; 

‐ schválila poskytnutí dotace spolku Junák – český skaut, středisko Zvičina Dvůr 

Králové nad Labem, ve výši 10.000 Kč na nákup táborového vybavení; 

‐ schválila poskytnutí dotace Romanu Rulfovi, Dvůr Králové nad Labem, ve výši 

10.000 Kč na úhradu finanční odměny pro rozhodčí a nákup triček na akci Attitude 

Challenge 2018; 

‐ uložila vedoucí ŠKS zajistit z rozpočtu města úhradu ve výši 7.500 Kč Životu Hradec 

Králové, o. p. s., za poskytnutí sociální služby „tísňová péče“ pěti osamělým klientům, 

občanům města Dvůr Králové nad Labem. 

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 140/2018“ 

 

Rada města na své 141. schůzi v pátek 24. srpna 2018 mimo jiné: 

‐ vzala na vědomí zprávu hodnoticí komise o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na 

akci „Informační systémy MěÚ Dvůr Králové nad Labem“ a rozhodla o výběru 

nejvhodnější nabídky:  

1) „IS pro přípravu materiálů pro radu a zastupitelstvo města“ s tím, že nejvhodnější 

nabídkou je nabídka společnosti Software602, a. s., Praha, s nabídkovou cenou 

1.212.000 Kč bez DPH;  
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2) „IS pro schvalování finančních operací“ s tím, že nejvhodnější nabídkou je nabídka 

společnosti VERA, spol. s r. o., Praha 6 – Vokovice, s nabídkovou cenou 798.200 Kč 

bez DPH; 

3) „IS Portál úředníka“ s tím, že nejvhodnější nabídkou je nabídka společnosti 

Software602, a. s., Praha, s nabídkovou cenou 1.136.760 Kč bez DPH; 

4) „IS pro integraci správních aplikací se spisovou službou“ s tím, že nejvhodnější 

nabídkou je nabídka společnosti VERA, spol. s r. o., Praha 6 – Vokovice, 

s nabídkovou cenou 580.000 Kč bez DPH; 

5) „Technická infrastruktura“ s tím, že nejvhodnější nabídkou je nabídka společnosti 

VERTIX, s. r. o., Pardubice, s nabídkovou cenou 2.647.750 Kč bez DPH. 

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 141/2018“ 

 

V letošních komunálních volbách odevzdají voliči svůj hlas opět 

v sedmnácti okrscích 
„Na základě ustanovení § 15 odst. 1 písm. d), § 15 odst. 1 písm. g) a § 17 odst. 6 zákona 

č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise, informuji 

o počtu a sídlech volebních okrsků a jmenuji zapisovatele okrskových volebních komisí: 

 

ČÍSLO 
VOLEBNÍHO 

OKRSKU 
ADRESA VOLEBNÍHO OKRSKU 

ZAPISOVATEL 
OKRSKOVÉ VOLEBNÍ 

KOMISE 

POČET 
ČLENŮ 

KOMISE 

okrsek č. 1  Budova bývalé ZŠ Komenského č. p. 795, Dvůr 
Králové nad Labem  

Miluše Černá  8 členů  

okrsek č. 2  Východočeská plynárenská, a. s., Heydukova 
č. p. 707, Dvůr Králové nad Labem  

Světlana Novotná  8 členů  

okrsek č. 3  JUTA, a.s., závod 3, Eklova č. p. 3033, Dvůr 
Králové nad Labem  

Jana Mikysková  8 členů  

okrsek č. 4  EMTEX s.r.o., Sylvárovská č. p. 2363, Dvůr 
Králové nad Labem  

Martina Förstlová  8 členů  

okrsek č. 5  ZŠ 5. května, 5. května č. p. 1181, Dvůr Králové 
nad Labem  

Alena Řeháková  8 členů  

okrsek č. 6  Diakonie ČCE, nábřeží Benešovo  
č. p. 1067, Dvůr Králové nad Labem  

Petra Šimková  8 členů  

okrsek č. 7  SŠIS nábřeží Jiřího Wolkera, nábřeží Jiřího 
Wolkera č. p. 132, Dvůr Králové nad Labem  

Petr Koníček  8 členů  

okrsek č. 8  SŠIS Elišky Krásnohorské, Elišky Krásnohorské 
č. p. 2069, Dvůr Králové nad Labem  

Lenka Fikarová  8 členů  

okrsek č. 9  Dům dětí a mládeže Jednička, Spojených 
národů č. p. 1620, Dvůr Králové nad Labem  

Iva Stránská  8 členů  

okrsek č. 10  ZŠ Podharť, Máchova č. p. 884, Dvůr Králové 
nad Labem  

Alena Janečková  8 členů  

okrsek č. 11  Městské muzeum, Sladkovského  
č. p. 530, Dvůr Králové nad Labem  

Lenka Valášková  8 členů  

okrsek č. 12  ZŠ Schulzovy sady, Školní č. p. 1235, Dvůr 
Králové nad Labem  

Eva Hrušková  8 členů  

okrsek č. 13  ZŠ Žireč, Žireč č. p. 11, Dvůr Králové nad 
Labem  

Radka Pryšingerová  6 členů  
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ČÍSLO 
VOLEBNÍHO 

OKRSKU 
ADRESA VOLEBNÍHO OKRSKU 

ZAPISOVATEL 
OKRSKOVÉ VOLEBNÍ 

KOMISE 

POČET 
ČLENŮ 

KOMISE 

okrsek č. 14  MŠ Lipnice, Lipnice č. p. 64, Dvůr Králové nad 
Labem  

Jaroslava Kirschová  6 členů  

okrsek č. 15  Ekotern, Zboží č. p. 60, Dvůr Králové nad 
Labem  

Marie Dudová  6 členů  

okrsek č. 16  MŠ Verdek, Verdek č. p. 72, Dvůr Králové nad 
Labem  

Lenka Jarolímková  6 členů  

okrsek č. 17  ZŠ Strž, Elišky Krásnohorské č. p. 2919, Dvůr 
Králové nad Labem  

Věra Kubíčková  8 členů  

 

Ve Dvoře Králové nad Labem 2. srpna 2018 

Ing. Jan Jarolím, starosta města“  

 

Ve městě kandiduje šest stran 
V komunálních volbách, jejichž konání bylo stanoveno na pátek 5. a na sobotu 6. října 2018, 

bude v našem městě kandidovat šest politických stran, sdružení či hnutí, a to (seřazeno dle 

abecedy): ANO 2011 (politické hnutí); Česká pirátská strana (politická strana); Česká strana 

sociálně demokratická (politická strana); DKoalice (sdružení politických stran TOP 09, 

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová, Strana zelených 

a nezávislých kandidátů); Občanská demokratická strana (politická strana) a VÝCHODOČEŠI 

(politické hnutí).  

Každá z volebních stran může do okrskové volební komise (OVK) v každém volebním 

okrsku delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka. Do celkového stanoveného počtu členů 

v každé komisi pak další její členy jmenuje starosta města. Město tak oslovilo případné 

zájemce o členství ve volebních komisích, aby se do středy 5. září osobně či e-mailem 

přihlásili v podatelně královédvorského MěÚ. Povinností člena OVK je zúčastnit se všech 

zasedání komise. Ty byly stanoveny na středu 12. září 2018 od 14:30 do 17:00 hodin pro 

OVK č. 1–10 a na čtvrtek 13. září 2018 na stejnou dobu pro OVK č. 11–17 v zasedací 

místnosti starosty města na královédvorském městském úřadě. 

Zapisovatelé a předsedové OVK pak byli povinni zúčastnit se v úterý 18. září od 

14:00 do 16:00 hodin v městském kulturním zařízení Hankův dům příslušného školení 

Českého statistického úřadu. 

Za práci ve volební komisi náleží nově předsedovi OVK odměna 2.200 Kč; 

místopředsedovi komise 2.100 Kč; zapisovateli 2.100 Kč a členovi OVK odměna 1.800 Kč. 

Pokud se člen OVK všech činností komise nezúčastní, městský úřad mu celkovou výši 

odměny poměrně pokrátí, důvody neúčasti přitom nejsou rozhodující, důležité není ani to, zda 

se jedná o omluvenou či neomluvenou neúčast. 

 

Kandidáti letošních voleb 
V pondělí 20. srpna 2018 se na městském úřadě uskutečnilo losování pořadových čísel 

kandidujících stran, pod kterými budou strany v podzimních volbách do zastupitelstva našeho 

města kandidovat na hlasovacích lístcích. 

Vylosované pořadí: 1) Občanská demokratická strana; 2) DKoalice; 3) ANO 2011; 

4) Česká pirátská strana; 5) VÝCHODOČEŠI a 6) si vylosovala Česká strana sociálně 

demokratická. 
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Číslo 1 – Občanská demokratická strana 
1. MUDr. Petr Hroneš (59 let, lékař, ODS); 2. Dana Bohutínská (48 let, OSVČ, ODS); 

3. Jan Bém (62 let, zaměstnanec, ODS); 4. Ing. Jakub Šrámek, MBA (34 let, výkonný ředitel 

společnosti, ODS); 5. Libuše Vonková (61 let, OSVČ, ODS); 6. Bc. Daniel Petřík (24 let, 

student politologie UPOL, ODS); 7. Daniel Lukeš (65 let, jednatel společnosti, ODS); 

8. Pavel Tafil (56 let, soukromý podnikatel, ODS); 9. Vít Zlámal (23 let, student právnické 

fakulty UK, ODS); 10. Aleš Němeček (42 let, vedoucí prodejny, ODS); 11. Ing. Jan Mácha 

(37 let, projektant, ODS); 12. Bc. Jan Sedláček (50 let, OSVČ, bez politické příslušnosti); 

13. Jan Hlaváček (69 let, důchodce, ODS); 14. Marcela Tafilová (44 let, zaměstnanec, ODS); 

15. Miloslav Falta (67 let, důchodce, ODS); 16. Daniela Pištorová (67 let, výkonná ředitelka 

společnosti, ODS); 17. Antonín Mádle (69 let, důchodce, ODS); 18. PaedDr. Magda 

Kumprechtová (49 let, ředitelka Základní školy speciální DKnL, bez politické příslušnosti); 

19. Mgr. Hana Šturmová (67 let, učitelka, ODS); 20. Mgr. Renata Tauchmanová (72 let, 

důchodkyně, ODS); 21. MUDr. Zdeněk Rýznar (58 let, lékař, ODS). 

 

Číslo 2 – DKoalice 
1. Ing. Veronika Tomková (radní města, projektová manažerka v Revitalizaci KUKS, o. p. s., 

32 let, členka TOP 09, nominována TOP 09); 2. Mgr. Marta Staníková (zastupitelka města, 

ředitelka knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, 48 let, bez politické příslušnosti, 

nezávislá); 3. Mgr. Sofia Hladíková (ředitelka ZŠ a MŠ, 56 let, členka Strany zelených, 

nominována Stranou zelených); 4. MUDr. Antonín Petráček (zastupitel města, lékař, 50 let, 

bez politické příslušnosti, nominován KDU-ČSL); 5. JUDr. Josef Pojezdný (radní města, 

advokát, 58 let, bez politické příslušnosti, nezávislý); 6. Mgr. Ivana Černá (výtvarnice, 

učitelka, 63 let, bez politické příslušnosti, nezávislá); 7. Filip Pýcha (písničkář, lektor 

mimoškolního vzdělávání, 43 let, člen Strany zelených, nominován Stranou zelených); 

8. Mgr. Kateřina Hojná (ředitelka Farní charity Dvůr Králové nad Labem, 53 let, bez politické 

příslušnosti, nominována KDU-ČSL); 9. Ladislav Válek (IT, fotograf, grafik, 47 let, bez 

politické příslušnosti, nezávislý); 10. Jan Vodochodský (podnikatel s autodíly, 29 let, bez 

politické příslušnosti, nominován TOP 09); 11. Jiří Kučera (prodavač zeleniny, 40 let, člen 

KDU-ČSL, nominován KDU-ČSL); 12. Jakub Jebousek (student Právnické fakulty UK, 

22 let, bez politické příslušnosti, nominován TOP 09); 13. Dita Jarošová, DiS. (asistentka 

pedagoga, blogerka, 41 let, bez politické příslušnosti, nominována TOP 09); 14. Mgr. Linda 

Harwot, PhD. (koordinátorka firemních akcí, 42 let, bez politické příslušnosti, nominována 

TOP 09); 15. MUDr. Jan Prouza (zubní lékař, 40 let, bez politické příslušnosti, nominován 

TOP 09); 16. Mgr. Zdeněk Hojný (ředitel střediska Diakonie ČCE Dvůr Králové nad Labem, 

47 let, bez politické příslušnosti, nominován KDU-ČSL); 17. Bc. Lucie Kubicová (učitelka 

MŠ, 35 let, bez politické příslušnosti, nominována KDU-ČSL); 18. Jan Langfelner (student 

VŠCHT Praha, restaurátor kovů, 22 let, bez politické příslušnosti, nominován KDU-ČSL); 

19. Ing. Václav Skalický (elektroinženýr, projektový manažer, 37 let, bez politické 

příslušnosti, nominován TOP 09); 20. Marie Batiničová (operní pěvkyně, 70 let, bez politické 

příslušnosti, nominována TOP 09); 21. Ing. Vladimír Flídr (lesník, 48 let, bez politické 

příslušnosti, nominován KDU-ČSL). 

 

Číslo 3 – ANO 2011: 
1. Ing. Jan Jarolím (44 let, starosta města, ANO 2011); 2. Mgr. Alexandra Jiřičková (45 let, 

místostarostka města, bez politické příslušnosti); 3. Ing. Jan Helbich (51 let, místostarosta 

města, ANO 2011); 4. Ing. Jan Kříž (40 let, výkonný ředitel, ANO 2011); 5. Jan Štípek 

(41 let, ředitel Městské policie Dvůr Králové nad Labem, ANO 2011); 6. Jan Metelka (38 let, 

vedoucí stavebnin, bez politické příslušnosti); 7. JUDr. Jana Špačková (34 let, advokátka, bez 

politické příslušnosti); 8. Pavel Kraus (66 let, důchodce, bez politické příslušnosti); 
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9. Vladimír Gluz (43 let, chovatel cizokrajných zvířat, bez politické příslušnosti); 10. Jaroslav 

Kratěna (71 let, důchodce, bez politické příslušnosti); 11. Mgr. Stanislav Ježek (41 let, učitel 

ZŠ, bez politické příslušnosti); 12. Ing. Bc. Michal Šmíd (35 let, OSVČ, podnikatel, bez 

politické příslušnosti); 13. Ing. Michal Súkup (43 let, vedoucí oddělení IT a komunikace se 

ZP, bez politické příslušnosti); 14. Mgr. Jiří Baier (45 let, učitel matematiky a TV, bez 

politické příslušnosti); 15. Jan Pohl (45 let, strojník stavebních strojů, bez politické 

příslušnosti); 16. Vasilis Teodoridis (65 let, podnikatel, bez politické příslušnosti); 17. Tomáš 

Bořek (40 let, ředitel hotelu, bez politické příslušnosti); 18. Martina Jarolímková (31 let, 

mateřská dovolená, ANO 2011); 19. MUDr. Hana Volfová (59 let, lékařka, bez politické 

příslušnosti); 20. Hana Sedláčková (66 let, marketingová manažerka, bez politické 

příslušnosti); 21. Ing. František Čulík (62 let, statutární ředitel akciové společnosti, bez 

politické příslušnosti).  

 

Číslo 4 – Česká pirátská strana 
1. Bc. Jiří Prouza (35 let, pedagog); 2. Mgr. Barbora Hladíková (33 let, koncipientka); 

3. Ing. Viktor Petera (40 let, stavební technik); 4. Ing. Arch. Ota Černý (31 let, architekt); 

5. Ing. Bořek Neumann (34 let, energetik); 6. Martin Heřmanský (29 let, obchodní zástupce); 

7. Lukáš Malý, DiS., (40 let, IT specialista); 8. Jakub Zlámal (31 let, stavební technik); 

9. Ing. Jaroslav Klička (43 let, celník); 10. Roman Špeťuch (38 let, OSVČ); 11. Diana Reilová 

(26 let, VČ zoo); 12. Vlaďka Šimková (53 let, VČ zoo); 13. Bc. Jana Munzarová (35 let, 

OSVČ); 14. Bc. Ladislav Markl (43 let, OSVČ); 15. Jakub Štrbka (26 let, dělník JUTA); 

16. Jiří Šimůnek (22 let, programátor); 17. Jitka Porcalová (32 let, dispečerka); 18. Ing. Jakub 

Pohl (35 let, elektrotechnik); 19. Petr Ježek (24 let, konzultant); 20. Kristýna Farhani (28 let, 

vychovatelka); 21. Bc. Michaela Mádlová (33 let, sociální pracovnice). 

 

Číslo 5 – VÝCHODOČEŠI 
1. Ing. Vítězslav Šturma, DiS., (43 let, zdravotnický záchranář); 2. Ing. Lukáš Backa, DiS., 

(41 let, podnikatel – optik); 3. Jiří Damianidis (42 let, servisní technik); 4. Mgr. Markéta 

Haasová (34 let, učitelka ZŠ); 5. Ing. Michal Militký (48 let, jednatel, předseda osadního 

výboru); 6. Mgr. Ilona Petráčová (52 let, zástupce ředitele SŠIS); 7. Mgr. Radek Vaňura 

(46 let, podnikatel – IT poradenství); 8. Nasik Kiriakovský (55 let, zastupitel města, majitel 

pivovaru); 9. Bedřich Machek (54 let, tiskový mluvčí, novinář); 10. Michaela Hrubá, DiS., 

(44 let, podnikatelka – optička); 11. Ing. Dáša Kiriakovská (54 let, ekonomická ředitelka); 

12. Ondřej Rapáč (38 let, lesník); 13. Stanislav Bělovský (66 let, důchodce); 14. Dominik 

Damianidis (21 let, pracovník údržby); 15. Radka Hulíková (56 let, účetní); 16. Zdeňka 

Richterová (50 let, prodavačka); 17. Miloš Rejl (58 let, vedoucí technik STK); 18. Vratislav 

David (46 let, servisní technik); 19. Milan Janák (58 let, technik STK); 20. Ivana Rulcová 

(64 let, důchodkyně); 21. Milan Kejzlar (46 let, živnostník).  

 

Číslo 6 – Česká strana sociálně demokratická 
1. Mgr. Edita Vaňková (59 let, ředitelka ZŠ, ČSSD); 2. Mgr. Dušan Kubica (44 let, 

projektový manažer, ČSSD); 3. Luděk Krýza (56 let, stavební technik, bez politické 

příslušnosti); 4. Mgr. Roman Chaloupka (57 let, vedoucí lékárny, ČSSD); 5. Mgr. Marcela 

Hauke (53 let, ředitelka Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem, bez politické 

příslušnosti); 6. Miroslav Kříž (37 let, strážník městské policie, ČSSD); 7. Mgr. Ivan Jugl 

(58 let, ředitel ZŠ, bez politické příslušnosti); 8. Milan Schweidler (61 let, pracovník 

Technických služeb, ČSSD); 9. Vladimíra Matušková, DiS., (49 let, ředitelka ZUŠ, bez 

politické příslušnosti); 10. MVDr. Jaroslav Rapáč (67 let, veterinář, bez politické 

příslušnosti); 11. Mgr. Lada Šílová (57 let, zástupce ředitelky DMIŠJ, bez politické 

příslušnosti); 12. Petra Samková (49 let, zdravotní sestra, ČSSD); 13. František Kňákal 
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(65 let, skladník, ČSSD); 14. Emil Ruprich (63 let, podnikatel, ČSSD); 15. Mgr. Vojtěch 

Hulík (31 let, učitel ZŠ, bez politické příslušnosti); 16. Mgr. Jindřich Hauke (54 let, sociální 

pracovník, pečovatelská služba, bez politické příslušnosti); 17. Mgr. Pavlína Křížová (31 let, 

sociální pracovník, mateřská dovolená, bez politické příslušnosti); 18. Jiří Mlýnek (39 let, 

strážník městské policie, ČSSD); 19. Petr Chmelík (59 let, invalidní důchodce, ČSSD); 

20. Mgr. Zuzana Růžičková (38 let, učitelka ZŠ, bez politické příslušnosti); 21. Mgr. Vasil 

Biben (74 let, důchodce, bez politické příslušnosti). 

Zdroj: kandidátní listiny jednotlivých politických stran, sdružení a hnutí, kandidujících 

v komunálních volbách do Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem, 

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor všeobecné vnitřní správy  

Pozn.: údaje u jednotlivých kandidátů byly převzaty tak, jak je různé strany, sdružení 

a seskupení u svých kandidátů uvedly na kandidátních listinách. 

 

Kandidáti v našem městě dle politické příslušnosti 
Strana Počet kandidátů 

kód název Absolutní počet v % 

99 Bez politické příslušnosti 87 69,05 

53 Členové Občanské demokratické strany 19 15,08 

7 Členové České strany sociálně demokratické 10 7,94 

768 Členové ANO 2011 5 3,97 

5 Členové Strany zelených 2 1,59 

1 Členové Křesťan. a demokrat. unie-Českosl. strany lidové 1 0,79 

720 Členové České pirátské strany 1 0,79 

721 Členové TOP 09 1 0,79 

Zdroj informací: Český statistický úřad a kandidátní listiny 

 

Nejvíce kandidátů – členů příslušné strany – má ODS (90,48 % z její kandidátní listiny), za 

ní následuje ČSSD s deseti kandidáty (47,62 %), ANO 2011 má pět členů (23,81 %), 

DKoalice má čtyři stranické členy – dva členové jsou ze Strany zelených (9,52 %) a po 

jednom z KDU-ČSL a z TOP 09 (což představuje v obou případech 4,76 % členů strany na 

její kandidátní listině). 

Nejstarším kandidátem ze všech volebních stran je Mgr. Vasil Biben (č. 21; ČSSD; 

74 let), nejmladším kandidátem Dominik Damianidis (č. 14; VÝCHODOČEŠI; 21 let).  

Za ANO 2011 je pak nejstarším kandidátem Jaroslav Kratěna (č. 10; 71 let) 

a nejmladším Martina Jarolímková (č. 18; 31 let). Za Českou pirátskou stranu – Vladimíra 

Šimková (č. 12; 53 let) a Jiří Šimůnek (č. 16; 22 let); za ČSSD nejstarší kandidát Vasil Biben 

a nejmladšími kandidáty jsou Mgr. Vojtěch Hulík (č. 15) a Mgr. Pavlína Křížová (č. 17) – oba 

31 let; za DKoalici Marie Batiničová (č. 20; 70 let), nejmladšími kandidáty jsou Jan 

Langfelner (č. 18) a Jakub Jebousek (č. 12) – oba 22 let; za ODS Mgr. Renata Tauchmanová 

(č. 20; 72 let) a Vít Zlámal (č. 9; 23 let) a VÝCHODOČEŠI – zde je nejstarším kandidujícím 

Stanislav Bělovský (č. 13; 66 let) a nejmladším kandidátem je Dominik Damianidis.  
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ZŠ Schulzovy sady prochází nákladnou rekonstrukcí 
V polovině měsíce srpna byla, po dlouhých měsících příprav, zahájena v ZŠ Schulzovy sady 

rekonstrukce budovy „A“. Jedná se o nejnákladnější stavební projekt, který město Dvůr 

Králové nad Labem realizuje v letošním roce. Stavební práce provádí firma Chládek 

a Tintěra, a. s., Pardubice, celková investice ve výši 73,7 milionů Kč bude rozložena do dvou 

let.  

V rámci daných prací bude k budově „A“ přistavěna schodišťová věž s novým 

schodištěm a výtahem, která se napojí na všechna stávající podlaží a zajistí tak bezbariérový 

přístup do školy. V podkrovním prostoru budovy vzniknou nové odborné učebny včetně 

zázemí a v prostorech nad tělocvičnou budou vybudována odborná školská pracoviště. Dále 

dojde k rekonstrukci střechy, úpravě venkovních ploch školní zahrady a k rekonstrukci 

oplocení školy. Termín dokončení je plánován na konec měsíce května 2019.  

Jak řekl starosta města, Ing. Jarolím: „Přípravy této významné investiční akce byly 

velmi náročné a ne vždy jednoduché. Podařilo se nám však vysoutěžit zhotovitele a jsem 

přesvědčen o tom, že vybraná firma zrealizuje stavební práce tak, jak jsme si stanovili, 

a dodrží harmonogram stavby. Rekonstrukce budovy ´A´ ZŠ Schulzovy sady je opravdu 

nezbytná, proto věřím, že chystané změny ve výuce, k nimž škola v nadcházejícím školním roce 

musí přistoupit, se u rodičů, dětí i pracovníků školy setkají s pochopením. Je třeba, aby měli 

žáci pro své vzdělávání a učitelé pro svou práci odpovídající podmínky. Moderní vybavení 

přispěje k rozvoji školy, díky novým odborným učebnám se zvýší kvalita formálního 

vzdělávání cizích jazyků nebo přírodních věd. A bezbariérový vstup pro lepší dostupnost je 

v dnešní době již samozřejmostí. Zrekonstruované prostory navíc budou moci ke svému 

vzdělávání využívat od dalšího školního roku i žáci školských zařízení z okolních obcí a také 

děti a mládež, které sem docházejí v rámci mimoškolních aktivit.“ 

Město Dvůr Králové nad Labem získalo na rekonstrukci budovy dotaci ve výši 

61,2 milionů Kč z Integrovaného regionálního operačního programu. Podle podmínek 

dotačního programu je však třeba projekt předfinancovat, protože prostředky z dotace budou 

připsány na účet města až po dokončení celé akce. V rozpočtu města na rok 2018 je tak na 

první část rekonstrukce vyčleněna částka 43 milionů Kč. 

Stavba bude realizována za provozu školy. Zatímco v suterénu a v 1. a 2. nadzemním 

podlaží se bude i nadále vyučovat, z důvodu rekonstrukce musí zůstat prázdné 3. nadzemní 

podlaží. Část žáků se tak přestěhuje do náhradních prostor bývalé školy v Komenského ulici 

č. p. 795. Ve školním roce 2018/2019 zde naleznou své útočiště třídy 2. A; 2. B; 3. A; 3. B; 

4. A i 4. B. 

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

ZŠ Schulzovy sady a www.mudk.cz 

 

Uctění památky obětí okupace 1968 a vzpomínkové setkání 
Vedení našeho města uctilo v úterý 21. srpna 2018 v 8:00 hodin památku obětí okupace v roce 

1968 pietním aktem a položením květin k památníku na náměstí Odboje. Členové vedení při 

této příležitosti připomněli jistou symboliku v konání tohoto aktu právě v 8:00 hodin ráno. 

Dle záznamů v městské kronice se 21. srpna 1968 právě ráno v 8:00 hodin konala první 

mimořádná schůze rady MěstNV, před kterou v rozhlase k obyvatelům města promluvil 

tehdejší předseda Městského národního výboru Škop: 

„V těchto těžkých chvílích se obracím na vás – poctivé občany města – jménem svým 

i jménem celého národního výboru ve Dvoře Králové n. L. s tímto prohlášením: Pevně stojíme 

http://www.mudk.cz/
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za presidentem Československé socialistické republiky, za ústředním výborem Národní fronty, 

za ústředním výborem Komunistické strany Československa v čele se s. Dubčekem, za vládou 

republiky. Nesouhlasíme s neuváženým obsazením republiky vojsky Varšavské smlouvy 

a porušením suverenity a nezávislosti našeho státu. Vyzýváme vás ke klidu, pořádku 

a důstojnosti, nezadejte příčinu k násilnostem, zbytečným provokacím tak, aby nedošlo 

k tragickým událostem. Funkcionáři města zůstávají nadále ve svých funkcích, do kterých byli 

řádně zvoleni občany města, a jsou odhodláni v nich setrvat tak dlouho, dokud lidé sami 

nerozhodnou. V této době zasedá rada MěstNV – pokud členové nedostali zprávu, nechť se 

ihned dostaví. Stejně tak zasedá i městský výbor KSČ, který rovněž projedná vzniklou situaci 

a bude vás všemi prostředky informovat.“ 

A jaká byla tehdy situace v našem městě a vývoj událostí nejen v měsíci srpnu, ale také 

v měsících září a v říjnu? 

Opět citováno z tehdejší městské kroniky: „Mimořádná rada MěstNV schválila toto 

prohlášení k občanům města (pozn. kronikářky, myšleno výše uvedené prohlášení předsedy 

Škopa v místním rozhlase) a usnesla se zaslat rezoluci všem velvyslanectvím států, 

účastnících se na obsazení republiky.  

Poněvadž se hned v ranních hodinách vytvořily veliké fronty před obchody 

s potravinami, bylo uloženo odboru zásobování MěstNV zajistit zásobování tak, aby 

nedocházelo k poruchám. Současně bylo zveřejněno rozhodnutí VČ KNV v Hradci Králové 

o přípustném jednorázovém prodeji potravin do jedné ruky. Vzrušení obyvatelstva neopadalo. 

Na budově MěstNV a dalších veřejných budovách byly vyvěšeny státní vlajky na půl žerdi, 

totéž se dělo po celém městě, někde se objevily i černé prapory, též na kostele. Celé město 

bylo zaplaveno spoustou transparentů v ruské a polské řeči, vyzývající intervenční vojska 

k návratu domů. Stejně tak mnoho protisovětských hesel na zdech domů, na vozovkách a na 

nákladních autech. Téhož dne byly radou MěstNV a městským výborem KSČ odeslány 

protesty proti obsazení republiky všem velvyslanectvím pěti států.  

Večer ve 20 hodin dne 21. srpna se konalo mimořádné plenární zasedání MěstNV, 

jemuž bylo přítomno 45 poslanců a 9 hostů. Bylo svoláno k projednání současné situace ve 

státě a ve městě. Předseda MěstNV informoval plénum o jednáních se zástupci sovětské 

a polské armády, jejíž část se zdržuje na území města pod mlékárnou na silnici ke Zboží. Se 

zástupci polské armády bylo dohodnuto, že nebude docházet k provokacím ani ze strany 

obyvatel města, ani ze strany polských vojáků. Toto plénum schválilo protestní rezoluci 

o 4 bodech s tím, že ihned po plenárním zasedání bude zahájena podpisová akce občanů 

města na souhlas s touto rezolucí. Tato veřejná podpisová akce byla také provedena 

u podpisových stolků po celém městě s naprostým souhlasem obyvatelstva. Skončila se 

v odpoledních hodinách dne 22. srpna.  

Na městském národním výboru byly zavedeny v těchto dnech nepřetržité služby, 

i v noci. Dne 23. srpna v 9 hodin se dostavila na radnici delegace polské jednotky s některými 

požadavky. Výsledek jednání byl pro město uspokojivý a velitel polské jednotky ustoupil ode 

všech dřívějších ultimativních požadavků, které při minulých jednáních předkládal. Nakonec 

se usídlil malý strážní oddíl v bývalém krejčovství Davida a Kalous v okresním domě. Téhož 

dne se začaly podepisovat nové archy s tímto nadhlavím: „My občané Královédvorska, 

Vrchlabska a okolí žádáme vyhlášení neutrality státu a okamžitý odchod intervenčních vojsk". 

Od 12 do 13 hodin byla vyhlášena za zvuku sirén CO a místních podniků generální stávka na 

protest proti obsazení republiky, za propuštění našich státníků a odchod vojsk.  
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Okresní výbor KSČ v Trutnově a ONV Trutnov se dne 24. srpna rozhodly na podporu 

probíhajícího jednání presidenta Svobody v Moskvě vyhlásit statut mrtvého okresu Trutnov 

a naše město bylo k této akci vyzváno obrazovými letáky. Dne 24. srpna se konala další 

schůze pléna MěstNV za účasti 54 poslanců. Na něm byla schválena všechna opatření, 

provedená radou MěstNV v posledních dnech a radě byla uložena další opatření o třech 

bodech, z nichž bod druhý ukládal zajistit zlepšení pravidelné informovanosti našeho 

občanstva v současné situaci. Mimo občas docházející výtisky „Pochodně“ byla vydávána 

jednotlivá čísla „Královédvorské svobody“. Tak v čísle 3 bylo mimo jiné oznámeno, že 

s představiteli štábu polské armády bylo dohodnuto, že tank hlídkující v prostoru městských 

lázní odjede mimo město.  

V mimořádné schůzi rady dne 27. srpna byl přijat návrh na změnu názvu dvou ulic: 

Koněvovy na Legionářskou a Rudé armády na ulici Československé armády. 

Plenární zasedání MěstNV projednalo na své mimořádné schůzi dne 28. srpna 

současnou situaci a přijalo k obsahu moskevského komuniké a k projevům presidenta Ludvíka 

Svobody a prvního tajemníka ÚV KSČ Alexandra Dubčeka své stanovisko. Předseda MěstNV 

s. Škop prohlásil, že všechna opatření, která mají být provedena na základě přijatého 

komuniké, jsou závislá na zabezpečení pořádku u nás. Třeba udělat maximum, aby se 

i v našem městě zabránilo letákům, vulgárním heslům apod. Musí být zajištěna bezpečnost 

a pořádek a zabráněno všem provokacím, zejména mladými lidmi. Vedoucí představitelé státu 

musí dostat maximální podporu všech lidí, myšlenku nutno chápat jako nezbytnost, lidé 

v celém státě by neměli ztratit důvěru v KSČ, jen ta to je schopna vyvést národ ze současné 

situace. Plenární zasedání schválilo pak své stanovisko k obsahu moskevského komuniké 

a vyjádřilo je v 5 bodech svého usnesení. Toto usnesení bylo zasláno vládě republiky.  

Život ve městě je možno považovat za normální, což ovlivnil i odchod polské vojenské 

jednotky 2. září.  

V zájmu udržení dalšího pořádku ve městě požádal MěstNV ve schůzi rady dne 

11.  září s Obvodním oddělením VB o vojenskou pomoc. Do města přibyla 10členná skupina 

našich vojáků, se kterou byly projednány podmínky, za jakých je ve městě chceme.  

V plénu 25. září zhodnotil předseda MěstNV dobrou aktivitu poslanců MěstNV na 

třech mimořádných plenárních zasedáních, která byla svolána buď rozhlasem po drátě, nebo 

telefonicky v době od 21. do 28. srpna. Poslanci pak prohlásili, že budou na všech úsecích 

zabezpečovat plnění úkolů, vyplývající z jednání ÚV KSČ ze dne 31. srpna a vládního 

prohlášení ze dne 13. září t. r. Ve svých volebních obvodech budou pracovat tak, aby byla 

zachována pevná jednota národa jako rozhodující síla pro další rozvoj demokratického 

socialismu. Poslanci považují plnění moskevských dohod jako jedinou cestu k normalizaci 

života. O stanovisku pléna k současné situaci byl odeslán dopis vládě ČSSR. 

Pro informaci poslanců bylo 16. října uskutečněno školení poslanců a členů komisí 

MěstNV, které provedl tajemník OV KSČ s. Vojtěch. Přítomno bylo 42 poslanců, 7 členů 

komisí neposlanců a 17 pracovníků MěstNV.“ 

 

Pozn. kronikářky: texty jsou uvedeny ve své původní podobě bez úprav gramatiky. 

 

Smutné výročí 50 let od zahájení okupace naší země vojsky Varšavské smlouvy si občané 

mohli v úterý 21. srpna připomenout v podvečerních hodinách na pietním setkání „Srpen 68 – 

nezapomínejme!“. Na náměstí T. G. Masaryka se setkání před budovou ZUŠ R. A. Dvorského 

konalo od 18:00 hodin; mezi jednotlivými projevy zazněly i Krylovy písně a asi stovce 

účastníků byly předány symbolické trikolóry. 
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Na obou kruhových objezdech i na náměstí T. G. Masaryka se v našem městě také 

objevily tanky, naštěstí ale pouze vyrobené z lepenky. Dvůr Králové nad Labem se tak 

připojil k několika desítkám měst v naší zemi, ve kterých makety tanků nebo papíroví sovětští 

vojáčci několik dnů všem připomínaly událost, která neblahým způsobem, na více než dvě 

desetiletí, ovlivnila nejen životy československých občanů hned v několika generacích, ale 

výrazným způsobem změnila i politický a ekonomický vývoj v naší zemi. 

Zdroj: www.mudk.cz; dobový zápis v městské kronice z roku 1968 a informace z konané akce 

 

„Žena regionu“ 
V letošním roce byl vyhlášen již 9. ročník celonárodní soutěže „Žena regionu“, ve kterém lidé 

mohli dát svůj hlas ženám, které dosahují jedinečných výsledků nejen ve své profesi, ale 

aktivně se podílejí i na veřejném životě, pomáhají nemocným, dětem, zvířatům, nebo 

přispívají ke zlepšení a k rozvoji svého regionu, a přitom zvládají také péči o svoji rodinu. 

Kandidátky mohly být nominovány ve čtyřech kategoriích, a to: a) podnikání, politika 

a veřejná správa; b) vzdělávání, věda a výzkum; c) zdravotnictví a charitativní činnost; 

d) umění, kultura a sport. 

Za Královéhradecký kraj byly za naše město do soutěže nominovány Kateřina 

Hojná, ředitelka Farní charity Dvůr Králové nad Labem, a Alexandra Jiřičková, 

místostarostka města. Svůj hlas jim bylo možné odevzdat až do pátku 31. srpna 2018. 

Zdroj: soutěž Žena regionu a Královéhradecký kraj 

 

Rekonstrukce komunikace a chodníků v ulici Plk. Švece 
V pondělí 6. srpna 2018 byla v ulici Plk. Švece zahájena rekonstrukce komunikace 

a chodníků, která navazuje na obnovu kanalizace a vodovodu, ke které došlo na jaře letošního 

roku. Ve východní části ulice vznikne nový chodník ze zámkové dlažby, budou zde vytvořena 

parkovací místa, komunikace dostane asfaltový povrch a bude doplněno její odvodnění. 

Západní část ulice bude vydlážděna zámkovou dlažbou s  tím, že zde bude umožněn pouze 

příjezd k nemovitostem.  

S ukončením prací se předpokládá koncem října, po dobu rekonstrukce bude ulice 

Plk. Švece pro veškerou dopravu uzavřena. Práce provádí královédvorská společnost 

Pavel Bořek – Stavební firma a město za ně ze svého rozpočtu zaplatí bez DPH necelé 

4 miliony Kč.  

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

 

Uzavření chodníku v Legionářské ulici 
Město ve druhé polovině měsíce srpna upozornilo občany na to, že v souvislosti se stavbou 

malé okružní křižovatky u oční školy nebude až do konce září průchozí chodník 

v Legionářské ulici, a to směrem od této křižovatky k ZŠ Schulzovy sady, k poště a do centra 

města. 

Nejkratší náhradní trasou se tak chodci mohli do těchto lokalit dostat přes sídliště Nad 

Parkem a následně přes park Schulzovy sady a ulici Školní, nebo mohli projít ulicí 

R. A. Dvorského a dále opět přes park Schulzovy sady a ulici Školní. 

Na objízdné trase, stanovené z důvodu uvedených stavebních prací, očekává město se 

začátkem školního roku také zvýšený dopravní provoz. Na řidiče se tak obracelo s žádostí, 

aby byli ohleduplní, na chodce apelovalo, aby byli opatrní. Na klíčových místech bude větší 

bezpečnost chodců, především školáků a studentů, zajišťovat městská policie. 

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

  

http://www.mudk.cz/
http://zenaregionu.cz/
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Zvýšení frekvence svozu plastů ve městě 
Protože na některých stanovištích kontejnerů na tříděný odpad docházelo k jejich přeplňování 

a kolem kontejnerů tak byl značný nepořádek, zavedlo město Dvůr Králové nad Labem 

od srpna svoz plastů třikrát týdně. Plasty tak budou z vybraných stanovišť sváženy v pondělí, 

ve čtvrtek a nově také v sobotu. 

Zároveň „Město“ vyzvalo občany, aby v případě, že v okolí jejich bydliště je umístěn 

kontejner na plasty, jehož kapacita je nedostatečná, kontaktovali odbor životního prostředí 

Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, který sjedná nápravu. 

Zdroj: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí 

 

Společenská kronika 
Noví občánci  

V měsíci srpnu 2018 se narodilo čtrnáct nových občánků našeho města – tři holčičky 

a jedenáct chlapců.  

Zemřelí 

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

bylo patnáct královédvorských občanů (osm žen a sedm mužů). 

Jubilea 

Členové komise pro občanské záležitosti navštívili s gratulací a s květinou dvacet osm občanů 

při jejich životních jubileích. 

Sňatky 

V tomto období oslavily čtyři manželské páry stříbrnou, dva manželské páry zlatou a dva 

manželské páry dokonce diamantovou svatbu. 

Své „ano“ si v našem městě v měsíci srpnu řeklo sedm párů snoubenců, šest párů v Kuksu 

a jeden pár v obci Vítězná. 

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 srpna 2018 celkem 83 případů. 
Druh zásahu srpen 2018  

 BESIP přestupky 26 

 Překročení nejvyšší povolené rychlosti 15 

 Veřejný pořádek (přestupek) 6 

 Obecně závazná vyhláška (přestupek) 1  

 OZV o volném pohybu psů 4  

 Občanské soužití (přestupek) 2 

 Majetek (přestupek) 7 

 Doručení písemnosti (šetření) 3 

 Odchyt zvířete (opatření) 13 

 Ztráty a nálezy 2 

 Pokuty v blokovém řízení 38 

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=717432&x=250&y=250&hash=3bf529b2ae86b5be89e79202ff695b73&ratio=1
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 Na místě nezaplacených blokových pokut 7 

 Předáno na správní odbor MěÚ 4 

 

Moderní technologie srpen 2018  

 BESIP - MKDS (předáno na ODP) 22 

 BESIP - úsekové měření rychlosti (předáno na ODP) 2 732 

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem 

 

Pečovatelská služba Města 

Dvůr Králové nad Labem 
VU3V budou studenti navštěvovat i v Domě s pečovatelskou 

službou 
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem se dohodla s královédvorskou městskou 

knihovnou na spolupráci v oblasti vzdělávání. 

Od letošního podzimního semestru by se tak poprvé měla otevřít učebna Virtuální 

univerzity třetího věku také v zrekonstruovaném vzdělávacím a společenském centru v Domě 

s pečovatelskou službou v ulici Sadová. Studenti se budou scházet v prostoru učebny vždy 

jednou za čtrnáct dní od 10:00 do 11:30 hodin, tématem tohoto semestru by měly být „České 

dějiny I.“, vložné na celý semestr činí 400 Kč. 

Zdroj: Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem 

 

Městské vodovody a kanalizace 

Dvůr Králové nad Labem 
Srpnové havárie vodovodního řadu ve městě 
V noci v pondělí 20. srpna 2018 došlo k havárii vodovodního 

přivaděče Krkonošská – pásmo kocbeřských VDJ – a tedy k přívodu pitné vody do ulic 

Tyršova, Krkonošská, lokality Xaverov a přilehlých lokalit. Odstranění havárie probíhalo 

od 6:30 do 10:30 hodin. Po dobu oprav byla také v uvedené oblasti odstavena dodávka pitné 

vody.  

V pátek 24. srpna 2018 došlo k opravě vodovodu v ulici Na vyhlídce. Odstávka pitné 

vody trvala cca od 8:30 do 11:30 hodin. 

Od 6:00 do cca 10:00 hodin pak byla odstavena dodávka pitné vody v pondělí 

27. srpna v ulici K lesu (Vorlech), kde došlo k poruše vodovodního řadu v neděli 26. srpna 

2018. 

Zdroj: MěVaK Dvůr Králové nad Labem 

  

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=718367&x=250&y=250&hash=4a29f96393038f66bbc547243e572cc6&ratio=1


260 

 

KULTURA VE MĚSTĚ 

Městské kulturní zařízení Hankův dům 
Koncerty Královédvorského hudebního léta 
Druhý večer letošního Královédvorského hudebního léta byl, ve 

středu 1. srpna od 19:00 hodin, věnován country hudbě. Představila se na něm 

královédvorská legenda Wostruha, Pavlína Jíšová a její Bababand a večer uzavřel 

supergroup českého folku a country Malina Brothers. 

Na závěr Královédvorského hudebního léta pak vystoupil orchestr „AD HOC“.  

Holandský rekreační mládežnický symfonický orchestr „AD HOC“ byl založen v roce 

1988 k 25. výročí „Svazu měst Orange City“. Svaz tvoří města Diest v Belgii, Dillenburg 

v Německu, Orange ve Francii a Breda v Nizozemsku. Orchestr vznikl převážně z regionu 

Breda, v současné době se ale účastníci registrují z celého Nizozemska a z Belgie. Tvoří jej 

mladí profesionální a amatérští hudebníci ve věku do dvaceti šesti let, kterých je šedesát pět, 

a každoročně existuje pouze deset dní. Od doby svého vzniku orchestr vystupoval v Itálii, 

v Německu, v České republice, v Maďarsku, Polsku, v Lucembursku, ve Francii 

a samozřejmě v Nizozemí. V letošním roce koncertoval v Kutné Hoře, v Trutnově a ve středu 

8. srpna 2018 koncert tohoto orchestru zakončil tradiční „Královédvorské hudební léto“, 

které každoročně pořádá městské kulturní zařízení Hankův dům. Během zhruba 

dvouhodinového koncertu pod otevřeným nebem si na náměstí Václava Hanky na prostranství 

mezi Hankovým domem a budovou gymnázia vyslechla zhruba stovka posluchačů skladby 

různých hudebních žánrů, od klasiky přes pop i jazz. Začátek koncertu od 18:00 hodin. 

Zdroj: Městské kulturní zařízení Hankův dům Dvůr Králové nad Labem 

 

Městské muzeum 
Výstavy 
Vedle stálých expozic „Tradice výroby vánočních ozdob“ 

a „Historie města Dvora Králové nad Labem a textilního průmyslu na Královédvorsku“, 

umístěných v hlavní budově městského muzea (vstupné na každou z výstav 25 a 50 Kč), byla 

také během celého měsíce srpna ve výstavním sále Špýcharu připravena pro návštěvníky 

výstava „Století techniky aneb malá domácí technika“ (vstupné 20 a 40 korun). 

 

Vytvořte si svůj textilní vzor a navrhněte si své oblečení 
Městské muzeum ale svým návštěvníkům chtělo nabídnout i netradiční zážitky, a proto pro ně 

vytvořilo interaktivní hru, jako součást expozice „Historie města Dvora Králové a textilního 

průmyslu na Královédvorsku“. Návštěvníci se v ní prostřednictvím dvou kreslených 

postaviček dostávají postupně do textilní a oděvní dílny. V textilní dílně si navrhnou vlastní 

vzor na látku, v oděvní dílně dámské a pánské oblečení, které bude ozdobeno jejich 

navrženými vzory. Součástí hry je i seznámení se se samotnou expozicí a jejími 

nejzajímavějšími exponáty.  

Hru si mohou návštěvníci zahrát nejen v muzeu na nových informačních kioscích, ale 

je pro ně také k dispozici, jako aplikace pro mobilní telefony Android a pro zařízení Apple, 

pod názvem „Textilní a oděvní dílna“. 

Zdroj: Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem  



261 

 

Městská knihovna Slavoj 

Uzavření knihovny 
Od pondělí 6. až do konce měsíce srpna byla všechna oddělení 

knihovny uzavřena. Během této doby zde byly prováděny nezbytné 

opravy. 

 

Vzdělávání v knihovně ve školním roce 2018/2019 
Knihovna ale i v tomto období nabízela pro všechny zájemce o neformální vzdělávání 

možnost přihlásit se do kurzů, které v průběhu školního roku 2018/2019 mohou navštěvovat: 

Pro děti byla připravena „Angličtina pro předškoláky“, určená pro děti od tří do sedmi let. 

Hravou formou, pomocí pohybu, pohádek, písniček a her, se děti naučí první slovíčka a věty 

v angličtině. Kurz se bude konat každé úterý od 15:00 a od 16:30 hodin.  

Dospělí mohli zdokonalit své jazykové znalosti v kurzu „Italština pro pokročilé“, který 

budou moci navštěvovat v pondělí od 17:00 hodin; v kurzu „Francouzština pro pokročilé“, 

který se bude konat každé úterý od 17:30 hodin; a v kurzu „Angličtina pro mírně 

pokročilé“, a to každý čtvrtek od 17:00 hodin. 

Pro seniory (55+) byl připraven kurz „Angličtina pro pokročilé“, a to každé pondělí od 

10:00 hodin. 

Pokračovat budou také další přednášky „Virtuální univerzity 3. věku (VU3V)“. 

Pro zimní semestr byla pro studenty připravena nová témata – „České dějiny“ 

a „G. L. Bernini – genius evropského baroka“. Virtuální přednášky lektorů ČZU Praha se 

i nadále budou konat v úterý nebo ve středu, vždy od 10:00 nebo od 13:00 hodin. 

Na kurzy i do VU3V se zájemci mohli přihlásit osobně v oddělení pro dospělé do 

soboty 4. srpna, nebo e-mailem do 31. srpna 2018. 

Zdroj: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem  

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Mateřské centrum Žirafa 
Mateřské centrum Žirafa upořádalo několik svých akcí i v měsíci srpnu. 

 

Ochutnávka limonád 
V pondělí 20. srpna 2018 se maminky s dětmi sešly od 9:00 hodin na zahradě. Pro děti byly 

přichystány hry na rozvoj jejich motorických dovedností, maminky čekalo příjemné posezení 

a ochutnávka domácích limonád. Vstupné 40 Kč. 

 

Loučení s prázdninami 
Loučení s prázdninami se od 9:00 hodin uskutečnilo na zahrádce ve středu 29. srpna 2018. 

Pro děti byly připraveny hry, pro všechny pak společné zpívání. Vstupné 40 Kč. 

Zdroj: Mateřské centrum Žirafa Dvůr Králové nad Labem 
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Dům dětí a mládeže Jednička 
Florbalové soustředění 
V letošním roce uspořádal DDM Jednička, od pondělí 6. do pátku 10. srpna, 

příměstský tábor v podobě prvního florbalového soustředění. V pondělí se tak 

před tělocvičnou SŠIS sešlo dvacet chlapců, na které čekal každý den tří až čtyřhodinový 

trénink, rozdělený na dopolední a odpolední část, na kterém se chlapci zdokonalovali ve 

vedení míčku, ve střelbě, v přihrávkách nebo florbalové taktice. Tábor byl proložen i jinými 

sportovními aktivitami, jako je fotbal nebo koupání v bazénu. „Polední klid“ pak účastníci 

trávili hraním detektivní hry „Městečko Palermo“, jeden den také svedli boj o vlajky. Tábor 

byl ukončen velkým turnajem, ze kterého si chlapci odnesli diplomy, ceny a také pamětní 

medaili.  

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

upravila kronikářka 

 

„Týden s Disney Pixar“ 
Příměstský tábor „Týden s Disney Pixar“ se uskutečnil od pondělí 13. do pátku 17. srpna 

2018. Úkolem jeho účastníků bylo pomocí zábavných her s tematikou pohádek od společností 

Disney a Pixar „nasbírat ztracené listy z velké pohádkové knihy Walta Disneyho, za které je 

v pátek přišel navštívit i Disneyho velký kamarád, který znovu obnovil výrobu pohádek“. 

Vedle toho čekalo děti také pohádkové „vyrábění“ a přespání v „Jedničce“.  

 

„Hýbej se na jevišti II“ 
Od pondělí 20. do pátku 24. srpna 2018 se v DDM Jednička konal již druhý ročník 

příměstského tanečně-divadelního tábora „Hýbej se na jevišti“. Tentokrát děti v týmech Hula 

a Nataka nacvičovaly celý týden představení „Děti divočiny“, jehož předvedením rodičům 

a ostatním divákům celý tábor vyvrcholil. Kromě představení čekala děti i dobrodružná 

„přespávačka“, různá „vyrábění“, hry a zábava.  

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

upravila kronikářka 

 

„Ráj, zvaný český II“ 
Turistický tábor „Ráj, zvaný český II“ navázal na loňské úspěšné putování Maloskalskem. 

Zúčastnilo se ho celkem 21 dětí ze Dvora Králové nad Labem a z jeho okolí a uskutečnil se 

od neděle 26. do pátku 31. srpna 2018. Základnou turistických výprav se stala ubytovna 

TJ Sokol Malá Skála. 

Již v den příjezdu se konala krátká výprava na vyhlídku pod Vranovem – Pantheonem. 

Další dva dny zamířili malí turisté na Valdštejn a Hrubou Skálu. Poznávali i méně známá 

místa – kalvárii u Valdštejna, zbytky zaniklé osady Radeč s kaplí a Kopicův statek 

s pozoruhodnými tesanými reliéfy. Velkým dobrodružstvím bylo rovněž objevování zbytků 

skalního hrádku Kavčiny.  

Středa a čtvrtek byly ve znamení kratších, ale neméně zajímavých výletů. První mířil 

na hrad Trosky, zajímavá byla i návštěva „Podtroseckých údolí“, spojená s krmením labutí na 

rybníku Vidláku. Ve čtvrtek si účastníci vyjeli do Rovenska pod Troskami. Hlavním cílem 

byla zvonice s obrácenými zvony. Následovalo pěší putování do Boreckých skal s prohlídkou 

skalního útvaru Želva, kde táborníky zastihl sice krátký, ale prudký déšť. Posledním cílem 

bylo velmi zajímavé „Motomuzeum“ v Borku pod Troskami. Po náročných cestách děti každý 

večer čekalo volno, nebo se mohly zúčastnit soutěže „Skalními chodníčky“, která mimo jiné 

čerpala otázky z každodenních putování, společných her, nebo zpěvu při kytaře. Celý tábor 
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byl zakončen v pátek výletem do Turnova, spojeným s návštěvou zdejšího muzea. Líbily se 

kameny a fosilie i výstava „Luminiscence – cesta světla“. 

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

kronikářka 

 

Soustředění mažoretek  
Ráno 27. srpna začalo první týdenní letní soustředění mažoretek. „Tweetynky“ se na něm 

naučily těžší prvky twirlingu, než doposud uměly, zlepšily si všechna vyhazování batonu, 

především ty se spinem, a vyzkoušely si, jaké to je, cvičit venku, mimo prostory tělocvičny. 

Nově získané zkušenosti také zúročily v nové choreografii, kterou na soustředění začaly 

nacvičovat. 

Nebyl to ale jen „týden s hůlkou“. Hrály se hry, zdobila se speciální trička, nechyběla 

ani návštěva, která je celé dopoledne učila gymnastiku a balet, a vrcholem soustředění bylo 

přespání v „Jedničce“, opékání buřtů a stezka odvahy. 

Zdroj: z příspěvku J. Kejdanové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku 

upravila kronikářka 

 

„Letní animace III“ 
Ani poslední týden prázdnin DDM Jednička nezahálel a uspořádal pro děti velice oblíbený 

příměstský tábor „Letní animace III“.  

Děti měly celý týden na to, aby různými technikami vytvořily čtyři animované filmy, 

jejichž náměty si mohly vybrat dle uvážení. S vlastním tvořením animací dětem pomohli 

Mgr. et MgA. Pavel Trnka, Ph.D. a Mgr. Richard Bruna. Pod záštitou Střední školy 

aplikované kybernetiky Hradec Králové byla dětem také poskytnuta veškerá technika 

a odborná pomoc nejen s kreslením animací, ale i s natáčením na klíčovacím plátně. 

Na konci týdne děti pro rodiče a další návštěvníky připravily projekci svých filmů, 

nechybělo ani vlastnoručně připravené občerstvení. 

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

upravila kronikářka 

 

ZPRÁVY ZE SPORTU 

TS Attitude Dvůr Králové nad Labem 
Festival sportu a zdraví MOWE 
V sobotu 25. srpna 2018 patřil park Schulzovy sady Festivalu sportu a zdraví 

MOWE. Druhý ročník nabídl veřejnosti sportovní soutěže, workshopy, 

semináře, pohybové hry, tanec, ukázky různých sportů, silový trénink atd. neboli bohatý 

program určený dětem i dospělým. 

Od 10:00 do 12:00 hodin čekal návštěvníky Pole dance (ukázka i workshop); ve 

14:30 hodin to byla lekce kruhového tréninku; od 15:00 hodin lekce břišního tance; 

v 15:30 hodin lekce závěsného posilovacího systému; od 16:00 hodin lekce Street dance 

pro nejmenší (do deseti let); v 16:30 hodin lekce silového tréninku; v 17:00 hodin lekce jógy 

a lekce Street dance pro starší děti (od deseti let); od 17:45 hodin ukázka Workout a od 

18:00 hodin lekce a workshop Crossfit. 
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Nabízené lekce si účastníci mohli vyzkoušet zdarma, během celého dne nechybělo ani 

malování na obličej, dětské soutěže, dětský závod „Attitude challenge kids“ či soutěže pro 

dospělé a připraveny byly také zajímavé ceny. 

Zdroj: program 2. ročníku Festivalu sportu a zdraví MOWE 

 

HC Rodos Dvůr Králové nad Labem 
Nejlepší střelec týmu neodchází 
Vedení klubu HC Rodos v srpnu potvrdilo, že Milan Valášek, 

nejlepší střelec týmu v základní části loňské sezony, z HC Rodos neodchází a bude v klubu 

pokračovat i v novém ročníku II. ligy. Autor dvaceti branek byl v létě na zkoušce 

v prvoligovém Přerově, nakonec se však dohodl s HC Rodos na spolupráci i v nadcházející 

sezoně. V letošním kádru HC Rodos tak budou hrát například nejen Martin Filip, 

nejproduktivnější hráč východní skupiny II. ligy Jiří Půhoný, kvalitní beci Jiří Matějíček 

a Martin Starosta, ale i tahoun loňské sestavy, kanonýr Milan Valášek. 

Zdroj: HC Rodos Dvůr Králové nad Labem a Krkonošský deník  

 

„Hokejový kemp pro děti“ 
HC Rodos převzal v měsíci srpnu záštitu nad hokejovým kempem pro děti, který se opět po 

letech uskutečnil v našem městě, a to na královédvorském zimním stadionu. 

Pro téměř čtyřicet účastníků (28 dětí ročníky 2006 až 2010 a 10 juniorů) byl od neděle 

12. do soboty 18. srpna 2018 připraven, v rámci tohoto příměstského tábora, náročný 

celodenní program. Každý den je na ledě čekaly dva tréninky zaměřené především na 

techniku jejich bruslení a na jejich práci s holí, prokládané cvičením na atletickém hřišti 

a dalšími aktivitami. Hlavním trenérem mladých hokejistů byl Ladislav Lubina, kterému 

pomáhali Patrik Fořt nebo Ondřej Hamerský, trenéři mládežnických kategorií HC Rodos, 

i trutnovský útočník Petr Chytráček. 

Zdroj: HC Rodos Dvůr Králové nad Labem 

 

SAFARI PARK DVŮR KRÁLOVÉ 

„Africké léto“ pokračovalo také v srpnu 
„Africké léto“, které pro návštěvníky připravil Safari Park Dvůr Králové, 

pokračovalo i v měsíci srpnu, příslušnou „africkou atmosféru“ navodilo 

také letošní enormně teplé a suché počasí.  

Začátek srpna patřil známé skupině IYASA, která v našem městě vystupovala již v minulosti. 

O další srpnová představení se pak postarali zpěváci Noma a Futurelove ze Zimbabwe, trio 

vokálních umělců Insingizi a skupina Black Messengers. Festival ukončilo česko-africké 

seskupení Aneboafro.  

V sobotu 11. a 25. srpna se konaly velké koncerty (tóny africké hudby tak zněly i do 

teplých podvečerů) nebo promítání filmů v letním kině. Každý víkend byla pro dospělé 

návštěvníky v Kavárně Lógr připravena také ochutnávka kávy z různých koutů Afriky, alko 

drinky nebo vegetariánské a veganské sladkosti a slanosti.  
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V sobotu 11. srpna se ve zdejším „Letním kině“ promítal film „The Last Animals“, 

filmový dokument o nelegálním obchodu s nosorožci a slony, promítání se zúčastnila 

i režisérka Kate Brooks. Film byl promítán od 21:30 hodin, od 20:00 hodin se konal večerní 

koncert skupiny IYASA. 

Zdroj: Safari Park Dvůr Králové 

 

DALŠÍ UDÁLOSTI VE MĚSTĚ A V JEHO OKOLÍ 

„Otevřený dopis panu Ing. Jiřímu Hlavatému“ 
Hlavní zpravodajská relace České televize informovala ve čtvrtek 23. srpna 2018 o sporu 

v našem městě, který se týká výstavby továrny na autodíly v lokalitě Zboží. Stejnou 

problematikou se zabýval i různý celostátní a regionální tisk.  

Na webu „Občané Královédvorska“ pak byl koncem srpna 2018 zveřejněn „Otevřený 

dopis panu Ing. Jiřímu Hlavatému“. V něm byl Ing. Hlavatý vyzýván k setkání, na kterém by 

se vyjasnily důvody sporu, který mezi zástupci Juty a společnosti Karsit v posledních 

měsících vrcholí a který se týká připravované výstavby nové továrny společnosti Karsit. 

Zveřejněný dopis postupně podepsaly desítky lidí. 

„Vážený pane Hlavatý, 

jako občanům města Dvůr Králové nad Labem a okolí nám záleží na budoucnosti tohoto 

regionu. Proto se na Vás obracíme v tomto otevřeném dopise, abyste nám pomohl pochopit 

Váš současný postoj vůči výstavbě nové továrny společnosti KARSIT.  

Vážíme si Vás jako předního zaměstnavatele našeho regionu, který nejenže poskytuje 

práci více než 2 000 zaměstnancům, ale zároveň dává práci dalším firmám a živnostníkům 

z blízkého okolí. Jako významný byznysmen reprezentujete nejen naše město, ale i Českou 

republiku v Evropě a ve světě. Jsme si vědomi, že jako senátor jste se významně zasloužil 

o zlepšení dopravní infrastruktury ve městě a okolí. Jsme vděčni Vám i společnosti JUTA za 

nemalé finanční prostředky, kterými podporujete zdravotnictví, kulturu, sociální služby, sport 

i vzdělání. Je zcela nepochybné, že Vám rozvoj města není lhostejný. Pomozte nám tedy 

pochopit Vaše současné kroky vůči výstavbě továrny Karsit. 

Z médií se dozvídáme o opakovaných posunech zahájení výroby a reportáže vyznívají 

tak, že tyto průtahy svými kroky způsobujete právě Vy. 

Již několik let se ve Dvoře a okolí potýkáme s úbytkem obyvatel, a to především z řad 

mladé generace s vyšším vzděláním. Mladí po studiích zůstávají ve větších městech, neboť tam 

snáze najdou uplatnění a odpovídající bydlení.  

Myslíme si, že s příchodem nového zaměstnavatele, který by byl schopen nabídnout 

celé spektrum pozic od dělnických po kvalifikované a manažerské, by se rozvoj našeho města 

mohl pohnout zase o kousek kupředu. Lidé, kteří do města přijdou nebo se do něj vrátí, mohou 

pozvednout maloobchod. Především centrum města si zaslouží více návštěvníků a zákazníků. 

Prosíme Vás tímto, abyste přijal naši nabídku setkat se veřejně s představiteli města, 

se zástupci společnosti Karsit a především s námi, občany Královédvorska. Pohovořme 

společně o obavách a příležitostech spojených s příchodem nového investora. 

Stejně jako nám záleží na prosperitě města a spokojenosti jeho občanů, víme, že ani 

Vám není budoucnost lhostejná. 

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 28. 8. 2018 

S úctou níže podepsaní občané Královédvorska“. 

Zdroj: „Otevřený dopis panu Ing. Jiřímu Hlavatému“ na Facebooku 
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Pozn.: Setkání vedení Juty a Ing. Hlavatého s občany je naplánováno na besedě, která se má 

uskutečnit v pondělí 10. září 2018 od 17:00 hodin v sále královédvorského kina Svět. 

Zdroj: plakátek, na kterém „Vedení Juty a Jiří Hlavatý“ zvou veřejnost na „besedu s občany“ 

v královédvorském kině Svět 

 

„Ježkárny“ 
Pivovarská pivnice Tambor byla v pátek 10. srpna od 19:30 hodin místem vystoupení 

Miroslava Palečka. V jeho podání si návštěvníci vyslechli „Ježkárny“ – patnáct 

nezapomenutelných písní Osvobozeného divadla. 

Zdroj: plakát k akci 

 

„Královédvorský den piva“ 
Na náměstí T. G. Masaryka se v sobotu 25. srpna 2018 konal „Královédvorský den piva“. 

Zahájen byl ve 12:00 hodin; plánované bylo vystoupení kapel „Hudba Praha Band“, 

„Benjamings Clan“, „Komunál“, „U.D.G.“ a „Vaťák“. Vzhledem k technickým problémům 

bohužel část kapel nevystoupila.  

O přestávkách probíhaly soutěže o zajímavé ceny i prezentace piva. Celou akcí 

provázel Petr Ticháček, moderátor Rádia Černá Hora, vstupné v předprodeji činilo 120 Kč 

a na místě, v době konání akce, 160 Kč.  

 

Farní charita Dvůr Králové nad Labem 
„S rodinou v Labyrintu jinak…“ 
Posílení vztahů rodičů a dětí, zábava pro malé i velké, vytváření drobností, 

které si tvůrci mohli odnést domů – to vše bylo náplní setkání, určeného pro 

všechny rodiny s dětmi – které se uskutečnilo v budově bývalé mateřské školy 

v Erbenově ulici v úterý 7. srpna od 9:00 do 12:00 hodin. 

Zdroj: Farní charita Dvůr Králové nad Labem, Klub Labyrint SAS Dvůr Králové nad Labem 

 

Hasičský záchranný sbor České republiky 
Na Slovanech hořela pergola 
V pondělí 20. srpna v 18:44 hodin bylo přijato oznámení o požáru, který pak 

likvidovaly čtyři jednotky profesionálních hasičů. Na Slovanech hořela 

dřevěná pergola o rozměrech cca 5x4 metrů, požár způsobil škodu asi 

100 tisíc Kč. Hasičům se však podařilo zabránit škodám mnohonásobně 

vyšším. Příčina požáru je předmětem vyšetřování. 

  

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=1062052&x=300&y=300&hash=54499a3398da611274946ef3ce22a829&ratio=1
http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=702153&x=800&y=599&hash=7149fc351594ff5523091c8917f8a380&ratio=1
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Požár louky v Žirči 
Pálení travního porostu bylo ve čtvrtek 23. srpna 2018 v odpoledních hodinách příčinou 

požáru louky v Žirči, u kterého zasahovaly hasičské jednotky. Požár nezpůsobil žádnou 

škodu díky tomu, že se jej hasičům velmi brzy podařilo dostat pod kontrolu.  

 

Čtyři požární jednotky hasily hořící knihy 
Ve čtvrtek 30. srpna 2018 kolem 16:00 hodiny byl v Rokycanově ulici nahlášen požár, ke 

kterému vyjely čtyři jednotky požární ochrany – profesionální hasiči ze Dvora Králové nad 

Labem a dobrovolní hasiči z Hajnice, z Bílé Třemešné a ze Žirče. Na místě jednotky zjistily, 

že v důsledku nedbalostního jednání začaly na balkóně rodinného domu hořet staré knihy. 

Hasiči dostali požár pod kontrolu během pár minut, událost se obešla bez zranění osob i bez 

materiální škody.  

 

Porušení plynového potrubí 
K porušení plynového potrubí při stavebních pracích došlo v měsíci srpnu v ulici Plk. Švece 

a také zde zasahovala jednotka hasičů ze Dvora Králové nad Labem. 

Zdroj: HZS Královéhradeckého kraje 

 

Policie České republiky 

KŘP Královéhradeckého kraje 

Obvodní oddělení PČR Dvůr Králové nad Labem 

Řídila pod vlivem alkoholu 
Policisté v pondělí 20. srpna 2018 přistihli krátce před 23. hodinou ve Dvoře Králové nad 

Labem jednačtyřicetiletou řidičku osobního vozidla Škoda Felicia, která při dechové zkoušce 

nadýchala 1,13 promile alkoholu v dechu. Policisté jí zakázali další jízdu a zadrželi její 

řidičský průkaz. Za spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky jí nyní, v případě 

odsouzení, hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, pokuta nebo zákaz činnosti. 

 

„HAD 2018“ 
Do celorepublikové akce „HAD 2018“, zaměřené na ochranu nezletilých a mladistvých osob 

před hazardem, alkoholismem a jinými toxikomániemi, se v pátek 31. srpna zapojili v našem 

městě kromě policistů Obvodního oddělení Dvůr Králové nad Labem, pracovníků České 

obchodní inspekce a Celního úřadu Královéhradeckého kraje i pracovníci Hygienické stanice 

Hradec Králové. Společně provedli kontrolu ve dvou provozovnách, ve kterých se v té době 

nacházelo několik desítek návštěvníků. Při kontrole nebylo zjištěno žádné porušení zákona. 

Zdroj: Policie ČR – Krajské ředitelství Královéhradeckého kraje 

  

http://www.policie.cz/clanek/hazard-alkohol-deti-had-2018.aspx
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Domov sv. Josefa v Žirči 
V Bylinkové zahradě Josefa Kamela v areálu Domova sv. Josefa v Žirči 

vystoupily se svými koncerty v pátek 3. srpna 2018 od 17:00 hodin „AltanTrio 

& 2JAJA“ a v pátek 10. srpna, rovněž od 17:00 hodin „Milan a Bosorky“. 

Zdroj: Domov sv. Josefa v Žirči 

 

ZO Českého svazu chovatelů Žireč 
Výstava drobného zvířectva 
Základní organizace Českého svazu chovatelů v Žirči uspořádala v sobotu 25. srpna od 

8:00 do 17:00 hodin v zámeckém parku v Žirči výstavu králíků, hrabavé a vodní drůbeže, 

holubů, okrasného ptactva a morčat, spojenou s ukázkami chovu koz a ovcí a výcvikem 

služebních psů, nechyběla ani speciální expozice plymutek a prodejní expozice kaktusů 

a sukulentů. Zájemci zde mohli nakoupit chovná zvířata, kuřice, akvarijní ryby, chovatelské 

a zahrádkářské potřeby a přebytky, krmiva a veterinární přípravky.  

V 9:00 hodin se uskutečnil „Králičí HOP“, nechyběla živá hudba a navštívit bylo 

možné také Bylinkovou zahradu. Vstupné dospělí 45 Kč, děti do patnácti let 15 Kč.  

Zdroj: ZO Českého svazu chovatelů Žireč 

 

„Braunův Betlém slaví 300 let“ 
Nevšední odpoledne mohli „milovníci historie a historických příběhů“ prožít v sobotu 

18. srpna 2018 od 14:00 do 18:00 hodin v areálu Braunova Betlému. Živé obrazy a divadelní 

vystoupení v dobových kostýmech jim přiblížily to, „jak hrabě Špork uzavřel smlouvu se 

slavným sochařem Matyášem Bernardem Braunem, jak v Novém Lese nechal vybudovat 

poustevny sv. Antonína a sv. Pavla, proč se nechal vynést na Sněžku a o čem mluvil 

s Krakonošem…“. Na cca hodinové divadelní vystoupení činilo vstupné 120 Kč, děti měly 

vstup zdarma.  

 

Revitalizace Kuks, o. p. s. 
Hudební léto Kuks – 9. ročník mezinárodního festivalu 
V kostele Nejsvětější Trojice se v Kuksu v sobotu 4. srpna 2018 od 18:00 hodin 

představili svým posluchačům Carlo Domeniconi (kytara) a Pavel Steidl (kytara). V jejich 

podání zazněly nejen skladby J. A. Losyho, F. Sory, ale i světová premiéra skladby Carla 

Domeniconiho – jednoho z interpretů. 

Na závěrečném koncertu festivalu „Hudební léto Kuks“ pak v kostele Nejsvětější 

Trojice v Kuksu vystoupili v sobotu 18. srpna 2018 v 18:00 hodin Bohuslav Matoušek 

(housle) a Přemysl Kšica (varhany). Posluchači si vychutnali skladby J. S. Bacha, 

A. Dvořáka, J. E. Kypty, Ch. Gounoda, L. Vierneho a T. Vitaliho. 

Zdroj: program mezinárodního festivalu Hudební léto Kuks  
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„THEATRUM Kuks 2018“ a „Jedu Labe!“ 
Multižánrový festival barokního a barokem inspirovaného umění, „Baroko, jak jej nečekáte“, 

se v roce 2018 v areálu hospitálu Kuks konal od středy 22. do neděle 26. srpna.  

Ve čtvrtek 23. srpna byla tato akce ozvláštněna další zajímavou akcí „Jedu Labe!“ – 

vodácko-divadelně-hudebním výletem po Labi ze Dvora Králové nad Labem do Kuksu. Její 

náplní byly od 15:00 hodin i „Malé příběhy velkého hraběte“ (Geisslers Hofcomoedianten, ve 

Dvoře Králové nad Labem); v 16:45 hodin „Pěvecký barokní recitál“ (v kostele sv. Anny 

v Žirči) a na závěr v 18:30 hodin vystoupení ZUŠ Jaroměř v Moliérově představení „Zdravý 

nemocný“. 

Zdroj: informace z akcí 

 

POČASÍ V NAŠEM MĚSTĚ 

Počasí v měsíci srpnu 
Enormně teplé a suché počasí bylo i v měsíci srpnu, pokud již zapršelo, trvaly dešťové srážky 

jen několik minut a nebyly nijak vydatné. Nedostatek vláhy způsobil, že z ovocných stromů, 

které letos slibovaly opravdu vysokou úrodu, plody z větší části opadaly dříve, než stačily 

dozrát. Travní porosty, vystavené přímému slunci, většinou uschly a zvířata při hledání zelené 

potravy tak pastviny ještě více zdevastovala. Obilniny dozrály dříve, nárůst slámy byl ale 

extrémně nízký a zemědělci tak mají obavy, že nebudou mít v zimě čím krmit. 

Bohužel se předpokládá, že sucho postihne naši zemi také v příštích letech, proto se 

tímto závažným problémem začala zabývat i vláda. V dlouhodobém plánu se počítá 

s podporou budování vodních nádrží a studní; se zachytáváním dešťové vody; s budováním 

zpevněných ploch, které díky novým materiálům budou propustné; s osazováním ploch 

jinými druhy dřevin, které jsou schopny lépe zadržovat vodu v krajině; s budováním mokřin 

atd.  

Nejnižší srpnová minimální teplota dosáhla v letošním roce v našem městě výši 

+4,5 °C (v pondělí 27. srpna), v roce 2017 to bylo +4,3 °C. 

Nejvyšší minimální teplota byla v letošním roce +19,9 °C (v pátek 3. srpna), v roce 

2017 to bylo +19 °C. 

Nejnižší maximální teplota dosáhla v letošním roce v srpnu +18,4°C (v sobotu 

25. srpna), v roce 2017 to bylo +16,9 °C. 

Nejvyšší maximální teplota byla v letošním roce +33,8 °C (v úterý 7. a ve čtvrtek 

9. srpna), v roce 2017 to bylo +33,3 °C. 

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

dvacet šestkrát, z toho hodnotu +15 °C třináctkrát, přičemž nejvyšší naměřená minimální 

hodnota byla +19,9 °C a teplota více než +16 °C byla naměřena devětkrát. 

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

teploty hodnotu +15 °C, přičemž nejvyšší naměřená hodnota byla +19 °C. 

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

celkem dvacet jedenkrát, z toho hodnotu +30 °C jedenáctkrát a z tohoto počtu byla čtyřikrát 

dosažena hodnota +32 °C a pětkrát teplota více než +33 °C. 

V roce 2017 překročily teploty jedenáctkrát hodnotu +25 °C, z toho teplotu +30 °C 

dvakrát a z tohoto počtu byla jedenkrát dosažena hodnota více než +33 °C. 

Zdroj: meteostanice Gymnázia Dvůr Králové nad Labem 
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TEPLOTY V SRPNU 2018 

DATUM Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota 

1.8.18 + 17,0 °C + 24,9 °C + 31,9 °C 

2.8.18 + 18,7 °C + 26,2 °C + 32,5 °C 

3.8.18 + 19,9 °C + 26,3 °C + 33,4 °C 

4.8.18 + 18,4 °C + 25,3 °C + 33,2 °C 

5.8.18 + 17,9 °C + 22,2 °C + 29,2 °C 

6.8.18 + 13,2 °C + 21,6 °C + 29,2 °C 

7.8.18 + 11,9 °C + 23,2 °C + 33,8 °C 

8.8.18 + 16,6 °C + 24,8 °C + 33,5 °C 

9.8.18 + 17,6 °C + 26,1 °C + 33,8 °C 

10.8.18 + 16,6 °C + 20,5 °C + 26,8 °C 

11.8.18 + 13,3 °C + 19,3 °C + 25,1 °C 

12.8.18 + 8,7 °C + 18,5 °C + 27,8 °C 

13.8.18 + 11,0 °C + 22,1 °C + 32,3 °C 

14.8.18 + 15,6 °C + 19,3 °C + 24,8 °C 

15.8.18 + 13,9 °C + 19,1 °C + 24,0 °C 

16.8.18 + 13,6 °C + 20,0 °C + 28,6 °C 

17.8.18 + 11,9 °C + 21,2 °C + 29,9 °C 

18.8.18 + 16,4 °C + 22,3 °C + 30,1 °C 

19.8.18 + 15,5 °C + 23,7 °C + 32,2 °C 

20.8.18 + 15,6 °C + 23,4 °C + 29,8 °C 

21.8.18 + 13,2 °C + 19,4 °C + 25,6 °C 

22.8.18 + 14,7 °C + 21,8 °C + 29,8 °C 

23.8.18 + 14,8 °C + 23,2 °C + 32,4 °C 

24.8.18 + 15,2 °C + 19,7 °C + 24,5 °C 

25.8.18 + 13,2 °C + 15,6 °C + 18,4 °C 
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TEPLOTY V SRPNU 2018 

DATUM Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota 

26.8.18 + 8,5 °C + 14,1 °C + 19,4 °C 

27.8.18 + 4,5 °C + 14,3 °C + 22,3 °C 

28.8.18 + 10,2 °C + 16,2 °C + 22,1 °C 

29.8.18 + 8,1 °C + 17,5 °C + 26,1 °C 

30.8.18 + 11,3 °C + 16,0 °C + 22,3 °C 

31.8.18 + 9,0 °C + 15,3 °C + 22,0 °C 

 

ZAJÍMAVOSTI Z DOMOVA 

Okupace v srpnu 1968 poznamenala osudy mnoha našich občanů 
Okupace našeho území pěti státy Varšavské smlouvy se zúčastnilo na čtyři sta tisíc vojáků, 

vybavených šesti tisíci třemi sty tanky, pěti tisíci obrněnými transportéry, dvěma tisíci děl, 

pěti sty padesáti bojovými a dvě stě padesáti dopravními letadly.  

Z výše  uvedeného počtu vojáků bylo tři sta tisíc vojáků sovětských, třicet tisíc vojáků 

polské lidové armády, sedmnáct tisíc vojáků maďarské lidové armády, dva tisíce vojáků 

bulharské lidové armády a zbytek tvořili vojáci německé lidové armády. 

Nejnovější výzkumy z letošního roku posunuly počty mrtvých, kteří zahynuli 

v důsledku okupace, na číslo, o kterém experti během celého uplynulého půlstoletí neměli ani 

tušení. Od 21. srpna 1968 do 27. června 1991, kdy náš stát opustili poslední vojáci okupantů, 

zde jejich rukou či vinou zahynulo 425 Čechoslováků a toto číslo se díky dalším bádáním 

bude bohužel ještě zvyšovat. 

Jen za prvních deset dní okupace bylo v Praze, v Liberci, v Brně, v Bratislavě, 

v Košicích a na dalších místech republiky zabito, nebo v důsledku invaze zahynulo, devadesát 

civilistů! Další stovky Čechoslováků byly zraněny, mnoho z nich těžce a s trvalými následky. 

Lidé umírali na střelná zranění, po zásazích střepin, v plamenech zažehnutých střelbou 

a explozemi tanků, byli zavražděni vojenskými zběhy nebo zemřeli při dopravních nehodách 

zaviněných zmatenými a většinou také silně opilými řidiči okupantů. 

Incidenty, při kterých došlo ke zranění, se objevily hned v prvních nočních hodinách 

ve středu 21. srpna 1968, tedy krátce po zahájení okupace. 

V 1:05 hodin byl v Ipeľském Předměstí postřelen maďarskými vojáky strážmistr VB 

poté, co jim odmítl vydat zbraň. 

Ve 3:00 hodiny zahájil v Liberci sovětský voják poblíž zdejší radnice střelbu, při níž 

byl do hlavy zasažen procházející mladík. 

V 7:30 hodin došlo v Praze na Vinohradech v okolí Čs. rozhlasu ke střetu lidí 

s vojáky. Při něm byli čtyři muži zastřeleni, výbuch tanku zabil další čtyři osoby. Při požáru 

domů jeden muž uhořel, po skoku z okna zemřeli, v zoufalé snaze se z hořícího domu 

zachránit, další dva lidé. Neovladatelný náklaďák pak zabil čtyři civilisty. 

Umíralo se i v letech následujících po roce 1968. Od počátku roku 1969 do června 

1991 historici napočítali 288 obětí a byly mezi nimi bohužel i děti. Jedněmi z nejmladších 
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byla osmiletá dívka z Desné u Jablonce; sedmiletý školák na Svitavsku nepřežil střet 

s náklaďákem sovětské armády, který z nepochopitelných důvodů dostal na rovné silnici 

smyk, zatarasil silnici a převrátil se na osobní automobil – při nehodě zemřeli i oba chlapcovi 

rodiče a jeho dva sourozenci byli těžce zraněni. Na jaře roku 1981 ubil v Břichotíně 

u Olomouce sovětský zběh mladou matku se dvěma dětmi poté, co ho vyrušili při tom, když 

vykrádal jejich domek. Chlapci byly pouhé čtyři roky, holčičce necelých sedm let – zemřeli 

třináct let po začátku okupace! A nebyli jediní – odhaduje se, že rukou dezertérů zemřelo 

nejméně dvanáct lidí.  

Asi poslední obětí okupace se pravděpodobně stal muž, kterého v Teplicích srazil 

16. listopadu 1990 nákladní automobil sovětské armády.  

Životy lidí ale nepoznamenaly jen tyto tragédie. Mnoho obyvatel během okupace 

emigrovalo, jejich rodiny pak byly nejen perzekuovány, ale se svými blízkými se většinou 

opět sešly až po revoluci, po roce 1989. Ti, co zde zůstali, nesměli studovat nebo vykonávat 

svá povolání, někteří byli dokonce zavřeni nebo hlídáni tajnou policií. Následovala léta 

„normalizace“ – čistek ve vládě, ale i na nejrůznějších místech v závodech a institucích, 

pohovorů, prověřování, nedůvěry… 

Myšlení a činy lidí jsou ale různé a různí jsou také lidé – bohužel se tak našli i tací, 

kteří okupaci schvalovali, těžili z ní ve svůj prospěch a byli ochotni s okupanty nebo 

s různými složkami „nového vedení naší země“ také úzce spolupracovat, včetně ochoty 

zasáhnout „proti kontrarevoluci“ nejen v roce 1968 či 1969, ale také v roce 1989. Pamětníci 

takové osoby pamatují i ve Dvoře Králové nad Labem… 

Zdroj: ČT24 

 

Neblahé výročí okupace si města a obce 

připomínaly i maketami tanků a papírovými 

vojáky 
Netradiční připomínku srpnové okupace 1968 připravil například 

spolek Fujaré ve spolupráci s Městskou knihovnou Rožnov, a to 

v podobě papírových vojáčků na špejlích, umístěných ve veřejném prostoru, které lidé mohli 

následně symbolicky odhodit do koše.  

Nápad rožnovského spolku převzalo 153 měst v České republice i v zahraničí – byly 

mezi nimi například Brusel, Štrasburk, Bristol, Kolín nad Rýnem, Katovice, Budapešť, 

Seydisfjordur (Island), Bratislava, Gradina (HR). Další zájemci si pak šablony vojáků, včetně 

návodu na jejich složení, mohli stáhnout z webu. 

V řadě měst a obcí se jako připomínka objevily také makety tanků – ve Dvoře Králové 

nad Labem byly makety umístěny na náměstí T. G. Masaryka i na obou kruhových objezdech. 

Zdroj: spolek Fujaré Rožnov pod Radhoštěm (pozn. včetně ukázek nabízených vystřihovánek 

vojáků v záhlaví textu) 

 

V Praze byl k vidění i „Modrý Mauritius“ a „Bombajský dopis“ 
Před sto lety bylo založeno Poštovní muzeum České pošty a ve stejný den před sto lety vyšly 

také první československé poštovní známky. Tato kulatá výročí si filatelisté a další 

návštěvníci mohli od středy 15. do soboty 18. srpna 2018 připomenout na Světové výstavě 

poštovních známek PRAGA 2018. 

Výstava se v Praze konala v hotelu Clarion pod záštitou prezidenta České republiky, 

tato tradice sahá – stejně jako historie výstav PRAGA – až do roku 1938, kdy výstavě poskytl 
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svoji záštitu prezident Edvard Beneš. Prodejní veletrh Praga Expo bylo možné navštívit 

v hotelu Olympik (vstup pro všechny návštěvníky byl zdarma); Poštovní muzeum představilo 

výstavní literaturu a Muzeum Mucha exponáty „Alfons Mucha a poštovní známky“. 

Ozdobou výstavy byl „Bombajský dopis“, jeden z nejdražších filatelistických objektů 

na světě, který je jedinečný tím, že je ofrankován dvěma Červenými Mauritii. Zajímavostí 

určitě je to, že tato obálka je součástí sbírky českého investora, který již vlastní dvě 

nejcennější známky světa a jehož soubor je největším celkem mauritijských známek na světě. 

Jeho Modrý Mauritius byl přitom už před desítkami let vyhlášen za nejkrásnější dochovaný 

kus, nacházející se v soukromých rukách, a „Bombajský dopis“ drží již půl století rekord jako 

nejdražší dopis světa. Investor koupil Modrého a Červeného Mauritia v roce 2016. Cena 

nebyla zveřejněna, ale v médiích se spekulovalo o částce kolem sto milionů korun. Známky 

byly vydány v roce 1847 na ostrově Mauricius a patří k nejstarším známkám světa. Obě 

varianty nesou podobiznu královny Viktorie. Bombajský dopis koupil investor vloni za 

2,4 milionu euro. Obálka obsahuje dopis, který kdysi mířil z Mauricia do Bombaje. Majitel 

známek a dopisu je anonymní, zpočátku plánoval svoji identitu odhalit právě na výstavě, 

nakonec ale zůstal dál v anonymitě. 

Modrý Mauritius se nachází i ve sbírce britské královny, ale pouze jako jednotlivá 

známka. Na světě existuje asi osmnáct Mauritiů, které se nacházejí ve veřejných 

i soukromých sbírkách, málokdy jsou však nabízeny k prodeji. 

Česká pošta při příležitosti výstavy připravila pro zájemce památku na tento unikát 

a vydala pro ně poštovní aršík s motivem dopisu, připraveny byly i unikátní pamětní předměty 

a speciální edice známek. 

Zdroj: Česká pošta a informace z výstavy PRAGA 2018  

 

Příležitostný aršík k výročí 100 let Poštovního 

muzea 
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydalo ve středu 

8. srpna 2018 příležitostný poštovní aršík se třemi různými známkami 

nominální hodnoty 19 Kč, 23 Kč a 27 Kč z emise „100 LET 

POŠTOVNÍHO MUZEA“. Na známce s nominálem 19 Kč je zobrazen Václav Dragoun, na 

známce s nominálem 23 Kč je Jiří Karásek a na známce 27 Kč je zobrazen Pavel Čtvrtník. 

Poštovní muzeum bylo založeno 18. prosince 1918 a na známkách jsou zobrazeni jeho první 

ředitelé. 

 

Z padesátníků makety lodí 
Před deseti lety – 31. srpna 2008 přestaly v naší republice platit hliníkové padesátníky. Mince 

bylo tehdy možné vyměnit, mezi lidmi jich ale nevyměněných dodnes zůstalo na 365 milionů 

kusů, což je tolik, že se jejich hodnota blíží ke 190 milionům Kč (tehdejší vrchní ředitel České 

národní banky v roce 2008 odhadoval, že na jednoho obyvatele připadá 41 neodevzdaných 

mincí). Pro sběratele nemají tyto mince žádnou cenu, našli se však lidé, kteří z nich skládají 

modely (např. chomutovský modelář Marek Šátka, který složil 1,3 metry dlouhý model 

Titaniku, nebo 2,5 metru dlouhou bitevní loď Bismarck) – zde se pak jejich cena pohybuje 

v řádu stovek tisíců korun. 

Zdroj: ČT24  
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FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ A AKCÍ 

Srpen 2018 
Připomněli jsme si smutné výročí padesáti let od zahájení okupace 

naší země vojsky Varšavské smlouvy 

Ulice 17. května a most Jana Opletala v roce 1968 (vlevo) a v současnosti. 

Roh náměstí T. G. Masaryka a ulice J. Hory (snímek vlevo) a ulice Revoluční (přes náměstí se 

tehdy ještě běžně jezdilo). 

Dům „na bráně“ v Husově ulici (po pravé straně směrem od Palackého ulice). 
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Švehlova ulice (pohled od kruhového objezdu) dnes a v roce 1968; dole pohled ke kruhovému 

objezdu. 

Malý strážní oddíl polských vojáků se nakonec, po jednáních s vedením města, „usídlil“ 

v bývalém Okresním domě ve Švehlově ulici v krejčovství David a Kalous (na snímku pohled 

od náměstí T. G. Masaryka směrem k dnešnímu kruhovému objezdu se surikatami – „Okresní 

dům“ vpravo, za skupinkou lidí). Aby byli vojáci „v bezpečí před kontrarevolucionáři“, hlídal 

jejich stanoviště tank. Vpravo stejné místo dnes. 
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Připomenutí okupace 21. srpna 1968 
Vedení města položilo květiny k pomníku na náměstí Odboje. 

Na kruhových objezdech a na náměstí T. G. Masaryka byly jako připomínky okupace 

nainstalovány makety tanků. V úterý 21. srpna v podvečerních hodinách si pak toto smutné 

výročí „Královédvoráci“ připomněli na pietním setkání „Srpen 68 – nezapomínejme!“ před 

budovou Základní umělecké školy R. A. Dvorského. 
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Akce Domu dětí a mládeže Jednička 

 Turistický tábor „Ráj, zvaný český II“ 

Turistický tábor „Ráj, zvaný český II“ navázal na loňské putování Maloskalskem. Zúčastnilo 

se ho celkem 21 dětí ze Dvora Králové nad Labem a z jeho okolí, konal se od neděle 26. do 

pátku 31. srpna 2018 a svým účastníkům ukázal v této lokalitě řadu zajímavostí. 

 

 

 

„Hýbej se na jevišti II“ 
Na 2. ročníku příměstského tanečně-divadelního tábora „Hýbej se na jevišti II“ děti týden 

nacvičovaly představení „Děti divočiny“, které pak předvedly rodičům a ostatním divákům. 
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„Týden s Disney Pixar“ 
Od pondělí 13. do pátku 17. srpna 2018 se v DDM Jednička konal příměstský tábor „Týden 

s Disney Pixar“. Účastníci na něm prostřednictvím zábavných her „sbírali ztracené listy 

z velké pohádkové knihy Walta Disneyho“. 
 

 

 

„Letní animace III“ 
V posledním týdnu prázdnin uspořádal DDM Jednička oblíbený příměstský tábor „Letní 

animace III“, na kterém děti různými technikami vytvořily čtyři animované filmy a na konci 

týdne je promítly návštěvníkům. 
 

 

 

Foto: 10x archiv DDM Jednička 
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„Královédvorské hudební léto 2018“ 

Královédvorské hudební léto 2018 zakončil koncert orchestru „AD HOC“, který vystoupil na 

Hankově náměstí 8. srpna 2018. 

 

Na ZŠ Schulzovy sady byly zahájeny rozsáhlé stavební práce 
V rámci těchto prací bude k budově „A“ přistavěna schodišťová věž s novým schodištěm 

a výtahem, která tak zajistí bezbariérový přístup do školy. V podkrovním prostoru budovy 

vzniknou nové odborné učebny včetně zázemí a uskuteční se i další úpravy.  
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Úpravy chodníků a komunikací 

 

Nový povrch komunikace a upravené chodníky v ulici Libušina směrem k ulici Kotkova 

(vlevo) a směrem k ulici Jiráskova. 

 

Ulice Plk. Švece směrem do ulice Jiráskova a směrem k ulici Kotkova (snímek vpravo).  

Průvodce městem  

 

Pro ty, kteří potřebují získat informace o Dvoru Králové 

nad Labem, o jeho historii, tipy na výlety a další užitečné 

informace, vydalo město tištěného průvodce v českém, 

německém, anglickém a polském jazyce. Zakoupit si ho 

mohou v informačním centru za cenu 10 Kč. 

 

 

 

 

Na titulní straně kroniky událostí v měsíci srpnu 2018: Na kruhovém objezdu u mostu Jana 

Opletala byla, jako připomínka okupace v srpnu 1968, nainstalována maketa tanku. 

 

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

fotografie pocházejí ze soukromé sbírky kronikářky.  

https://www.dvurkralove.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=1137982&x=2536&y=1828&hash=31589535b2d5d2b94dae2b29f574b39e&ratio=1

