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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI 

Schůze rady města a zasedání zastupitelstva města – 

vybraná usnesení 
Rada města na své 135. schůzi v úterý 12. června 2018 mimo jiné: 

- odvolala ke dni 13. června 2018 Ivanu Fátorovou z funkce člena skupiny 

součinnosti a analýzy povodňové komise města Dvůr Králové nad Labem; 

- schválila místa měření rychlosti: Vlčkovice v Podkrkonoší – oba směry; 

Kocbeře – oba směry; Choustníkovo Hradiště – oba směry; Nemojov – oba směry; 

Zdobín – oba směry, Dvůr Králové nad Labem – Lipnice a ulice Vorlešská – směr 

centrum města; 

‐ souhlasila s navýšením ceny za zpracování lesních hospodářských osnov o 491,60 Kč 

z důvodu upřesnění (navýšení) celkové výměry zpracovaných lesních pozemků 

a schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29. listopadu 2016 se společností 

ING FOREST s. r. o., Dvůr Králové nad Labem;  

‐ schválila zřízení věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3802/1 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem v rozsahu dle geometrického plánu č. 4855-521/2017 za 

jednorázovou finanční náhradu ve výši 4.680 Kč bez příslušné sazby DPH s Povodím 

Labe, státním podnikem Hradec Králové; 

‐ schválila zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 3806/1 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem v rozsahu dle geometrického plánu č. 4881-140/2018 

za jednorázovou finanční náhradu ve výši 16.320 Kč bez příslušné sazby DPH 

s Povodím Labe, státním podnikem Hradec Králové; 

‐ schválila smlouvu o právu provést stavbu „SN Žireč“ č. OEMM/OSTA-2018/0622 

s Povodím Labe, státním podnikem Hradec Králové;  

‐ souhlasila se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel 

č. 2267/4, č. 2253/6, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za jednorázovou finanční 

náhradu ve výši 18.000 Kč bez příslušné sazby DPH a s umístěním stavby na částech 

pozemkových parcel č. 2267/4, č. 2253/6, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 

a schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu 

provést stavbu č. IV-12-2017402/VB/1 (ES OEMM/BUDO-2018/00613) s ČEZ 

Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, která je na základě plné moci zastoupena společností 

ELMOS, spol. s r. o., Trutnov; 

‐ vzala na vědomí poskytnutí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ZŠ 5. května 

Dvůr Králové nad Labem ve výši 212.899,50 Kč na projekt „Prorodinná opatření I“; 

‐ vzala na vědomí protokol z otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení nabídek veřejné 

zakázky „Technický dozor stavebníka“ v rámci akce „Rekonstrukce ZŠ Schulzovy 

sady – budova „A“, Dvůr Králové nad Labem" a rozhodla na základě doporučení 

hodnoticí komise, že nejvhodnější nabídkou je nabídka Ing. Luboše Kaspera, Trutnov, 

s celkovou nabídkovou cenou 290.356 Kč bez DPH. 

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č.135/2018“ 

 

Rada města na své 136. schůzi v úterý 26. června 2018 mimo jiné: 

‐ schválila pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 1 v č. p. 3 na náměstí 

T. G. Masaryka České spořitelně, a. s., Praha, za cenu 2.108,88 Kč/m
2
/rok, na dobu 

určitou sedm let s opcí a výpovědní lhůtou dva měsíce, za účelem provozování 

bankovní pobočky České spořitelny, a. s., nebo pobočky podnájemce poskytujícího 

finanční či jiné služby veřejnosti a dále za účelem umístění a provozování bankomatu. 

Nájemní vztah začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy bylo 
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nájemci nebo pronajímateli doručeno písemné oznámení z katastru nemovitostí o tom, 

že se na základě provedeného vkladu do katastru nemovitostí stal pronajímatel 

vlastníkem předmětu nájmu; 

‐ nesouhlasila s odkoupením technické infrastruktury – komunikace, vodovodu, 

kanalizace a veřejného osvětlení na pozemkové parcele č. 649/15 v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem od společnosti J. Pišta a spol., společnost s r. o., Dvůr Králové nad Labem, 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem; 

‐ vzala na vědomí protokol o vyhodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu 

na dodavatele stavebních prací „Výměna oken (II. etapa) v bytovém domě č. p. 400 ve 

Švehlově ulici ve Dvoře Králové nad Labem“ z 18. června 2018, a rozhodla o výběru 

nejvhodnější nabídky na tuto zakázku tak, že nejvhodnější je nabídka firmy Špůr 

truhlářství, s. r. o., Bílá Třemešná, s nabídkovou cenou 1.496.096,60 Kč včetně DPH; 

‐ souhlasila s prodloužením termínu dokončení prací a vyklizením staveniště na akci 

„Tyršovo koupaliště – brouzdaliště“ – zhotovitel Lacus Technology, s. r. o., Říčany, 

do 5. června 2018 a souhlasila se změnou finálního povrchu z polyureového nástřiku 

na bazénovou folii; 

‐ schválila výjimku z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Drtinova ve školním roce 

2018/2019;  

‐ schválila poskytnutí dotace HC Dvůr Králové, z. s., Lipnice, ve výši 10.000 Kč na 

částečnou úhradu pronájmu ledové plochy v rámci projektu hokejového kempu; 

‐ schválila zastupování města Dvůr Králové nad Labem advokátkou Mgr. Barborou 

Šimarovou se sídlem v Praze, ve sporu se žalobcem Martinem Antonínem o zaplacení 

smluvní pokuty ve výši 2.000.000 Kč.  

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 136/2018“ 

 

Zastupitelstvo města na svém 20. zasedání ve středu 6. června 2018 mimo jiné: 

‐ schválilo poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 650.000 Kč MAS 

Královédvorsko, z. s., Dvůr Králové nad Labem; 

‐ zvolilo přísedící Okresního soudu v Trutnově, a to 1) Milana Fejkse, 2) Zdeňku 

Hartmanovou; 3) Janu Josífkovou; 4) Alenu Sedláčkovou; 5) PhDr. Ing. Petra Mináře, 

Ph.D. et Ph.D.;  

‐ stanovilo počet členů Zastupitelstva města pro volební období 2018–2022 v počtu 

21 členů; 

‐ schválilo Zřizovací listinu Technických služeb města Dvora Králové nad Labem, a to 

s účinností od 7. června 2018; 

‐ souhlasilo s odkoupením části pozemkové parcely č. 2645/6, v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, pro přístupovou komunikaci k ČOV Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 

400 Kč/m
2
, od Českého kynologického svazu ZKO Dvůr Králové nad Labem, Zdobín; 

‐ neschválilo odkoupení stavební parcely č. 2138, jejíž součástí je stavba bez čísla 

popisného a evidenčního, o výměře 825 m² a části pozemkové parcely č. 908/14 

o výměře 1 085 m
2
, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu ve výši 

7.200.000 Kč od společnosti TMW, a. s., se sídlem Dvůr Králové nad Labem; 

‐ schválilo bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 402/4 o výměře 706 m
2
 v k. ú. Žireč 

Ves od České republiky – Státního pozemkového úřadu, Praha; 

‐ schválilo poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na obnovu 

vnějšího pláště objektů: Soně Vachkové 150.000 Kč na obnovu části šindelové střechy 

objektu č. p. 478, ulice Přemyslova, Dvůr Králové nad Labem; Doc. MUDr. René 

Vobořilovi, PhD., 20.000 Kč na opravu krytiny a výměnu oken v objektu č. p. 81, 

náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem; Josefu Pešťákovi 65.000 Kč na 

opravu dvorní fasády č. p. 45, ulice Švehlova, Dvůr Králové nad Labem a Oblastní 
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charitě Červený Kostelec 65.000 Kč na obnovu fasády a zdiva objektu barokní sýpky 

č. p. 166 v Žirči; 

‐ neschválilo poskytnutí dotace Mileně Danelzik a Karl-Heinzovi Danelzik na opravu 

fasády objektu č. p. 503, ulice Tylova, Dvůr Králové nad Labem – nejedná se 

o havarijní stav objektu;  

‐ schválilo poskytnutí dotace Nadaci Josefa a Zdeňky Vágnerových, Dvůr Králové nad 

Labem, ve výši 30.000 Kč na vydání a prezentaci knihy Josefa Vágnera „Sen safari“; 

‐ schválilo „Akční plán rozvoje sportu města Dvůr Králové nad Labem 2018“, 

v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu; 

‐ schválilo za podmínek uvedených ve smlouvě (v příloze č. 1) poskytnutí 

neinvestičních finančních prostředků v souhrnné výši 400.000 Kč k zajištění činností 

Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje pro rok 2018; 

‐ schválilo rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2018, včetně změn v rámci jednotlivých 

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

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

strany Krajského úřadu Královéhradeckého kraje: 

 – na straně příjmů rozpočet zvyšuje o 1.008.119,96 Kč; 

 – na straně výdajů rozpočet zvyšuje o    919.977,09 Kč; 

 – ve financování rozpočet upravuje o     -88.142,87 Kč. 

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

 – na straně příjmů 385.445.618,20 Kč; 

 – na straně výdajů 471.578.094,23 Kč; 

 – financování   -86.132.476,03 Kč. 

o Uvedený celkový schodek rozpočtu města na rok 2018 (po této úpravě 

v souhrnné výši 86.132.476,03 Kč) je pokryt jednak zůstatkem finančních 

prostředků z minulých let, jednak smlouvami o kontokorentním úvěru 

v souhrnné výši úvěrového limitu 55 milionu Kč. 

Zdroj: výňatky z „Usnesení ZM Dvůr Králové nad Labem č. 20/2018“ 

 

Noví laureáti „Ceny města Dvůr Králové nad Labem“ 
Na svém zasedání, dne 6. června 2018, zastupitelé města schválili i nové laureáty „Ceny 

města Dvůr Králové nad Labem“, a to za rok 2017. Ocenění za jejich mimořádnou aktivitu 

v roce 2017 nebo za jejich celoživotní dílo v konkrétní oblasti jim bude již tradičně slavnostně 

předáno v  říjnu v sále Hankova domu. 

Laureáty „Ceny města Dvůr Králové nad Labem za rok 2017“ se stali: 

‐ za své sportovní úspěchy Josef Tomáš; 

‐ za trenérské činnosti Jaromír Bek a Helena Seitlová; 

‐ in memoriam za celoživotní přínos v oblasti sportu Josef Němec; 

‐ za absolvování Svatojakubské cesty v roce 2017, a to v délce 600 kilometrů na 

invalidním vozíku, Jan Dušek; 

‐ za celoživotní přínos v literární oblasti Jaroslav Kratěna; 

‐ za hudební oblast Martin Laul; 

‐ za autorství knihy „Když do života vstoupí demence aneb Praktický průvodce péčí 

o osoby s demencí nejen v domácím prostředí“ Marcela Hauke; 

‐ za převyprávění a nakreslení Rukopisu královédvorského v komiksové podobě Filip 

Pýcha. 
Zdroj: usnesení ZM Dvůr Králové nad Labem č. 20/2018 
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Projednávání aktualizace akčního plánu „Programu rozvoje 

města“  
Ve středu 13. června byla od 17:00 hodin v sále Špýcharu městského muzea veřejně 

projednávána aktualizace akčního plánu „Programu rozvoje města (PRM) Dvůr Králové nad 

Labem 2016–2022“. Ten určuje priority, na základě kterých by se naše město mělo rozvíjet. 

Nyní je do něho třeba zapracovat nové investiční záměry – např. využití budovy spořitelny, 

areálu Vánočních ozdob atd. Z veřejného projednávání tak vycházejí nové podněty pro 

přípravu architektonické soutěže, kterou pak město může následně vyhlásit. 

Akční plán bývá obvykle zpracováván na období jednoho až dvou let a tvoří jej již 

konkrétní opatření a aktivity – např. přínosy pro rozvoj města, vytyčení zodpovědností, 

potřebné finanční náklady apod. Poslední aktualizaci zastupitelé schválili na jaře roku 2017. 

Tehdy akční plán obsahoval projekty, které již byly dokončeny (rekonstrukce silnice 

II/299 ze Zboží do Choustníkova Hradiště; rekonstrukce silnice III/30012 v úseku Benešovo 

nábřeží – ulice Štefánikova; rekonstrukce mostu Jana Palacha), částečně zrealizovány 

(rekonstrukce silnice III/29915 v Heydukově ulici; rekonstrukce budovy v Komenského ulici 

č. p. 795; rekonstrukce vybraných prvků infrastruktury na území města), nebo se uskuteční 

v letošním roce (zajištění bezbariérových přístupů do základních škol a budování odborných 

učeben; vytvoření okružní křižovatky u oční školy).  

Součástí „Programu rozvoje města“ je i tzv. zásobník projektů. Zrealizované projekty 

je tedy třeba nahradit projekty z tohoto zásobníku a stanovit i nové priority. Na zářijovém 

zasedání zastupitelstva města pak budou zastupitelé tuto novou podobu akčního plánu 

schvalovat. 

Projekty ve stávajícím akčním plánu by tak mělo doplnit: vybudování cyklostezky 

v úseku Stanovice – Žireč; vybudování splaškové kanalizační sítě a ČOV v místní části Žireč; 

výměna chladicího zařízení v objektu zimního stadionu; zpracování studií problémových 

lokalit města a řešení čištění odpadních vod v rámci města.  

Projekty akčního plánu se týkají všech obyvatel a jejich života v našem městě. Jak se 

již v minulosti ukázalo, účast „Královédvoráků“ na jeho projednávání může přinést řadu 

zajímavých a užitečných nápadů. Je proto škoda, že se projednávání aktualizace akčního 

plánu ve středu 13. června 2018 zúčastnili většinou jen odborníci a účastníků z řad obyvatel 

byl jen minimální počet. 

Zdroj: město Dvůr Králové nad Labem 

 

Obnova fasády Hankova domu 
V průběhu měsíce června začali stavbaři rekonstruovat další část fasády Hankova domu.  

Z fasády směrem do Valové uličky bude odstraněn svrchní neprodyšný akrylátový 

nátěr, poté budou původní omítky a plastické prvky štukové výzdoby na budově restaurovány, 

stejně jako původní kamenické prvky fasády, tedy podokenní parapety, portály někdejších 

vstupních dveří a sokl budovy. 

Stavební práce potrvají do konce října. Provádí je společnost Řemeslné stavby, s. r. o., 

Trotinka, a město za ně ze svého rozpočtu uhradí 3,7 milionů Kč, zároveň však požádalo 

Ministerstvo kultury o dotaci ve výši 1,5 milionu Kč. 

Zdroj: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor rozvoje, investic a správy majetku  
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„Kvalita života“ v obcích s rozšířenou působností 
Společnost Obce v datech, s. r. o., je tým expertů, který porovnal kvalitu života ve 206 obcích 

s rozšířenou působností a v Praze.  

Naše město se celkově v „Kvalitě života“ umístilo na 86. místě v republice a na 

10. místě v Královéhradeckém kraji (z patnácti hodnocených měst v našem kraji). Pořadí bylo 

stanoveno na základě tří hledisek – „Zdraví a životní prostředí“ (naše město získalo 

4,8 z 10 bodů a umístilo se na 12. místě v Královéhradeckém kraji a na 144. místě 

v republice) – „Materiální zabezpečení a vzdělání“ (město získalo 6,4 z 10 bodů a umístilo se 

na 8. místě v Královéhradeckém kraji a na 34. místě v republice) – třetím kritériem byly 

„Vztahy a služby“ (město získalo 2,8 z 10 bodů a umístilo se na 6. místě v Královéhradeckém 

kraji a na 106. místě v republice). 

Pro porovnání – Rychnov nad Kněžnou se v celorepublikovém pořadí umístil na 

13. místě; Hradec Králové na 24. místě; Dobruška na 30. místě; Náchod na 61. místě; 

Vrchlabí na 82. a Jaroměř na 87. místě; Trutnov byl 132. a Broumov 198. Na prvním místě se 

umístily Říčany, město Praha bylo druhé. 

Zdroj: Obce v datech, s. r. o. 

 

Naše město získalo dalšího „Odpadového Oskara“ 
V oblasti odpadů produkují obce a města v České republice kolem 200 kg a firmy 70 kg 

směsného odpadu na jednoho obyvatele za rok. Tato produkce je opravdu vysoká – 

v celkovém součtu je v naší zemi vyprodukováno na jednoho obyvatele o 100 kg odpadu více, 

než v zemích, kde se tímto problémem začali zabývat již dříve. 

V našem městě díky dobře nastavenému systému a důrazu na prevenci vzniku odpadů 

je však produkce směsného odpadu o třetinu nižší než je průměr v naší republice. Mezi městy 

a obcemi nad 5 000 obyvatel proto bylo ve 4. ročníku soutěže „Odpadový Oskar“ naše město 

vyhodnoceno jako nejlepší v Královéhradeckém kraji. 

Soutěž organizuje nezisková organizace Arnika za podpory Ministerstva životního 

prostředí. 

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

 

Změny v autobusových jízdních řádech 
Od neděle 10. června 2018 začaly ve vybraných autobusových jízdních řádech platit změny, 

které se dotkly i linek na Královédvorsku. Konkrétně se jednalo o spoj na lince 

IREDO 419 Dvůr Králové nad Labem – Kohoutov, kde byl na prázdniny zaveden nový spoj 

v 6:50 hodin ze Dvora Králové nad Labem a nový spoj v 7:10 hodin z Kohoutova. Oba spoje 

mají v Kocbeřích přípoje z/do Trutnova. O deset minut pak byl posunut spoj, který nově jede 

ve 14:15 hodin z našeho města do Kohoutova tak, aby v Kocbeřích vznikl přípoj na spoj 

s odjezdem ve 14:12 hodin z Trutnova. 

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz 

 

Společenská kronika 
Noví občánci  

V měsíci červnu 2018 se narodilo čtrnáct nových občánků našeho města – osm holčiček a šest 

chlapců. 

Zemřelí 

Ve Dvoře Králové nad Labem zemřelo v červnu dvacet šest osob, z tohoto počtu bylo čtrnáct 

královédvorských občanů (sedm žen a sedm mužů). 

  

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


180 

 

Jubilea  

Členové komise pro občanské záležitosti navštívili v tomto měsíci při jejich životních 

jubileích patnáct občanů. 

Sňatky 

Své „ano“ si v červnu řeklo dvanáct párů snoubenců ve Dvoře Králové nad Labem a devět 

párů v Kuksu. Sedm manželských párů oslavilo v tomto období stříbrnou a tři manželské páry 

oslavily zlatou svatbu.  

Vítání občánků 

Ve Staré radnici bylo v červnu slavnostně přivítáno devět novorozených občánků našeho 

města – šest holčiček a tři 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 června 2018 celkem 138 případů. 

Druh zásahu červen 2018 

BESIP přestupky 56 

Dopravní nehody 2 

Překročení nejvyšší povolené rychlosti 26 

Veřejný pořádek (přestupek) 11 

Obecně závazná vyhláška (přestupek) 3 

OZV o volném pohybu psů 2 

Občanské soužití (přestupek) 1 

Majetek (přestupek) 9 

Doručení písemnosti 7 

Odchyt zvířete (opatření) 6 

Ztráty a nálezy 6 

Trestný čin 2 

Pokuty v blokovém řízení 66 

Na místě nezaplacených blokových pokut 4 

Předáno Policii ČR 3 

Předáno na správní odbor MěÚ 4 

 

Moderní technologie červen 2018 

BESIP - MKDS (předáno na ODP) 14 

BESIP - úsekové měření rychlosti (předáno na ODP) 2 602 

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem 

  

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

Dvůr Králové nad Labem 

Informační centrum ve Štěrbově vile zahájilo provoz 
Počátkem měsíce června zahájilo opět svoji činnost sezonní turistické informační centrum ve 

Štěrbově vile na přehradě Les Království. Pro návštěvníky bylo otevřeno nejprve pouze 

v sobotu a v neděli (2.–3. a 9.–10. června), od pátku 15. června pak své služby nabízelo již 

denně od 10:00 do 17:00 hodin (s polední přestávku od 13:00 do 13:30 hodin). Návštěvníci 

zde mohli získat turistické informace o Královédvorsku, zakoupit si drobné upomínkové 

předměty (turistické vizitky, medaile, deníky, hrnečky, magnety, pohledy, knížky, regionální 

produkty s motivem přehrady) nebo vstupenky na Kulturní léto na přehradě. Sezonní 

turistické informační centrum na přehradě provozuje naše město. 

Zdroj: Městské informační centrum Dvůr Králové nad Labem 

 

Městské vodovody a kanalizace 

Dvůr Králové nad Labem 
Odstávka vodovodního řadu   
V pondělí 4. června 2018 byla od 7:30 do 11:30 hodin provedena 

odstávka vodovodního řadu v Čechově ulici (od křižovatky s Hlávkovou ulicí po křižovatku 

s ulicí Libušina) a v ulici Plk. Švece. Čechova ulice byla zároveň neprůjezdná. 

Zdroj: MěVaK Dvůr Králové nad Labem 

 

Pečovatelská služba Města 

Dvůr Králové nad Labem 
„Když do života vstoupí demence“ 
Alzheimerova nemoc je nejčastějším důvodem demence. Počet postižených osob prudce 

narůstá a nemoc se netýká jen člověka postiženého demencí, ale týká se celé rodiny, pro 

kterou onemocnění jejího člena představuje obrovskou zátěž.  

Ve středu 20. června 2018 od 15:30 hodin se odborná i laická veřejnost sešla na 

besedě o této problematice v Domě s pečovatelskou službou v Sadové ulici. Hostem besedy 

byla MUDr. Zuzana Kozáková, psychiatrička a ředitelka RIAPS Trutnov, návštěvníci se ale 

na to, co je v této oblasti zajímalo, mohli zeptat i dalších odborníků – poskytovatelů 

sociálních služeb, pracovníků Úřadu práce, pracovníků odboru školství, kultury a sociálních 

věcí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem atd. Vstupné bylo zdarma. 

 

V Domě Žofie se konal další ze „Dnů otevřených dveří“ 
V azylovém Domě Žofie a v noclehárně v Bezručově ulici se v pondělí 25. června 2018 od 

15:00 do 18:00 hodin uskutečnil další ze „Dnů otevřených dveří“.  

Součástí programu byla nejen prohlídka prostor, ale i informace o azylovém domě 

a noclehárně, o tom, s jakými problémy zde lidem zdejší pracovníci pomáhají, diskuse 

s pracovníky zařízení a posezení návštěvníků spojené s opékáním špekáčků a drobným 

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


182 

 

občerstvením. Návštěvníci mohli zhlédnout také filmy o bezdomovectví v našem městě, nebo 

si prohlédnout výstavu fotografií s tematikou bezdomovectví.  

Cílem akce je informovat veřejnost o problematice bezdomovectví a chudoby 

i v našem městě. Vstupné zdarma. 

Zdroj: Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem 

 

KULTURA VE MĚSTĚ 

Městské kulturní zařízení Hankův dům 

„Mimo svět“  
Sál Hankova domu byl v pátek 1. června 2018 svědkem vystoupení 

studentů tanečního oboru Základní umělecké školy z Hostinného. Začátek vystoupení byl 

v 18:00 hodin. 

 

„COOLFEST 2018“ 
Již potřetí navštívili naše město studenti – mladí divadelníci, hudebníci a tanečníci z Prahy. 

„Coolfest 2018“ – 3. ročník Studentského festivalu divadla, hudby a tance – se uskutečnil ve 

čtvrtek 7. a v pátek 8. června a vystoupení účinkujících mohli diváci sledovat v prostorách 

Hankova domu, na náměstí Václava Hanky, v aule a na zahradě gymnázia i v aule Střední 

školy informatiky a služeb, v ZUŠ R. A. Dvorského, nebo v  kostele sv. Jana Křtitele 

a v kostele Československé církve evangelické. 

Studentský festival, který pořádala Mezinárodní konzervatoř Praha ve spolupráci 

s MKZ Hankův dům, byl zahájen ve čtvrtek od 9:15 hodin, poslední večerní vystoupení se po 

oba dva dny konala od 20:00 hodin. 

Ve čtvrtek 7. června čekalo diváky představení „Opička Žofka“ (v podání oddělení 

herectví); „Pocta Tině Turner“ (oddělení rock zpěvu); „Big Band koncert“ (oddělení jazzu); 

„O princezně, která ráčkovala“ (oddělení muzikálu); „West Side Story“ (oddělení muzikálu); 

„Krvavá svatba“ (oddělení herectví); „Komorní nokturno“ (klasická oddělení); „Koncert Pink 

Floyd (oddělení rock zpěvu); „Pop koncert“ (oddělení pop zpěvu); „Duchek performance“ 

(oddělení pop zpěvu) a uskutečnil se rovněž průvod s bicími nástroji, který opakovaně prošel 

městem.  

V pátek 8. června to byla: „Opička Žofka“ (oddělení herectví); „Bohemian Comedy“ 

(písně Queen – oddělení rock zpěvu); „Zásek“ (oddělení herectví); „O princezně, která 

ráčkovala“ (oddělení muzikálu); „West Side Story“ (oddělení muzikálu); „Miluji tě, ale“ 

(oddělení muzikálu); „Pomáda“ (oddělení muzikálu); „Kytarový koncert“ (oddělení strunných 

nástrojů); „Poutníci do Mekky“ (oddělení klasického zpěvu); „Pop koncert“ (oddělení pop 

zpěvu); „Big Band koncert“ (oddělení jazzu); „Tribute Movie Show“ (oddělení tance a popu); 

„Kytarový koncert a workshop“ (oddělení strunných nástrojů); „Flétnový koncert“ (klasická 

oddělení); „Komorní nokturno“ (klasická oddělení); „Ave Maria“ (koncert studentů 

klasických oddělení – kostel sv. Jana Křtitele v 18:00 hodin); „Rozjímání s mistry baroka“ 

(koncert studentů klasických oddělení – kostel Československé církve evangelické 

v 19:00 hodin) a samozřejmě nechyběl opakovaný průvod s bicími nástroji městem (oddělení 

bicích nástrojů).  

Program obou dnů byl opravdu velice pestrý a „na své“ si tak přišli všichni – děti, 

teenageři i všechny věkové kategorie dospělých. K pohodové atmosféře přispělo také to, že 
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zájemci mohli své vybrané pořady navštěvovat na různých místech, takže se dá říci, že naše 

město po oba tyto dny „bylo zasvěceno a žilo hudbou a divadelními vystoupeními“. 

 

„Deštivé dny“ 
Herci Divadla Ungelt Praha – Richard Krajčo a David Švehlík – předvedli v sále Hankova 

domu v úterý 12. června 2018 americké drama o přátelství, ale současně i kriminální příběh 

dvou přátel, Dennyho a Joeye, kteří své dětství trávili na chicagském předměstí a nyní jsou 

parťáky u chicagské policie. 

Hra amerického dramatika Keitha Huffa se v současnosti s úspěchem hraje na jevištích 

amerického kontinentu i v Evropě. Inspirována byla mimo jiné i hrůzným případem z roku 

1991, kdy dva strážníci ve městě Milwaukee nedostatečně vyhodnotili situaci, k níž byli 

přivoláni, a nechali zdrogovaného mladíka na pospas kanibalovi a jednomu z nejhorších 

sériových vrahů devadesátých let. 

Divadelní drama končí masakrem, po kterém Denny spáchal sebevraždu a o jeho 

rodinu se hodlá postarat Joey. Cítí se k tomu povolán, i když vše, co předcházelo, hodlá 

poněkud sobecky a také z pudu své psychické sebezáchovy vytěsnit… 

Začátek představení byl od 19:00 hodin, vstupné 450, 470 a 490 Kč. 

 

Marek Zvolánek – trubka, Pavel Svoboda – varhany 
Kostel sv. Jana Křtitele byl ve čtvrtek 14. června 2018 od 19:00 hodin místem koncertu dvou 

výjimečných osobností mladé generace umělců.  

Vstupné na 453. koncert Klubu přátel hudby bylo 130 Kč. 

 

„Rozmarný večer“ 
„Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastný.“ Kdo z nás by neznal tuto větu, která 

v české literatuře patří ke klasice.  

Herci Kašpar Divadla v Celetné sehráli ve čtvrtek 21. června 2018 v sále Hankova 

domu divadelní představení, jehož předlohou bylo „Rozmarné léto“ – humoristická novela 

českého spisovatele Vladislava Vančury z roku 1926. Diváky zavedli do Krokových Varů na 

říční plovárnu Antonína Důry, na představení potulného kouzelníka Arnoštka i do hospody 

„U čtrnácti pomocníků“, kde se mohli stát svědky událostí, které nikdo nečekal… Večer plný 

písní a scének ze slavné letní komedie českého klasika a svérázná vančurovská atmosféra tak 

návštěvníkům umožnily strávit příjemný večer.  

Hráli Jan Potměšil, Jitka Nerudová, Irena Kristeková, Tomáš Stolařík, Jan Zadražil, 

Eliška M. Boušková, Miloslav Tichý, Jakub Špalek a Zdeněk Dočekal. Začátek představení 

byl v 19:00 hodin, vstupné 320 a 340 Kč, hra v předplatném. 

Zdroj: Městské kulturní zařízení Hankův dům Dvůr Králové nad Labem 

 

Městské muzeum 
„Století techniky aneb malá domácí technika“ 
Vernisáž v pátek 8. června zahájila v 17:00 hodin ve Špýcharu 

zajímavou výstavu „Století techniky aneb malá domácí technika“, která návštěvníky 

seznámila s dobou, kdy úklid, příprava jídla, práce na počítači, telefonování a další činnosti 

nebyly zdaleka tak jednoduché jako v dnešní době. 

Ve 20. století se technická odvětví začala rychle rozvíjet, a to především díky 

elektrifikaci ve všech základních podobách. S tím souvisel i nástup průmyslově vyráběných 
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elektrospotřebičů. Objevily se novinky, které měly značně ulehčit namáhavé domácí práce, ať 

již se jednalo o sporáky, žehličky, vysavače, pračky – nebo zpříjemnit život či usnadnit 

například kancelářské práce – rádia, magnetofony, počítače, psací stroje atd. 

Návštěvníci si mohli prohlédnout domácnost první republiky, či její podobu 

v 50. a 70. letech 20. století, obdivovat holičskou oficínu včetně historických sušáků vlasů, 

které byly předmětem dohadů mnohých z nich „jak to vlastně fungovalo“, vybavení 

fotoateliéru a další zajímavosti. 

Vernisáž zahájilo hudební vystoupení a průvodní slovo autora výstavy 

v přednáškovém sále Špýcharu i ředitelky muzea, která ve svém projevu poděkovala řadě 

královédvorských občanů, kteří na výstavu zapůjčili „exponáty“ ze svých domácností 

a chalup. Poté se návštěvníci, kterých se přes nezvykle „úděsné vedro“, panující v ulicích 

našeho města, sešlo velké množství, odebrali do prvního poschodí, aby se rázem přenesli 

o desítky let zpět – do doby svého mládí, či života svých rodičů a prarodičů. 

Veřejnosti byla výstava zpřístupněna od soboty 9. června až do neděle 2. září 2018, 

vstupné 20 a 40 Kč. 

 

„Řemesla z ohně zrozená“ 
Netradiční výstavu připravilo naše muzeum ve spolupráci se Střední školou řemeslnou 

z Jaroměře. Od pondělí 11. do středy 27. června 2018 na ní ve výstavním sále ve Staré radnici 

představilo práce studentů školy v oboru umělecký kovář a keramik. 

Vstupné 15 a 30 Kč, výstava byla přístupná od úterý do pátku od 9:00 do 12:00 a od 

13:00 do 16:00 hodin a v sobotu a v neděli od 13:00 do 16:00 hodin. 

 

Koncert Evy Dykovské 
Klavír, kytara, kontrabas, různorodá hudba od klasiky (J. S. Bach, Ludwig van Beethoven), 

přes jazz, blues či pop. To vše zaznělo na koncertě královédvorské zpěvačky Evy Dykovské 

a jejích hostů. Koncert se konal ve čtvrtek 14. června od 18:00 hodin v přednáškovém sále 

Špýcharu, vstupné 50 Kč.  

 

Koncert absolventů a učitelů ZUŠ R. A. Dvorského 
Další koncert si v přednáškovém sále Špýcharu mohli milovníci hudby vychutnat v pátek 

15. června 2018 od 18:00 hodin. Představili se na něm Michal Hroch, Libuše Flečková – 

klavír, Anna Flečková – zpěv a Marek Iglo – klavírní doprovod. V programu zazněly nejen 

skladby pro čtyři ruce pro jeden i dva klavíry, ale také písně a árie českých a světových 

autorů. Vstupné zdarma. 

 

Háčkování v muzeu 
Také v letošním roce mohli nadšenci a milovníci ručních prací navštívit v sobotu 23. června 

2018 od 14:00 do 18:00 hodin prostory královédvorského muzea se svými háčky, jehlicemi 

a klubíčky a pochlubit se svými „výtvory“, načerpat nové zkušenosti a inspiraci, či přijít „jen 

tak – na kus řeči“. Vstupné zdarma, akce byla volně přístupná všem, kdo o ní projevili zájem. 

 

„Koupě Nového lesa“ 
Divadelní představení Filipa Pýchy o tom, jak královédvorští radní prodali hraběti Šporkovi 

pozemek, na kterém později vznikl unikátní Braunův Betlém, se v přednáškovém sále 

Špýcharu konalo v neděli 17. června 2018 od 17:00 hodin. Vstupné dobrovolné. 

Zdroj: Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem 
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Městská knihovna Slavoj 

Bazar knih 
Již tradičně si milovníci literatury mohli ve všední dny od pátku 

1. června až do pondělí 30. července vybrat v prostoru dvorku 

knihovny beletrii a naučnou literaturu, vyřazenou z knihovních 

fondů, a za „mírný peníz“ si ji u obsluhy v oddělení pro dospělé a v literární čajovně zakoupit 

a odnést do své soukromé knihovny. 

 

„Škola naruby aneb ani jeden den bez čtení“ 
Od pondělí 4. do pátku 15. června 2018 se v knihovně uskutečnilo vyhodnocení čtenářských 

deníčků – projekt, ve kterém byly kromě čtení prioritou také příjemně strávené chvíle dětí 

s jejich rodiči a prarodiči. Odměnou všem zúčastněným byla tentokrát knížka s názvem 

„Bráchova bota“, autorky Evelíny Koubové, vydaná v rámci projektu „Už jsem čtenář – 

Knížka pro prvňáčka“. Na akci byla nutná osobní nebo telefonická rezervace. 

 

Záhada hlavolamu 
Kultovní „Záhada hlavolamu“ Jaroslava Foglara čekala na děti ve věku od sedmi let v sálku 

knihovny, v rámci další „Pohádkoterapie“, v pátek 8. června od 13:45 hodin. Vstupné zdarma.  

 

Základy první pomoci 
Zážitkový kurz, zaměřený na život ohrožující stavy a jejich řešení, vedený v malých 

skupinkách s individuální péčí, nabídla knihovna zájemcům ve čtvrtek 14. června 2018. 

Uskutečnil se v sálku knihovny od 16:00 do 20:00 hodin, pořadatelem byla Společnost Safres 

Group, s. r. o., cena kurzu 600 Kč. Absolventi obdrželi certifikát. 

Zdroj: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem  

 

ŠKOLSTVÍ 

Reformy ve školství přinesou řadu změn 
Poslanecká sněmovna na svém zasedání v pátek 29. června 2018 rozhodla o odložení reformy 

financování regionálního školství o rok. Reforma tak sice začne naplno platit až od ledna 

2020, k některým dílčím změnám ale dojde již v příštím roce.  

V rámci reformy financování by školy již neměly dostávat peníze podle počtu žáků, 

ale podle rozsahu výuky a odučených hodin. Nový systém financování by měl být 

spravedlivější a měl by zohlednit rozdíly ve velikosti a oborové struktuře škol v krajích. 

Rozložení reformy do dvou let podpořil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga 

na základě požadavku ředitelů škol, kteří žádali o to, aby měli možnost si před plnou změnou 

systému reformu vyzkoušet.  

Již od září 2019 tak dostanou školy peníze navíc na dělení vyučovacích hodin, od 

ledna 2020 pak bude reforma spuštěna naplno. Rozpočet na příští rok přitom počítá s výdaji 

na část změn souvisejících s reformou financování, kromě dělení hodin také na vyrovnání 

mezikrajových rozdílů mezi školami a překryvy učitelek v mateřských školách. Mateřské 

školy nebudou také muset od roku 2020 povinně přijímat dvouleté děti, jejichž rodiče o to 

projeví zájem. Zákon dosud ukládá zřizovatelům, aby pro tyto děti vytvořili kapacity 

mateřských škol až do výše sto procent. V dnešní době již 45 000 dětí mladších tří let 
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předškolní zařízení navštěvuje, je to ale dáno kapacitou těchto zařízení a zralostí dítěte. 

Plošný pokyn, aby byly vytvořeny, bez ohledu na projevený zájem rodičů, ve všech regionech 

a ve všech spádových oblastech kapacity pro dvouleté děti až do výše sto procent, je, dle 

vyjádření ministra školství, příliš drahý a v praxi se v některých oblastech i minul účinkem. 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

 

MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Zápisy dětí do mateřských škol 
V měsíci květnu se v obou mateřských školách, jejichž zřizovatelem je město, i v jejich 

pobočkách, konaly zápisy dětí pro školní rok 2018/2019. 

V roce 2017 měli rodiče poprvé povinnost přihlásit své dítě, které dosáhlo věku pěti 

let, k předškolnímu vzdělávání. V letošním roce se tato povinnost týkala 149 dětí, které se 

narodily mezi 1. zářím 2012 a 31. srpnem 2013 a které mají trvalé bydliště v našem městě. Na 

základě údajů z evidence obyvatel tak bylo zjištěno, že k zápisu se nedostavilo 22 dětí a odbor 

školství v současné době zjišťuje důvody, proč jejich rodiče tuto svoji povinnost, vyplývající 

ze zákona, nesplnili. 

K zápisům do MŠ Drtinova a do MŠ Elišky Krásnohorské, včetně jejich odloučených 

pracovišť, přišlo celkem 140 dětí (někteří rodiče absolvovali zápis v obou zařízeních). 

Z tohoto počtu nakonec bylo přijato do obou škol a jejich poboček celkem 130 dětí, vyhověno 

nebylo pouze žádostem rodičů, kteří nesplnili zákonnou povinnost, kterou podle „Školského 

zákona“ je očkování dítěte. Do předškolních zařízení se tedy dostaly i všechny dvouleté děti, 

o jejichž umístění měli rodiče zájem a kterých bylo celkem třicet osm. V obou mateřských 

školách tak vznikají méně početné třídy pro nejmenší děti, ve kterých jsou pro ně vytvořeny 

specifické podmínky. Ředitelky mateřských škol v uplynulém období na financování těchto 

tříd úspěšně využívaly dotační prostředky z Operačního programu Věda výzkum, vzdělávání 

MŠMT, ze kterého se, mimo jiné, podařilo čerpat prostředky pro chůvy ke skupinám těchto 

nejmladších dětí.  O prostředky ze stejného dotačního titulu žádají mateřské školy i na další 

období, tj. na příští dva roky. 

Pro školní rok 2018/2019 tak: 

MŠ Drtinova (včetně jejích poboček) bude navštěvovat 200 dětí. V MŠ Drtinova, kde sídlí 

ředitelství, byly otevřeny dvě třídy; dvě třídy byly rovněž otevřeny v každé z jejích poboček – 

tj. v MŠ Dvořákova, Roháčova a v MŠ Lipnice. Jedna třída pak byla otevřena v pobočce 

v MŠ Žireč. V polovině června byla ještě dvě volná místa pouze na pracovišti v Lipnici a čtyři 

místa byla volná v MŠ Žireč. 

MŠ E. Krásnohorské (včetně jejích poboček) bude navštěvovat celkem 240 dětí, kapacita 

činí 244 dětí, některá řízení o přijetí dítěte však nebyla ještě ukončena. V MŠ Elišky 

Krásnohorské, kde sídlí ředitelství, bylo otevřeno pět tříd; v její pobočce – v MŠ Slunečná I. 

byly otevřeny dvě třídy – v MŠ Slunečná II. byly otevřeny čtyři třídy, z toho dvě speciální, 

a v MŠ Verdek byla otevřena jedna třída. 

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

 

Soukromá předškolní zařízení 
V našem městě existují ale i předškolní zařízení, která nebyla, dle zákona o obcích a dle 

„Školského zákona“, zřízena městem Dvůr Králové nad Labem. 
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Jedná se o soukromé předškolní zařízení Emilka (jehož zřizovatelem je „Spolek péče 

o rodinu“), které vede paní Staňková a které ve školním roce 2018/2019 zahájí druhý rok své 

činnosti. 

Nově pak bude ve Dvoře Králové nad Labem působit v areálu Nový svět od 

nadcházejícího školního roku mini školka Luční koníci. Povede ji Daniela Hoblová a od září 

ji budou navštěvovat čtyři děti ve věku od tří do šesti let.  

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

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Počty prvních tříd v základních školách 
V základních školách bude v našem městě ve školním roce 2018/2019 otevřeno sedm prvních 

tříd, které bude navštěvovat 168 dětí. Zápisy dětí se konaly již na začátku dubna. Dostavilo se 

k nim 199 dětí – pro 31 z nich požádali rodiče o odklad povinné školní docházky.  

‐ ZŠ 5. května přivítala u zápisu 38 dětí, otevřena bude jedna první třída (pět dětí má 

odklad); 

‐ v ZŠ Podharť bylo u zápisu 43 dětí, škola otevře dvě první třídy (odklad má sedm 

dětí); 

‐ v ZŠ Schulzovy sady přišlo k zápisu 77 dětí, škola otevře tři první třídy (odklad má 

devět dětí);  

‐ do ZŠ Strž se dostavilo 41 dětí, otevřena bude jedna první třída (o odklad bylo 

požádáno u deseti dětí).  

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

 

Základní škola Schulzovy sady 
Nové herní prvky u ZŠ Schulzovy sady 
Na konci roku 2017 vyhlásil odbor rozvoje, investic a správy majetku 

Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem výběrové řízení na menší 

investiční akci, jejímž cílem byl nákup a instalace dvou herních sestav 

v prostoru u ZŠ Schulzovy sady, zimní počasí však bohužel neumožnilo nainstalovat tyto 

herní prvky již v loňském roce. Po konzultacích s vedením školy, které herní prvky by do 

vymezených prostor byly nejvhodnější, bylo vyhlášeno výběrové řízení a z došlých nabídek 

byla vybrána nabídka společnosti FLORA SERVIS,  s. r. o. V současné době jsou již obě 

herní sestavy nainstalovány a slouží svým malým uživatelům. 

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

 

Soutěž nakladatelství Lingea  
Žáci 7. B ZŠ Schulzovy sady se zúčastnili soutěže ve tvorbě anglických prezentací na zadaná 

témata, kterou pořádalo nakladatelství Lingea, s. r. o., Brno. V kategorii „B“, určené pro žáky 

druhého stupně základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií obsadili dva z žáků 

3. místo a vedle věcných cen v podobě produktů nakladatelství Lingea (dle vlastního výběru 

v hodnotě 500 Kč) získali pro školu i roční on-line licenci programu Study – angličtina. 

Zdroj: ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem a Lingea, s. r. o., Brno  
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Základní škola Strž 
V knížce bude i pohádka královédvorských autorů 
Bambini litera Praha vypsala také v letošním roce soutěž, určenou pro děti 

z prvních stupňů základních škol, které baví psát. Vybídla v ní však nejen 

děti, ale i jejich rodiče a prarodiče, aby společně napsali pohádkový příběh. Téma již třetího 

ročníku soutěže bylo „Přátelství“, ať již mezi lidmi, zvířaty nebo hračkami. Ze všech 

příspěvků pak odborná porota vybrala ty nejlepší, které budou vydány v bohatě ilustrované 

knížce. 

Soutěže se z našeho města zúčastnila také ZŠ Strž, a to hned třemi příspěvky. Aneta 

Erbenová, žákyně 3. B, popsala kamarádství hrošíka Cvalíka a žirafy Kebulky, dvou obyvatel 

horké Afriky. Nela Ježková z 5. A v příběhu „Tajemství obrazu“ ukázala sílu přátelství mezi 

trpaslíkem Kubou a myšákem Hugem. Do soutěže se zapojila také jedna z učitelek, která 

sestavila krátký příběh bez konce, který se žáci Daniel Havel, Tomáš Boura a Denisa 

Krákorová rozhodli dopsat na základě svých nápadů. Vznikla tak pohádka s názvem „Jak se 

z levé ponožky stala pravá kamarádka“. 

Porotě se sešlo téměř 600 příspěvků, z nichž nejprve vybrala 70 a následně svůj výběr 

ještě zúžila na pouhých dvacet. K velké radosti i překvapení malých královédvorských 

„spisovatelů“ byla mezi nimi také pohádka „Jak se z levé ponožky stala pravá kamarádka“.  

Vítězná dvacítka pohádek „od dětí pro děti“ se dočká knižní podoby, všechny děti, 

které se soutěže zúčastnily, obdrží certifikáty a tuto knížku s krásnými ilustracemi, která vyjde 

1. září 2018. Autogramiáda s autory vítězných pohádek se uskuteční 2. září 2018 v zahradě 

Corso Court v Karlíně. Výtěžek z prodaných knížek bude, tak jako v předchozích ročnících, 

věnován na dobročinné účely.  

Zdroj: ZŠ Strž Dvůr Králové nad Labem a „Bambini litera 2018“  
 

Kroužek logických her  
Již druhým rokem mají žáci ZŠ Strž možnost navštěvovat kroužek logických her, na kterém 

řeší různé kvízy, hádanky, zajímavé logické úlohy a hrají deskové hry, které podporují 

spolupráci, logické myšlení a taktiku. Součástí činnosti kroužku jsou i návštěvy zajímavých 

míst, jako je Muzeum papírových modelů, Muzeum stavebnice Merkur v Polici nad Metují, 

IQpark v Liberci, návštěva laboratoří královédvorské SŠIS apod. Závěr letošního školního 

roku pak patřil návštěvě akce, pořádané Univerzitou Hradec Králové, „Hrajme si i hlavou“ 

a hradecké elektrárny Hučák.  

 

Konference k projektu „Mládež za udržitelný život“ 
V závěru školního roku se žáci ZŠ Strž zúčastnili konference „Mládež za udržitelný život“, 

která se konala v Praze. Účast na tomto setkání byla vyvrcholením celoroční práce na projektu 

venkovní učebny, na kterém se podíleli především žáci 8. tříd, za podpory Střediska 

ekologické výchovy Sever.  

Účastníci konference se v Praze sešli nejprve v Informačním centru OSN, kde je 

čekala prezentace „Centra“. Poté na Staroměstském náměstí navštívili Skautský institut, kde 

v menších skupinkách plnily nejrůznější úkoly a vymýšleli návrhy na zvelebení náměstí 

fiktivní obce. Na závěr dne je pak čekalo ubytování na vysokoškolské koleji Volha na 

Chodově. 

Sobotní dopoledne patřilo prezentacím projektů jednotlivých škol z celé České 

republiky. Žáci při nich předváděli, jak zvelebili své město či obec, vybudovali naučnou 

stezku, venkovní posilovnu, opravili autobusovou zastávku apod., mezi prezentacemi 

samozřejmě nechyběla ani prezentace venkovní učebny ZŠ Strž, originálního a zajímavého 

projektu, který zaujal i ostatní účastníky. Díky projektu získali žáci při jejím vytváření 
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možnost sami rozhodovat o tom, jak naloží s poskytnutou dotací, a zároveň si i uvědomili, „že 

nic není zadarmo“. Venkovní učebna začne žákům školy sloužit v září. 

Zdroj: ZŠ Strž Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní škola Podharť 
Altán pro nemocnici  
Žáci ZŠ Podharť již delší dobu navštěvují oddělení následné péče Městské 

nemocnice a v rámci etického projektu „Extra třída“ zajišťují pro zdejší 

klienty kulturní program. Tak se také zrodil nápad, že by pro obyvatele 

oddělení následné péče a pacienty nemocnice mohli vytvořit oddychový koutek. S nápadem 

se škola obrátila na vedení nemocnice, které tento návrh uvítalo, a žáci 7. A třídy tak následně 

vytvořili altán. Slavnostní předání se uskutečnilo ve středu 27. června, pásku přestřihl ředitel 

nemocnice, Ing. Miroslav Vávra. 

Zdroj: ZŠ Podharť Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní umělecká škola R. A. Dvorského 

Komořinka účinkovala ve Velkém Vřešťově 
Akordeonový soubor „Komořinka“, pod vedením Markéty Mikulkové, 

vystoupil v sobotu 2. června 2018 od 14:00 hodin jako host v programu 

dechové hudby Podzvičinka ve Velkém Vřešťově. 

 

Taneční obor se představil na Dětském dnu v Libotově 
Mažoretky Anabel III. se divákům představily na Dětském dnu v Libotově rovněž v sobotu 

2. června, tentokrát ale od 13:00 hodin.  

 

Akordeonový koncert 
V úterý 5. června se v 18:00 hodin v sále školy uskutečnil koncert akordeonového oddělení, 

na kterém pod vedení Markéty Mikulkové a Jana Prouzy vystoupili žáci se sólovým 

programem, v průběhu koncertu zazněly i skladby v podání akordeonového souboru 

„Komořinka“. 

 

„1. absolventský koncert“ 
Na „1. absolventském koncertu“ se v sále Špýcharu městského muzea představili zpěváci 

Ester Zvárová a Jan Šturm, ve hře na klavír Barbora Dohnalová a ve hře na violoncello Eliška 

Pecnová. Koncert se konal ve čtvrtek 7. června 2018 od 18:00 hodin. 

 

Postupové a závěrečné zkoušky 
Během celého týdne – od pondělí 11. do pátku 15. června 2018 – probíhaly v základní 

umělecké škole postupové a závěrečné zkoušky žáků. 
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„2. absolventský koncert“ 
Na druhém absolventském koncertě vystoupili v sále školy v úterý 12. června od 18:00 hodin 

žáci dechového oddělení – Olga Škrabánková ve hře na pozoun, Nikolas Erben ve hře na 

klarinet, Vojtěch Hojný ve hře na saxofon a Květa Bergerová ve hře na příčnou flétnu. Jako 

host doprovodil absolventy Crazy Band. 

 

„3. absolventský koncert“ 
Dva kytaristé – Václav Darvaš a Jan Všetečka – se představili posluchačům na svém koncertě 

v sále školy ve čtvrtek 14. června od 18:00 hodin. Po jejich vystoupení zahrál na zobcovou 

flétnu další z absolventů – Dominik Totka – na keyboard Klára Plecháčová a v podání 

Markéty Duškové si posluchači vyslechli skladby pro akordeon. 

 

Koncert bývalých žáků a učitelů ZUŠ 
Ve „šňůře“ koncertních vystoupení nechybělo ani vystoupení bývalých žáků a učitelů školy 

v prostorách Špýcharu královédvorského muzea. Uskutečnilo se v pátek 15. června 2018 od 

18:00 hodin a zazněly na něm skladby pro čtyři ruce pro jeden i dva klavíry a písně a árie 

českých a světových autorů. V programu vystoupili Anna Flečková – zpěv; Libuše Flečková – 

klavír; Michal Hroch – klavír a Marek Iglo – klavírní doprovod. 

 

„Baroko naoko“ 
Školní kapela „Silmaril“ pod vedením Jana Prouzy zahrála v areálu Kuksu v sobotu 

16. června skladby z období baroka ve vlastní úpravě a za podpory elektrických 

a elektronických nástrojů. S barokními skladbami se představil také „Plechband“ pod 

vedením Nikoly Šimkové, „Školní orchestr“ pod taktovkou Stanislava Bihariho a kytarový 

soubor Michala Koudelky, v dobových kostýmech vystoupil a zahrál soubor Flauti Dolci 

Vlasty Siřišťové. Vystoupení, která návštěvníky přenesla do období Šporkových slavností – 

tedy do období baroka, si mohli vychutnat v době od 9:00 do 17:00 hodin. 

 

„Komořinka“ a mažoretky Anabel II v Horní Brusnici 
U příležitosti „Dne obce“ vystoupil v sobotu v odpoledních hodinách v Horní Brusnici 

královédvorský akordeonový soubor „Komořinka“ pod taktovkou Markéty Mikulkové 

a v 16:00 hodin předvedly své umění i mažoretky Anabel II pod vedením Terezy Rejlové. 

 

Vernisáž výstavy „Na cestě k moři“ 
Vernisáž v pořadí již třetí výstavy žákovských prací výtvarného oboru na téma „Na cestě 

k moři“ (z cyklu „Na cestě k vodě“) se uskutečnila v galerii Otto Gutfreunda v úterý 

19. června 2018 od 17:00 hodin. Výstava bude probíhat nejen během prázdnin, ale i první 

týden v září, takže ji návštěvníci mohou navštívit až do pátku 7. září 2018. 

 

Malý koncert dechařů 
Sál Špýcharu městského muzea byl ve čtvrtek 21. června 2018 v 17:00 hodin místem, kde se 

uskutečnil koncert žáků na dechové žesťové nástroje ze třídy Vladimíry Matuškové a Nikoly 

Šimkové. 
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Mažoretky u hasičů 
Mažoretky Anabel II vystoupily v sobotu 23. června ve 14:00 hodin na akci v Borovnici 

a mažoretky Anabel III a nejmenší mažoretky MaKy v 17:00 hodin na akci ve Verdeku. 

 

Přípravná hudební výchova 
V řadě školních vystoupení nechybělo ani vystoupení nejmladších žáků hudebního oboru 

z přípravné hudební výchovy. Konalo se v sále školy v pondělí 25. června od 16:00 hodin 

a každý z žáků na něm zahrál na hudební nástroj a v doprovodu malého instrumentálního 

souboru pak všichni společně svým posluchačům i zazpívali. 

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

 

STŘEDNÍ ŠKOLY 

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 
Druhé kolo výběrového řízení na místo ředitele školy 
Šestileté funkční období současného ředitele královédvorského gymnázia, 

PhDr. Ing. Petra Mináře, Ph.D. et Ph.D., skončí 31. července 2018. Rada 

Královéhradeckého kraje, který je zřizovatelem tohoto školského zařízení, proto dle nového 

„Školského zákona“ vyhlásila na místo ředitele příslušné konkurzní řízení. Přihlásili se do 

něho dva kandidáti, konkurzní komise však nevybrala žádného z nich.  

Rada proto vypsala druhé kolo výběrového řízení a 11. června 2018 pro toto kolo 

schválila i příslušnou komisi, ve které, mimo jiné, také zasednou zástupci našeho města 

a Školské rady královédvorského gymnázia. Svoji přihlášku do druhého kola výběrového 

řízení na místo ředitele gymnázia pak zájemci mohli podávat do čtvrtka 21. června 2018 do 

12:00 hodin. 

 

Škola naplnila první ročníky obou typů studia 
Královéhradecký kraj jako zřizovatel středních škol dlouhodobě usiluje o zefektivnění jejich 

financování. Jedním z kritérií jejich dalšího „fungování“ je tak i naplněnost jednotlivých tříd. 

U škol, které mají s naplněností dlouhodobější problémy, hrozí omezení počtu jejich tříd, 

jejich sloučení s dalšími středními školami v blízkém okolí, nebo dokonce jejich zrušení. 

V roce 2013 hrozila tato opatření také královédvorskému gymnáziu, kraj uvažoval 

o sloučení školy se zdejší Střední školou informatiky a služeb a zároveň i o zrušení šestiletého 

studia, které na škole nebylo dlouhodobě zcela naplněno. Díky intervenci a petici rodičů 

a finanční podpoře školy místní firmou Juta, nakonec kraj od svého záměru upustil. 

V současnosti tak má škola šest tříd šestiletého a čtyři třídy čtyřletého studia. V novém 

školním roce 2018/2019 by do prvních tříd šestiletého studia mělo nastoupit třicet žáků a do 

čtyřletého studia, ve kterém se uskutečnila dvě kola přijímacího řízení, dvacet devět studentů. 

Zdroj: Gymnázium Dvůr Králové nad Labem a Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
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Střední škola informatiky a služeb 

Dvůr Králové nad Labem 
Škola je „fakultní školou“ Univerzity Pardubice 

Pondělí 18. června 2018 se významným způsobem zapsalo do historie školy. Tento den totiž 

její zástupci převzali na Univerzitě Pardubice memorandum, na základě kterého byl SŠIS 

propůjčen titul „Fakultní škola Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice“, který 

pardubická univerzita propůjčuje vybraným, mimořádně kvalitním středním školám. 

Spolupráce obou škol má velký význam při přípravě budoucích učitelů, v rámci 

podpory mimořádně talentovaných žáků i v rámci celoživotního vzdělávání pedagogů. 

Pedagogové SŠIS získají možnost svého dalšího profesního rozvoje na odborných seminářích, 

pořádaných Univerzitou Pardubice, seznámí se s novými trendy v chemii a příbuzných 

disciplínách i s výsledky vědecko-výzkumné činnosti univerzity. Spolupráce bude rozvíjena 

také v oblasti podpory talentovaných žáků SŠIS, kteří se budou moci zapojit do SOČ 

(Středoškolské odborné činnosti) nebo do Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež 

AMAVET. Pedagogové univerzity pro žáky SŠIS připraví také zajímavá výzkumná témata 

a stanou se vedoucími jejich prací. 

 

Prvenství školy v oblasti penetrace webu  
Královédvorská SŠIS je první školou v Královehradeckém kraji, která svým žákům nabízí 

pravidelné kurzy v oblasti penetrace webu. Jedná se o metodu, která hodnotí zabezpečení 

systémů a aplikací a provádí simulaci různých útoků, která daný systém nepoškodí, ale 

naopak v něm odhalí chyby. Cílem těchto testů je zajištění bezpečnosti systémů a co největší 

zmenšení možnosti jejich napadení. Do projektu se škola zapojila ve spolupráci s firmou 

AARTKOM. 

V současné době se skupina nadaných žáků z druhého a třetího ročníku – obor 

informačních technologií – věnuje penetraci 67 webových stránek středních škol v celém 

Královehradeckém kraji. Informace o penetraci webových stránek byly předány i na 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nebo na Úřad vlády a na obou úřadech se 

setkaly s pozitivními ohlasy. V současné době probíhá jednání v této věci s Prahou 10. 

Zdroj: SŠIS Dvůr Králové nad Labem 

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Dům dětí a mládeže Jednička 
„Dětský den“ na Tyršově koupališti 
V pátek 1. června 2018 se Tyršovo koupališti od 8:30 do 12:00 hodin zaplnilo 

dětmi slavícími „Den dětí“. Do oficiálního zahájení jich branami prošlo více 

než osm set a další stále přicházely.  

Program zahájily v 8:30 hodin mažoretky Tweety z DDM Jednička, následovány žongléry ze 

skupiny OOPS, kteří předvedli jednoduché triky i cirkusová čísla. V interaktivní ukázce 

s názvem „Dotkni se křídel“ se děti mohly blíže seznámit s cvičenými dravci, nebo si pohladit 

mládě kuny. Milovníci zvířat si vyzkoušeli i canicross, nebo králičí HOP. Stanoviště 

královédvorské městské policie a Self Defence Teamu nabízela ukázky policejní práce, 

výstroje, výzbroje a sebeobrany. Nechyběly ani lanové překážky, malování na obličej, 
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tetování, kadeřnický salon, výroba domácí limonády, IQ koutek, bublinárium, skákací hrad, 

šlapací auta, výroba odznaků a stanoviště historického šermu, ale i soutěžní stanoviště, kde 

děti za splněné úkoly sbíraly razítka, která pak směňovaly za drobné ceny. Nejoblíbenějšími 

aktivitami byly střelba z luku mezi kulisami z příběhu Robina Hooda, Angry birds a minigolf. 

„Den dětí“ pro děti z královédvorských základních a mateřských škol zorganizoval 

Dům dětí a mládeže Jednička a město Dvůr Králové nad Labem. Technické služby města 

zapůjčily areál koupaliště a SŠIS Dvůr Králové nad Labem uvolnila z výuky téměř šedesát 

studentů, kteří na jednotlivých stanovištích pomáhali celou akci zajišťovat. K dobré náladě 

hrál DJ Furat, moderoval Josef Mádle, herec a reportér TV Prima. 

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

upravila kronikářka 

 

Okresní kolo „Poznávání přírodnin“ 
V pondělí 4. června se do ZŠ Schulzovy sady sjela více než stovka žáků a studentů, kteří zde 

změřili své znalosti z oblasti botaniky a zoologie. Nebylo lehké určit správné názvy padesáti 

rostlin a padesáti živočichů, přesto soutěžící prokázali ve většině případů vynikající znalosti. 

Pro tři nejlepší v každé kategorii byly připraveny zajímavé ceny, na ty, kteří postoupili, čeká 

ve středu 20. června v Hradci Králové na Biskupském gymnáziu krajské kolo soutěže. 

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

upravila kronikářka 

 

Závěrečná akademie 
Konec školního roku byl již tradičně oslaven „Závěrečnou akademii“ na zahradě DDM. 

Konala se v pátek 1. června a vystoupení flétnistů, klavíristů, kytaristů, mažoretek, 

nejmenších z kroužku „Hrajeme si s písničkou“ a Baby dance či z kroužku MTV dance si 

přišlo vychutnat velké množství diváků. 

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

upravila kronikářka 

 

Pohádkové putování 
17. ročník „Pohádkového putování“ – turistického pochodu pro děti a rodiče s dětmi – se 

uskutečnil v sobotu 9. června 2018. Start byl od 9:00 do 11:00 hodin, trasa pochodu doznala 

oproti loňskému ročníku změnu a byla i o něco kratší. Bylo na ní pět zastavení s drobnými 

úkoly – u podharťského rybníka se účastníci setkali s vodníkem a s jeho ženou, Popelce 

pomohli přebírat fazole a hrách, u klauna házeli kroužkem na cíl, u myslivce s Červenou 

Karkulkou přecházeli po laně „nad vlkem“ a poslední kontrolou byl rytíř na velké křižovatce 

nad nemocnicí. Pěkné počasí přilákalo 115 soutěžících, kteří obdrželi nejen diplomy, ale v cíli 

si na připraveném ohni mohli opéci i špekáčky. 

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

kronikářka 

 

Sportovní hry pro MŠ 
Ve spolupráci s městem, SŠIS a s královédvorským gymnáziem připravil DDM na středu 

6. června 2018 na královédvorském stadionu 3. ročník sportovně-zábavného dopoledne pro 

děti z mateřských škol ze správního obvodu Dvůr Králové nad Labem.  

Děti si tak mohly vyzkoušet tradiční i méně známé sportovní disciplíny, např. hod 

oštěpem, běh, skok do dálky, ale i mölkky, kroket, skákání v pytli atd. 
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„Bejby olympiáda“ 
Sportovního klání „Bejby olympiáda“ se v úterý 12. června v DDM Jednička zúčastnily děti 

z MŠ Slunečná, MŠ Roháčova, MŠ Juta, MŠ Drtinova, z MŠ Horní Brusnice 

a z DS Mateřinka. Olympiádu zahájil slavnostní nástup s olympijskou hymnou, loňští 

vítězové – MŠ Slunečná – podpálili olympijský oheň a všichni společně pronesli olympijský 

slib. Na nedalekém dopravním hřišti pak všechny čekala rozcvička a soutěže ve skoku 

dalekém z místa, v hodu na koš, v běhu na dvacet metrů na překážkové dráze, v kroketu 

a v hodu do dálky. Vítězství si vybojovala MŠ Roháčova, „v patách“ s loňskými vítězi – 

MŠ Slunečná – a na 3. místě se umístila MŠ Juta.  

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

upravila kronikářka 

 

Mateřské centrum Žirafa 
Raná péče na Královédvorsku 
Mateřské centrum Žirafa ve spolupráci s královédvorským odborem školství, 

kultury a sociálních věcí uspořádalo v pondělí 11. června 2018 od 9:30 hodin v MC Žirafa 

besedu na téma „Raná péče“. Účastníci se tak dozvěděli o tom, že posláním služby rané péče 

je podpora rodin a podpora vývoje dítěte raného věku (od narození do věku sedmi let) 

s ohroženým vývojem nebo s tělesným či mentálním postižením, s poruchou autistického 

spektra či s kombinovaným postižením. Lektorek se také mohli zeptat na to, co je zajímalo, 

nebo s nimi mohli konzultovat své problémy. Vstup zdarma. 

Zdroj: Mateřské centrum Žirafa Dvůr Králové nad Labem 

 

ZPRÁVY ZE SPORTU 

Cyklistický oddíl Carla.Kupkolo.cz 

Dvůr Králové nad Labem 
„Na kole Schulzovými sady“ 
Park Schulzovy sady byl ve čtvrtek 14. června opět místem, kde se konal 

cyklistický závod pro všechny dětské věkové kategorie. Ve 13:45 hodin byla zahájena 

prezentace závodníků a pak již následoval vlastní závod. Závodilo se od nejstarších věkových 

kategorií, takže ve 14:30 hodin startovali závodníci narození v letech 2003 až 2005; ve 

14:50 hodin závodníci narození v letech 2006 a 2007; v 15:20 hodin ročníky 2008 a 2009; 

v 15:40 hodin ročníky 2010 a 2011 a v 16:00 hodin závod vyvrcholil soutěží závodníků 

narozených v roce 2012 a mladších, kteří závodili nejen na kolech, ale i na odrážedlech.  

Vyhlášení výsledků se konalo v 16:20 hodin. Nechyběl doprovodný program – 

vystoupení Jana Kunce na jednokolce a jízda zručnosti, kterou připravil DDM Jednička. 

Startovné bylo zdarma, oceněni byli vždy první tři závodníci v příslušné kategorii, na závěr 

závodu se ale konala bohatá tombola, kdy se o ceny losovalo ze všech startujících. 

Zdroj: Carla.Kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem 
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Angeles Dance Group 
Velké taneční show 
Sportovní hala Strž byla ve středu 13. června místem „Velké taneční show“, která se konala 

na oslavu „15. narozenin Angeles Dance Group“. V dopoledním a odpoledním představení si 

tanečníci i diváci připomněli největší úspěchy skupiny – diváci tak viděli všechny 

choreografie od roku 2013. Show moderoval Josef Mádle. 

Dopolední představení se konala od 8:30 a od 10:30 hodin pro školky a školy, vstupné 

30 Kč. Odpolední představení pro širokou veřejnost pak mohli diváci navštívit od 18:00 

hodin. Vstupné v tomto případě činilo pro děti 30 Kč, pro studenty a seniory 60 Kč a pro 

dospělé 80 Kč. 

Zdroj: Angeles Dance Group Dvůr Králové nad Labem 

 

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem 
15. ročník „Velké ceny Nového Města nad Metují 

v athénském šplhu“ 
V sobotu 30. června se od 12:30 do 16:00 hodin uskutečnil další ročník 

unikátní „Velké ceny Nového Města nad Metují v athénském šplhu“, kterou 

pořádá TJ Sokol Nové Město nad Metují.  

Opět se šplhalo bez přírazu na laně dlouhém čtrnáct metrů. Součástí závodu, jehož 

konání se po letech z areálu místního Sokola vrátilo zpět na Husovo náměstí, byl ale také 

závod dětí na laně dlouhém tři metry a závod žen, dorostu a příchozích na laně dlouhém čtyři 

a půl metru (konkrétně se jednalo o kategorie starší žáci, starší žákyně, dorostenci, dorostenky 

a ženy). 

Závodů se zúčastnila také řada dětí ze Sokola Dvůr Králové nad Labem. Největší 

úspěch zaznamenal Antonín Mostecký, který v žákovské kategorii vybojoval zlatou medaili 

a v kategorii dorostenci obsadil třetí místo. Anežka Holanová získala stříbrnou medaili 

v žákyních a v kategorii dorostenek byla šestá. Ondřej Schreiber pak vybojoval bronz. 

 

Krajský sokolský slet 
Královédvorští cvičenci se v neděli 3. června 2018 od 13:30 hodin 

zúčastnili Krajského sokolského sletu na stadionu Sokola na Eliščině 

nábřeží v Hradci Králové. Vstupné dospělí 50 Kč, děti do šesti let 

zdarma. Akce se konala pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje. 

Zdroj: TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem 
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SAFARI PARK DVŮR KRÁLOVÉ 

„Zde jsou sloni“ 
Ve čtvrtek 7. června měli návštěvníci v Galerii Tengenenge možnost 

sledovat od 18:00 hodin unikátní snímek „Zde jsou sloni“. 

Dokument natočil Arthur F. Sniegon, zakladatel organizace Save 

Elephants, který patnáct měsíců cestoval po Africe, kde projel sedm států, a dokumentoval 

masakrování slonů. Promítání bylo doplněno besedou s autorem dokumentu, vstupné zdarma. 

 

Dětský den v Safari Parku 
Dětský den připravil začátkem června pro své návštěvníky i Safari Park. V sobotu 2. června se 

ve spolupráci se společností Elektrowin konala tradiční akce „S vysloužilci do zoo“. Na 

návštěvu zahrady si tak tento den stačilo mezi 10:00 a 16:00 hodinou přinést s sebou 

nepotřebný elektrospotřebič a u vstupu ho odevzdat do přistaveného kontejneru. Odměnou 

byla dětská vstupenka zdarma. Prohlídka Safari Parku byla pak doplněna bohatým 

programem, herními stánky pro děti, a zajímavou podívanou slibovaly i připravené 

enrichmenty. 

 

Veřejná dobíjecí stanice pro elektromobily 
Na parkovišti královédvorského Safari Parku, poblíž Safari kempu, byly ve čtvrtek 

14. června, za přítomnosti hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána, zástupců 

ČEZ ESCO a Safari Parku Dvůr Králové, slavnostně uvedeny do provozu dvě dobíjecí stanice 

pro elektrická auta. 

Královédvorská zoologická zahrada tak ve spolupráci se svým hlavním partnerem 

ČEZ přispívá na svém území k využívání elektromobilů místo klasických aut. A nejen to – 

v rámci podpory tohoto typu dopravy zvýhodní majitele elektromobilů při návštěvě safari 

sníženou cenou vstupného. 

Dobíjecí stanice jsou v provozu 24 hodin denně, většinu kapacity baterií zde 

elektromobily doplní za 2–3 hodiny. 

Zdroj: Safari Park Dvůr Králové 

 

„Africké léto v Safari Parku“ 
Rwandští akrobaté a umělci z „Future Vision Acrobat“ zahájili ve čtvrtek 28. června v Safari 

Parku Dvůr Králové nejen své třídenní vystoupení, ale i festival „Africké léto v Safari Parku 

Dvůr Králové“. 

Členy tohoto souboru nespojuje jen talent, ale často i podobný osud. Zakladatel 

skupiny Elisee Niyonseng přišel v dětství o matku a před rwandskou genocidou byl nucen 

uprchnout do Konga. Do Rwandy se ale nakonec vrátil a před několika lety se rozhodl založit 

soubor „Future Vision Acrobat“, složený z dětí a z mladých lidí, převážně sirotků. Jeho 

snahou je, aby v sobě děti objevily svůj talent, věnovaly se umění a neskončily na ulici. 

Festival „Africké léto“ potrvá v Safari Parku až do neděle 2. září 2019 a postupně se 

na něm se svým vystoupením a akcemi vystřídají také další hudebníci a umělci. 

Zdroj: Krkonošský deník 
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DALŠÍ UDÁLOSTI VE MĚSTĚ A V JEHO OKOLÍ 

„Pochod pro Miladu Horákovou“ 
V „Den památky obětí komunistického režimu“ – ve středu 27. června – vzdala v rámci akce 

„Pochod pro Miladu Horákovou“ asi padesátka účastníků nejen čest památce této oběti 

justiční vraždy ve vykonstruovaném politickém procesu v 50. letech minulého století, ale 

i všem obětem tehdejšího režimu.  

Účastníci, kteří měli v klopách symbolicky trikolóru s oprátkou, se sešli v 18:00 hodin 

na náměstí T. G. Masaryka. Pochod pak prošel Palackého a Husovou ulicí, kolem pomníku na 

nábřeží Jiřího Wolkera, přes most Jana Palacha do ulice Milady Horákové, kde byly položeny 

květiny a zapáleny svíčky. K pochodu se připojili i lidé z Trutnova a z Police nad Metují. 

Na několika zastávkách pochodu byly připomenuty klíčové a osobní momenty ze 

života Milady Horákové, operní pěvkyně Marie Batiničová zapěla nápěv biblických písní 

„Hospodin jest Tvůj pastýř“ a zazněla i píseň „Blíž k Tobě Bože můj“. 

Zdroj: průběh akce 

 

Královédvorský chrámový sbor 

Dvůr Králové nad Labem, z. s. 
Festival zahájila „Má vlast“ Bedřicha Smetany 
Zahajovací koncert 9. ročníku mezinárodního festivalu „Hudební léto Kuks 2018“ se v kostele 

sv. Jana Křtitele v našem městě konal v sobotu 23. června od 18:00 hodin. Tentokrát byl 

koncert o to slavnostnější, neboť se uskutečnil ke 100. výročí založení naší republiky. 

V podání Severočeské filharmonie Teplice, pod taktovkou Marka Šedivého, na něm 

zazněl celý cyklus symfonických básní „Má vlast“ od Bedřicha Smetany. 

Severočeská filharmonie Teplice je jediným profesionálním symfonickým orchestrem 

v Ústeckém kraji, počátky její činnosti sahají do roku 1838. Účinkovala ve známých 

evropských centrech, např. v Mnichově, v Berlíně, v Basileji, v Paříži, ve Valencii, 

v Bordeaux, v Madridu a v dalších významných městech. Pravidelně účinkuje také na 

významných koncertních pódiích hudebních festivalů, jakými jsou například Pražské jaro, 

Janáčkův máj, Festival Český Krumlov, je pravidelným hostem koncertů pražského Obecního 

domu nebo Rudolfina. 

Festival pořádal Královédvorský chrámový sbor, z. s., společně se správou hospitálu 

Kuks, finančně jej podpořilo Ministerstvo kultury a město Dvůr Králové nad Labem, 

zúčastnila se ho řada významných hostů – starosta města Jan Jarolím; Martina Berdychová, 

náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje; Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup 

Královéhradecké diecéze, a Mons. Josef Socha, generální vikář Královéhradecké diecéze. 

Již tradičně se festival setkává s velkým zájmem posluchačů, letošní slavnostní ráz byl 

i důvodem k tomu, aby si milovníci hudby Bedřicha Smetany vstupenky předem rezervovali. 

Zdroj: program 9. ročníku festivalu „Hudební léto Kuks 2018“ a Královédvorský chrámový 

sbor, z. s., Dvůr Králové nad Labem  

 

Odhalení pamětní desky královédvorskému rodákovi 
Letos uplynulo 110 let od narození hudebního skladatele a pedagoga Pražské konzervatoře – 

královédvorského rodáka Jana Zdeňka Bartoše. Před půl stoletím mu bylo uděleno i Čestné 

občanství města Dvůr Králové nad Labem. 
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Jan Zdeněk Bartoš se v našem městě narodil 4. června 1908 v Hlávkově ulici č. p. 839. 

Absolvoval dvouletou obchodní školu, současně však studoval i hru na housle u Karla Huršla 

v Hradci Králové. Hudební praxi získal jako houslista v řadě orchestrů. V jeho osmnácti 

letech ho otec „zplnoletnil“, aby mohl získat licenci k založení vlastního hudebního souboru, 

byl i hudebníkem kočovné divadelní společnosti. Se svým souborem později přijal angažmá 

u francouzské námořní společnosti Messageries Martimes se sídlem v Marseille a na jejích 

lodích procestoval Středozemní moře, Dálný východ a navštívil i Madagaskar. Po krátkém 

působení v Paříži se vrátil zpět do vlasti a své hudební vzdělání si doplnil na Pražské 

konzervatoři pod vedením Otakara Šína a následně v mistrovské škole u Jaroslava Křičky. 

Mimo jiné hrál i v Symfonickém orchestru hlavního města Prahy FOK a během války působil 

také jako pedagog.  

V roce 1945 začal pracovat na Ministerstvu školství a kultury, věnoval se 

i mládežnickým orchestrům, byl uměleckým vedoucím hudebního souboru Motorletu 

v Jinonicích a začal se prosazovat také jako skladatel. Od roku 1956 byl vedoucím hudebního 

odboru Ministerstva školství a kultury, v roce 1958 začal vyučovat na Pražské konzervatoři, 

kde působil až do konce svého života. V roce 1959 z ministerstva odešel a stal se až do roku 

1962 šéfredaktorem hudební redakce Státního nakladatelství krásné literatury, umění a hudby. 

Později se věnoval pouze výuce na konzervatoři a skladatelské činnosti. V 70. letech byl 

předsedou pražské Mozartovy obce a nositelem vyznamenání „Za vynikající práci“, napsal 

i knihy „O hudebních formách“ (1960), „Hudba volá SOS“ (1969) a „Breviář posluchače 

hudby“ (1983).  

Složil hudbu k několika baletům, operám a operetě, skládal orchestrální skladby, 

komorní hudbu, klavírní a vokální skladby (jeho kantáta „Běžec míru“ byla v roce 1948 

oceněna na olympiádě v Londýně), složil řadu písní, písňových cyklů a sborů, scénickou 

hudbu, hudbu pro rozhlasové pořady, komponoval hudbu zábavnou i taneční. Mimo jiné složil 

v roce 1967 při příležitosti 150. výročí nalezení Rukopisu královédvorského i kantátu pro 

smíšený sbor a klavír „Ohlasy věků“ (na slova Rukopisu královédvorského v přebásnění 

Kamila Bednáře), kterou věnoval královédvorskému pěveckému sboru Záboj.  

Vlastivědný kroužek při této příležitosti uspořádal ve výkladní skříni tehdejší Hygie 

v Palackého ulici dokumentární výstavu o Bartošově všestranné činnosti. 

Na návrh školské a kulturní komise Městského národního výboru ve Dvoře Králové 

nad Labem se u příležitosti svých šedesátých narozenin Jan Zdeněk Bartoš stal Čestným 

občanem našeho města. Čestné občanství mu Rada Městského národního výboru udělila na 

schůzi 5. června 1968, diplom mu byl předán na slavnostním koncertě v Hankově domě 

13. června 1968. Koncert pořádal „Kruh přátel hudby“ při SZK pod záštitou MěstNV. 

V neděli 10. června 2018 byla Janu Zdeňku Bartošovi odhalena pamětní deska na jeho 

rodném domě v Hlávkově ulici. Slavnostní akt, který inicioval Vít Havlíček, vedoucí 

Oddělení hudebně teoretických disciplín AMU v Praze, Královédvorský chrámový sbor z. s., 

ve spolupráci s Městským muzeem ve Dvoře Králové nad Labem, a za finanční podpory 

našeho města, se zde uskutečnil ve 14:00 hodin. Zúčastnili se ho potomci Jana Zdeňka 

Bartoše, jeho žáci Juraj Filas (profesor Akademie múzických umění v Praze) a Jiří Gemrot 

(profesor Pražské konzervatoře), starosta města Jan Jarolím a další hosté.  

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

Městské muzeum Dvůr Králové nad Labem, 

životopis Jana Zdeňka Bartoše a vlastní akce – odhalení pamětní desky 
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Farní charita Dvůr Králové nad Labem 
„Ve zdravém těle zdravý duch“ 
V úterý 26. června od 16:00 do 17:00 hodin se v Klubu Střelka účastníci kurzu 

„Ve zdravém těle zdravý duch“ dozvěděli o tom, co se skrývá pod pojmem 

zdravá výživa, jak předcházet nemocem a jaké sporty mohou být ke zdravému 

životnímu stylu nápomocné. Vstupné zdarma. 

Zdroj: Farní charita Dvůr Králové nad Labem 

 

Diakonie Českobratrské církve 

evangelické Dvůr Králové nad Labem 

Setkání rodin pečujících o osoby s demencí 
V úterý 12. června se od 17:00 hodin uskutečnilo v sídle střediska Diakonie na Benešově 

nábřeží setkání svépomocné skupiny pro rodinné příslušníky pečující o osoby s demencí. 

Svépomocnou skupinu vedou vždy dvě zkušené pracovnice střediska Diakonie Dvůr 

Králové nad Labem. Rodinám setkání nabízí v jejich nelehké situaci možnost získat celou 

řadu velice cenných informací o tom, jak pomáhat člověku s demencí, jak pečovat o něj 

i o sebe, účastníci zde mohou získat odpovědi na konkrétní otázky a zároveň jsou setkání 

i místem pro výměnu zkušeností. 

Zdroj: Diakonie ČCE Dvůr Králové nad Labem 

 

Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem 
„Vítání léta“ 
V Královédvorském Domově důchodců v Roháčově ulici se v neděli 10. června 2018 na 

zahradě a v jeho prostorách uskutečnilo „Vítání léta“. V rámci akce probíhaly řízené 

prohlídky „Domova“, od 13:40 do 14:50 hodin se konalo poděkování „Ježíškovým 

vnoučatům“ – swing a jazz 60. let – současnost (jedinečné swingové uskupení k projektu 

Ježíškových vnoučat); od 15:00 do 16:00 hodin pořad „Jan Smigmator a Dasha“; zajištěn byl 

i zábavný program pro děti a občerstvení. Vstupné zdarma. 

Zdroj: Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem 

 

Policie České republiky 

KŘP Královéhradeckého kraje 

Obvodní oddělení PČR Dvůr Králové nad Labem 

Řídili pod vlivem alkoholu 
Hned dva opilé muže přistihla policie během krátké doby při řízení auta ve městě. 

Prvního z nich zastavili policisté v neděli 10. června několik minut před půlnocí 

v Erbenově ulici. Pětadvacetiletý řidič Renaultu nadýchal při běžné kontrole 2,11 promile, 

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=1062052&x=300&y=300&hash=54499a3398da611274946ef3ce22a829&ratio=1
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navíc měl i zákaz řízení motorového vozidla. Za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky 

mu hrozí až jeden rok vězení, za maření výkonu úředního rozhodnutí až dva roky. 

Druhého řidiče odhalili policisté v úterý 12. června krátce před jednou hodinou v noci 

v ulici 28. října. Padesátiletý řidič usedl za volant vozidla Ford, přičemž dechová zkouška 

ukázala hodnotu 2,13 promile. Na místě přišel o svůj řidičský průkaz, za řízení v opilosti mu 

hrozí trest až jeden rok vězení. 

 

Vážná dopravní nehoda u Lipnice 
K vážné dopravní nehodě došlo v neděli 24. června po osmé hodině večerní nedaleko Lipnice. 

Sedmačtyřicetiletá řidička (jedoucí od Hořic) z neznámých příčin vjela po projetí pravotočivé 

zatáčky do levého příkopu, kde se auto několikrát převrátilo přes střechu. Po příjezdu 

záchranných složek ležela vážně zraněná žena zaklíněná pod autem, vyprostit ji tak museli až 

hasiči. Následně pak byla vrtulníkem transportována do nemocnice. Přesná příčina nehody je 

předmětem vyšetřování. 

 

Opilá řidička srazila chodkyni 
V pondělí 25. června, krátce po třinácté hodině, došlo ve Štefánikově ulici, nedaleko odbočky 

na „malý Berlínek“, ke střetu vozidla Opel s mladou chodkyní. Dle vyšetřování policie řidička 

objížděla jiné vozidlo, stojící před přechodem pro chodce. Ve stejný okamžik zde však 

přecházela vozovku chodkyně, kterou řidička zřejmě zaregistrovala pozdě, a proto došlo 

k jejímu sražení. Dívka naštěstí utrpěla pouze lehké zranění, po dopravní nehodě se jí ujali 

záchranáři. Provedená dechová zkouška prokázala přítomnost alkoholu – řidička nadýchala 

0,75 promile. Za spáchání přestupku jí u správního orgánu hrozí pokuta a zákaz řízení. 

Zdroj: Policie ČR – Krajské ředitelství Královéhradeckého kraje 

 

Hasičský záchranný sbor České republiky 
HZS KHK obdrží od města opět 400 tisíc korun 
I v letošním roce odsouhlasili královédvorští zastupitelé poskytnutí částky ve 

výši 400 tisíc Kč z rozpočtu našeho města na podporu Hasičského 

záchranného sboru Královéhradeckého kraje. Prostředky jsou určeny 

především na dokončení oprav prostor učebny, opravu vytápění v objektu 

„B“ a na pořízení komory tepelného výcviku stanice ve Dvoře Králové nad 

Labem. 

Zdroj: usnesení Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 

 

Náročný čtvrtek 
Místní profesionální hasiči zasahovali ve čtvrtek 21. června v 15:12 hodin ve Dvoře Králové 

nad Labem u dopravní nehody osobního automobilu, který skončil mimo komunikaci na 

louce. Při nehodě byl poškozen plot přilehlého pozemku, naštěstí se ale nehoda obešla bez 

zranění, hasiči museli pouze dostat automobil zase zpět na komunikaci. 

Kolem šestnácté hodiny zasáhla město bouřka doprovázená silným větrem. Ten 

způsobil na několika místech popadání větví. V Nerudově ulici odstraňovala místní 

profesionální jednotka dokonce převrácený velký stan. Ten se na dopravním hřišti, v důsledku 

silného větru převrátil tak, že částečně zasahoval do vozovky.  

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=702153&x=800&y=599&hash=7149fc351594ff5523091c8917f8a380&ratio=1
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Před obcí Kocbeře pak jednotka, společně s dobrovolnou jednotkou z Pilníkova, 

zasahovala opět u dopravní nehody. Vůz skončil v příkopě, ke zranění osob naštěstí nedošlo. 

Hasiči místo nehody zajistili a řídili zde po dobu vyšetřování dopravu.  

Zdroj: HZS Královéhradeckého kraje 

 

Sbor dobrovolných hasičů Verdek a Osadní výbor Verdek 
„Vítání prázdnin“ 
Sbor dobrovolných hasičů a Osadní výbor ve Verdeku uspořádaly v sobotu 23. června 2018 

od 15:00 hodin za horní lávkou u splavu akci, nazvanou „Vítání prázdnin“. Její součástí byly 

ukázky požárních útoků malých hasičů, různé atrakce a soutěže pro malé i velké návštěvníky, 

v 17:00 hodin čekalo účastníky vystoupení mažoretek Anabel a nechyběla ani živá hudba 

k poslechu a k tanci a občerstvení. 

Zdroj: Sbor dobrovolných hasičů Verdek a Osadní výbor Verdek 

 

Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem 
Jízda a výstava historických vozidel 
Ke 40. výročí založení klubu upořádal Veteran Car Club Dvůr Králové 

nad Labem jízdy historických vozidel vyrobených do roku 1945.  

První etapa se uskutečnila v pátek 15. června 2018, kdy jízdu 

v 9:00 hodin zahájil start vozidel na parkovišti královédvorského Safari 

campu. Následovala jízda městem, přes Choustníkovo Hradiště, Kohoutov, Hajnici, Radeč 

a Starý Rokytník do Trutnova. Zde se od 11:00 do 14:00 hodin uskutečnila na Krakonošově 

náměstí výstava vozidel. Po ní kolona přes Mladé Buky, Vlčice, Pilníkov, Mostek, Zvičinu, 

Třebihošť a Bílou Třemešnou pokračovala zpět do Dvora Králové, kde spanilá jízda skončila 

v Safari campu.  

Druhá etapa se konala v sobotu 16. června 2018, kdy se od 8:00 do 9:00 hodin 

konala výstava vozidel na královédvorském náměstí T. G. Masaryka, odkud se kolona vozidel 

vydala přes Choustníkovo Hradiště, Vlčkovice, Chvaletice, Brzice, Hořičky, Ratibořice, 

Studnici a Kramolnou do Náchoda. Také zde se od 11:00 do 14:00 hodin uskutečnila výstava 

vozidel, a to na Masarykově náměstí. Poté kolona pokračovala přes Bražec, Vrchoviny, 

Nahořany, Velkou Jesenici, Českou Skalici, Velký Třebešov, Chvalkovice, Krabčice, 

Heřmanice, Choustníkovo Hradiště a Žireč zpět do Dvora Králové do Safari campu. 

Druhá část oslav se uskutečnila v sobotu 30. června v rámci 22. ročníku „Ceny 

Františka Šťastného“, který pořádal Old Racing Club Dvůr Králové nad Labem, Autoklub 

v AČR Dvůr Králové nad Labem a Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem. 

Od 7:00 do 9:00 hodin proběhla v Nerudově ulici technická a administrativní přejímka 

vozidel; od 10:00 do 11:00 hodin start vozidel do soutěže; od 10:10 do 11:40 hodin průjezdní 

kontrola vozidel náměstím T. G. Masaryka; od 15:00 do 16:30 hodin dojezd soutěžících 

vozidel do cíle v Nerudově ulici a od 17:00 do 18:00 hodin vyhlášení vítězů soutěže. 

Trasa soutěže obsahovala dvě samostatné etapy a jednu etapu společnou všem 

vozidlům. První etapa pro vozidla vyrobená do roku 1945 vedla z dopravního hřiště přes 

náměstí T. G. Masaryka do Nových Lesů a Bílé Třemešné. První etapa pro vozidla vyrobená 

v letech 1945 až 1987 vedla od dopravního hřiště přes náměstí T. G. Masaryka do Žirče, 

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=702153&x=800&y=599&hash=7149fc351594ff5523091c8917f8a380&ratio=1
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Hřibojed, Velichovek, Vilantic, Lanžova, Bílých Poličan, Miletína, Zábřezí a přes Doubravici 

rovněž do Bílé Třemešné. 

Z Bílé Třemešné se pak všechna auta z obou prvních etap vydala v rámci druhé etapy 

společně přes přehradu do Nemojova, Debrného, Mostku, Dolní a Horní Olešnice, Dolní 

Kalné, Bukoviny u Čisté, Studence, Žďáru, Karlova, do Staré Paky, Roškopova, Ústí, 

Krsmole, Úbislavic, Zboží, Kumburského Újezda, Stavu, Pusté Proseče, Valdova, Uhlířů, 

Bělé u Pecky, Pecky, Vidonic, Horní Brusnice, na Zvičinu, do Třebihoště, Bílé Třemešné, na 

přehradu a přes Verdek zpět na dopravní hřiště v Nerudově ulici. 

Zdroj: Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem 

Old Racing Club Dvůr Králové nad Labem 

 

Tambor Neckyáda 
Letošní Tambor Neckyáda se z organizačních důvodů posunula až na konec června, a i když 

počasí nebylo v sobotu 30. června právě nejteplejší (po téměř třicetistupňových parnech 

dosahovala teplota „pouze“ devatenáct stupňů), vodáci i diváci si při ní užili opět hodně 

zábavy a legrace. 

Ve 12:30 hodin se konal sraz všech účastníků na Podháji; ve 13:00 hodin byl start; 

následoval průjezd splavem ve Verdeku (mezi 13:30 a 14. hodinou), který zajišťovali vodní 

záchranáři, a kolem 15. hodiny již plavidla dojížděla k loděnici nedaleko velkého splavu. 

V 15:30 hodin pak následovalo vyhlášení výsledků a předávání hodnotných cen, mezi 

kterými ani letos nechyběly sudy piva Tambor, poukázky na jídlo a zábavu U Pastvů, 

v Americana baru, U Laušmanů, v Penzionu Za Vodou nebo do restaurace Country Saloon, 

počítačové doplňky od firmy MKInet a další ceny. Odpoledne ukončila volná zábava, při 

které všem účastníkům zahrála k dobré pohodě „Country kapela Jízda“. 

Zdroj: plakát s programem Neckyády  

 

Povedený „Čtvrtletníček“ 
Park Schulzovy sady byl v pondělí 18. června místem prvního setkání maminek s malými 

dětmi. Po vzájemném seznámení přítomných maminek následovalo seznámení dětí a plány, 

co by bylo možné v budoucnu společně zorganizovat. Jednou z dohodnutých činností bylo 

i psaní pamětní knihy, která bude v budoucnu připomínat všem účastníkům jejich setkání 

a akce. Další setkání by se mělo uskutečnit v pondělí 17. září a mělo by být spojeno 

s návštěvou královédvorského Safari Parku.  

Zdroj: vlastní akce 

 

Cyklomuzeum Žireč 
Cyklomuzeum v červnu nabízelo prohlídku exponátů i přednášky 
Na návštěvníky Cyklomuzea čekala v měsíci červnu série cestopisných besed a přednášek 

z oblasti cyklistiky. Ve středu 7. června od 17:00 do 19:00 hodin to byla cestopisná beseda 

„1000 MILES ADVENTURE“ Vladimíra Grusmana a Jaromíra Jirky; o týden později od 

17:30 do 19:00 hodin cestopisná beseda s Petrem Hirschem a Janem Duškem „Camino na 
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kolečkách“; ve středu 21. června 2018 od 17:30 do 19:00 hodin beseda o historii cyklistiky 

„Ze života vášnivého sběratele“ Jiřího Uhlíře a o týden později od 17:30 do 19:00 hodin 

cestopisná beseda Františka Nykla a Kateřiny Kadlusové „WAYWAY – NA BRAMBOŘE 

KOLEM SVĚTA“. 

Účastníci besed a přednášek si ale v Cyklomuzeu mohli prohlédnout i více než 

500 exponátů napříč historií cyklistiky, repliku dobového obchůdku s cyklodoplňky, repliku 

historické dílny opraváře kol a čekala je i projekce filmů s cyklistickou tematikou. 

Vstupné na přednášky činilo 50 Kč, ke každé vstupence byla na vstup do 

„Cyklomuzea“ poskytnuta sleva dvacet procent. 

Zdroj: Cyklomuzeum Žireč 

 

Revitalizace Kuks, o. p. s.  

„Baroko naoko“ 
Živé obrazy ze Šporkovy doby, hudba, tanec, divadlo, loutky, barokní jarmark, 

vojenské ležení, dobové atrakce pro děti i barokní ples Cností a Neřestí, zatčení Šporka 

císařskými vojáky, turnaje na koních… Nejen to, ale i další zajímavé akce a atrakce čekaly 

v Kuksu návštěvníky slavností „Baroko naoko“ od 9:00 do 19:00 hodin v sobotu 16. června 

2018. Se skladbami z období baroka na akci vystoupila také kapela „Silmaril“ pod vedením 

Jana Prouzy z královédvorské ZUŠ R. A. Dvorského. 

Vstupné 160 Kč, snížené vstupné 110 Kč, děti do šesti let vstup zdarma; v ceně 

vstupného byl nejen vstup do areálu, ale také bezplatná prohlídka hospitálu Kuks. Výtěžek 

z akce podpořil obnovu Braunova Betlému.  

Zdroj: program akce a Revitalizace Kuks, o. p. s.  

 

POČASÍ V NAŠEM MĚSTĚ 

Počasí v měsíci červnu 
Nejnižší minimální teplota dosáhla v měsíci červnu hodnoty +5,3 °C (v sobotu 23. června), 

nejvyšší minimální teplota dosáhla výše +13,3 °C (v tentýž den). 

Nejnižší maximální teplota dosáhla hodnoty +15,9 °C (ve středu 20. června), nejvyšší 

maximální teplota pak dosáhla +29,4 °C (v pátek 1. června). 

Teploty nad +20 °C (v rozmezí od +20,3 °C až do +29,4 °C) jsme si mohli souvisle 

„užívat“ od začátku měsíce až do úterý 12. června, poté nastalo ochlazení a následně teploty 

„kolísaly“ od +13,3 °C až k hodnotám nad +28 °C. A opět, nejen v našem městě, bylo sucho. 

Zdroj: meteostanice Gymnázia Dvůr Králové nad Labem 

 

TEPLOTY V ČERVNU 2018 

DATUM Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota 

1.6.18 + 13,5 °C + 20,5 °C + 29,4 °C 

2.6.18 + 15,6 °C + 20,2 °C + 25,1 °C 
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TEPLOTY V ČERVNU 2018 

DATUM Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota 

3.6.18  + 13,5 °C + 18,6 °C + 23,5 °C 

4.6.18  + 12,3 °C + 19,1 °C + 26, 0°C 

5.6.18  + 15,6 °C + 19,5 °C + 24,8 °C 

6.6.18  + 14,2 °C + 17,9 °C + 22,0 °C 

7.6.18  + 8,9 °C + 19,0 °C + 26,9 °C 

8.6.18  + 12,5 °C + 20,6 °C + 27,8 °C 

9.6.18  + 15,6 °C  + 20,7 °C + 27,6 °C 

10.6.18 + 15,5 °C + 20,3 °C + 26,7 °C 

11.6.18  + 13,5 °C + 19,8 °C + 24,8 °C 

12.6.18 + 15,2 °C + 17,5 °C + 20,3 °C 

13.6.18 + 12,9 °C + 14,8 °C + 17,1 °C 

14.6.18 + 11,1 °C + 14,0 °C + 16,8 °C 

15.6.18 + 9,0 °C + 16,9 °C + 23,2 °C 

16.6.18 + 10,1 °C + 18,6 °C + 26,5 °C 

17.6.18 + 11,0 °C + 20,0 °C + 28,7 °C 

18.6.18 + 14,6 °C + 19,4 °C + 25,2 °C 

19.6.18 + 11,0 °C + 17,9 °C + 22,9 °C 

20.6.18 + 15,9 °C + 21,3 °C + 27,2 °C 

21.6.18 + 12,0 °C + 18,9 °C + 28,7 °C 

22.6.18 + 6,2 °C + 10,0 °C + 14,1 °C 

23.6.18 + 5,3 °C + 9,5 °C + 13,3 °C 

24.6.18 + 8,9 °C + 11,2 °C + 14,6 °C 

25.6.18 + 8,4 °C + 13,8 °C + 19,4 °C 

26.6.18 + 9,6 °C + 14,5 °C + 20,5 °C 

27.6.18 + 7,7 °C + 14,2 °C + 20,3 °C 

28.6.18 + 14,3 °C + 16,7 °C + 18,7 °C 

29.6.18 + 17,6 °C + 21,7 °C + 26,1 °C 

30.6.18 + 10,5 °C + 14,3 °C + 19,1 °C 
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FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ A AKCÍ 

Červen 2018 
Odhalení pamětní desky královédvorskému rodákovi 

 

Portrét Jana Zdeňka Bartoše (snímek vlevo). 

Vpravo: „Zasloužilý umělec Jan Zdeněk Bartoš poslední fotografie. Jako předseda Mozartovy 

obce v ČSSR podepisuje dne 22. března 1981 diplomy vítězů Duškovy soutěže hudební 

mládeže. Foto St. Maršál.“ (soukromá sbírka kronikářky).  

 

Zápis o udělení čestného občanství Janu Zdeňku Bartošovi.  

Foto: archiv Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem – rok 1968. 
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„Století techniky aneb malá domácí technika“ 
V pátek 8. června 2018 byla ve Špýcharu Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem 

otevřena zajímavá výstava „Století techniky aneb malá domácí technika“, která návštěvníky 

seznámila s dobou, kdy úklid, příprava jídla, práce na počítači, telefonování a další činnosti 

nebyly zdaleka tak jednoduché jako dnes, nebo vůbec neexistovaly. 

 

Výstavu v koncertním sále zahájila ředitelka muzea a hudební vystoupení (foto vlevo). 

Na fotografii vpravo nahoře ukázky různých typů mandlů a jejich vývoje, vlevo dole pohled do 

obývacího pokoje 50. a 60. let minulého století a vpravo do prvorepublikového salónu 

„středních vrstev obyvatelstva“ s příborníkem na nezbytné ozdobné sklo a porcelán. 

  



207 

 

 

Zajímavé bylo také například porovnání vývoje kuchyní a „kuchyňských pomocníků“. 

Šicí stroj na nožní pohon byl pro domácnost „významnou investicí“, dědil se z generace na 

generaci a i v 70. a 80. letech minulého století sloužil ještě v mnoha domácnostech k výrobě 

originálních oděvů a módních doplňků.   
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Město získalo dalšího „Odpadového Oskara“ 
 

 

 

 

Díky dobře nastavenému systému 

a důrazu na prevenci vzniku odpadů, 

je produkce směsného odpadu v našem 

městě o třetinu nižší, než je republikový 

průměr. Mezi městy a obcemi nad pět tisíc obyvatel 

proto byl Dvůr Králové nad Labem 

ve 4. ročníku soutěže „Odpadový Oskar“ 

vyhodnocen jako nejlepší v Královéhradeckém kraji. 

 

 

 

 

 

 

 

Sportovní hry pro mateřské školy 

 

 

Ve spolupráci s městem, Střední školou 

informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem 

a s královédvorským gymnáziem, připravil 

DDM Jednička na středu 6. června 2018 na letním 

stadionu pod Hankovým domem 3. ročník 

sportovně-zábavného dopoledne pro děti 

z mateřských škol ze správního obvodu 

Dvůr Králové nad Labem.  
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„Coolfest 2018“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Příprava aparatury a zázemí na 

„Coolfest 2018“ – 3. ročník 

Studentského festivalu divadla, 

hudby a tance na náměstí 

Václava Hanky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úpravy chodníků v ulici Elišky Krásnohorské  

 

Úprava (zvýšení) části chodníků u autobusových zastávek v ulici Elišky Krásnohorské ulehčí 

nastupování a vystupování z autobusů nejen starším lidem (v lokalitě je Domov penzion pro 

důchodce a ve třech sídlištích i v nedalekých ulicích bydlí větší počet těchto obyvatel), ale 

také maminkám s kočárky a s malými dětmi.  
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Obnova fasády Hankova domu 

Průčelí fasády Hankova domu bylo dokončeno (horní dva snímky) a v průběhu měsíce června 

začali stavbaři rekonstruovat další část fasády Hankova domu směrem do Valové uličky. Zde 

bude odstraněn svrchní neprodyšný akrylátový nátěr, poté budou původní omítky a plastické 

prvky štukové výzdoby na budově restaurovány, stejně jako původní kamenické prvky fasády, 

tedy podokenní parapety, portály někdejších vstupních dveří a sokl budovy. 
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Akce Domu dětí a mládeže Jednička 

„Den dětí 2018“ 

 

 

 

 

 

V pátek 1. června 2018 se Tyršovo koupaliště od 

8:30 do 12:00 hodin zaplnilo dětmi, slavícími „Den 

dětí“. Do oficiálního zahájení jich branami prošlo více 

než osm set a další stále přicházely. 

 

 

 

 

 

 

  

Okresní kolo „Poznávání přírodnin“ 
V pondělí 4. června se do ZŠ Schulzovy sady sjela více než stovka žáků a studentů, kteří zde 

změřili své znalosti z oblasti botaniky a zoologie. 
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„Bejby olympiáda“ 

Na sportovním klání „Bejby olympiáda“, kterého se zúčastnily děti z MŠ Slunečná, 

MŠ Roháčova, MŠ Juta, MŠ Drtinova, MŠ Horní Brusnice a z DS Mateřinka, nechyběl 

slavnostní nástup s olympijskou hymnou, olympijský oheň i olympijský slib. Vítězství si 

vybojovala MŠ Roháčova. 

 

 

 

Závěrečná akademie 
Konec školního roku byl již tradičně oslaven „Závěrečnou akademii“ na zahradě DDM. 

Vystoupení flétnistů, klavíristů, kytaristů, mažoretek, nejmenších z kroužku „Hrajeme si 

s písničkou“ a Baby dance, či z kroužku MTV dance, si přišlo vychutnat velké množství 

diváků. 

 
Foto: 11x archiv DDM Jednička 
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Královédvorský Veteran Car Club oslavil 40. let svého trvání 
Ke 40. výročí založení klubu upořádal Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem „spanilé 

jízdy“ a výstavy historických vozidel nejen v našem městě. 

 
Na titulní straně kroniky událostí v měsíci červnu 2018: Rozhlasové přijímače z různých 

období na výstavě „Století techniky aneb malá domácí technika“. 

 

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


