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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI 
Schůze rady města – vybraná usnesení 
Rada města na své 128. schůzi v úterý 3. dubna 2018 mimo jiné: 

- vzala na vědomí realizaci projektu „Intenzifikace systému shromažďování 

bioodpadů ve Dvoře Králové nad Labem“ a schválila variantu zpoplatněné 

služby svozu a zajištění využití bioodpadu – přihlášení účastníci projektu 

budou v roce 2018 přispívat na projekt částkou 300 Kč za nádobu o objemu 

140 litrů; 500 Kč za nádobu o objemu 240 litrů a 3.000 Kč za nádobu o objemu 

770 litrů; 

‐ schválila provedení úklidu příkopů u příjezdových komunikací do města, a to TJ Sokol 

Žireč 16 km, odměna 16.000 Kč; Klub NATURA 44 km, odměna 44.000 Kč; 

‐ schválila poskytnutí finančního daru ve výši 1.000 Kč Bílému kruhu bezpečí, z. s., 

Praha; 

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

92.912 Kč z rozvojového programu MŠMT – „Financování asistentů pedagoga pro 

děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2018“; 

‐ schválila výjimku z počtu žáků ve 2. třídě ZŠ 5. května ve školním roce 2017/2018 na 

počet žáků 31 ve třídě, a to od 9. dubna 2018; 

‐ vzala na vědomí protokol hodnoticí komise o vyhodnocení nabídek na veřejnou 

zakázku „Nové osobní služební vozidlo se speciální úpravou pro přepravu seniorů 

a osob se zdravotním postižením“ pro Pečovatelskou službu Města Dvůr Králové nad 

Labem a rozhodla na základě doporučení hodnotící komise, že nejvhodnější je nabídka 

firmy AUTO INZAT, s. r. o., Dvůr Králové nad Labem – hodnota zakázky 

401.550 Kč včetně DPH; rozhodla i o dalším uchazeči v pořadí, a to o AC BOOM, 

a. s., Dvůr Králové nad Labem – hodnota zakázky 446.000 Kč včetně DPH. 

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 128/2018“ 

 

Dotace na podporu služeb v sociální oblasti 
Na své 128. schůzi, v úterý 3. dubna 2018, rada města také schválila poskytnutí dotací 

z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu služeb souvisejících se sociální 

oblastí, a to následovně: 

- Královédvorská Arnika, z. s., Doubravice – 30.000 Kč; 

- Svaz diabetiků ČR, územní organizace Dvůr Králové nad Labem – 45.000 Kč; 

- Klub důchodců v Sadové ulici Dvůr Králové nad Labem – 49.000 Kč; 

- Klub důchodců v Žirči – 40.000 Kč; 

- Mateřské centrum Žirafa, z. s., Dvůr Králové nad Labem – 32.000 Kč; 

‐ Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., základní organizace Dvůr 

Králové nad Labem – 50.000 Kč. 

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 128/2018“ 

 

Dotace na podporu veřejně prospěšných aktivit 
Rada města schválila i poskytnutí dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na 

podporu veřejně prospěšných aktivit, a to následovně: 

‐ AUTO KLUB v AČR Dvůr Králové nad Labem – spolková činnost 3.000 Kč; 

‐ Pěvecký spolek Záboj, Dvůr Králové nad Labem – spolková činnost 35.000 Kč; 

‐ Big Band Dvorský, z. s., Dvůr Králové nad Labem – spolková činnost 25.000 Kč; 

‐ Český kynologický svaz ZKO Dvůr Králové nad Labem – spolková činnost 

13.000 Kč; Podzvičinský pohár – závody psů 3.000 Kč; 
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‐ Královédvorský chrámový sbor Dvůr Králové nad Labem – spolková činnost 

30.000 Kč; Koncert se světovou premiérou 20.000 Kč; 

‐ ELDORÁDO, středisko Náchod (oddíl Tubrodel – Dvůr Králové nad Labem) – 

spolková činnost 25.000 Kč; Crazy memoriál 5.000 Kč; 

‐ Junák – český skaut, středisko Zvičina Dvůr Králové nad Labem, z. s. – spolková 

činnost 15.000 Kč; 

‐ „Fimfárum“, Lánov – spolková činnost 10.000 Kč; 

‐ Královédvorská Arnika, Doubravice – Indiánské léto v Žirči a Podzim s vůní čokolády 

25.000 Kč; 

‐ Veteran Car Club, Dvůr Králové nad Labem – Než vypustíme vodu z chladiče 

15.000 Kč; 40. výročí založení VCC Dvůr Králové nad Labem 10.000 Kč; 

‐ Ivan Mann – Královédvorský den piva 40.000 Kč; 

‐ Tělocvičná jednota Sokol Žireč, Dvůr Králové nad Labem – maškarní dětský ples 

a Dětský den 3.000 Kč; 

‐ Římskokatolická farnost – děkanství Dvůr Králové nad Labem – Adventní koncerty 

10.000 Kč; Noc kostelů 4.000 Kč; 

‐ Old Racing Club, Dvůr Králové nad Labem – Dvorské toulky do Ratibořic 10.000 Kč 

a Soutěž historických vozidel o cenu Fr. Šťastného „Královédvorský okruh 2018“ 

25.000 Kč; 

‐ Tělovýchovná jednota Sokol Lipnice, z. s. – Pochod okolo Lipnice 8.000 Kč; 

‐ Český svaz chovatelů, základní organizace Žireč, Dvůr Králové nad Labem – místní 

výstava drobného zvířectva 8.000 Kč; 

‐ Za obnovení památky Židovského hřbitova, Lipnice, Dvůr Králové nad Labem – 

3. Královédvorský kulturní festival 30.000 Kč; 

‐ SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Žireč, Dvůr Králové nad Labem – Hasičské 

čarodějnice 3.000 korun a Ukončení prázdnin 3.000 Kč; 

‐ Den všech, z. s., Dvůr Králové nad Labem – Den všech 30.000 Kč; 

‐ Braunův Betlém, Dvůr Králové nad Labem – Propagace Braunova Betléma a Dvora 

Králové 8.000 Kč; 

‐ Oblastní charita Červený Kostelec, středisko Domov sv. Josefa, Dvůr Králové nad 

Labem, Žireč – 17. Svatoanenské zahradní slavnosti aneb slavnosti bez bariér 

30.000 Kč; 

‐ Klub kaktusářů Dvůr Králové, z. s., Dvůr Králové nad Labem – XXIII. ročník 

otevírání sezony 10.000 Kč; 

‐ Self defence team DK, z. s., Dvůr Králové nad Labem – pohybové aktivity pro 

veřejnost 8.000 Kč; 

‐ Ing. arch. Kateřina Sedláčková, Lipnice, Dvůr Králové nad Labem – Výtvarné dílny 

OČKO 5.000 Kč; 

‐ Theatrum Kuks, z. s., Stanovice – Theatrum Kuks 20.000 Kč; 

‐ Revitalizace Kuks, o. p. s., Kuks – Baroko naoko 8.000 Kč; Živé obrazy z Kuksu 2018 

– 3.000 Kč. 

 

Neschválila poskytnutí dotací: 

‐ Self defence team DK, z. s. – dotace na činnost spolku – projekt velmi podobný 

s projektem podaným do oblasti „C“ stejným žadatelem (účelové rozdělení); 

‐ Klub kaktusářů Dvůr Králové nad Labem – spolková činnost – špatné zařazení do 

dotační oblasti; 

‐ Pěvecký spolek Záboj, Dvůr Králové nad Labem – návštěva spřáteleného pěveckého 

sboru z německého Wagenfeldu – špatné zařazení do dotační oblasti, nedodání 

povinné přílohy (popis projektu); 
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‐ Ing. arch. Kateřina Sedláčková, Lipnice, Dvůr Králové nad Labem – letní výtvarné 

soustředění – prázdniny s OČKEM – projekt nespadá do žádné z vypsaných oblastí; 

 

Dále rada města: 

‐ vzala na vědomí poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč z rozpočtu Ministerstva kultury 

ČR Městské knihovně Slavoj Dvůr Králové nad Labem, na projekt Ze světa knih 

a knihoven – soutěž Kresli a tvoř mandaly; 

‐ schválila dotaci Klubu NATURA, z. s., Dvůr Králové nad Labem ve výši 10.000 Kč 

na částečnou úhradu dopravy na Přírodovědný tábor do Chorvatska a Přírodovědnou 

expedici do Holandska; 

‐ schválila dotaci KČT, odboru Dvoráci Dvůr Králové nad Labem ve výši 8.000 Kč na 

nákup materiálu – věcných cen a propagaci v rámci projektu 15. ročník turistického 

pochodu „Podzimním Královédvorskem“; 

‐ schválila pronájem prostoru č. 2, sloužícího k podnikání, v č. p. 40 na náměstí 

T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem, od 1. května 2018 na dobu určitou pěti 

let, za cenu 831,48 Kč/m
2
/rok (včetně uplatnění meziročního inflačního růstu) Farní 

charitě Dvůr Králové nad Labem za účelem provozování služby Klubko – centrum pro 

rodinu, za podmínky, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazena jistota ve 

výši tří měsíčních nájmů; 

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

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

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

ochranu a péči o opuštěné a týrané kočky (na dobu určitou pěti let), za cenu 

600 Kč/m
2
/rok a s uplatněním meziročního inflačního nárůstu nájemného.  

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 128/2018“ 

 

Rada města na své 129. schůzi v pátek 13. dubna 2018 mimo jiné: 

‐ vzala na vědomí protokol o hodnocení nabídek ze dne 6. dubna 2018 k veřejné 

zakázce malého rozsahu na dodavatele stavebních prací „Zatěsnění kanalizačního 

sběrače A jednotné kanalizace Slovany – Dvůr Králové nad Labem od šachty A/69 po 

šachtu A/64“ a rozhodla, že nejvhodnější je nabídka firmy Wombat, s. r. o., Brno, 

s nabídkovou cenou 3.393.890 Kč bez DPH. Další pořadí uchazečů dle výhodnosti 

jejich nabídek – Sebak, spol. s r. o., Brno, s nabídkovou cenou 3.648.432 Kč bez 

DPH; vyřazen byl uchazeč KA – SE kanalservis, s. r. o., Praha 6 – Břevnov, z důvodu 

nesplnění zadávacích podmínek; 

‐ vzala na vědomí hodnocení nabídek ze dne 9. dubna 2018 veřejné zakázky na stavební 

práce „II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře, I. etapa a malá okružní křižovatka 

II/300 s II/299“ a rozhodla, že nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy EUROVIA CS, 

a. s., Praha 1 – Nové Město, s nabídkovou cenou ve výši 6.381.607,08 Kč bez DPH, 

tj. 7.721.744,57 Kč vč. DPH. 

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 129/2018“ 

 

Rada města na své 130. schůzi v úterý 17. dubna 2018 mimo jiné: 

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

zakázce malého rozsahu na dodavatele „Sanace druhé akumulační nádrže na úpravně 

vody – Dvůr Králové nad Labem“ a rozhodla, že nejvhodnější je nabídka firmy 

BROCHIER, s. r. o., Praha 10, s nabídkovou cenou 740.148,35 Kč bez DPH. Další 

pořadí nabídek – 2. místo Ing. Milan Wiesner MIWISAN sanace, Praha 1, 

s nabídkovou cenou 1.322.582 Kč bez DPH; 
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‐ schválila poskytnutí dotace Životu srdcem, z. s., Bílá Třemešná, ve výši 50.000 Kč na 

projekt – 2. ročník Kulturního léta na přehradě Les Království 2018; 

‐ vzala na vědomí zprávu o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na 

„Služby elektronických komunikací pro město Dvůr Králové nad Labem“ a rozhodla, 

že nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy T – Mobile Czech Republic, a. s., Praha 4, 

s cenou 437.553,60 Kč bez DPH, rozhodla o dalším pořadí uchazečů dle jejich 

nabídek takto: druhé místo Vodafone Czech Republic, a. s., Praha 5, s cenou 

443.280 Kč bez DPH; třetí místo O2 Czech Republic, a. s., Praha 4, s cenou 

707.615,28 Kč bez DPH. 

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 130/2018“ 

 

Most Jana Palacha zdobí plakety se znakem města 
Počátkem prosince loňského roku byl veřejnosti předán k užívání zrekonstruovaný most Jana 

Palacha. V pátek 27. dubna byly na jeho obou železobetonových zídkách na straně směrem 

k Benešovu nábřeží připevněny i plakety se znakem města Dvůr Králové nad Labem. 

Plakety slavnostně připevnil starosta města Jan Jarolím společně s autorem znaků, 

královédvorským uměleckým kovářem Pavlem Vágnerem, přítomna byla také místostarostka 

Alexandra Jiřičková. 

Na vytvoření plaket pracoval Pavel Vágner společně se svým synem tři měsíce. Jedná 

se o kovaný nerez s bronzovou patinou, vše je ruční práce, žádný z prvků není litý. Každý 

znak je složený z celkem asi osmdesáti kusů a váží dvacet kilogramů. Při jeho sestavování 

bylo použito tři sta nerezových nýtů. Na mostě na zídkách jsou plakety připevněny 

speciálními vysokopevnostními chemickými kotvami – které jsou velmi odolné a patří mezi 

nejlepší upevňovací a kotvící materiály. 

Zdroj: město Dvůr Králové nad Labem 

 

Změna dopravy v době majálesu 
V souvislosti s konáním Královédvorského majálesu došlo od čtvrtka 26. dubna od 

18:00 hodin do středy 2. května do 8:00 hodin ke kompletní uzavírce části náměstí Odboje 

a části náměstí Václava Hanky (kde byl umístěn lunapark). Zachován byl pouze průjezd na 

náměstí Václava Hanky a do Valové uličky. 

Od pondělí 30. dubna od 14:00 hodin do úterý 1. května do 19:00 hodin bylo 

náměstí T. G. Masaryka kompletně uzavřeno. Doprava byla odkláněna z ulice Josefa Hory do 

ulic Havlíčkova, Tylova a Fügnerova. Zároveň došlo k obrácení směru provozu v ulici 

Komenského, vjezd byl umožněn z ulice Josefa Hory do ulice Švehlova. 

Zdroj: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravy a silničního hospodářství 
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U oční školy vznikne okružní křižovatka 

Křižovatka ulic Legionářská, Sladkovského, Čelakovského a Tyršovy patří 

k nejnebezpečnějším místům v našem městě. Při vyjíždění z ulice Sladkovského si řidiči musí 

vyjet hluboko do křižovatky, aby viděli, zda z ulice Legionářská nevyjíždí nějaký dopravní 

prostředek. V rozhledu jim totiž brání budova bývalé Německé školy (dnes Léčebny 

zrakových vad – známé mezi „Královédvoráky“ jako oční škola). Řidiči, kteří z ulice 

Čelakovského přejíždějí do ulice Sladkovského, mají sice lepší výhled, ale pokud na 

křižovatce čeká větší automobil, nebo si řidič z této ulice do křižovatky špatně „najede“, má 

problém do Sladkovského ulice přejet, stejně tak jako má z ulice Legionářská nebo Tyršova 

problém odbočit. V  minulosti zde proto došlo již k několika vážným dopravním nehodám. 

Po několika letech příprav se podařilo přesvědčit Královéhradecký kraj o tom, aby 

realizoval opravu krajské silnice a při tom i stavbu okružní křižovatky. Stavební práce budou 

rozděleny na etapy a měly by trvat od července do listopadu letošního roku. Po tuto dobu 

budou pro řidiče zajištěny objízdné trasy. Při jejich přípravě bude upravena i křižovatka 

u Šindelářské věže, kde dojde ke zvětšení poloměru křižovatky tak, aby průjezd byl 

bezpečnější a plynulejší. Při těchto úpravách bude předlážděna také část navazujícího 

chodníku v Tylově ulici a bude vytvořeno nové místo pro přecházení. 

Vybudování malé okružní křižovatky u oční školy a navazující I. etapa rekonstrukce 

silnice II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře, v úseku od mostu přes Hartský potok 

v Legionářské ulici až k čerpací stanici v ulici Tyršova, patří k nejvýznamnějším letošním 

investičním akcím. Investorem za více než 65 milionů Kč je Královéhradecký kraj, finanční 

prostředky získá z Integrovaného regionálního operačního programu.  

Na financování stavby se bude podílet také naše město, které zafinancuje rekonstrukci 

kanalizace, rekonstrukci vodovodu, vybudování zárubních zdí, veřejného osvětlení, terénní 

sadové úpravy a vybudování nových chodníků. V rozpočtu má na tuto investici vyčleněno 

9 milionů Kč (včetně DPH). 

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

 

Zápisy dětí do prvních ročníků základních škol  
Odbor školství, kultury a sociálních věcí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem vyhlásil 

zápis dětí do prvních ročníků královédvorských základních škol (zřizovaných městem) pro 

školní rok 2018/2019. Zápisy se uskutečnily ve středu 4. dubna 2018 od 12:00 do 18:00 hodin 

a ve čtvrtek 5. dubna 2018 od 12:00 do 16:00 hodin. 

Povinný zápis se týkal dětí, narozených v období od 1. září 2011 do 31. srpna 2012, 

a dětí, které měly v předešlém školním roce odloženou povinnou školní docházku. Do prvního 

ročníku základní školy mohly být zapsány také děti narozené od 1. září 2012 do 30. června 

2013, pokud byly tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádal-li o to jejich zákonný 

zástupce. U všech dětí narozených v tomto období bylo podmínkou jejich přijetí doporučující 

vyjádření školského poradenského zařízení. U dětí narozených v období od 1. ledna do 

30. června 2013 bylo navíc nutno zároveň doložit i doporučující vyjádření odborného lékaře. 

Pokud naopak zákonní zástupci žádali o odklad povinné školní docházky dítěte, 

museli řediteli školy podat písemnou žádost, doloženou doporučujícím posouzením 

příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

Děti budou do škol přijímány na základě obecně závazné vyhlášky „O stanovení 

školských obvodů základních škol zřízených městem Dvůr Králové nad Labem a části 

školského obvodu základní školy zřízené městem Dvůr Králové nad Labem“. 

Zdroj: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor školství, kultury a sociálních věcí 
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Malý průvodce pro cyklisty 
Město v posledních letech investovalo miliony korun do rozšíření infrastruktury pro cyklisty, 

kteří tak mají k dispozici kilometry tras vedoucích městem. Na jaře cyklistů v ulicích přibývá, 

proto redakce Novin královédvorské radnice (NKR), ve spolupráci s odborem dopravy 

a silničního hospodářství Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, připravila průřez 

základními pravidly silničního provozu se zaměřením na cyklisty. Cyklisté je najdou 

v příslušných číslech NKR. 

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

 

Společenská kronika 
Noví občánci 

V měsíci dubnu 2018 se narodilo deset nových občánků našeho města – šest holčiček a čtyři 

chlapci. 

Zemřelí 

Ve Dvoře Králové nad Labem zemřelo v dubnu osmnáct osob, z tohoto počtu bylo devět 

královédvorských občanů (šest žen a tři muži). 

Jubilea  

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

jubileích osmnáct občanů s gratulací a květinou.  

Sňatky 

Své „ano“ si v dubnu řekly tři páry snoubenců, stříbrnou svatbu oslavilo pět párů, šest párů 

oslavilo zlatou a jeden pár dokonce diamantovou svatbu. 

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 dubna 2018 celkem 102 případů.  

Druh zásahu duben 2018 

 BESIP přestupky 39 

 Ostatní přestupky na úseku dopravy 1  

 Dopravní nehody 1 

 Překročení nejvyšší povolené rychlosti 17 

 Veřejný pořádek (přestupek)  5 

 OZV o volném pohybu psů 2 

 Občanské soužití (přestupek) 4 

 Majetek (přestupek) 4 

 Prevence (opatření a úkony) 4 

 Doručení písemnosti 5 

 Odchyt zvířete (opatření) 3 

 Pomoc v nouzi 2 

 Ztráty a nálezy 6 

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

 Pokuty v blokovém řízení 36 

 Na místě nezaplacených blokových pokut 8 

 Předáno Policii ČR 3  

 Předáno na správní odbor MěÚ 3 

Moderní technologie  duben 2018 

 BESIP - MKDS (předáno na ODP) 3 

 BESIP - úsekové měření rychlosti (předáno na ODP) 1 846 

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem 

 

Městské vodovody a kanalizace 

Dvůr Králové nad Labem 
Odstranění poruch vodovodního řadu 
V pátek 6. dubna 2018 od 8:00 do 10:00 hodin došlo k odstávce pitné 

vody z důvodu poruchy vodovodního řadu v ulicích Heydukova, Vojanova a Luční. 

V pondělí 16. dubna 2018 také od 8:00 do 10:00 hodin došlo k odstávce vodovodu 

v Žirči – na větvi vedoucí směrem ke Dvoru Králové nad Labem. 

O dva dny později, ve středu 18. dubna od 8:30 do 12:00 hodin, byl odstaven 

vodovodní řad v ulici Fügnerově, který zásobuje i ulici Sladkovského a Libušina. 

Další den, ve čtvrtek 19. dubna 2018, došlo k odstávce vodovodu horního tlakového 

pásma spojeného s dopravní uzavírkou, a to v ulici Vrchlického. Odstávka trvala od 9:00 do 

14:00 hodin, dopravní omezení pak trvalo až do 17:00 hodin. V souvislosti s opravou se 

omezení dodávky pitné vody týkalo ulic Vrchlického, Pod Lesem, Purkyňova, Klicperova, 

Puchmajerova, A. Wágnera, Štítného, Máchova a přilehlých bezejmenných ulic. Po dobu 

odstávky bylo náhradní zásobování pitnou vodou odběratelům zajišťováno mobilní cisternou. 

V pondělí 23. dubna 2018 od 8:30 do 12:00 hodin byla odstávka vodovodu provedena 

také v Seifertově ulici, v její horní části.  

 

Opravy v ulici Plk. Švece 
V letošním roce je naplánována také oprava povrchu komunikace v ulici Plk. Švece. Městské 

vodovody a kanalizace proto informovaly řidiče, že od pondělí 30. dubna 2018 budou v této 

oblasti v předstihu provádět výměnu vodovodního řadu a kanalizace.  

Práce budou probíhat při dílčích dopravních uzavírkách komunikace tak, aby byl vždy 

umožněn částečný provoz v ulici alespoň na polovině vozovky, potrvají zhruba třicet dnů, 

a o odstávkách pitné vody bude MěVaK uživatele průběžně informovat informačními 

tabulkami a na webových stránkách. 

Zdroj: MěVaK Dvůr Králové nad Labem 
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Pečovatelská služba Města 

Dvůr Králové nad Labem 
Pokračovala spolupráce se studenty 
I v letošním roce pokračuje spolupráce Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem 

se studenty královédvorského gymnázia, při níž se senioři nenásilnou formou seznamují 

s moderními informačními technologiemi. Letošní první setkání se uskutečnilo ve středu 

18. dubna 2018 od 14:30 hodin v Domě s pečovatelskou službou v Sadové ulici a téměř 

dvacet studentů ze třídy 3. C se na něm věnovalo patnácti seniorům, které prostřednictvím 

interaktivní tabule zapojili do her na trénování paměti. 

 

Nové kurzy pro seniory 
Během března se v rámci dotazníkové akce mohli obyvatelé obou domů s pečovatelskou 

službou vyjádřit, jaké aktivity by je bavily, a jak by se jim chtěli v těchto zařízeních i věnovat. 

Největší zájem byl o počítačové kurzy – první kurz byl plně obsazen hned po jeho vyhlášení. 

Nechyběly ale ani přednášky všeho druhu a zájem byl také o jógu, jejíž první ukázková 

hodina se v DPS v Sadové ulici uskutečnila v pondělí 23. dubna. Zúčastnili se jí nejen 

obyvatelé z obou DPS, z Klubu důchodců, ale i někteří zaměstnanci. Zpočátku se sice někteří 

obávali toho, zda jsou schopni cvičení zvládnout, ale pracovnice DPS, která cvičení vedla, 

jejich obavy rychle rozptýlila. Lekce jógy se tak budou konat každé pondělí, a to nejprve 

v DPS v Sadové ulici a o hodinu později v DPS ve Strži. 

Zdroj: Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem  

 

KULTURA VE MĚSTĚ 

Městské kulturní zařízení Hankův dům 
XXIV. ročník festivalu „Dny R. A. Dvorského“ 
Pořady XXIV. ročníku festivalu „Dny R. A. Dvorského“ mohli zájemci 

navštívit také v měsíci dubnu.  

 

„AFTERPARTY“ 
Penzion Za Vodou hostil v pátek 6. dubna 2018 od 19:30 hodin hudební skupinu PETR 

STRÁNSKÝ & EKG JAZZ (Jana Stránská – housle; Petr Stránský – trubka; Dalibor Hanč – 

bicí; Petr Mádle – klávesy a Martin Mádle – kontrabas). Vstupné 80 Kč. 

 

„THE CRACKED COOKIES“ 
O důstojný závěr letošního ročníku festivalu se pak ve čtvrtek 26. dubna postaralo od 

19:30 hodin, v Krčmě Starý pivovar, česko-francouzské vokální trio „The Cracked Cookies“. 

Soubor, ve složení Marie Ruby, Jitka Štěrbáková a Marie Dubus, vychází především 

z tradiční americké hudby 40. a 50. let 20. století a své aranže obohacuje o doprovod kytary, 

flétny, ukulele a perkusních nástrojů. Vstupné 180 Kč. 
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„Dvorská jednička“ 
V sobotu 7. dubna 2018 od 9:00 hodin a v neděli 8. dubna od 9:30 hodin se v sále Hankova 

domu také uskutečnil již XIV. ročník taneční soutěže „Dvorská jednička“. Přehlídku 

tanečních kolektivů pořádal DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem, vstupné 50 Kč. 

 

„Cirkusácká pohádka“ 
Nová pohádka Divadla Láryfáry, plná humoru a písniček z bláznivého cirkusového prostředí, 

byla pro děti mateřských škol a žáky prvních ročníků základních škol připravena na úterý 

10. dubna 2018. V sále Hankova domu ji malí diváci viděli v představeních od 8:30 a od 

10:00 hodin, vstupné 60 Kč. 

 

„Staré řecké báje a pověsti“ 
Pro žáky druhého stupně základních škol byla pak ve čtvrtek 12. dubna 2018 v sále Hankova 

domu připravena hudební didaktická inscenace, inspirovaná stejnojmennou knihou Eduarda 

Petišky. Divadelní zpracování příběhů dávné mytologie zavedlo diváky do života olympských 

bohů a bájných hrdinů. Představení divadla SemTamFór Praha se konalo od 8:30 a od 

10:00 hodin, vstupné 60 Kč, hra v předplatném. 

 

„Kočičí hra“ 
Snad každý si pamatuje vynikající herečku Danu Medřickou, která právě v „Kočičí hře“ kdysi 

naprosto excelovala a tuto hru u nás i proslavila. Hankův dům tuto proslulou tragikomedii 

o stárnutí, lásce, vášni k životu, sesterském vztahu a hlavně o nezdolném optimismu hlavní 

hrdinky uvedl ve čtvrtek 12. dubna od 19:00 hodin. V hlavní roli vystoupila Pavla Tomicová 

z Klicperova divadla v Hradci Králové, vstupné 300, 320 a 340 Kč. 

 

Pražské komorní trio 
Trio Michal Rezek (klavír), Robert Pacourek (klarinet) Tomáš Strašil (violoncello) 

interpretuje hudbu 18. až 20. století i hudbu soudobou. Na 450. koncertu KPH si jejich 

vystoupení posluchači vychutnali v salonku Hankova domu v úterý 17. dubna 2018 od 

19:00 hodin. Vstupné 130 Kč. 

 

Kabaret Nahatý Shakespeare   
Pět v jednom (tragédie Romeo a Julie, Král Lear, Othello, Macbeth a Hamlet) aneb Pět 

nejslavnějších tragédií Williama Shakespeara v jedné divadelní komedii – to byl námět 

představení Divadla Tramtarie Olomouc, které se konalo ve středu 18. dubna 2018 od 

9:00 hodin v sále Hankova domu a bylo určeno studentům středních škol. 

 „Pět herců (tři muži a dvě ženy) z nadace ´Zachraňte klasiky´ se rozhodlo nastudovat 

pět shakespearovských tragédií. A protože jim nezbyly peníze na režiséra, režírují si 

jednotlivé divadelní kusy navzájem. Přímo před diváky tak začnou provádět škrty, vysvětlovat 

jednotlivé situace a předehrávat nejslavnější scény. Součástí inscenace byly také autorské 

písně, vysvětlující některé momenty ze života Williama Shakespeara“. 

Kabaret Nahatý Shakespeare byl poprvé uveden v Divadle Tramtarie Olomouc v roce 

2015 v režii Jiřího Trnky a stal se nejúspěšnější inscenací divadla v jeho historii. Divadlo ho 

úspěšně předvedlo i na mezinárodním divadelním festivalu Fest in on the boulevard 

v Bukurešti. 
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„Moje malá úchylka“ 
Ve středu 18. dubna od 19:00 hodin byla v sále Hankova domu připravena pro milovníky 

detektivních příběhů detektivní parodie „Moje malá úchylka“. Herci A Studia Rubín Praha, 

Berenika Kohoutová, Jan Cina, Andrej Polák a Petr Vančura, divákům předvedli příběh, ve 

kterém byli čtyři lidé pozváni do luxusní rezidence a, jak jinak, samozřejmě se zde stala 

vražda. Všichni jsou podezřelí a všichni mají motiv…  

Vstupné 250, 270 a 290 Kč, hra v předplatném – řada B. 

 

„Malá čarodějnice“ 
Na děti čekala v neděli 22. dubna od 10:00 hodin v sále Hankova domu v rámci Divadelního 

čtyřlístku pohádka Divadla Scéna Zlín „Malá čarodějnice“. Vstupné: 100 Kč. 

 

„Odysseovy cesty“ 
V komponovaném pořadu se ve středu 25. dubna představily návštěvníkům – dětem 

i dospělým – v sále Hankova domu všechny obory královédvorské ZUŠ R. A. Dvorského. 

Vstupné 30 a 60 Kč, začátky představení od 8:30, od 10:30 a od 17:00 hodin (bližší informace 

viz kapitola ZUŠ R. A. Dvorského této kroniky). 

 

„Královédvorský majáles“ 
Náměstí T. G. Masaryka i náměstí Odboje byly v poslední den měsíce dubna místy, na 

kterých se již tradičně odehrával letošní „Královédvorský majáles“.  

Zatímco na náměstí Odboje si malí i větší návštěvníci užili atrakce lunaparku, na 

náměstí T. G. Masaryka čekal návštěvníky bohatý program, ve kterém vystoupily: 

v 15:30 hodin KOMIX (dětský pořad – dětské profesionální skupiny se kterými si děti mohly 

zazpívat, zatančit a zasoutěžit); TS Attitude, Angeles Dance Group (vystoupení 

královédvorských tanečních skupin); od 17:00 hodin HEEBIE JEEBIES (punk-rocková 

kapela z Hronova); od 18:30 hodin ATLANTIS (vystoupení hard-rockové kapely z Bašnice) 

a hudební šňůru zakončilo od 20:00 hodin vystoupení královédvorské rockové revivalové 

stálice VAŤÁK.  

Nechyběly stánky s občerstvením a samozřejmě ani lampionový průvod (od 

21:00 hodin), který z náměstí Odboje prošel ulicemi Rooseveltova, Švehlova a Komenského 

až na náměstí T. G. Masaryka, kde se ve 21:30 hodin konal tradiční ohňostroj. Celý 

poslední dubnový večer zakončila čarodějnická večerní zábava, na které od 22:00 hodin 

zahrál Chytráček Band. 

Zdroj: Městské kulturní zařízení Hankův dům Dvůr Králové nad Labem 

 

Městské muzeum 
„Mladí umělci“ 
V sobotu 14. dubna 2018 se od 18:00 hodin konala v sále Špýcharu 

vernisáž výstavy, nazvaná „Mladí umělci“. V prostorách muzea se na ní po krátké odmlce se 

svými pracemi opět představila skupina nezávislých umělců Colportante Artisti Asociali. Ke 

zhlédnutí tak byly sochy, komponované objekty, fotografie, koncepty, performance, digi 

a video arty, obrazy a v neposlední řadě dokonce i obrazy mluvené. Součástí vernisáže bylo 

také autorské čtení.  

Výstava byla pro veřejnost otevřena v neděli 15. dubna a trvala až do neděle 

13. května 2018, vstupné 20 a 40 Kč.  
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Výstava modelové železnice 
Klub železničních modelářů při DDM Jednička uspořádal ve výstavním sále Staré radnice od 

pátku 27. dubna do úterý 1. května 2018 tradiční jarní výstavu, na které modeláři představili 

výsledky své celoroční práce.  

Největším exponátem bylo modelové kolejiště s digitálním řízením v měřítku HO, 

inspirované tratí č. 030. Své kolejiště v měřítku TT vystavoval jako host také Marek Trejbal 

z Trutnova. Řízení vlakových souprav pomocí aplikace v chytrém telefonu si mohli vyzkoušet 

rovněž návštěvníci, mohli si i vyzkoušet vyrobit stromeček, který pak mohli zasadit přímo do 

kolejiště. 

Vstupné dospělí 40 Kč, školní třídy a osoby do 130 cm vstupné dobrovolné. 

 

„Jawa kolem světa II.“ 
Van Diemenova země je starobylý název ostrova Tasmánie, kterou většina moderních výprav 

do Austrálie neprávem míjí. Cesta „down under“ představuje také přejezd Velké Viktoriiny 

a Simpsonovy pouště a ještě prázdnějšího Nullarboru, tisíce a tisíce kilometrů prašného 

rozpáleného out-backu stejně jako průjezdy blahovičníkovými pralesy a horami australského 

východu. Vrcholem všeho je pak objevování exotického kousku země v Jižním oceánu mezi 

Austrálií a Antarktidou. Tři měsíce v sedle Jawy, se stanem a východoněmeckou buzolou, 

sólo a bez GPS, bez dronů, satelitních telefonů a dalších moderních vymožeností… 

Přes 200 fotografií i video, si během dvou hodin mohli vychutnat milovníci 

netradičního cestování a málo známých přírodních krás i adrenalinových zážitků na přednášce 

„Jawa kolem světa II.“ v přednáškovém sále Špýcharu, ve středu 4. dubna 2018 od 

18:00 hodin. Vstupné 90 Kč.   

 

II. Bazar kabelek 
Již druhý „Bazar kabelek“ a inspirativní dámské odpoledne si nenechala v sobotu 14. dubna 

ujít řada jeho návštěvnic (zájem byl vskutku veliký).  

Konal se v přednáškovém sále Špýcharu městského muzea od 13:00 do 17:00 hodin, 

pořádal ho ve spolupráci s muzeem Spolek dvorských holek a účastníce si na něm nejen 

mohly „za přijatelné peníze“ zakoupit model, který je zaujal, ale mohly se dozvědět i řadu 

zajímavých informací a „něco dobrého ochutnat“. 

Od 13:30 do 15:30 hodin je čekala dílnička Věry Liškové (výroba broží); ve 

14:00 hodin přednáška MUDr. Silvie Šidákové, primářky oddělení rehabilitace v nemocnici 

v Trutnově, na téma „Proč ženy bolí záda“; v 15:00 hodin minikurz líčení (vizážistka 

Eva Větvičková); přednáška „Všechny diety v životě ženy“ Mgr. Blanky Kloudové, 

registrované nutriční terapeutky; nechyběly ani „Proměny žen“ – líčení, účes (na sucho) 

studentek SŠIS. Vstupné zdarma.  

Zdroj: Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem 

 

Městská knihovna Slavoj 

„Duhové pohádky“ 
V rámci další „Pohádkoterapie“ se děti od sedmi let mohly v sálku 

knihovny seznámit ve středu 4. dubna od 13:45 hodin s „Duhovými 

pohádkami“ Daniely Fischerové. Vstupné zdarma. 
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„Austrálie“ 
Jiří Mára je autorem devíti cestopisných knih a dokumentárních filmů z různých částí světa. 

Se svojí rodinou objel i celý australský kontinent, navštívili také jeho „horoucí střed“ – 

posvátný rudý monolit Ulur. Ve čtvrtek 12. dubna 2018 od 18:00 hodin představili Márovi 

v sálku knihovny svoji dobrodružnou cestu i královédvorským návštěvníkům. Vstupné 50 Kč. 

 

„Jak dostal Honza princeznu“ 
Loutková scéna Klíček sehrála dětem v sálku knihovny v sobotu 14. dubna 2018 od 

15:00 hodin maňáskovou pohádku „Jak dostal Honza princeznu“. Vstupné 10 a 20 Kč. 

 

Tibetské mísy 
Relaxační procházka Věry Radoňové s tóny, které vydávají tibetské mísy, gong, šamanský 

buben, dešťová hůl a ostatní nástroje, byla pro návštěvníky přichystána v sálku knihovny ve 

středu 25. dubna 2018 od 18:00 hodin. Vstupné 50 Kč.  

 

Nejlepší kniha o fake news!!! 
Média, politici, sociální sítě – ze všech zdrojů se na nás neustále hrnou dohady o tom, kdo, jak 

a proč se nás snaží dezinformovat. Miloše Zemana můžete přijít volit až v druhém kole! Ta 

zpráva byla falešná stejně jako ta o raketě, mířící na Hawai. Co ale často opakovaná spojení 

fake news, dezinformace a alternativní fakta zahrnují? Jak je možné, že fungují? Kdo a proč je 

vypouští? A jak se proti nim můžeme bránit? Na to se návštěvníkům v přednáškovém sále 

Špýcharu pokoušeli odpovědět ve čtvrtek 26. dubna 2018 od 18:00 hodin Alan Novotný 

a Petra Bučková. Vstupné na další z přednášek v rámci LiStOVáNí činilo 120 Kč. 

Zdroj: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem  

 

ŠKOLSTVÍ 

MATEŘSKÉ ŠKOLY 

MŠ Drtinova 
„Novopacký slavíček“ 
Pod názvem „Novopacký slavíček“ pořádá Gymnázium a SOŠPg v Nové Pace každoročně 

pěveckou soutěž žáků mateřských, základních, základních uměleckých a středních škol. 

V letošním roce se soutěž konala ve středu 4. dubna 2018 a zúčastnily se jí i děti 

z MŠ Drtinova.  

V kategorii „Předškolní věk – sólo“ si bronzové pásmo z Nové Paky přivezla 

Anna Brentnerová, která soutěžila s národní písní „Vyletěla holubička“ a s umělou písní 

„Mravenci“. Stříbrné pásmo pak získala Denisa Sedláčková s písněmi „Pod naším okýnkem“ 

a „Mach a Šebestová“. 
Zdroj: výsledková listina soutěže „Novopacký slavíček“ 
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MŠ Žireč 

Zlatá pásma v soutěži „Novopacký slavíček“ 
Soutěže „Novopacký slavíček“ se zúčastnila také MŠ Žireč. V kategorii „Předškolní věk – 

sólo“ si zlatá pásma přivezly Tereza Johnová (písně „Pásla ovečky“ a „Na políčku“) 

a Eliška Johnová (písně „Holka modrooká“ a „Tam, kde v noci jasně svítí světlušky“).   
Zdroj: výsledková listina soutěže „Novopacký slavíček“ 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Základní škola Schulzovy sady 
Zápis do prvních tříd 
V ZŠ Schulzovy sady zavítalo k zápisu 77 dětí, o odklad povinné školní 

docházky požádali rodiče 9 dětí. Základní škola otevře v příštím školním 

roce tři první třídy. 

 

Volejbalový úspěch starších žákyň  
Koncem prvního dubnového týdne odjelo osm volejbalových hráček z osmého a devátého 

ročníku ZŠ Schulzovy sady do Hostinného. Letošní konkurence byla opravdu veliká, o jedno 

postupové místo do krajského finále usilovalo osm družstev. Tři hrací plochy byly 

permanentně obsazeny mladými volejbalisty, takže získat slušné umístění nebylo opravdu 

jednoduché. 

Po třech zápasech, ve kterých se děvčatům podařilo vždy zvítězit, se ve finále 

královédvorský tým utkal s Gymnáziem Vrchlabí, který se mu podařilo porazit. Domů si tak 

tým ve složení Andrea Sommerová, Adéla Šebková, Victoria Macháčková, Dajana 

Macháčková, Barbora Vitebská, Michaela Hrnčířová, Nikola Hrachová a Nikola Maršíková 

odvážel titul, pohár obřích rozměrů, medaile a postup do krajského finále. 

 

Výtvarná soutěž „Člověk v lese“ 
Ve spolupráci s Lesy ČR vyhlásila škola výtvarnou soutěž na téma „Člověk v lese“, do které 

se malí i větší výtvarníci mohli přihlásit ještě v průběhu měsíce dubna, a to do jejích čtyř 

kategorií: I. kategorie – děti z mateřských škol; II. kategorie – žáci prvních až třetích ročníků; 

III. kategorie – žáci čtvrtých až šestých ročníků a poslední IV. kategorie – žáci sedmých až 

devátých ročníků. Výtvarné práce mohly být ve velikosti od A4 až po A2, technika byla 

libovolná. Práce budou vyhodnoceny a vystaveny na Hájemství 10. května na „Den lesů“. 

Zdroj: ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní škola Strž 
Zápis do prvních tříd 
Zápisu do prvních tříd se v ZŠ Strž zúčastnilo 38 dětí, k povinné školní 

docházce pro školní rok 2018/2019 bylo přijato 28 dětí. O odklad povinné 

docházky svých dětí požádalo 10 rodičů.  
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„Verše od srdíčka“ 
ZŠ Strž se tak jako v loňském roce zapojila i letos do celostátní dětské literární soutěže „Náš 

svět“. Soutěž pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, garantem je Národní 

institut pro další vzdělávání (NIDV). Téma  nechává pořadatel na soutěžících. Žáci si tak 

vybrali oblast veršů, ve které měli prozradit to, co mají ve svém životě nejraději. Ve svých 

básničkách rýmovali o rodině a svých zájmech, o domácích mazlíčcích i o rodném městě a již 

tradičně svá dílka doprovodili také drobnými ilustracemi. Hotový sborník veršů nazvaný 

„Verše od srdíčka“ pak poslali do Prahy, odkud jim přišla potěšující zpráva. Porota tvorbu 

dětí z 5. A vybrala mezi nejúspěšnější literáty. Byli tak pozváni na knižní veletrh v Praze, kde 

dojde ke slavnostnímu vyhlášení oceněných a k předání cen.  

Zdroj: ZŠ Strž Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní škola Podharť 
Zápis do prvních tříd 
Letošní zápis do 1. třídy byl opět slavnostní. Budoucí školáky ve škole 

přivítaly barevně vyzdobené třídy, výrobky jejich starších spolužáků, které 

pro ně vytvořili v rámci svého pracovního vyučování, sladkosti – sponzorský 

dar firmy Carla – pamětní listy, drobné Lego, různé jarní květiny a vycpané slepičky. Největší 

úspěch pak sklidili barevní klauni. 

Z celkového počtu 43 dětí, které přišly k zápisu, bylo v úterý 10. dubna na základě 

rozhodnutí ředitelky školy přijato k povinné školní docházce 36 dětí, které tak vytvoří dvě 

první třídy. Třem dětem bylo z důvodu žádosti rodičů o odklad přerušeno jejich přijetí do 

školy do čtvrtka 31. května – v těchto případech je nutné, aby zákonní zástupci dětí ještě 

doplnili příslušné podklady. Čtyřem dětem byl na základě žádosti rodičů udělen odklad školní 

docházky. 

 

Soutěž ve sběru hliníku 
ZŠ Podharť se i v letošním ročníku zapojila do ekologické soutěže, kterou již několik let 

pořádá DDM Jednička. Od začátku školního roku do úterý 10. dubna 2018 žáci od první do 

deváté třídy sbírali hliník, do sběru se zapojili i učitelé a správní zaměstnanci školy. 

Nasbíraný hliník byl odvezen do DDM Jednička, kde jim vysvětlili, jak se má hliník správně 

třídit, vyzkoušeli si i kontrolu pomoci magnetu. V soutěži školských zařízení se ZŠ Podharť 

umístila na 1. místě. 

 

Zdobení májky 
V pátek 27. dubna se žáci 9. třídy zúčastnili vztyčování májky na náměstí T. G. Masaryka. 

Samotnému stavění předcházelo vytvoření věnce a příprava zdobení, které se uskutečnilo 

v hodinách pracovního vyučování. Za pomoci Technických služeb města Dvora Králové nad 

Labem pak byl v pátek nazdobený věnec připevněn a májka pomocí jeřábu vztyčena nad 

náměstím. Výtvarně tak doplnila Královédvorský majáles, konaný 30. dubna a 1. května 

2018. 

Zdroj: ZŠ Podharť Dvůr Králové nad Labem 
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Základní škola 5. května 
Zápis do prvních tříd 
ZŠ 5. května přivítala u zápisu 38 dětí, o odklad povinné školní docházky 

požádali zákonní zástupci 5 dětí. Otevřena bude jedna první třída. 

 

Ředitelské volno  
Na pondělí 30. dubna vyhlásil ředitel školy, v souladu se školským zákonem, ředitelské volno.  

Zdroj: ZŠ 5. května Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní umělecká škola R. A. Dvorského 

Novopacký slavíček 
Ve středu 4. dubna 2018 se také žáci ZUŠ R. A. Dvorského z pěvecké třídy 

Jany Machkové a Zdeňka Jirouska zúčastnili v Nové Pace soutěže 

„Novopacký slavíček“. 

Vynikající výkon na ní podala Tina Vovsová, která v kategorii „Mladší školní věk 

1. a 2. třída – sólo“ s písničkami „Hajho husy“ a „O šípkových růžích“ získala zlaté pásmo 

a zvláštní ocenění za přesvědčivý výkon. Ve stejné kategorii získaly zlatá pásma 

i Ema Siřišťová (písně „Vyletěla holubička“ a „Zajíc“) a Anna Mádlová (za písně „Měla jsem 

holoubka“ a „Sluníčko“). 

V kategorii „Mladší školní věk 3.–5. třída – sólo“ se Jolana Jarošová umístila na 

1. místě (písně „Ó, řebíčku zahradnický“ a „Hvězda na vrbě“) a na 3. místech 

Dorota Hamplová („Kdes holubičko lítala“ a „Holčičko medvědí“) a Veronika Sedláková 

(písně „Dolina, dolina“ a „Ovocná“). 

V kategorii „Starší školní věk 6.–7. třída – sólo“ obsadila Anna Šturmová 3. místo 

(písně „Koníčky milého“ a „Dvě malá křídla“).  

V kategorii „Dospívající a dospělí – sólo“ obsadila Ester Zvárová 2. místo (písně 

„Měla jsem chlapce“ a „Povídajú ludé“). 

Zdroj: výsledková listina soutěže „Novopacký slavíček“ 

 

„Na cestě ke klavíru“ 
Na koncertě malých klavíristů, nazvaném „Na cestě ke klavíru“, vystoupili nejmladší žáci ve 

věku od pěti do deseti let ze třídy Milady Petrášové. Konal se ve čtvrtek 5. dubna 2018 od 

18:00 hodin v sále školy. 

 

„Na cestě s učiteli ZUŠ“ 
Hudební i „nehudební“ vystoupení učitelů ZUŠ R. A. Dvorského si ve čtvrtek 12. dubna 

mohli návštěvníci vychutnat v sále školy od 18:00 hodin. 

 

„Pro každého něco z keramické dílny Jany Bělské“ 
V úterý 17. dubna 2018 se od 18:00 hodin uskutečnila v sále školy vernisáž výstavy brněnské 

architektky nazvaná „Pro každého něco z keramické dílny Jany Bělské“. Vernisáží 

návštěvníky provedl Ladislav Peřina, v hudebním programu vystoupili Vlasta Siřišťová 

a Tomáš Valtera. Výstava v galerii Otto Gutfreunda potrvá od středy 18. dubna do pondělí 

14. května 2018. 
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Dubnový koncert 
Další z pravidelných veřejných koncertů, na kterém se představili žáci hudebního oboru, se 

v sále školy konal v pondělí 23. dubna 2018 od 18:00 hodin. 

 

„Odysseovy cesty“  
Komponované autorské představení tanečního oboru pod vedením Olgy Benešové a Terezy 

Rejlové ve spolupráci s žáky literárně-dramatického oboru pod vedením Ladislava Peřiny 

a s hudebními soubory učitelů Markéty Mikulkové, Stanislava Bihariho, Marka Iglo 

a Michala Koudelky se školám v sále Hankova domu představilo ve středu 25. dubna od 

8:30 a od 10:30 hodin. Veřejnost pak představení mohla zhlédnout od 17:00 hodin. 

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

 

STŘEDNÍ ŠKOLY 

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 
Návštěva Mezinárodní konzervatoře v Praze 
Ve čtvrtek 5. dubna se vybraní žáci ze tříd 2. C, 4. C a 2. A vydali na exkurzi 

do Prahy. Na programu byla návštěva Mezinárodní konzervatoře Praha, která 

ve Dvoře Králové nad Labem pořádá červnový Coolfest, a večer i návštěva divadelního 

představení Pygmalion. 

V Praze se gymnazisté setkali s herečkou Veronikou Žilkovou a se studentem třetího 

ročníku herectví, který je celý den doprovázel. S ním navštívili hodinu přednesu třetího 

ročníku herectví, ve které kolem deseti žáků přednášelo různé básně. Následovala návštěva 

hodiny tance a nahrávacího studia, ve kterém studentka zpěvu právě nahrávala píseň, která má 

být ve výběru na jejím novém CD a kterou řídil známý rocker Ota Balage. 

Nechyběla ani návštěva Divadla v Korunní, které patří konzervatoři, kde studenti 

zhlédli generálku představení „Krvavá svatba“ španělského autora Garci Lorcy v režii 

Petra Kracíka, který se školou již dlouhá léta úzce spolupracuje. Účinkovali v něm studenti 

herectví, pro které je toto představení součástí jejich maturitní zkoušky. 

Večer pak následovala návštěva divadelního představení Pygmalion G. B. Shawa 

v Divadle Na Vinohradech. 

 

Módní přehlídka v aule gymnázia 
V aule královédvorského gymnázia si „na své“ v sobotu 7. dubna od 18:00 hodin přišli 

milovníci módy. Firma Pletap si pro ně připravila kolekci modelů na „jaro – léto“. Večerem 

provázel Josef Mádle, vystoupila taneční skupina Angeles Dance Group a nechyběla ani 

tombola. Vstupné 120 Kč. 

Zdroj: Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 
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ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Dům dětí a mládeže Jednička 
„Dvorská Jednička“ 
Více než 1 200 tanečníků a tanečnic přijelo o víkendu 7. a 8. dubna do 

Hankova domu, aby zde „změřilo své síly“ a představilo porotě své umění ve 

dvoudenní nepostupové přehlídce.  

Sobotní dopoledne patřilo orientálnímu tanci, odpoledne pak soutěž pokračovala přehlídkou 

vystoupení mažoretek a roztleskávaček. 

V neděli ráno čekal všechny maraton vystoupení ve formách tance disko, art a street. 

Porota vybírala ty nejlepší, aby je mohla ocenit medailemi a pamětními plaketami, ale úkol to 

rozhodně nebyl snadný, protože výkony byly velmi vyrovnané a konkurence veliká. Od 

nejmenších tanečníků až po „dospěláky“ – každý, kdo vstoupil na taneční parket, chtěl ukázat 

to nejlepší. Záštitu nad soutěží převzalo město Dvůr Králové nad Labem a Safari Park Dvůr 

Králové soutěžícím poskytl slevy na vstupném. 

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

upravila kronikářka 

 

Jarní kros 
Ve středu 4. dubna 2018 se uskutečnil další ročník oblíbeného „Jarního krosu“. Na start se 

dostavilo 66 závodníků ze ZŠ Schulzovy sady a ZŠ Podharť, na které čekal běh členitým 

lesním terénem v Podharti. Nejrychlejším závodníkem letošního ročníku se stal 

Oldřich Prokop. 

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

upravila kronikářka 

 

„Safari po safari“ 
Spolupráce „Jedničky“ na akci „Safari po safari“ – kterou pořádá Safari Park Dvůr Králové – 

má dlouholetou tradici. DDM na ní zajišťuje účast škol a jeho pracovníci pomáhají na startu 

a v cíli akce i na soutěžních stanovištích.  

I když letošní ročník provázelo špatné počasí, zúčastnilo se ho ve středu 11. dubna 

2018 téměř 300 dětí se svými pedagogy. Za odměnu, po absolvování soutěžní trasy 

a zodpovězení příslušných otázek, si děti odnesly různé reklamní materiály a časopisy. Délka 

pochodu byla 3 až 5 kilometrů, start byl od vchodu u vjezdu do safari od 8:00 do 10:00 hodin, 

pochod byl ukončen ve 13:00 hodin. Vedle školských zařízení se ho mohly zúčastnit také 

rodiny s dětmi či kdokoliv, kdo měl chuť dozvědět se více o přírodě. 

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

kronikářka 

 

„Biokros“ a přírodovědná vycházka 
Děti z královédvorské ZŠ a PrŠ se ve středu 18. dubna zúčastnily v lese u vodárny na Podharti 

závodu s přírodovědným a ekologickým zaměřením. Žáci ve dvojicích vybíhali na členitou 

lesní trať a do odpovědních lístků zapisovali odpovědi na otázky umístěné na stromech. 

Nejlepší dvojice byly odměněny drobnými propagačními materiály. V druhé části programu 

se pak uskutečnila přírodovědná vycházka, ve které se žáci dozvěděli o významu vody, 

o zdejších pískovcových skalách a balvanech, prohlédli si doupný strom a obrázek vytesaný 

do skály, dozvěděli se o přednostech smíšeného lesa atd. Na závěr je čekalo opékání vuřtů 

v areálu DDM Jednička. 
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„Den Země“ 
Akcí, které DDM Jednička pořádal ke „Dni Země 2018“, se zúčastnila královédvorská 

ZŠ a PrŠ a Dětská ozdravovna Hájemství.  

Nechyběla ani výtvarná soutěž, letos na téma „Voda jako život, a proto ji 

neznečišťujme“. Bylo do ní doručeno 67 prací, na kterých se podílelo 75 autorů 

z MŠ Dubenec a z MŠ Mikulov, ze ZŠ a MŠ Bílá Třemešná, ze ZŠ Schulzovy sady, 

ZŠ a SŠ Praha 10 Uhříněves, ze ZŠ E. Beneše v Písku a z DDM Rychnov nad Kněžnou. 

Nebylo tak jednoduché vybrat ty nejlepší. 

Od pondělí 16. do čtvrtka 19. dubna se pak v DDM uskutečnila i výstava, na které 

návštěvníci mohli hlasováním určit, komu bude udělena „Cena návštěvníků výstavy“. 

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

upravila kronikářka 

 

„Stříbrná zeměkoule 2018“ 
Také v letošním roce uspořádal Dům dětí a mládeže Jednička ekologickou soutěž „Stříbrná 

zeměkoule“ – letos se konal již její 11. ročník. 

Od září 2017 do 10. dubna 2018 v ní ve sběru hliníkového odpadu z potravinových 

výrobků soutěžily kolektivy ze školských zařízení nejen ze Dvora Králové nad Labem, ale 

i z Dubence, Kocbeře a z Bílé Třemešné. Do soutěže se zapojil například i královédvorský 

Klub Natura při Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem nebo DDM Jednička. Společně tak 

všichni nasbírali 375 kilogramů hliníkového odpadu. 

Ve středu 18. dubna 2018 byla soutěž vyhodnocena s následujícími výsledky: Kategorie 

MŠ: 1. MŠ Drtinova (74,5 kg); 2. MŠ Dubenec (67,5 kg). Kategorie školy: 1. ZŠ Podharť 

(66,5 kg); 2. ZŠ Schulzovy sady 3. C + 5. D (57 kg); 3. ZŠ Schulzovy sady 3. D (46 kg); 

4. Klub Natura při Gymnáziu DK (22 kg); 5. ZŠ Strž 4. A (16,5 kg); 6. ZŠ a PrŠ, DK (14 kg); 

7. DDM Jednička (5 kg); 8. ZŠ Kocbeře (4 kg); 9. ZŠ a MŠ Bílá Třemešná (2 kg). 

Nejúspěšnějšími sběrateli byly děti v MŠ Drtinova Dvůr Králové nad Labem, 

z MŠ Dubenec a ze ZŠ Podharť Dvůr Králové nad Labem. 

Zdroj: DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem 

 

ZPRÁVY ZE SPORTU 

Cyklistický oddíl Carla.Kupkolo.cz 

Dvůr Králové nad Labem 
„Zkus Maraton Kuks“ 
V sobotu 14. dubna se v Kuksu uskutečnily běžecké závody „Zkus Maraton 

Kuks“. Mezi stovkami závodníků nechyběli ani členové oddílu Carla.Kupkolo.cz Dvůr 

Králové nad Labem. Největšího úspěchu dosáhli na trati 10 km, kde všichni získali medailové 

umístění.  

Celkově třetí a ve své kategorii druhý se umístil Lukáš Fejk, a to přesto, že se teprve 

pozdě v noci před závodem vrátil z náročného cyklistického soustředění na Mallorce. Mezi 

ženami získala stejné umístění Aneta Khýrová a vítězství si odnesl i Milan Peška v kategorii 

nad 50 let.  

Velice obtížná maratonská trať dlouhá 43 kilometrů vedla místními lesy na Zvičinu 

a přes přehradu Les Království zpět. Skvělého úspěchu na ní dosáhl Tomáš Hak, který doběhl 
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celkově třetí a ve své kategorii byl druhý. Svůj první maraton zde absolvoval 

i Luděk Novotný, který doběhl na 6. místě. Dařilo se také Anežce Holanové, která ve své 

dětské kategorii obsadila 3. místo, a Lence Novotné, která o kategorii výše byla druhá. 

Zdroj: Carla.Kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem 

 

TS Attitude Dvůr Králové nad Labem 
Sobota se TS Attitude vydařila 
TS Attitude Dvůr Králové nad Labem představila své choreografie v sobotu 

14. dubna 2018 na soutěži v Rychnově nad Kněžnou a úspěchy na sebe nedaly 

čekat. Domů si tak soutěžící přivezli krásná ocenění: 

Kategorie „Baby“ (4–7 let) – „Lights“, „Camera and Dancing“ – 3. místo; 

Kategorie „Děti“ (10–12 let) – „Sprejeři“ – (v zařazení profi) – 3. místo; 

Kategorie „Děti“ (9–12 let) – „Bubákov“ – 2. místo; 

Kategorie „Junioři“ (12–15 let) – „My Book“ – 1. místo. 

Ukázku choreografií mohli diváci vidět na „Královedvorském majálesu“.  

Zdroj: TS Attitude Dvůr Králové nad Labem 

 

TJ Sokol Lipnice 
Tělovýchovná jednota Sokol Lipnice uspořádala v sobotu 28. dubna 2018 od 13:00 do 

14:20 hodin 27. ročník pohádkového pochodu okolo Lipnice, tentokrát za čaroději 

a čarodějnicemi. Start byl ze hřiště v Lipnici, startovné 25 Kč. 

Zdroj: TJ Sokol Lipnice 

 

SAFARI PARK DVŮR KRÁLOVÉ 

Třetí místo pro „Hřiště Lví Safari“ 
Celorepublikovou soutěž „Dřevěná stavba roku“ vyhlašuje „Nadace dřevo 

pro život“, jejímž posláním je podporovat dřevo jako domácí obnovitelnou 

surovinu pro každodenní využití, chránit tím naše neobnovitelné zdroje 

i pro další generace a ukazovat široké veřejnosti krásu a výhody dřevěných staveb. Stále více 

se také uvádí, že využíváním dřeva ve stavbách prospíváme i svému zdraví. Od středy 

21. února do pátku 2. března 2018 probíhalo hlasování veřejnosti a odborné poroty. V letošní 

anketě soutěžilo 95 dřevěných staveb v osmi kategoriích (jedná se o druhý nejvyšší počet 

soutěžních objektů v historii soutěže). O stavbách hlasovalo nejen jedenáct odborných 

porotců, ale hlavně široká veřejnost, která poslala rekordních 67 441 hlasů. Každý hlasující, 

který odeslal své hlasy ve všech osmi kategoriích, byl zařazen do soutěže o čtyřdenní pobyt 

ve srubu. Třetí místo v kategorii „Dřevěná hřiště velká“ získalo „Hřiště Lví Safari“ z našeho 

královédvorského Safari Parku. V květnu 2015 bylo hřiště Lví Safari dáno do provozu a od té 

doby je oblíbenou atrakcí návštěvníků. 

Zdroj: „Nadace dřevo pro život“ a Safari Park Dvůr Králové  

https://www.drevoprozivot.cz/
https://www.drevoprozivot.cz/
https://www.drevoprozivot.cz/
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Nosorožci Sudánovi byla v Keni odhalena pamětní deska 
Zdravotní stav Sudána, posledního žijícího samce severního bílého nosorožce na světě, se na 

začátku měsíce března 2018 zhoršil natolik, že se již nemohl ani přes čtyřiadvacetihodinovou 

péči ošetřovatelů a veterinářů postavit, proto se jej veterináři rozhodli zbavit bolesti a trápení 

a ve čtvrtek 19. března 2018 ho uspali. Bylo mu 45 let. Záchrana tohoto druhu, kterému reálně 

hrozí vyhynutí, je tak možná již jen pokusem o umělou reprodukci, protože na světě žijí ještě 

dvě samice (ačkoliv obě žijí v Keni, jsou i nadále v majetku královédvorského Safari Parku 

tak, jako byl Sudán) a vědci mají k dispozici také vzorky Sudánova spermatu. 

V neděli 1. dubna se v Keni na uctění památky Sudána jakožto posledního samce 

svého druhu odehrála smuteční slavnost, které se zúčastnilo několik zástupců keňských úřadů 

a pracovníci rezervace včetně strážců, kteří Sudána střežili. Vrcholem ceremonie pak bylo 

odhalení pamětní desky Sudánovi. 

Na nosorožce vzpomínají jeho strážci s dojetím. Přesto, že nosorožci jsou velmi 

nebezpečná zvířata, Sudán byl nesmírně krotký. Návštěvníci rezervace se k němu dokonce 

mohli opatrně přiblížit a pohladit ho. Ošetřovatelé rádi popisovali, jak „měl rád drbání na 

břiše a poslouchal je téměř na slovo“. 

Zdroj: ČTK 

 

„Safariběh ČSOB 2018“ 
V sobotu 7. dubna byl v Safari Parku odstartován 34. ročník „Safariběhu ČSOB“. Připraveny 

byly tři tratě – rodinný běh na 2 km a tratě na 5 km a 10 km. Účastníci všech tří běhů měli 

letos mimořádnou příležitost proběhnout se v Africkém safari Josefa Vágnera nebo ve Lvím 

safari. Oba areály jsou po celou sezonu návštěvníkům přístupné pouze v soukromých 

automobilech nebo ve vozidlech královédvorské zoologické zahrady.  

Každý dětský i dospělý účastník Safariběhu svým startovným přispěl na speciální 

konto Wildlife, ze kterého královédvorský Safari Park financuje své ochranářské projekty 

zaměřující se zejména na pomoc nosorožcům. Finanční prostředky půjdou tentokrát na převoz 

několika královédvorských nosorožců do národního parku Akagera ve Rwandě. Transport by 

se měl uskutečnit v první polovině roku 2019. 

Safariběh podpořily i sestry Ester, Aňa a Lela Geislerovy společně s Monikou Leovou, 

českou Miss Earth 2013, která se Safari Parkem Dvůr Králové dlouhodobě spolupracuje na 

ochranářských projektech.  

 

„Sedm let v Kamerunu“ 
Kamerun je jednou z nejrozmanitějších zemí Afriky, proto se mu přezdívá „Afrika v malém“. 

Přes 250 jazyků, tradic, kultur, poušť, savana, tropický nížinný i horský les. Žijí zde šimpanzi, 

gorily, sloni a stovky dalších ohrožených druhů organismů. Tato krásná a bohatá země čelí 

v současnosti mnoha problémům. Mohou k záchraně vodních zdrojů a rozmanité biodiverzity 

přispět dobrovolníci z rozvinutých zemí? 

Všechny tyto informace a otázky byly náplní přednášky přírodovědce a zakladatele 

neziskové organizace „Kedjom Keku“ Martina Mikeše v galerii Tengenenge ve čtvrtek 

26. dubna 2018 od 18:00 hodin. Vstup na přednášku byl po 17:30 hodině zdarma přes 

pokladnu u vjezdu do safari. 

Zdroj: Safari Park Dvůr Králové 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Oplodn%C4%9Bn%C3%AD_ve_zkumavce
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DALŠÍ UDÁLOSTI VE MĚSTĚ A V JEHO OKOLÍ 

Junák – český skaut, středisko Zvičina 

Dvůr Králové nad Labem, z. s. 
Představení „Svátek sv. Jiří“ 
Junák – český skaut, středisko Zvičina, pozval v sobotu 28. dubna od 

14:00 hodin širokou veřejnost na oslavu svátku patrona všech skautů – sv. Jiří. 

Oslava se uskutečnila u altánku v parku Schulzovy sady a její součástí bylo představení 

o souboji svatého Jiří s drakem v podání skupiny historického šermu Legenda Aurea 

i doprovodný program – lukostřelba, poznávání přírody, ukázka skautské činnosti apod. 

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

 

Policie České republiky 

KŘP Královéhradeckého kraje 

Obvodní oddělení PČR Dvůr Králové nad Labem 

Opilá řidička havarovala 
Opilá šestačtyřicetiletá řidička v neděli 8. dubna večer havarovala na křižovatce ulic 

Krkonošská a Tyršova ve vozidle Nissan do sloupu veřejného osvětlení. Dle zjištěných 

skutečností došlo k nehodě při průjezdu táhlé pravotočivé zatáčky, za kterou řidička vyjela 

vpravo mimo komunikaci. Provedená dechová zkouška na alkohol ukázala hodnotu 

1,81 promile. Žena se podrobila odběru krve a s lehkým zraněním byla hospitalizována 

v nemocnici. 

 

Kradl v prodejnách 
Královédvorští policisté v úterý 10. dubna sdělili ve zkráceném přípravném řízení 

pětačtyřicetiletému muži podezření ze spáchání přečinu krádeže. Je podezřelý, že v šesti 

případech odcizil zboží z prodejen ve Dvoře Králové nad Labem a v Náchodě. Konkrétně se 

jednalo o hovězí a kuřecí maso, drogistické výrobky, alkohol a potraviny. Zástupci 

poškozených prodejen vyčíslili celkovou škodu na téměř 12 tisíc Kč. V případě prokázání 

viny hrozí muži až dvouletý pobyt ve vězení. 

 

Nadýchal 2,7 promile 
Silně podnapilého muže zajistili v úterý 17. dubna krátce před 20. hodinou ve Dvoře Králové 

nad Labem místní policisté poté, co se nevhodně choval v jednom obchodním domě. 

Zaměstnanec prodejny oznámil na linku 158, že „místní bezdomovec“ nesrozumitelně 

vykřikuje v prodejně, padá na zem a chová se agresivně. Přivolaní policisté muže zajistili 

a převezli na protialkoholní záchytnou stanici, kde zůstal celou noc. Nadýchal 2,7 promile 

alkoholu a je podezřelý z přestupku proti veřejnému pořádku. 
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Zadržení dealerů drog 
Trutnovští kriminalisté zadrželi v pondělí 23. dubna 2018 ve Dvoře Králové nad Labem dva 

muže ve věku 31 a 32 let, proti kterým policejní komisař zahájil trestní stíhání ze zločinu 

nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Obviněné 

muže policisté zadrželi před schůzkou, na které mělo dojít k předání pervitinu, a to 

220 gramů, které bylo zajištěno u jednoho z nich.  

Prvnímu obviněnému kladou za vinu, že si od poloviny roku 2017 opakovaně 

opatřoval pervitin, který dále distribuoval. Obchodoval ale i s konopím a s extází. Druhý 

„dealer“ pervitin vyráběl nejen na Trutnovsku, ale i na dalších několika místech po České 

republice. K těmto účelům si zřídil domácí „varnu“, kterou kriminalisté při domovní 

prohlídce nalezli a zajistili. Obviněný muž ve své výpovědi uvedl, že „vařil“ průběžně dva 

roky, přičemž vyrobil jeden kilogram pervitinu. Pořídil si také pěstební stan, ve kterém 

pěstoval konopí, které policisté rovněž zajistili, zajistili i léky k výrobě drog a drogy samotné. 

Oba obvinění jsou uživateli drog a oba byli již v minulosti za stejnou trestnou činnost 

odsouzeni k podmíněným trestům. 

Kriminalisté nyní zaslali státnímu zástupci návrh na vzetí „dealerů“ do vazby, který 

soudce Okresního soudu v Trutnově akceptoval a rozhodl o tom, že oba budou stíháni 

vazebně. V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody až na deset let.  

 

Pozitivní dechová zkouška na alkohol 
Opilý třiapadesátiletý řidič v pondělí 23. dubna večer usedl za volant červeného Fiatu právě 

v okamžiku, kdy se ho místní policisté rozhodli zkontrolovat. Muž sice na výzvu předložil 

potřebné doklady, z jeho chování však bylo patrné, že je s největší pravděpodobností pod 

vlivem alkoholu. Dechová zkouška skutečně naměřila hodnotu 2,2 promile, vozidlo navíc 

mělo i propadlou technickou kontrolu. Policisté muži na místě zadrželi řidičský průkaz, 

v nejbližších dnech si také ve zkráceném přípravném řízení vyslechne sdělení o podezření ze 

spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu v případě prokázání viny 

hrozí rok vězení nebo peněžitý trest. 

 

Nehoda nedaleko náměstí 
Ve středu 25. dubna 2018 došlo před devátou hodinou ranní nedaleko náměstí T. G. Masaryka 

k dopravní nehodě. Řidička vozidla Chrysler při ní narazila do stojícího vozidla Volkswagen. 

Přivolaní dopravní policisté zjistili, že se řidička zřejmě plně nevěnovala řízení a podrobili ji 

opakované dechové zkoušce na alkohol. Ta u ní prokázala hodnoty 1,66 a 1,73 promile. Při 

ohledání jejího vozidla navíc policisté zjistili, že přední pneumatiky jsou opotřebené pod 

stanovenou mez, na místě jí proto zadrželi řidičský průkaz. Dechová zkouška u řidiče vozidla 

Volkswagen alkohol vyloučila. Předběžná škoda na poškozených vozidlech byla vyčíslena na 

35 tisíc Kč. Ženě nyní hrozí za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky trest odnětí 

svobody až na tři léta nebo zákaz činnosti. 
Zdroj: Policie ČR – Krajské ředitelství Královéhradeckého kraje 
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Domov sv. Josefa v Žirči 
Výstava fotografií „Camino na kolečkách“ 
Až do 17. dubna si návštěvníci v bylinkové kavárně Café Damián v Domově 

sv. Josefa v Žirči mohli prohlédnout výstavu fotografií „Camino na kolečkách“ 

z 640 kilometrů dlouhého putování Jana Duška Španělskem do poutního místa 

Santiago de Compostela, které podnikl na invalidním vozíku. Výstava se konala 

pod záštitou MVDr. Pavla Bělobrádka, PhD., MPA, a byla přístupná každý den od 9:30 do 

16:00 hodin. 

Zdroj: Domov sv. Josefa v Žirči 

 

„Zahradnické trhy“ v Kuksu 
Balkónové rostliny, bylinky, skalničky, truhlíky, ovocné stromky, potřeby pro zahrádkáře 

a mnoho dalšího si návštěvníci mohli v Kuksu zakoupit na „Zahradnických trzích“. Konaly se 

od pátku 27. do neděle 29. dubna 2018, otevřeno bylo v pátek od 12:00 do 18:00 hodin; 

v sobotu od 9:00 do 18:00 hodin a v neděli od 9:00 do 16:00 hodin. Návštěvníci ale mohli 

navštívit i hospitál Kuks a celý barokní areál, Muzeum cyklistiky nebo nedaleký Betlém 

Matyáše Bernarda Brauna. 

Zdroj: plakát akce 

 

POČASÍ V NAŠEM MĚSTĚ 

Počasí v měsíci dubnu 
Teploty v měsíci dubnu byly atypické, značně rozkolísané, a v odpoledních hodinách dokonce 

připomínaly spíše než jarní teploty letní. 

Ranní teploty se sice ještě ve třech případech pohybovaly v mínusových hodnotách – 

nejnižší minimální teplota činila pouze -2,0 °C (sobota 7. dubna) – nejvyšší minimální teplota 

ale byla dokonce příjemných +10,5 °C (pondělí 16. dubna). 

Kolísaly i maximální teploty – nejnižší maximální teplota činila +4,2 °C (neděle 

1. dubna), nejvyšší maximální teplota ale dosáhla hodnoty dokonce +26,4 °C (neděle 

29. dubna) a teploty +20,0 °C a výše jsme v dubnu v našem městě zaznamenali dokonce 

čtrnáctkrát. 

Letošní duben byl nejteplejším dubnem za posledních 37 let. Teplé počasí zapříčinilo 

to, že značná část rostlin začala kvést – výsledkem byly nejen zdravotní potíže alergiků, ale 

i auta a plochy pokryté velkým množstvím žlutého pylu. Počáteční domněnku, že tento 

enormní výskyt pylu je důsledkem rozsáhlých kvetoucích řepkových polí, vzápětí ale vyvrátili 

odborníci s tím, že se jedná o pyl ze stromů. 

S vysokými teplotami souvisel i nedostatek vody a sucho, zato enormní výskyt klíšťat.  

O víkendu 28. a 29. dubna hrozilo vzhledem k velkému suchu zvýšené nebezpečí 

požáru, proto v řadě míst včetně Prahy bylo zakázáno zapalování svatojánských ohňů, pálení 

čarodějnic a odpalování ohňostrojů. V našem městě se ohňostroj v pondělí 30. dubna konal, 

během dne tu i mírně pršelo. 

Přesto, že zima byla poměrně tuhá a očekávalo se, že bude mít na populaci klíšťat 

negativní vliv, další nepříjemnou zprávou bylo zvýšení jejich výskytu již v průběhu měsíce 
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dubna – po celý poslední dubnový víkend dosahovalo nebezpečí jejich výskytu na pomyslném 

žebříčku 1–10 nejvyšší desátou příčku. 

Zdroj: meteostanice Gymnázia Dvůr Králové nad Labem a ČT24 

 

TEPLOTY V DUBNU 2018 

DATUM Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota 

1.4.18 + 0,1 °C + 1,8 °C + 4,2 °C 

2.4.18 - 0,5 °C + 3,3 °C + 8,7 °C 

3.4.18 - 1,3 °C + 8,0 °C + 20,0 °C 

4.4.18 + 2,3 °C + 10,0 °C + 17,5 °C 

5.4.18 + 5,0 °C + 9,3 °C + 14,2 °C 

6.4.18 + 0,6 °C + 6,3 °C + 12,3 °C 

7.4.18 - 2,0 °C + 8,6 °C + 17,6 °C 

8.4.18 + 3,5 °C + 9,6 °C + 14,4 °C 

9.4.18 + 1,3 °C  + 11,9 °C + 22,7 °C 

10.4.18 + 4,9 °C + 12,5 °C + 18,7 °C 

11.4.18 + 7,1 °C + 13,2 °C + 18,7 °C 

12.4.18 + 4,9 °C + 14,9 °C + 22,8 °C 

13.4.18 + 6,4 °C + 12,6 °C + 18,6 °C 

14.4.18 + 6,0 °C + 11,4 °C + 18,7 °C 

15.4.18 + 4,2 °C + 13,4 °C + 21,4 °C 

16.4.18 + 10,5 °C + 12,8 °C + 15,8 °C 

17.4.18 + 7,0 °C + 12,9 °C + 18,2 °C 

18.4.18 + 3,5 °C + 12,4 °C + 20,5 °C 

19.4.18 + 5,9 °C + 15,2 °C + 23,3 °C 

20.4.18 + 8,0 °C + 16,8 °C + 25,5 °C 

21.4.18 + 7,0 °C + 17,0 °C + 26,0 °C 

22.4.18 + 8,1 °C + 16,2 °C + 22,9 °C 

23.4.18 + 8,8 °C + 14,2 °C + 22,5 °C 

24.4.18 + 8,4 °C + 13,5 °C + 17,6 °C 

25.4.18 + 5,7 °C + 13,6 °C + 20,6 °C 
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TEPLOTY V DUBNU 2018 

DATUM Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota 

26.4.18 + 4,1 °C + 9,9 °C + 13,6 °C 

27.4.18 + 0,5 °C + 9,5 °C + 16,7 °C 

28.4.18 + 3,8 °C + 14,1 °C + 23,9 °C 

29.4.18 + 8,0 °C + 17,5 °C + 26,4 °C 

30.4.18 + 8,9 °C + 16,0 °C + 24,4 °C 
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FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ A AKCÍ 

Duben 2018 
Most Jana Palacha ozdobily znaky města 
V pátek 27. dubna byly na obou železobetonových zídkách mostu Jana Palacha za přítomnosti 

starosty Jana Jarolíma a místostarostky Alexandry Jiřičkové připevněny plakety s městským 

znakem. Vytvořil je umělecký kovář Pavel Vágner se svým synem, jsou z kovaného nerezu 

s bronzovou patinou, každý znak váží dvacet kilogramů a připevněn je speciální 

vysokopevnostní chemickou kotvou. 

 

Stavění májky 
Stavění májky na náměstí 

T. G. Masaryka (příprava na 

královédvorský Majáles) se pak 

také v pátek zúčastnili i žáci 9. třídy 

ZŠ Podharť, kteří pro májku vyrobili 

věnec a májku rovněž ozdobili.  
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Královédvorský majáles 
Náměstí T. G. Masaryka i náměstí Odboje byly v poslední dubnový den místem, kde se již 

tradičně konal „Královédvorský majáles“. Na náměstí Odboje si malí i větší návštěvníci užili 

atrakce lunaparku, na náměstí T. G. Masaryka je pak čekal bohatý program (KOMIX, 

Attitude, HEEBIE JEEBIES, ATLANTIS, VAŤÁK), nechyběly ani stánky s občerstvením, 

lampionový průvod, ohňostroj nebo večerní čarodějnická zábava, na které vystoupil 

Chytráček Band. 
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Pokračovaly stavební práce v průmyslové zóně Zboží 
 V průmyslové zóně Zboží pokračovaly práce spojené s archeologickými průzkumy tak, aby 

areál byl připraven pro další stavební práce. 

 

V soutěži „Dřevěná stavba“ bylo úspěšné „Hřiště Lví Safari“ 

královédvorské zoo 

 
Třetí místo v celorepublikové soutěži „Dřevěná stavba“, v kategorii „Dřevěná hřiště velká“, 

obsadilo „Hřiště Lví Safari“ z našeho královédvorského Safari Parku. Soutěž pořádala 

„Nadace dřevo pro život“.  

https://www.drevoprozivot.cz/
https://krkonossky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=krk-dvur-lvi-safari18&back=2099616882-1029-23&photo=1
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Akce Domu dětí a mládeže Jednička 

„Stříbrná zeměkoule 2018“ 
Také v letošním roce uspořádal Dům dětí a mládeže Jednička ekologickou soutěž „Stříbrná 

zeměkoule“ – soutěž ve sběru hliníkového odpadu z potravinových výrobků. Zúčastnily se jí 

děti z mateřských škol, nechyběli žáci ze škol základních, DDM Jednička i Klub Natura při 

Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem. Vyhodnocení soutěže se v DDM Jednička uskutečnilo ve 

středu 18. dubna 2018, celkem soutěžící nasbírali 375 kilogramů hliníkového odpadu. 

 

„Biokros“ a přírodovědná vycházka 

Náplní akce v lese u vodárny na 

Podharti byl závod s přírodovědným 

a ekologickým zaměřením. Žáci na 

členité lesní trati zapisovali odpovědi 

do lístků, následně je čekala vycházka 

s informacemi o významu vody, 

o pískovcových skalách a dalších 

zajímavostech.  



136 

 

„Dvorská Jednička“ 
Více než 1 200 tanečníků přijelo o víkendu 7. a 8. dubna do Hankova domu, aby se zde 

zúčastnilo dvoudenní nepostupové přehlídky. Sobotní dopoledne patřilo orientálnímu tanci, 

odpoledne se konala vystoupení mažoretek a roztleskávaček. V neděli dopoledne pak všechny 

čekal maraton vystoupení ve formách tance disko, art a street.  
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„Jarní kros“ 
Ve středu 4. dubna 2018 se šedesát šest závodníků ze ZŠ Schulzovy sady a ZŠ Podharť 

zúčastnilo „Jarního krosu“ členitým lesním terénem v Podharti.  

 

Výstava modelové železnice 
Klub železničních modelářů při DDM Jednička uspořádal ve výstavním sále Staré radnice 

výstavu, na které modeláři představili výsledky své celoroční práce. Největším exponátem 

bylo modelové kolejiště s digitálním řízením v měřítku HO, návštěvníci si mohli vyzkoušet 

řízení vlakových souprav pomocí aplikace v chytrém telefonu, nebo si vyrobit stromeček. 

 

Foto: 16x archiv DDM Jednička  
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Rukopis královédvorský v komiksu 

Rukopis královédvorský oslavil v září 2017 

již 200. výročí od svého nalezení Václavem 

Hankou. K tomuto jubileu zpracoval Filip 

Pýcha jeho obsah originálním způsobem, 

a to do komiksu, který si zájemci mohli 

zakoupit v Městském informačním centru 

ve Dvoře Králové nad Labem za 195 Kč. 

Foto: Městské informační centrum Dvůr 

Králové nad Labem 

 

 

 

 

Výstava „Hudba v přírodě“ 
Hudební oddělení Knihovny města Hradec Králové vyhlásilo první ročník soutěže pro 

amatérské fotografy (bydlící 

v našem kraji a starší patnácti let), 

tentokrát na téma hudba, hudební 

motivy a jejich odkazy v přírodě.  

 

 

 

 

 

Fotografie ze soutěže „Hudba v přírodě“ si mohli zájemci až do pondělí 30. dubna 

prohlédnout v přízemí a v 1. patře královédvorské knihovny v rámci putovní výstavy. 

Velice zajímavý byl motiv not, umístěný na stropě knihovny (na snímku nahoře).  
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Příprava na velikonoční svátky 
 

V neděli 1. a v úterý 2. dubna 2018 jsme oslavili 

velikonoční svátky. Děti z mateřských škol při této 

příležitosti ozdobily svými výrobky náměstí 

T. G. Masaryka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavební úpravy ve městě 

 

Upravený chodník ve Zboží a renovovaný křížek u městského muzea – památka na kruté boje 

muže proti muži, které se v jedné z bitev „Války 1866“ odehrávaly na mnoha místech také 

v našem městě.  

 
Na titulní straně kroniky událostí v měsíci dubnu 2018: Pohled na areál Domova sv. Josefa 

v Žirči, kde byla provedena rozsáhlá rekonstrukce zdejšího „náměstíčka“. 

 

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

  


