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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI 

Přání starosty města 
„Vážení občané Dvora Králové nad Labem, milí Královédvoráci, 

dovolte mi, abych vám v souvislosti s končícím rokem 2018 popřál hodně 

zdraví, štěstí, osobní spokojenosti a pohody do nového roku 2019.  

Přál bych si, abychom nejen v roce 2019 všechna nedorozumění dokázali řešit 

s předstihem a osobním kontaktem, abychom se zkrátka pokusili mít k sobě jako lidé o trochu 

blíž. Ať nás všechny na každém kroku v příštím roce provází i nadhled, rozum, velkorysost, 

vzájemná tolerance a úcta jednoho k druhému. Jak čas čím dál rychleji běží a letí kolem nás, 

možná si všichni uvědomujeme i pomíjivost některých hmotných statků a naopak sílu 

rodinného krbu, hodnotu přátelství nebo soudržnosti.  

Přeji vám všem, abychom si nejenom v době končícího roku dokázali ty pravé hodnoty 

uvědomovat, vážit si jich a hýčkat je. 

Vše nejlepší a šťastný nový rok 2019. 

Ing. Jan Jarolím, starosta města“ 

 

Schůze rady města – vybraná usnesení 
Rada města na své 7. schůzi ve středu 16. ledna 2019 mimo jiné: 

‐ projednala předložené varianty umístění skulptury nosorožce Sudána v centrálním 

ostrůvku okružní křižovatky u oční školy a schválila variantu „natočení“ k ulici 

Sladkovského; 

‐ vzala na vědomí žádost Jaroslava Bezoušky na přehodnocení rozhodnutí rady města 

o výši smluvní pokuty a souhlasila s původním usnesením RM z 9. října 2018, kterým 

odsouhlasila provedené vícepráce a jejich cenu na akci „Obnova vnějšího pláště hlavní 

budovy Hankova domu č. p. 299“; souhlasila s prodloužením termínu dokončení díla 

do 31. května 2018, s vyúčtováním smluvní pokuty dodavateli a se vzájemným 

započtením víceprací a dosud neuhrazené částky z fakturace vůči smluvní pokutě; 

‐ schválila výpůjčku dvou spojených odborných učeben v 1. NP budovy č. p. 132 na 

nábřeží Jiřího Wolkera od Střední školy informatiky a služeb, Elišky Krásnohorské 

2069, na dobu určitou 10 let s účinností od 15. srpna 2019; 

‐ vzala na vědomí oznámení ředitelky Hankova domu, městského kulturního zařízení, 

o odstoupení z pracovního místa k 30. červnu 2019; 

‐ jmenovala v souladu se zákonem o obcích předsedou komise životního prostředí 

Ing. Vítězslava Šturmu a členy komise JUDr. Josefa Pojezdného; Bc. Milana Šimka; 

Jaroslava Kratěnu; Mgr. Lindu Harwot, Ph.D.; Vladimíra Gluze; Hanu Sedláčkovou; 

Ing. Dušana Sedláčka a Ing. Michala Súkupa, a to s platností ke dni 16. ledna 2019; 

‐ odvolala Ing. Veroniku Tomkovou z funkce členky komise cestovního ruchu 

a jmenovala Jana Machka členem komise cestovního ruchu a Ing. arch. Vladimíru 

Paterovou členkou komise stavebně-architektonické, a to s platností ke dni 16. ledna 

2019; 

‐ rozhodla o připojení internetové konektivity Pečovatelské služby Města Dvůr Králové 

nad Labem, včetně odloučených pracovišť Sadová a Dům Žofie, prostřednictvím 

metropolitní sítě města Dvůr Králové nad Labem. 

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 7/2019“ 
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Rada města na své 8. schůzi ve středu 23. ledna 2019 mimo jiné: 

‐ schválila pronájem části stavební parcely č. 66 o výměře 40 m² v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem Základní škole speciální a praktické škole Diakonie ČCE Vrchlabí, se 

sídlem Komenského, Vrchlabí, za dohodnuté nájemné ve výši 4.000 Kč/rok 

a schválila škole i výpůjčku části stavební parcely č. 66 o výměře 20 m²; 

‐ schválila výpůjčku části stavební parcely č. 66 o výměře 20 m² v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem Farní charitě, se sídlem Palackého, Dvůr Králové nad Labem; 

‐ souhlasila s pronájmem datových okruhů optické metropolitní sítě společnosti 

MKInet, s. r. o., Dvůr Králové nad Labem; 

‐ schválila vyhlášení dotačního programu na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou 

nemovitou kulturní památkou nebo které se nacházejí na území Městské památkové 

zóny města Dvůr Králové nad Labem; 

‐ vzala na vědomí zápis památkové komise RM ze dne 8. ledna 2019 a uložila 

vedoucímu RISM připravit dokumenty k restaurování Pomníku obětem květnové 

revoluce 1945 od Josefa Wagnera a souhlasila s přípravou podkladů orientačního 

plánu významných hrobů na městském hřbitově ve Dvoře Králové nad Labem; 

‐ schválila poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč Adventoru, o. s., Vondroušova, 

Praha 6, na realizaci osvětové akce na podporu problematiky autismu s názvem 

„Putování 2019“; 

‐ schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města Mateřské škole JUTA, Riegrova, Dvůr 

Králové nad Labem, ve výši 10.000 Kč na nákup pěstitelských potřeb, hraček 

a didaktického materiálu; 

‐ zrušila vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 12/2014 „Pravidla pro určení 

platů ředitelů škol a školského zařízení zřízených městem Dvůr Králové nad Labem“ 

a vnitřní předpis č. 9/2015 „Pravidla periodického hodnocení ředitelů příspěvkových 

organizací v oblasti školství zřízených městem Dvůr Králové nad Labem“, oba ke dni 

23. ledna 2019, a to bez náhrady; 

‐ schválila vyhlášení dotačního programu na podporu veřejně prospěšných aktivit na rok 

2019; 

‐ souhlasila s poskytnutím finančního daru ve výši 20.000 Kč na kastraci a zaléčení 

koček volně žijících na katastru města spolku Další šance, z. s., se sídlem Čechova, 

Hradec Králové 2, zastoupeného Ivou Pelíškovou – působiště Dvůr Králové nad 

Labem; 

‐ rozhodla o výběru České pošty, s. p., pro distribuci Novin královédvorské radnice na 

rok 2019; 

‐ schválila vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 2/2019 – „Organizační 

řád“, včetně přílohy organizační schéma, a to s platností od 24. ledna 2019. 

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 8/2019“ 

 

Rada města na své 9. schůzi ve čtvrtek 31. ledna 2019 mimo jiné: 

- schválila v souladu s usnesením zastupitelstva města č. Z/526/2018-21 z 6. září 2018 

rozpočtové opatření č. 9 pro rok 2018 včetně změn v rámci jednotlivých organizačních 

jednotek 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, a to v následujícím sestavení: 

o stranu příjmů zvýšila o    3.859.488,83 Kč; 

o stranu výdajů snížila o  46.497.894,47 Kč; 

o financování upravila o -50.357.383,30 Kč. 
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Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2018:  

o na straně příjmů 419.241.650,89 Kč; 

o na straně výdajů 426.320.555,07 Kč; 

o financování      7.078.904,18 Kč. 

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

výši 7.078.904,18 Kč) je pokryt jednak zůstatkem finančních prostředků z minulých 

let a také smlouvami o kontokorentním úvěru v souhrnné výši úvěrového limitu 

55 mil. Kč. 

- schválila smlouvy o poskytování služeb se společností GLOBDATA, a. s., se sídlem 

Na příkopě, Praha 1, na projekt prodeje virtuálního parkovacího lístku; 

- vzala na vědomí protokoly o posouzení doplněných dokladů veřejné zakázky 

„ZŠ Schulzovy sady – Odborné učebny a zajištění bezbariérovosti v budově ´A´ – 

Školní, Dvůr Králové nad Labem, zajištění konektivity“ a rozhodla, že nejvhodnější je 

nabídka společnosti FLAME Systém, s. r. o., se sídlem Dr. Maye, Mariánské Hory, 

Ostrava, s nabídkovou cenou 2.988.401 Kč včetně DPH; 

- vzala na vědomí protokoly o posouzení doplněných dokladů veřejné zakázky 

„ZŠ Schulzovy sady – Odborné učebny a zajištění bezbariérovosti v budově „A“ – 

Školní, Dvůr Králové nad Labem: Dodávka školního nábytku a učebních pomůcek“ 

a rozhodla, že nejvhodnější je nabídka společnosti Z+M Partner, spol. s r. o., se sídlem 

Valchařská, Moravská Ostrava, Ostrava, s nabídkovou cenou 5.403.541 Kč včetně 

DPH, a rozhodla i o výběru nejvhodnější nabídky druhé části výše uvedené veřejné 

zakázky na dodávku učebních pomůcek tak, že nejvhodnější nabídkou je stejná firma 

s nabídkovou cenou 2.833.046 Kč včetně DPH. 

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 9/2019“ 

 

Podpora sportovních činností 
Naše město se každý rok snaží svými finančními dotacemi podpořit sportovní, kulturní 

a sociální aktivity svých občanů. Není tomu jinak ani v roce 2019. Již na své schůzi ve středu 

19. prosince 2018 rada města schválila, že bude opět vyhlášen dotační program na podporu 

tělovýchovy a sportu, a to pro oblasti: 

A) dlouhodobá činnost sportovních oddílů na území města Dvůr Králové nad Labem; 

B) sportovní akce pořádané ve Dvoře Králové nad Labem. 
Své žádosti na příslušných formulářích a s dostatečným zdůvodněním mohli zájemci 

podávat od pondělí 21. ledna do pátku 8. února 2019, v rozpočtu města bylo pro tento dotační 

program vyčleněno 5,6 mil. Kč, přičemž pro oblast „B“ – sportovní akce pořádané ve Dvoře 

Králové nad Labem – bylo vyčleněno celkem 250 tisíc Kč.  

Výše dotace, kterou bylo možné získat, byla stanovena od 3 do 50 tisíc Kč, maximální 

výše podílu dotace na celkových výdajích žadatele byla stanovena na 75 %.  

Zdroj: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, oddělení kultury, sportu a cestovního ruchu 

 

Kácení stromů na Benešově nábřeží 
V úterý 15. ledna dopoledne začali pracovníci specializované firmy kácet na Benešově 

nábřeží dlouhodobě nemocné stromy. Ty zde před více než sto lety zasadil Královédvorský 

včelařský spolek ve snaze nahradit jejich pylem nedostatek nezdaněného (krmného) cukru pro 

včely a následně tak v těžkém období první světové války alespoň trochu získaným medem 

zlepšit neutěšenou zásobovací situaci obyvatelstva a především výživu dětí. 

Stromy se nepodařilo zachránit ani přes veškerou snahu a odborné zásahy provedené 

v minulých letech. Většina byla napadena dřevokaznou houbou, jejich koruny byly uschlé, 

a tak často i při nepříliš velkých poryvech větru docházelo k ulamování i velmi silných větví, 

nejistý byl také stav kořenů. Stromy navíc často rostly nikoliv na rovných plochách břehu, ale 
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po jeho poklesu směrem k řece (ke kterému v průběhu doby došlo na řadě míst) se jejich 

kmeny ocitly šikmo nad řekou i nad břehem.  

Pod stromy vedou nejen nově vybudovaná cyklostezka a chodník, ale také 

frekventovaná komunikace. Pády větví tak ohrožovaly chodce, cyklisty a řidiče projíždějících 

vozidel. Pád vzrostlých větví, nebo dokonce stromu do koryta Labe by mohl rovněž způsobit 

potíže vodohospodářům. Stav stromů se navíc neustále zhoršoval, jejich pokácení tak bylo 

poslední možnou variantou. 

Kácení, které se týkalo dvaceti lip a dvou akátů, bylo řádně povoleno a trvalo více než 

týden. Prováděno bylo za běžného provozu, během kterého zajišťovali pracovníci technických 

služeb města i odklízení větví a kmenů. Město proto varovalo řidiče, aby při průjezdu 

Benešovým nábřežím byli pozorní a svoji jízdu přizpůsobili daným podmínkám, chodce, 

cyklisty a majitele psů nabádalo, aby používali chodníky a cyklostezku na straně podél domů, 

případně se této lokalitě vyhýbali a využívali přilehlé ulice.  

Na podzim nahradí pokácené stromy na Benešově nábřeží výsadba dvoumetrových 

lip. Zároveň budou na nábřeží Jiřího Wolkera vysazeny jedle. Podzimní výsadba byla zvolena 

s ohledem na zajištění životaschopnosti stromů, neboť dostatek přírodní vláhy v tomto období 

zvyšuje pravděpodobnost, že se stromy bez problémů uchytí a budou nadále růst. 

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

 

Sběr bioodpadu v roce 2019 
V roce 2018 byl v našem městě (po sběru papíru, plastů a skla, odděleného od běžného 

komunálního odpadu) zahájen i oddělený sběr bioodpadu rostlinného původu. Tento projekt 

pokračuje také v roce 2019. Královédvoráci, kteří nemají možnost bioodpad kompostovat na 

vlastním pozemku, nebo jej vozit do sběrného dvora, ho mohou odkládat do speciálních 

nádob – odpad je pak následně svážen firmou a využit v kompostárně. 

Svoz bioodpadu z nádob o objemu 140 litrů (určených pro rodinné domy) a 240 litrů 

(pro zástavbu bytových domů) je v roce 2019 plánován jednou měsíčně v měsíci lednu, 

v únoru a v prosinci; od března do listopadu pak každých čtrnáct dnů. U nádob o objemu 

770 litrů (určených rovněž pro zástavbu bytových domů) jednou měsíčně v měsíci lednu, 

v únoru a v prosinci; každých čtrnáct dnů v březnu a v listopadu a každý týden od dubna do 

října.  

Nádoby na svoz bioodpadu, které město pořídilo z dotace, jsou zájemcům 

zapůjčovány zdarma. Přispívá se pouze na svoz bioodpadu, a to částkou 300 Kč ročně za 

nádobu o objemu 140 litrů; 500 Kč za nádobu o objemu 240 litrů a 2.000 Kč ročně za nádobu 

o objemu 770 litrů. 

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

 

IV. ročník „Zlaté koruny Královéhradeckého kraje“ 
Mezi priority Královéhradeckého kraje patří podpora volnočasových aktivit 

dětí a mládeže, realizovaná zejména prostřednictvím dobrovolných 

pracovníků, pracujících s dětmi a mládeží v neziskových organizacích, 

školách a školských zařízeních.  

Do 20. října 2018 tak právní subjekty mohly podávat nominace do čtvrtého ročníku 

oceňování dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží v Královéhradeckém kraji – „Zlaté 

koruny Královéhradeckého kraje“. Nominovány mohly být osoby, které v posledních třech 

letech nebyly oceněny, práci s dětmi nebo mládeží se věnují minimálně tři roky a zároveň 

působí v neziskové organizaci nebo ve školském zařízení v Královéhradeckém kraji. Z celého 

regionu bylo zasláno 31 nominací, návrhy hodnotila odborná komise a krajská rada. 
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Hodnoticí komise vybrala patnáct dobrovolníků, kteří obdrželi ocenění a digitální 

fotoaparát. Byla mezi nimi i Blanka Porcalová, cvičitelka mládeže v TJ Sokol Lipnice. Této 

činnosti se věnuje od roku 1989, je i rozhodčí, organizátorkou mnoha akcí a předsedkyní rady 

Regionálního centra sportu pro všechny Trutnov. Je rovněž organizátorkou krajského kola 

závodů mládeže v přírodě „Medvědí stezkou“ – v loňském roce zorganizovala již 12. ročník 

této soutěže. S mládeží se účastní také dalších okresních, krajských a republikových soutěží 

pořádaných ČASPV. 

Plaketu „Zlatá koruna Královéhradeckého kraje 2018“ předával dobrovolníkům 

v pondělí 21. ledna hejtman Jiří Štěpán a náměstkyně Martina Berdychová. 

V předešlých ročnících Královéhradecký kraj obdržel více než 150 nominací a ocenil 

již 45 dobrovolníků.  

Zdroj: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

 

„Seniorskou obálku“ je možné získat i v našem městě 
Případů, kdy osamělého seniora mohou postihnout náhlé zdravotní potíže a musí volat 

záchrannou službu, přibývá stejně jako výjezdů hasičů nebo policie. V takových situacích je 

člověk často rozrušený, dezorientovaný a lékařům ani členům záchranných složek nedokáže 

na položené otázky adekvátně odpovídat. Velkým ulehčením pro přivolanou pomoc je tak 

v této situaci dobře vyplněná „Seniorská obálka“ neboli I. C. E. KARTA umístěná 

v domácnosti na dobře viditelném místě (například na lednici nebo na vnitřní straně 

vchodových dveří). 

Do karty se vyplňují údaje týkající se nemocí, se kterými se příslušná osoba léčí, 

a léků, které užívá. Vhodné je do karty uvést i jméno praktického lékaře, ale především údaje 

týkající se blízkých osob, jimž je nutno podat zprávu o vzniklé situaci. Kartu je také důležité 

průběžně aktualizovat, především při změně předepsaných léků. 

Nápad na „Seniorskou obálku“ vznikl ve spolupráci krajské samosprávy 

a Ministerstva práce a sociálních věcí při realizaci projektu „Implementace politiky stárnutí na 

krajskou úroveň“. 

Obálka je zdarma dostupná v celém Královéhradeckém kraji, ale Královédvoráky 

potěšilo hlavně to, že od středy 2. ledna 2019 si kartu mohli vyzvednout také v městském 

informačním centru na náměstí T. G. Masaryka; v kanceláři sociálních pracovnic 

královédvorského MěÚ; v Pečovatelské službě Města Dvůr Králové nad Labem (v rámci 

pečovatelské služby); v Diakonii ČCE – středisku ve Dvoře Králové nad Labem (v rámci 

pečovatelské služby); ve Farní charitě (v rámci osobní asistence); v Klubu důchodců v Sadové 

ulici; ve Svazu diabetiků; ve Svazu postižených civilizačními chorobami a v oddělení 

následné péče Městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem, nebo si ji mohli stáhnout 

z webových stránek města www.mudk.cz, kde našli i návod, jak ji mají vyplnit. 

O tom, jak „Seniorská obálka“ přispívá k větší péči o osamělé seniory, natočila svoji 

reportáž také Česká televize. 

 
Zdroj: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, ČT1 regionální zpravodajství a ČT24   

http://www.mudk.cz/
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Společenská kronika 
Noví občánci 

V měsíci lednu 2019 se narodilo sedm nových občánků našeho města – jedna holčička a šest 

chlapců.  

Zemřelí 

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

deset královédvorských občanů (čtyři ženy a šest mužů). 

Jubilea 

Členové komise pro občanské záležitosti navštívili v lednu s gratulací a s květinou osmnáct 

občanů při jejich životních jubileích. 

Sňatky 

V tomto období uzavřel sňatek jeden pár snoubenců. 

Vítání občánků 

Ve Staré radnici bylo v lednu slavnostně přivítáno čtrnáct novorozených občánků našeho 

města – sedm holčiček a sedm chlapců. 

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 ledna celkem 207 případů. 

 

Druh zásahu leden 2019  

 BESIP přestupky 176 

 Veřejný pořádek (přestupek)  1 

 OZV o volném pohybu psů 1 

 Občanské soužití (přestupek) 1 

 Majetek (přestupek) 6 

 Ztráty a nálezy 4 

 Prevence (opatření a úkony) 1 

 Doručení písemnosti (šetření) 3 

 Odchyt zvířete (opatření) 6 

 Trestný čin 2 

 Pokuty v blokovém řízení 57 

 Na místě nezaplacených blokových pokut 6 

 Domluva 7 

 Předáno Policii ČR 3 

 Předáno na správní odbor MěÚ 12 

 

V našem městě se opět objevili podomní prodejci 
V prosinci loňského roku a na přelomu roku 2018/2019 informovaly sdělovací prostředky 

o tom, že v roce 2019 dojde k výraznému zdražení energií. Výsledkem těchto sdělení byly 

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=717432&x=250&y=250&hash=3bf529b2ae86b5be89e79202ff695b73&ratio=1
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„záplavy“ nabídek různých společností – písemné (zasílané do domácností), telefonické nebo 

šířené prostřednictvím sdělovacích prostředků, ať již se jednalo o různé televizní či rádiové 

kanály.  

V našem městě se dokonce opět objevili také podomní prodejci, kteří odběratelům 

energií nabízeli „výhodné smlouvy“ při přestupu ke společnostem, pro které tento přestup 

zprostředkovávali (a při této příležitosti samozřejmě zprostředkovávali i další „výhodné 

nabídky“). Triky prodejců, někdy označovaných slovy „energetičtí šmejdi“, jsou prakticky 

stejné už několik let. Snaží se oslovit především starší osoby a přimět je k podepsání nových 

smluv na dodávky elektřiny a plynu, které se však následně ukazují jako velmi nevýhodné 

a  je velice těžké je bez sankcí vypovědět. 

Pochůzkový prodej zboží, poskytování služeb a podomní prodej zakazuje tržní řád, 

který v našem městě platí od května roku 2013. Na zákaz upozorňují například červené 

samolepky, které nechala vytisknout městská policie a rozdávala je obyvatelům, aby si je 

mohli vylepit na vchodové dveře svých domů.  

Přesto během loňského roku řešila královédvorská městská polici třináct případů 

podomního prodeje a dalšími třemi případy se zabývala jen za období prvního týdne letošního 

roku. Skupina dvou až šesti osob vždy zazvonila u dveří a snažila se vnutit se do bytu. Zde 

pak nabízela odběr energií od firmy, kterou zastupovala s tím, že jejich odběr je levnější 

a smlouvy pro příslušného obyvatele tím pádem i výhodnější. 

Občanům, které zprostředkovatelé navštívili, se ale jejich jednání nelíbilo a ohlásili 

vše městské policii. Ta se ve spolupráci s Policií České republiky začala případy intenzivně 

zabývat. Tři případy již postoupila ke správnímu řízení, takže prodejcům hrozí pokuta ve výši 

10 tisíc Kč a firmě, kterou zastupovali, případně až 100 tisíc Kč. 

Podomní prodejci patřili ke společnosti Bohemia Energy. Mluvčí firmy Hana Novotná 

sice tvrdila, že došlo pouze k pochybení jednotlivců, a to přesto že obchodní zástupci firmy 

procházejí rozsáhlým školením, faktem ale zůstává, že vzhledem k očekávanému razantnímu 

zvýšení cen energií, ke kterým od nového roku dochází, oslovuje tato firma „s výhodnými 

nabídkami“ v současnosti své potenciální klienty i telefonicky, a to v případě prvního 

neúspěchu i opakovaně. Bohemia Energy navíc považuje přímý prodej elektřiny a plynu za 

legitimní s tím, že tento právní názor má podložený dokonce i rozhodnutím Nejvyššího 

správního soudu. Tržní řád se na činnost Bohemia Energy opravdu nevztahuje, protože prodej 

plynu či elektřiny není živností a tržním řádem tuto činnost nelze regulovat.  

Města a obce tak v současné době nemohou proti tomuto způsobu prodeje razantněji 

zakročit nařízením či obecně závaznou vyhláškou a obchodníky s energiemi vyhnat. Řešit tak 

mohou jen skutečné případy podomního prodeje. 

 

Tři roky spolupráce s asistenty prevence kriminality 
Již tři roky (od září 2015) zaměstnává Městská policie Dvůr Králové nad Labem asistenty 

prevence kriminality. Jedná se o osoby, které ztratily svoje zaměstnání, byly evidovány 

v evidenci úřadu práce (který je také z větší části financuje) a práce asistenta zvyšuje jejich 

možnost uplatnění na pracovním trhu. Činnost mohou vykonávat maximálně dva roky. 

Asistenti zajišťují dohled a ostrahu královédvorské pobočky Úřadu práce, dohlížejí na 

přechodech na bezpečnost chodců, a to především v ranních hodinách, kdy komunikace 

přecházejí děti do škol, vykonávají pochůzkovou činnost v katastru města, a tak doplňují 

hlídkovou činnost městských strážníků apod. Pravidelně také kontrolují potenciálně ohrožené 

lokality – dětská hřiště a v ranních hodinách park Schulzovy sady. Díky projektu tuto práci 

získalo již třináct osob, město pak prostřednictvím dotací obdrželo na jejich činnost za dobu 

trvání projektu více než 2,5 milionu Kč. 

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem 
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Městské informační centrum 

Dvůr Králové nad Labem 
Dvůr má nejkrásnější turistickou pohlednici 
Od čtvrtka 17. do neděle 20. ledna 2019 se ve výstavních pavilonech na 

výstavišti v Brně konaly veletrhy „GO – Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu“ 

a „Regiontour – Mezinárodní veletrh turistických možností v regionech“. 

Součástí veletrhu Regiontour byl mimo jiné i 22. ročník soutěže o nejhezčí turistickou 

pohlednici České republiky. Finále soutěže se zúčastnilo 138 pohlednic, do hlasování se 

zapojilo 58 odborných účastníků výstavy „Regiontour 2019 Brno“. 

Pro naše město je potěšitelná skutečnost, že pohlednice složená ze snímků Jana Frýzla, 

které zachycují různá místa v našem městě (pohled na kostel sv. Jana Křtitele, na Hankův 

dům, na náměstí T. G. Masaryka, na park Schulzovy sady, pohled do interiéru městského 

muzea atd.), získala nejvíce hlasů, a to jak od veřejnosti, tak od odborné poroty. A nejen to – 

vedle 1. místa v kategorii víceobrázkových pohlednic získala i Zvláštní cenu Asociace 

turistických informačních center České republiky (A.T.I.C. ČR). V soutěži se hodnotily také 

kapesní kalendáříky a turistické vizitky.  

Ze soutěže vznikla putovní výstava „Turistická pohlednice ČR 2019“ – její vernisáž se 

uskuteční na veletrhu Holiday World v Praze, ve čtvrtek 21. února 2019. 

Zdroj: Regiontour 2019 Brno a Městské informační centrum Dvůr Králové nad Labem 

 

Pečovatelská služba Města Dvůr 

Králové nad Labem 
Výtah z „Výroční zprávy o činnosti organizace za rok 2018“ 
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem zajišťovala v roce 2018 provoz 

azylového domu a noclehárny, dvou Domů s pečovatelskou službou, rozvoz obědů a dopravu 

klientů, pečovatelskou službu, praní prádla atd. 

V tomto roce zaměstnávala v pracovním i mimopracovním poměru 16,7 pracovníka 

v pečovatelské službě; 3,6 pracovníka v azylovém domě; 1,85 pracovníka v noclehárně; 

5,29 pracovníka v ostatní činnosti (správa DPS, pronajímání bytů a nebytových prostor, 

dovoz obědů do školských zařízení, praní prádla pro zřizovatele) a 0,25 pracovníka pro 

„Senior automobil“. Celkem tedy 27,69 pracovníka. 

Pro svoji činnost využívala ke konci roku 2018 celkem 12 služebních vozidel ve stáří 

od roku 2005 do roku 2018. Vozový park byl průběžně obnovován, v roce 2018 tak byl 

z dotací, v rámci projektu „Auta pro pečovatelskou službu“ spolufinancovaného Evropskou 

unií, zakoupen nový služební automobil se speciální otočnou a výsuvnou sedačkou 

u spolujezdce řidiče určenou pro přepravu imobilních osob. To umožňuje snadnější nasedání 

osob s pohybovými obtížemi, které je fyzicky nejnamáhavější jak pro přepravovanou osobu, 

tak pro pečovatelku. Celkové náklady na nákup automobilu činily 413.613,70 Kč, z toho 

dotace byla ve výši 392.933 Kč (95 %) a spoluúčast 20.680,70 Kč (5 %). 

V roce 2018 ujela vozidla pečovatelské služby 106 646 km, náklady na PHM činily 

307.985 Kč; náklady na opravy 244.555 Kč a náklady na pojištění 131.566 Kč. Celkové 

náklady na provoz vozového parku tak v roce 2018 představovaly částku 790.752 Kč. 

Pečovatelská služba byla v roce 2018 poskytnuta nejvíce uživatelům ve věku  

19–50 let (48 % z celkového objemu poskytnuté služby); 30 % uživatelů bylo ve věku  

51–65 let a 22 % uživatelů bylo ve věku nad 66 let. Poskytována byla denně od 6:00 do 

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=718367&x=250&y=250&hash=4a29f96393038f66bbc547243e572cc6&ratio=1
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22:00 hodin, a to 190 uživatelům v rámci terénní služby a 7 uživatelům v rámci ambulantní 

služby (středisko osobní hygieny). V průběhu roku bylo 62 smluv na poskytování 

pečovatelské služby ukončeno. 

Azylový dům a noclehárna. Od otevření azylového domu (v dubnu 2011) 

k 31. prosinci 2018 byla pomoc poskytnuta 207 uživatelům bez domova – s průměrnou 60 % 

úspěšností „návratu zpět do života“. Z osob, které v roce 2018 opustily Dům Žofie, vyřešilo 

svoji nepříznivou sociální situaci 76 % z nich (v roce 2017 to bylo 53 % a 50 % v roce 2016). 

Náklady na provoz tohoto zařízení v roce 2018 činily celkem 2.488.618 Kč, z toho úhrady od 

uživatelů byly ve výši 369.340 Kč, příspěvek od zřizovatele 1.162.000 Kč, příspěvek 

z individuálního projektu (z OP LZZ a z rozpočtu ČR) 804.148 Kč a dotace MPSV činila 

92.460 Kč. 

Noclehárna má kapacitu 7 lůžek. V roce 2018 tuto službu využilo 22 klientů, 19 jich 

mělo trvalé bydliště ve Dvoře Králové nad Labem, 3 klienti byli z Bílé Třemešné. Náklady 

činily 1.038.287 Kč, z toho úhrady od uživatelů 23.790 Kč, zřizovatel (město) přispěl částkou 

668.000 Kč a MPSV ČR částkou 326.000 Kč. Vytíženost noclehárny byla 44,18 % (52 % 

v roce 2017; 63 % v roce 2016 a 53 % v roce 2015). Pokles vytíženosti noclehárny byl dán 

především úmrtím dvou uživatelů, kteří služby noclehárny využívali pravidelně. 

Domy s pečovatelskou službou. Nájemné v roce 2018 činilo v těchto „Domech“ 

60 Kč/m². V Domě s pečovatelskou službou v ulici Elišky Krásnohorské bylo k dispozici 

40 bytů, které k datu 31. prosince 2018 obývalo 41 obyvatel (během roku byly uzavřeny tři 

nové smlouvy). Vybrané nájemné činilo za rok 959.603 Kč.  

V ulici Sadová bylo k dispozici 44 + 1 byt, které obývalo 47 + 2 obyvatelé (zde byly 

v průběhu roku uzavřeny dvě nové smlouvy), vybrané nájemné činilo 1.916.593 Kč. 

Zdroj: Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem 

 

Technické služby města Dvora Králové nad Labem 
Svoz vánočních stromků 
Také letos prováděly technické služby města svoz vánočních stromků, které bylo 

možné odložit do neděle 6. a 20. ledna nebo 3. února ke kontejnerům na tříděný odpad. Svoz 

stromků pak byl prováděn následující pondělí. I když obyvatelé byli upozorňováni, že 

stromky je možné odvézt i do sběrného dvora a ty, které budou odloženy mimo požadovaná 

stanoviště, odváženy nebudou, přesto se našla řada osob, které nepotřebné stromky – někde 

i se zbytky vánoční výzdoby – odkládaly na nejrůznějších místech. Technickým službám 

města tak nakonec nezbylo nic jiného, než za ně tento odpad uklidit. 

Zdroj: Technické služby města Dvora Králové nad Labem 

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí 
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Činnost technických služeb v měsíci lednu 
Během měsíce ledna byla hlavní náplní práce pracovníků ze všech středisek 

královédvorských technických služeb města ruční i strojní zimní údržba chodníků a místních 

komunikací, odklízení sněhu z autobusových zastávek a čištění přechodů.  

Pracovníci veřejného osvětlení také demontovali vánoční výzdobu a společně 

s pracovníky zeleně odstranili, rozřezali a z náměstí T. G. Masaryka odvezli vánoční strom. 

Vzhledem k tomu, že osoby bez domova nocují ve veřejných toaletách v Revoluční ulici 

a toto zařízení stále ničí (přestože mají možnost nocovat v azylovém Domě Žofie 

provozovaném královédvorskou pečovatelskou službou), bylo rozhodnuto, že zařízení bude 

s platností od 1. února 2019 v době od 20:00 do 7:00 hodin uzavřeno. 

Stále častěji se také pracovníci technických služeb setkávají s nepořádkem u stanovišť 

na tříděný odpad. Proto opět apelují na obyvatele našeho města, aby větší množství tříděného 

odpadu odváželi přímo do sběrného dvora, který má pro jeho odběr dostatečnou kapacitu a je 

zde možné odpad odevzdat naprosto bez problémů a bezplatně. 

 

Výtah z „Výroční zprávy o činnosti organizace za rok 2018“ 
Náklady na provoz organizace činily v roce 2018 celkem 61.104.260 Kč; výnosy dosáhly 

výše 61.063.800 Kč. Příspěvek od zřizovatele pak dle „Analýzy nákladů a výnosů“ činil 

48.920.800 Kč.  

Chod organizace byl rozdělen na čtyři provozy:  

1) „Správa a údržba komunikací, AZ, tržnice, materiál města, dětská hřiště a akce konané pod 

záštitou města“;  

2) „Správa a údržba městské veřejné zeleně a pohřebišť“;  

3) „Provoz a údržba koupaliště, sportovišť, veřejné WC“ a 

4) „Svoz komunálního odpadu, odpadové hospodářství, údržba VO a kašen“. 

Zajišťovalo jej 68 zaměstnanců (ředitel, 4 vedoucí provozu, 5 administrativních pracovníků 

a 58 dělníků – z toho 6 řidičů, 8 popelářů, 14 pracovníků zeleně, 17 pracovníků údržby 

komunikací, 6 pracovníků sportovišť, 2 pracovníci hřbitovů, 3 uklízečky a 2 elektrikáři). 

Náklady na mzdy včetně zákonných sociálních odvodů činily v roce 2018 celkem 

25.471.990 Kč. V průběhu roku odešli 3 zaměstnanci do starobního důchodu (uklízečka, řidič 

a pracovník údržby komunikací). 

Tržby z provozu koupaliště (sezona od 29. května do 2. září 2018, tj. 97 dnů) dosáhly 

celkové částky 1.727.220 Kč; z pronájmu sportovišť (zimní a letní stadion) 2.130.689 Kč.  

Za rok 2018 bylo svezeno 2 261 tun směsného komunálního odpadu od občanů 

a 600 tun od královédvorských firem. Počet svážených nádob ve městě od občanů a firem byl 

3 745 kusů, z okolních vesnic bylo svezeno 1 092 tun směsného komunálního odpadu. 

V únoru 2018 byla za částku 3.881.500 Kč zakoupena rolba WM Mamooth na úpravu 

ledové plochy, která nahradila rolbu zakoupenou před 29 lety. V květnu byl zakoupen 

samojízdný nosič výměnných nástaveb pro údržbu chodníků Ladog (pořizovací cena 

2.262.700 Kč), který má celoroční využití. V červnu 2018 zakoupily technické služby za 

částku 3.022.449 Kč malé svozové vozidlo Bonetti FX 100 na svoz komunálního odpadu. 

Vozidlo má lepší lisovací poměr, takže se do něho vejde dvakrát více odpadu, má i lepší 

jízdní vlastnosti. Dalšími většími investicemi byl nákup vysokozdvižného vozíku BT CBD 20 

za částku 192.390 Kč a lokátoru RD 8100 (hledačka inženýrských sítí) za částku 179.040 Kč. 

V posledních letech pořídily technické služby dlouhodobý hmotný majetek také z transferů ze 

státního rozpočtu. Jednalo se o zametací a kropicí vůz Johnston a svozový vůz Man 

s nástavbou Presko. 

Zdroj: výtah z „Výroční zprávy Technických služeb města Dvora Králové nad Labem za rok  

2018“  
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Městské vodovody a kanalizace 

Dvůr Králové nad Labem 

Opět hrozí zamrznutí vodoměrů 
Zatímco až do neděle 20. ledna se teploty pohybovaly v přijatelných mezích, od pondělí  

21. ledna došlo k výraznému poklesu nejen denních, ale především nočních teplot. Výjimkou 

tak v našem městě nebyly teploty i silně pod -10 °C. 

Městské vodovody a kanalizace proto i letos upozorňovaly odběratele, aby věnovali 

zvýšenou pozornost ochraně vodoměrů proti zamrznutí, a to ať již jsou umístěny v šachtách 

nebo např. ve vestibulech obytných budov. MěVaK každoročně doporučuje v zimním období 

nenechávat otevřená sklepní okénka, utěsnit vchodové dveře proti průvanu, případně provést 

tepelnou izolaci přímo na vodovodní přípojce v místě namontovaného měřidla. Vhodným 

způsobem je tak např. obložení měkčenou izolací (Orsilem) a stažení igelitovou folií, 

v případě vodoměrné šachty pak její obložení polystyrenovými deskami. V případě zamrznutí 

vodoměru totiž odběratelé nejen musí řešit značné technické problémy, ale vystavují se 

i velkým nepříjemnostem z hlediska vyúčtování vodného a stočného. 

 

Poruchy vodovodních řadů 
Výrazný pokles teplot se „podepsal“ i na poruchách vodovodních řadů.  

V pátek 11. ledna došlo k poruše vodovodu Na Kopečku; ve středu 16. ledna k poruše 

vodovodu v ulici Nedbalova a o den později v ulici Seifertova. V pátek 18. ledna v noci 

došlo v ulici Spojených národů k havárii vodovodu ET DN125. Odstávka vody byla 

provedena od křižovatky ulic Nerudova – Spojených národů až po Nový Vorlech. 

Dodávka vody tak byla přerušena v sobotu od 7:00 do 11:00 hodin, po dobu opravy byl 

k dispozici náhradní zdroj pitné vody u jídelny „Fjodor“. 

V pondělí 21. ledna došlo k havárii vodovodní přípojky lPe DN32 v Tyršově ulici  

u č. p. 419. Příčinou bylo použití nevhodné spojky potrubí, kterou byla přípojka spojena 

v místě křížení trasy nové dešťové kanalizace. Opravu provedl MěVaK, a to včetně zásypu 

a zhutnění výkopu, definitivní úpravu povrchu komunikace ale může její správce provést 

teprve tehdy, až nastanou vhodné klimatické podmínky pro provedení asfalto-živičného 

povrchu. Do doby definitivní úpravy povrchu bude údržbu povrchu výkopu v místě havárie 

provádět MěVaK.  

Ve čtvrtek 24. ledna MěVaK odstraňoval poruchu vodovodu v ulici Klicperova (na 

přípojce) a v úterý 29. ledna poruchu vodovodu v ulici Na Příčce. 

Zdroj: MěVaK Dvůr Králové nad Labem 

 

Město musí uhradit cca 7,3 milionů Kč 
Krajský soud v Hradci Králové vynesl v pátek 25. ledna dopoledne výrok v procesu, který se 

táhne již řadu let a týká se sporu mezi městem Dvůr Králové nad Labem a společností 

Evorado Import, a. s., o výši ceny za čistění odpadních vod v období let 2005–2006  

a 2007–2013. Evorado Import, a. s., jako vlastník čistírny odpadních vod, požadovalo po 

městě doplacení desítek milionů Kč jako rozdíl mezi cenou, kterou za čištění odpadních vod 

město v příslušných letech uhradilo, a cenou, kterou společnost po městu požadovala. 

Krajský soud ve svém výroku konstatoval, že požadavek společnosti za období let 

2007–2013 je oprávněný a město za čištění odpadních vod za toto období musí doplatit cca 

17,3 mil. Kč. Za období let 2005–2006 město ale naopak společnosti uhradilo více o cca 

10 mil. Kč. Za čištění odpadních vod za obě období tedy město musí protistraně doplatit 
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částku cca 7,3 mil. Kč. Vedení města nyní čeká na písemnou podobu rozsudku, aby se mohlo 

domluvit na krocích, které budou následovat. 

Zdroj: město Dvůr Králové nad Labem 

 

KULTURA VE MĚSTĚ 

Městské kulturní zařízení Hankův dům 
Dárkové poukazy  
Také v roce 2019 je možné obdarovat své blízké, známé nebo 

zaměstnance dárkovými poukazy na koncerty a představení v Hankově domě, který 

zájemcům nabízí i možnost vytvořit jim poukazy „na míru“, v různých kombinacích z výběru 

divadelní a koncertní sezony 2019. 

 

Plesová sezona 2019 
Odemykání plesové sezony – Ples absolventů tanečních 
Sál Hankova domu roztančili v pátek 4. ledna 2019 od 20:00 hodin absolventi tanečních. 

K poslechu a k tanci hrála kapela DéKáBand, vstupné činilo 220 Kč. 

XXIX. Reprezentační ples Hankova domu 
V pátek 11. ledna, také od 20:00 hodin, se konal XXIX. Reprezentační ples Hankova domu. 

V sále Hankova domu hrál Marathon Band Dušana Mathona, v salonku si tanečníci mohli 

poslechnout zpívajícího pianistu Richarda Pogodu. Nechybělo předtančení Taneční školy 

Krok, hostem večera byla Ilona Csáková. Vstupné 450 Kč. 

Ples zdravotníků 
Městská nemocnice, a. s., pořádala svůj ples v sále Hankova domu v pátek 25. ledna od 

20:00 hodin. Hrál JK Band Ohnišov, vstupné 200 Kč. 

 

Novoroční koncert: Kamila Nývltová a Marian Vojtko – královna 

a král českých muzikálů 
Koncertní šňůru roku 2019 zahájil v úterý 8. ledna novoroční koncert Kamily Nývltové 

a Mariana Vojtka, sólistů hudebního divadla Karlín, dvou výrazných osobností naší 

muzikálové scény. V sále Hankova domu zazněly v jejich podání od 18:00 hodin nejznámější 

muzikálové a světové písně. Vstupné 310; 330 a 350 Kč. 

 

„Čerti na hradě“ 
Loutková scéna Klíček sehrála pohádku pro nejmenší s názvem Čerti na hradě v sále Hankova 

domu v neděli 13. ledna od 10:00 hodin. Děti si tak nejen užily pohádkový příběh, ale 

poznaly i to, jak vypadají loutky marionety. Vstupné 20 a 30 Kč. 

 

„Gazdina roba“ 
Realistické drama z vesnického prostředí slavné novely královny českého realismu Gabriely 

Preissové je příběhem, ve kterém se nechala volně inspirovat nešťastným osudem skutečné 

ženy, kterou osobně znala. Gazdina roba se stala i literární předlohou opery „Eva“, pro kterou 

hudbu a libreto napsal Josef Bohuslav Foerster, a která měla premiéru 1. ledna 1899 

v Národním divadle. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Eva_(opera)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Bohuslav_Foerster
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Příběh nešťastně zamilované Evy, která se pro svoji lásku vzdala všeho, aby ji 

nakonec zrada, ponížení a samota dohnaly k sebevraždě, zhlédli v podání herců Divadla Alfa 

Plzeň studenti středních škol v sále Hankova domu ve středu 16. ledna od 10:00 hodin. 

Vstupné 120 Kč. 

 

Komorní koncert 
Jitka Čechová (klavír) a Jan Páleníček (violoncello) se se svým uměním představili ve středu 

16. ledna 2019 od 19:00 hodin. Zazněly skladby Bohuslava Martinů, Josefa Páleníčka 

a Sergeje Rachmaninova, koncert provázely i vzpomínky Jana Páleníčka na přátelství jeho 

otce Josefa Páleníčka s Bohuslavem Martinů. Již 456. koncert Kruhu přátel hudby se konal 

v salonku Hankova domu, vstupné 130 Kč.  

 

Soutěž o Cenu Hankova domu 
Postupová taneční soutěž Českého svazu tanečního sportu o Cenu Hankova domu se konala 

v sobotu 19. ledna od 8:30 hodin v sále Hankova domu, a to ve všech výkonnostních 

kategoriích, od 20:00 hodin se pak uskutečnila galashow. 

Taneční soutěž Svazu učitelů tance České republiky – soutěž hobby párů o Cenu 

Hankova domu – se pak konala v neděli 20. ledna od 10:00 hodin v sále Hankova domu.  

Nad oběma soutěžemi převzal záštitu starosta města Ing. Jan Jarolím, vstupné pro děti 

a důchodce činilo 70 Kč, pro dospělé 120 Kč.  

 

„Bílý tesák“ 
Kdo by neznal slavný dobrodružný román Jacka Londona, ve kterém vypráví příběh psa, 

kterému v žilách koluje vlčí krev. Nyní měli žáci II. stupně základních škol příležitost 

sledovat v Hankově domě i divadelní představení v nastudování Divadla Drak. Konalo se ve 

středu 23. ledna 2019 od 8:30 a od 10:30 hodin. Vstupné 70 Kč.  

 

„Pan Halpern a pan Johnson“ 
Anglická tragikomedie o zvláštním přátelství dvou starých mužů v podání Petra Kostky 

a Františka Němce představila divákům komorní příběh vyprávějící o tom, jak pan Halpern 

pochoval svoji ženu a u jejího hrobu se seznámil s jejím dávným přítelem, panem Johnsonem. 

Oba starci se nad hrobem nejdříve málem poprali, ale zvědavost jim nakonec nedala, a tak se 

začali vzájemně poznávat… Divadlo Ungelt Praha hru v předplatném uvedlo v sále Hankova 

domu ve středu 23. ledna 2019 od 19:00 hodin. Vstupné 370, 390 a 410 Kč. 

 

„Čtyřlístek v pohádce“ 
Fifinka, Pinďa, Myšpulín a Bobík provázejí v slavném komiksu Jaroslava Němce svými 

příběhy a dobrodružstvími již několik generací dětí. V sále Hankova domu se s nimi nyní 

mohly děti seznámit i v hrané divadelní podobě plné písniček. Výpravné představení pro 

nejmenší uvedlo v neděli 27. ledna od 10:00 hodin Divadlo D5 Praha, vstupné 110 Kč. 

 

„Perfect days“ 
Neděle 27. ledna 2019 se stala náhradním termínem pro odehrání představení Perfect days, 

které nemohlo být ve středu 10. října 2018 dohráno až do konce pro náhlou indispozici 

herečky Lenky Vlasákové. Začátek představení byl v sále Hankova domu v 19:00 hodin, 

vstupenky zakoupené na říjnové představení zůstaly v platnosti. 
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Divadlo Sklep – výběr z besídek 
V sedmdesátých letech minulého století tehdy čtrnáctiletí kluci David Vávra a Milan Šteindler 

založili ve sklepě domu babičky prvního z nich divadelní soubor. Z nenápadného počinu se 

zrodil fenomén české divadelní a kulturní scény – Divadlo Sklep. Sestavu aktuální „Besídky“ 

doplnili Tomáš Hanák, Václav Marhoul, Robert Nebřenský a další a ve čtvrtek 31. ledna ji 

v sále Hankova domu předvedli od 19:00 hodin i zdejším divákům. Vstupné 

360, 380 a 400 Kč. 

Zdroj: Městské kulturní zařízení Hankův dům Dvůr Králové nad Labem 

 

Městské muzeum 
Výstava „Stopa: Vyřeš zločin“ 
Unikátní interaktivní putovní výstava Mendelova muzea Masarykovy 

univerzity v Brně byla věnována vědeckým metodám v kriminalistice. Vznikla v kooperaci 

s Ústavem soudního lékařství v Brně, s Policií ČR a s Muzeem policie ČR. Návštěvník se na 

ní mohl stát detektivem a vyřešit zločin. Čekal ho tak fiktivní kriminální případ, během 

kterého se neotřelou a zábavnou formou seznámil s moderními metodami vyšetřování. 

Nechyběly ani překvapivé informace z oblasti dějin kriminalistiky.  

Vstupné 20 a 40 Kč, výstava v budově Špýcharu trvala do čtvrtka 31. ledna 2019. 

 

„Na stupních vítězů“ 
V přednáškovém sále Špýcharu mohli diváci ve čtvrtek 17. ledna 2019 zhlédnout od 

18:00 hodin rakousko-německý dokumentární snímek „Na stupních vítězů“, jehož tvůrci 

divákům představili portréty atletů, kteří se ve skromných podmínkách připravují na 

18. mezinárodní seniorské mistrovství světa ve finském Lahti. Ať již se jedná o stoletého 

Vídeňana Alfreda Proksche, který ve volném čase maluje ženské akty, 94letou italskou 

diskařku Gabre Gabric-Calvesi, 93letého sveřepého sprintera ze Stockholmu Herberta 

Liedtkeho či 82letého skokana do výšky Jiřího Soukupa z Hradce Králové, pro všechny 

znamená příprava na mistrovství i samotné závody (při nichž nechybí nervozita ani pravá 

sportovní rivalita) především závod s časem. Snímek tak nahlédl do soukromí seniorských 

atletů, pro které není největší výzvou pokoření světového rekordu, ale jejich věk – přesto 

všichni doufají, že příští rok bude jejich výkon ještě o trochu lepší…  

Vstupné zdarma. 

 

„Sečuán očima Petra Voldána“ 
Petr Voldán je zkušeným novinářem, publicistou, zahraničním zpravodajem a reportérem 

působícím v Afghánistánu, v Pobaltí, v Číně, v Tádžikistánu, v Mongolsku a v dalších 

zemích. Jako autor a průvodce natočil série TV fejetonů „Postřehy odjinud” – ze Skotska, 

z Irska, z Finska, z Walesu, z Jižní Koreje, z Malty, ze Sečuánu v Číně a nejnověji také 

z Vietnamu.  

Posluchačům jeho cestovatelská beseda poodhalila ve čtvrtek 24. ledna zákulisí 

natáčení jedné části pořadu „Postřehy odjinud“, a to v Sečuánu – v jedné z čínských provincií. 

Nechala je nahlédnout do západní části Číny, která je mimo jiné i domovem čaje. Dozvěděli 

se podrobnosti o čajových rituálech a kultuře pití čaje v regionu, ze kterého se tento nápoj 

„vydal do světa“. Z provincie Sečuán se ale rozšířil také například ručně tkaný brokát, který 

na unikátních stavech „přibývá” neuvěřitelně pomalu, pochází odtud i kuře Kung Pao, 

Sečuánský pepř a další pálivé originality sečuánské kuchyně. Viděli sochu největšího sedícího 
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Buddhy na světě a pan Voldán jim přiblížil například i tajemnou techniku tzv. „střídání tváří” 

v klasické části světoznámé sečuánské opery, ukázal jim jedno ze tří největších světových 

nalezišť dinosaurů a vzácné pandy velké nebo některé originální suvenýry z další destinace.  

Beseda se v přednáškovém sále Špýcharu uskutečnila od 17:00 hodin, vstupné 30 Kč. 

Zdroj: Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem 

 

Městská knihovna Slavoj 
„Mediální gramotnost aneb vaše děti na síti“ 
Žijeme v moderním světě, který se bez počítačů již téměř neobejde, 

používáme sítě, které však s sebou přinášejí i reálná nebezpečí. Ve 

středu 9. ledna 2019 si v sálku knihovny posluchači (hlavně rodiče dětí) 

proto mohli vyslechnout přednášku Vandy Vaníčkové zaměřenou na tendence v chování dětí 

a problémy, které s sebou pohyb dětí ve virtuálním prostoru přináší. Zvláštní pozornost byla 

věnována serveru YouTube a sociálním sítím, zabývala se i problematikou mediální 

manipulace, fake news či kyberšikany, zneužíváním virtuální identity atd. Začátek od 

17:00 hodin, vstupné zdarma. 

 

Pohádkoterapie: „Levou zadní“ 
Program určený dětem od 7 let byl tentokrát zaměřený na vysvětlování zvláštně znějících 

a dětem již mnohdy nesrozumitelných spojení: například – „hořeli jste někdy nedočkavostí?“, 

„dali jste si do trumpety?“, „levou zadní“ apod. Další „Pohádkoterapie“ se konala v sálku 

knihovny v pátek 11. ledna od 13:45 hodin, vstupné zdarma. 

 

„Kašpárek a Ježibaba“ 
Maňásková pohádka „Kašpárek a Ježibaba“ zpříjemnila dětem zimní sobotní odpoledne 

19. ledna. Loutkové divadlo Klíček ji od 15:00 hodin zahrálo v sálku knihovny, vstupné 

20 a 30 Kč. Po dobu vystoupení bylo již tradičně otevřeno i oddělení pro děti. 

 

„Královédvorské knihomrně“ 
V úterý 22. ledna od 9:30 hodin pokračoval v sálku knihovny další program určený pro rodiče 

s dětmi do 6 let v rámci celorepublikového projektu „S knížkou do života – Bookstart“. 

Tentokrát Knihovníček zavedl jeho účastníky do říše pohádek. Vstupné zdarma. 

 

Byl zahájen další semestr Virtuální univerzity 3. věku 
Tři běhy letního semestru Virtuální univerzity 3. věku byly v městské knihovně Slavoj 

zahájeny v úterý 29. a ve středu 30. ledna.  

Zatímco každé druhé úterý budou od 10:00 hodin studenti jednoho běhu pokračovat ve 

studiu „Českých dějin“ – a to od období „husitství po konec 19. století“, studenti druhého 

běhu se každé druhé úterý budou od 13:00 hodin věnovat „Klenotům barokního sochařství 

v českých zemích“, stejně jako ti, kteří univerzitu navštěvují ve středu od 10:00 hodin.  

Virtuální univerzita 3. věku se koná pod patronací České zemědělské univerzity 

v Praze, vložné na celý semestr činí 400 Kč. Knihovna toto zajímavé trávení volného času 

spojené se získáváním nových informací nabízela i dalším zájemcům.  
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„Kniha z knihovny“ 
Ti, kteří nakupují nové knihy nebo učebnice přes internet, mohou nyní využít nově zavedenou 

službu městské knihovny „Kniha z knihovny“, díky které vše obdrží s velkoobchodní slevou 

a bez placení poštovného.  

Stačí, když na internetových stránkách www.knihazknihovny.cz vyplní jako místo 

dodání Městská knihovna Slavoj, provedou bezhotovostní platbu a jejich objednávka bude 

zpracována společně s nákupem knih do fondu knihovny. Ta po doručení zásilky zašle 

objednavateli avízo a zásilku mu na základě zaslaného hesla, které obdrží e-mailem, 

v knihovně vydá. V případě, že zájemce knihu, kterou požaduje, na uvedených stránkách 

nenajde, může se domluvit s knihovnou a ta ji za něho objedná. Uvedená služba je nabízena 

široké veřejnosti a není podmínkou, aby byl objednavatel zaregistrován v knihovně jako 

čtenář. 

Zdroj: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem 

 

ŠKOLSTVÍ 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Prázdniny 
Vánoční prázdniny školáků a studentů trvaly až do středy 2. ledna 2019, vyučování bylo 

opět zahájeno ve čtvrtek 3. ledna 2019. Vyučování v prvním pololetí školního roku 

2018/2019 bylo ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. 

 

Základní škola Strž 

Škola se zapojí do programu DofE 
Ve čtvrtek 31. ledna se ve škole uskutečnilo setkání se zástupci Národní 

kanceláře programu DofE, na kterém se zájemci dozvěděli konkrétní 

informace o účasti v tomto zajímavém celosvětovém programu neformálního 

vzdělávání, určeného mladým lidem ze všech sociálních vrstev ve věku od 14 do 24 let. Do 

konce roku 2021 je plánováno, že by se do něho mělo zapojit 11 000 mladých lidí (což je 1 % 

naší populace ve věku od 14 do 24 let a 3 % populace ve věku od 14 do 18 let).  

Program spočívá v tom, že se účastník pravidelně věnuje aktivitám ze tří oblastí – 

pohyb, dovednost a dobrovolnictví – každé z nich 1 hodinu týdně. U každé aktivity si 

účastník stanoví určitý cíl, který ho bude motivovat a posouvat dál. Na závěr ještě absolvuje 

týmovou expedici v přírodě. Svoji „cestu programem“ zaznamenává do online aplikace, 

pokud potřebuje pomoc, má k dispozici vedoucího, který mu poradí.  

A co účastníkovi účast v tomto programu přinese? Zlepší se ve věcech, které ho baví; 

obdrží mezinárodně uznávaný certifikát; najde si čas na pomoc druhým; získá zkušenosti, 

které se mu budou hodit v dalším životě a na své DofE aktivity může získat i finanční 

podporu z Fondu DofE. 

Například v oblasti „Dovednost“ má účastník na výběr z mnoha možností – od hry na 

hudební nástroje přes studium cizích jazyků až například k vaření či programování. 

http://www.knihazknihovny.cz/
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Stanovením dosažitelného cíle se účastník zdokonalí ve svých schopnostech, zapracuje na 

svém talentu nebo získá dovednosti zcela nové. 

Škola v současné době připravuje zahájení činnosti místního centra DofE, jehož 

účastníky čeká nelehký úkol – správné nastavení vlastních cílů v jednotlivých oblastech 

a následně jejich plnění. Výhodou programu je, že přesahuje i za hranice základní školy, což 

mohou využít zejména žáci devátých ročníků, kteří v plnění stanovených cílů mohou pod 

vedením svého původního mentora pokračovat i na střední škole. 

 

Bájo udělilo čestné uznání 
Středisko volného času Bájo Česká Skalice vyhlásilo před časem výtvarnou soutěž nazvanou 

podle známé písničky pro děti „Kočka leze dírou, pes oknem…“. Soutěže se zúčastnili také 

žáci ZŠ Strž, a i když konkurence byla veliká (sešlo se 506 prací z 53 škol z Pardubického 

a Královéhradeckého kraje), porota bez rozlišení věkových kategorií a typu školy (MŠ, ZŠ, 

ZUŠ) rozhodla o udělení šesti hlavních cen a 19 čestných uznání. A právě jedno z nich si za 

svoji práci odnesla i žákyně 5. A třídy. 

Zdroj: ZŠ Strž Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní škola Podharť 
7. ročník charitativní akce „Sněhuláci pro Afriku“ 
Také v lednu letošního roku se v Podharti uskutečnila charitativní akce 

„Sněhuláci pro Afriku“, které se ZŠ Podharť účastní pravidelně již několik 

let. Za každého postaveného sněhuláka se na účet organizace „Kola pro 

Afriku“ (která vozí do africké Gambie kola, aby se tamní děti mohly vůbec dostat do často 

velmi vzdálených škol) posílá částka 50 Kč. Lednové počasí akci přálo, žáci tak na pláni pod 

nemocnicí strávili příjemné odpoledne a zároveň jejich finanční příspěvek ulehčí dětem 

v Africe jejich vzdělávání. 

 

Tři podharťské oříšky pro předškoláky 
Středa 23. ledna 2019 od 16:00 hodin byla dobou, kdy předškoláci společně se svými rodiči 

mohli v rámci „Dne otevřených dveří“ navštívit podharťskou školu, všechno si prohlédnout, 

„rozlousknout tajemství, jak to ve škole vůbec chodí“, prožít zábavné odpoledne a v tvořivých 

dílničkách si vytvořit něco pěkného. Ten, komu tento termín nevyhovoval, pak mohl školu 

navštívit i ve středu 20. února nebo ve středu 20. března. 

 

Mezinárodní program DofE motivuje žáky 

Také podharťská škola se rozhodla zapojit do mezinárodního vzdělávacího programu – ceny 

vévody z Edinburghu (DofE) – který je věnován mladým lidem od 14 do 24 let. Ti jsou 

motivováni a podporováni v seberozvoji tím, že si samostatně stanovují cíle, které se pak pod 

vedením dospělého mentora snaží co nejúspěšněji naplnit. 

K dnešnímu dni se DofE v ČR účastní více než 2 000 osob. Pokud žák dosáhne 

v jednotlivých oblastech jednu ze tří stanovených úrovní, obdrží na slavnostním ceremoniálu 

certifikát, který mu v mnoha případech „otevře dveře ke studiu“ na jakékoliv zahraniční 

univerzitě. 

Zdroj: ZŠ Podharť Dvůr Králové nad Labem 
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Základní škola a Praktická škola 

Dvůr Králové nad Labem 
Projekt „Bodlinka“ 

Projekt „Bodlinka“ organizuje Správa Krkonošského národního parku, jeho cílem je záchrana 

ježků. Projekt, ve kterém se děti ve škole starají přes zimu o malého ježka, se setkává 

s velkým zájmem, v letošním roce se uskutečnil již jeho 13. ročník. 

Možnost zapojit se do projektu dostala i Základní škola a Praktická škola Dvůr 

Králové nad Labem. Školu ve středu 9. ledna navštívil Ing. Daniel Bílek, odborný pracovník 

ekologické výchovy Správy Krkonošského národního parku. Ten pro děti připravil poutavou 

besedu o životě ježka, kterou doplnil bohatou fotodokumentací s názornými ukázkami péče 

o tohoto živočicha. Předal dětem ježčí deník, do kterého budou zapisovat svá pozorování 

a vše, co se týká ježka, o kterého se budou starat až do dubna, kdy ho vypustí do volné 

přírody. 

Zdroj: Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní umělecká škola R. A. Dvorského 
Výstava „Dětem“ 
V sále školy a ve školní galerii Otto Gutfreunda byla ve čtvrtek 24. ledna 

vernisáží otevřena výstava ilustrátorky Lenky Jasanské, nazvaná „Dětem“. 

Autorka na ní představila tisky svých ilustrací knih pro děti jako například „Himalájské 

pohádky“, „Dobrodinec Báchur“, „Hádanky a básničky“, „Švédské pohádky“ a další i svoji 

poslední ilustrovanou knihu „Dílna bratří Čapků“. Čtenáři jsou v ní hravou formou 

seznamováni se životem a tvorbou bratří Čapků a vybízeni k řešení různých úkolů.  

Své ilustrace autorka doplnila jemnou keramikou, vernisáž byla zahájena 

v 18:00 hodin. Slovem návštěvníky provedl Ladislav Peřina, v hudebním programu vystoupil 

Marek Iglo, Libuše Flečková a Michal Hroch. 

Výstava je přístupná do 8. března 2019 ve všední dny, a to od 9:00 do 17:00 hodin, 

v pátek do 15:00 hodin. 

 

Lednový koncert 
Další z pravidelných veřejných koncertů, na kterém vystoupili žáci hudebního oboru, se 

uskutečnil v pondělí 28. ledna 2019 od 18:00 hodin v sále školy.  

Zdroj: programy ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem 
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STŘEDNÍ ŠKOLY 

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 
Srovnání zájemců o studium na gymnáziích  

V úterý 8. ledna 2019 zveřejnily Lidové noviny srovnání středních škol 

v jednotlivých krajích České republiky, součástí byl i přehled nejžádanějších 

gymnázií.  

Z 15 gymnázií v Královéhradeckém kraji včetně gymnázií soukromých se (dle převisu 

při přijímacím řízení v roce 2018 – tj. dle počtu zájemců o studium ku počtu přijatých 

studentů) umístilo gymnázium ve Dvoře Králové nad Labem na čtvrtém místě. Šestiletý obor 

se v tomto srovnání umístil na 4. místě s převisem 1,5 (ze 45 zájemců o studium jich bylo 

přijato 30). Čtyřleté studium svým umístěním předběhlo dokonce i gymnázium J. K. Tyla 

v Hradci Králové (s koeficientem převisu 2,3 – ke studiu se hlásilo 69 žáků, přijato jich bylo 

30). 

U gymnázií je hledisko převisu jednou z možností, jak se žáci (i jejich rodiče) 

rozhodují, kam podají svoji přihlášku ke studiu. Gymnázia nabízejí převážně všeobecné 

vzdělání (specifická zaměření – dvojjazyčné, sportovní či matematické – jsou spíše výjimkou). 

Předpokládá se totiž, že absolventi se budou specializovat až na vysokých školách. 

Rozlišovacím měřítkem se tak nestává zaměření školy, ale vedle vzdálenosti školy od místa 

bydliště i úspěch absolventů při přijímacím řízení na vysoké školy a právě převis. U něho se 

vychází z předpokladu, že čím více žáků se na danou střední školu hlásí, tím více si školy 

mohou ze zájemců vybírat, a tím roste i jejich prestiž a kvalita výuky. Do 5. místa se 

z okolních gymnázií umístily již jen osmileté obory v Jaroměři (s převisem 4,2) a v Trutnově 

(s převisem 3,6).  

Zdroj: Národní ústav pro vzdělávání a Lidové noviny 

 

„Den otevřených dveří“ 
Více než dvě stě návštěvníků z našeho města i z jeho blízkého či vzdálenějšího okolí využilo 

možnost prohlédnout si ve středu 9. ledna 2019 nejen prostory školy a jednotlivých učeben, 

ale setkat se také se zdejšími pedagogy. Součástí „Dne otevřených dveří“ tak, kromě 

prohlídky a seznámení se s učebním plánem, byla i beseda s vedením školy – s ředitelkou 

Mgr. Martinou Kubíkovou a jejím zástupcem Mgr. Jiřím Erlebachem. Odpoledne s prezentací 

školy pomáhali i studenti. 

 

Nabídka DofE i pro studenty královédvorského gymnázia 
Poslední lednový den byl na královédvorském gymnáziu nejen ve znamení předávání 

pololetních vysvědčení, ale Mgr. Josef Nový jako jeden z hlavních koordinátorů projektu 

v naší republice studentům v aule gymnázia předal v dopoledních hodinách i informace 

o Mezinárodní ceně vévody z Edinburghu (DofE), které se v případě svého zájmu mohou 

aktivně zúčastnit. Projekt je nesoutěžní, učí jeho účastníky, jak mají sami sebe motivovat, 

a jeho vyvrcholením je závěrečná expedice týmů, která vyžaduje samostatnost i schopnost 

vzájemně se domluvit. 

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

Dvůr Králové nad Labem 
„Zimní chemický turnaj“ 

Celkem šedesát devět žáků z osmých a devátých tříd základních škol z celého našeho regionu 

se ve středu 30. ledna 2019 sešlo v laboratořích SŠIS, aby se utkalo v již tradičním „Zimním 

chemickém turnaji“. Žáci soutěžili v přírodovědných znalostech a dovednostech, a to 

v tříčlenných týmech. Z dvaceti tří družstev zvítězil tým ze ZŠ kpt. Jaroše z Trutnova.  

Z královédvorských škol se družstvo „B“ ze ZŠ Schulzovy sady umístilo na druhém 

místě a družstvo „A“ na místě čtvrtém až šestém. Družstvo „B“ ze ZŠ 5. května obsadilo 

sedmé místo; družstvo „A“ ze ZŠ Podharť místo deváté a družstvo „B“ místo osmnácté. 

Družstvo „A“ ze ZŠ 5. května pak skončilo na místě devatenáctém.  

Organizátory a mentory byli po celou dobu soutěže studenti SŠIS oboru Aplikovaná 

chemie. 

Zdroj: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem, obor Aplikovaná chemie 

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Dům dětí a mládeže Jednička 
Úspěch ve výtvarné soutěži 
Také děti z výtvarného kroužku „Hravé kreslení a malování“ (pořádaného 

DDM Jednička v ZŠ a MŠ Bílá Třemešná) se zúčastnily soutěže SVČ Bájo 

Česká Skalice, jejímž tématem bylo výtvarné ztvárnění písničky „Kočka leze 

dírou, pes oknem…“. 

Porota měla těžké rozhodování, neboť ta nejlepší výtvarná díla vybírala z 506 prací 

zaslaných z 53 škol a školských zařízení. Nakonec udělila 6 hlavních cen a 19 čestných 

uznání. A právě jednu z hlavních cen si v pátek 11. ledna 2019 převzal v České Skalici i Dan 

Čudejko, žák z 2. třídy ZŠ a MŠ Bílá Třemešná. 

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

upravila kronikářka 

 

„Hádej, co jsem za zvíře“ 
XVI. ročník přírodovědné soutěže „Hádej, co jsem za zvíře“, určené žákům 2. až 4. tříd 

z oblasti Královédvorska, se v Jedničce uskutečnil od pondělí 14. do čtvrtka 17. ledna 2019. 

Své znalosti si přišlo vyzkoušet 123 žáků ze šesti tříd ZŠ Schulzovy sady 

a ZŠ Podharť, na které čekalo 20 otázek. Jejich úkolem tak bylo určit podle obrázků a dvou 

kůží naše i cizí divoká zvířata, přičemž za každou správně zodpovězenou otázku bylo možné 

získat maximálně 1–1,5 bodu, maximální možný bodový zisk byl 25 bodů.  

Celkovou vítězkou soutěže se stala Pavlína Hamerská z 3. C ZŠ Schulzovy sady, která 

získala 17,5 bodu a svými výsledky tak porazila i nejlepší žáky 4. tříd. 

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

kronikářka 
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„Šplháme s Jedničkou“ 
V úterý 22. ledna 2019 se v tělocvičně Komenského konal VI. ročník sportovní soutěže ve 

šplhu na tyči „Šplháme s Jedničkou.“ Soutěžilo v ní celkem 18 dívčích, chlapeckých 

a smíšených družstev ze ZŠ Schulzovy sady a ze ZŠ MUDr. J. Moravce z Nemojova. Do 

výsledného času se započítávaly tři nejlepší časy družstva ze čtyř možných, soutěžilo se 

v kategoriích 1. – 3. třída; 4. třída a 5. třída a až na druhé místo v poslední kategorii si většinu 

cen odnesli žáci ze ZŠ Schulzovy sady. 

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

upravila kronikářka 

 

„Tajný výlet III“ 
Dalším z volné série turistických výletů „Rodinné výpravy“ byl v sobotu 26. ledna 2019 

„Tajný výlet III“. Program s cílem navštívit Chrudimsko byl zvolen tak, aby i tentokrát 

účastníky překvapil. První zastávkou byly Turkovice, kde na účastníky čekala exkurze 

u kováře Lukáše Kučery, který předvedl ukázku kovářské práce a některé své výrobky. 

Následovala návštěva obce Kočí, kde si prohlédli Hasičské muzeum a nechyběla ani 

procházka kolem starobylého kostela sv. Bartoloměje s unikátním mostem, spojená 

s výkladem. Poslední zastávkou pak bylo město Chrudim, konkrétně Muzeum barokních 

soch, film o sochaři – autorovi místního mariánského sloupu – a krátká procházka po náměstí. 

Akce se zúčastnilo pět dětí a deset dospělých. 

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

kronikářka 

 

„Klání malých školáků“ 
Již tradičně se vždy v polovině školního roku koná mezi královédvorskými žáky 3. až 5. tříd 

základních škol soutěž nazvaná „Klání malých školáků“. Letos se soutěž konala již poosmé. 

V kině Svět se ve středu 30. ledna sešly soutěžní týmy ze všech čtyř královédvorských škol, 

aby změřily své síly v jazykovém, společensko-vědním a logickém kole. Celou akci zahájil 

Jan Jarolím, starosta našeho města, které akci i podpořilo.  

Celkem 12 úkolů zdolali žáci během necelých čtyř hodin. Hned první úkol byl jedním 

z nejtěžších. Jak se ukázalo, abecední řazení, které mělo být spíše zahřívacím zadáním, 

soutěžící pěkně potrápilo a z 34 bodů, které mohli získat za seřazení jmen začínajících 

písmenem „M“, jich nejlepší tým vybojoval pouze devět. Skvělé znalosti ovšem děti 

prokázaly u vyjmenovaných slov, České republiky, zvířat, pohádek, anglických slovíček nebo 

u matematiky. Po velmi vyrovnaném souboji, ve kterém o umístění rozhodoval rozdíl 

pouhého jednoho až dvou bodů, nakonec vyhrál a na rok si do své školy odnesl pohár tým 

„Stržánků“ ze ZŠ Strž. Druhé místo obsadila „Dračí pětka“ ze ZŠ 5. května, třetí byli 

„Podharťáci“ ze ZŠ Podharť a čtvrté místo patřilo „Sovičkám“ ze ZŠ Schulzovy sady. Rovněž 

děti, které své spolužáky přišly do kina povzbudit, mohly své znalosti prokázat v tzv. klání 

publika, v němž plnily úkoly podobné těm soutěžním.  

Žádný z týmů ani jednotlivců také neodešel s prázdnou, věcné ceny pro kolektiv 

i jednotlivce „stály za to“.  

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

upravila kronikářka 
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Mateřské centrum Žirafa 
Pohybové hrátky s Lenkou 
Knížky Romany Suché „Veršované rozcvičky“ a „Dovádivé básničky pro 

kluky i holčičky“ byly inspirací pro pohybová cvičení, která se v Žirafě konala každou středu 

od 9:00 do 12:00 hodin, vstupné 40 Kč. 

 

Výtvarná dílnička 
Každý čtvrtek od 9:00 do 12:00 hodin se rodiče s dětmi mohli zúčastnit „Výtvarné dílničky“, 

ve které děti rozvíjely svoji tvořivost, a všichni si mohli společně pohrát. Ve čtvrtek 10. ledna 

čekala účastníky výroba čepice a rukavic; 17. ledna výroba sněhuláka; o týden později akce 

„Padá sníh“ a další týden akce „Mráz maluje na okna“. Vstupné 40 Kč. 

 

Školka nanečisto 
Každý pátek od 9:00 do 12:00 hodin se dětem věnovala profesionální chůva, zatímco si rodiče 

mohli v klidu zařídit to, co potřebovali, nebo mohli zkusit nechat dítě na chvíli samo tak, aby 

si pomalu zvykalo na cizí osobu. Cena 70 Kč/hodinu. 

Zdroj: výběr z informací o programech Mateřské centrum Žirafa Dvůr Králové nad Labem 

 

ZPRÁVY ZE SPORTU 

Powerlifting DK 
24. Mistrovství Čech mužů a žen v silovém trojboji 

a 27. Otevřené mistrovství České republiky 

juniorů, dorostu a masters v silovém trojboji 
V sobotu 19. ledna 2019 se ve Vendolí u Svitav konalo „24. Mistrovství Čech mužů a žen 

v silovém trojboji“, první závod letošního roku v kategorii EQUIPPED. Královédvoračka 

Dominika Jansová ve váhové kategorii ženy do 63 kg (výkonem 115 kg dřep, 72,5 kg 

benchpress, 145 kg mrtvý tah a celkově 335 kg trojboj) obsadila v absolutním pořadí žen 

druhé místo. 

O týden později, v sobotu 26. ledna 2019, se v Zastávce konalo „27. Otevřené 

mistrovství České republiky juniorů, dorostu a masters v silovém trojboji“. Dominika Jansová 

byla jedinou soutěžící dorostenkou. V kategorii do 63 kg dosáhla na výkony 115 kg dřep, 

70 kg benchpress a vytvořila nový národní rekord v mrtvém tahu o váze 150 kg („150 – 

Dorostenky Equipped MT Trojboj – 63 kg“). Celkově nazvedala 335 kg (379,39 Wilks bodů) 

a stala se vítězkou absolutního pořadí žen. Překonala tak dosavadní rekord (145 kg) Kristýny 

Obršlíkové z TJ Sokol Rosice. 

Pozn.: Silový trojboj se skládá ze tří disciplín – dřep, tlak na lavičce (benchpress) a mrtvý 

tah. Na každý cvik má závodník tři pokusy – do konečného výsledku se počítá nejlepší, 

přičemž všechny disciplíny musí být provedeny podle přesně stanovených pravidel. Závody se 

dělí na RAW (bez vybavení) a EQUIPPED (s povoleným podpůrným vybavením). Závodníci 

se dělí do kategorií podle pohlaví, věku a tělesné hmotnosti. Vítězem ve hmotnostní kategorii 

je ten, kdo zvedne nejtěžší váhu. Hodnocení ve věkových kategoriích (napříč hmotnostními) se 

provádí podle Wilks koeficientu – silnější je ten, kdo zvedne víc vzhledem ke své tělesné 
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hmotnosti. Dominika Jansová soutěží v kategorii dorostenky od 57 do 63 kg, a to od listopadu 

2018. 

Zdroj: Powerlifting DK  

 

SAFARI PARK DVŮR KRÁLOVÉ 

Výstava „Velká pětka Afriky aneb Jít s kůží na trh“ 
Od čtvrtka 10. ledna bylo v galerii Tengenenge každý den od 10:00 do 

16:00 hodin možné si prohlédnout výstavu současného rakouského umělce 

Bernharda Cocianciga „Velká pětka Afriky aneb Jít s kůží na trh“. Pro 

uspřádání výstavy si autor vybral královédvorský Safari Park jako jedinou zahradu ve střední 

Evropě!  

Námětem výstavy jsou – jak název napovídá – zvířata tzv. „Velké africké pětky“ – lev, 

levhart, nosorožec, slon a buvol. Dané označení začali poprvé používat profesionální bílí 

lovci – kteří jím pojmenovali pět pro člověka mimořádně nebezpečných zvířat. Bohužel, 

postupem času byla populace nejen „Velké pětky“, ale i dalších afrických zvířat silně 

zasažena pytláctvím a změnami životního prostředí způsobenými lidmi.  

Součástí zajímavě ztvárněné výstavy je i obsáhlá doprovodná brožurka, ve které se 

autor snaží analyzovat to, jaký dopad tyto zásahy člověka na zvířecí populace měly – 

a pravděpodobně ještě budou i mít. Výstava potrvá do soboty 6. dubna 2019. 

 

Přednáška „Sex, ptáci a Afrika“ 

Přednáška Josefa Hotového, která se uskutečnila ve čtvrtek 31. ledna 2019 od 18:00 hodin 

v hotelovém sále Masai Boma v hotelu Safari, se zabývala rozmnožováním ptáků. 

Rozmnožování je u všech živočichů dlouhodobým a komplikovaným procesem, který 

u tak druhově početné skupiny, jakou jsou ptáci, nabývá mnoha rozličných, zajímavých 

a často až bizarních podob. Vstupné zdarma.  

 

Další mládě nosorožce převezeného do Tanzanie ze Safari Parku 
V Tanzanii se nosorožcům černým převezeným sem z Evropy narodilo další mládě. Jeho 

otcem je Jamie, který do Mkomazi přicestoval z královédvorského Safari Parku v roce 2009. 

Mládě se narodilo ve středu 30. ledna, je to samička a v Africe je již šestým Jamieho 

potomkem. 

Zdroj: Safari Park Dvůr Králové  

 

Královéhradecký kraj schválil Safari Parku vyrovnávací platbu 
Safari Park Dvůr Králové je jednou z turistických dominant Královéhradeckého kraje. Ročně 

ho navštíví okolo 530 tisíc turistů, rozsah jeho aktivit je pro region jedinečný a svým 

posláním a činností naplňuje službu obecného zájmu v souladu s právem Evropských 

společenství. Dlouhodobě je ze 70 % samo financovatelný, což je u obdobných zařízení 

považováno za mimořádně dobrý výsledek.  

Zastupitelé Královéhradeckého kraje proto královédvorskému Safari Parku schválili za 

plnění závazku veřejné služby vyrovnávací platbu ve výši 59,6 mil. Kč. 

Zdroj: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
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DALŠÍ UDÁLOSTI VE MĚSTĚ A V JEHO OKOLÍ 

Krajské nemocnice řídí nové vedení zdravotnického holdingu 
V nemocnicích Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, a. s., došlo od 1. ledna 

2019 ke strukturální změně vedení. Nově je řídí představenstvo holdingu, které se rozrostlo 

z původních tří členů na členů sedm, posílili ho ředitelé jednotlivých nemocnic.  

Předsedou představenstva ZH KHK byl zvolen Ing. Marian Tomášik, MBA, který 

dosud působil jako jeho místopředseda. 

Od 1. ledna 2019 také došlo ke změně vedení na úrovni nemocnic. Přestala existovat 

představenstva i dozorčí rady a nově nemocnice řídí statutární ředitelé a správní rada. Ta je 

nejen řídícím, ale také kontrolním orgánem nemocnice a tvoří ji členové představenstva 

holdingu, vyjma ředitele dané nemocnice. 

Složení představenstva ZH KHK od 1. ledna 2019: Ing. Miroslav Procházka, Ph.D. 

(ředitel ON Trutnov, a. s.), Ing. Petr Raab (člen ZH KHK, a. s.), MUDr. Jiří Řezníček 

(místopředseda ZH KHK, a. s.), Ing. Tomáš Sláma, MSc. (ředitel ON Jičín, a. s.), Ing. Marian 

Tomášik, MBA (předseda ZH KHK, a. s.), Ing. Ivana Urešová, MBA (ředitelka ON Náchod, 

a. s.) a Ing. Miroslav Vávra, CSc. (ředitel Městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem, 

a. s.). 

Zdroj: Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a. s. 

 

Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem 
„Tříkrálová jízda 2019“ 
V sobotu 5. ledna 2019 „si přišli na své“ nejen majitelé 

automobilových a motocyklových veteránů, ale i jejich milovníci. 

Tradiční, letos již šestnáctý ročník „Tříkrálové jízdy“, zahájil 

v 10:00 hodin sraz všech účastníku na čerpací stanici PaP Oil ve Dvoře 

Králové nad Labem v Krkonošské ulici. V 10:30 hodin následoval odjezd a první část jízdy 

veteránů skončila na náměstí T. G. Masaryka, kde se mimo jiné konala i výstava 

zúčastněných vozidel a tradiční fotografování pod královédvorským vánočním stromem. 

V 11:00 hodin se pak kolona přes přehradu Les Království (kde na účastníky čekalo opékání 

špekáčků) vydala na vrchol Zvičiny. 

Zdroj: Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem 

 

Sbírka pro Dětskou ozdravovnu Království 
Lednové sobotní dopoledne patřilo na královédvorském náměstí T. G. Masaryka charitativní 

akci. Konala se zde totiž sbírka pro Dětskou ozdravovnu Království. Vybíralo se oblečení, ale 

i hračky, dětské knížky, kočárky, brusle, další sportovní potřeby atd. Sbírky se zúčastnili 

nejen obyvatelé z našeho města, ale i z dalších měst a obcí (od Trutnova k Nové Pace až po 

Hořice). Výsledkem byly tři plné dodávky, které hned odpoledne zamířily do ozdravovny. 

Zde se do ukládání získaných věcí zapojili bez ohledu na husté sněžení zaměstnanci 

ozdravovny i dobrovolníci včetně královédvorského starosty Jana Jarolíma, pomáhaly 

dokonce i děti. Sbírku v sobotu 26. ledna pořádalo zájmové sdružení Život Srdcem.  

Zdroj: Život Srdcem, z. s.  

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=702153&x=800&y=599&hash=7149fc351594ff5523091c8917f8a380&ratio=1
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Kurz afrických tanců 
V sobotu 19. a 26. ledna od 17:00 do 18:30 hodin se zájemci v areálu Slovany mohli zúčastnit 

kurzu afrických tanců s Robenem Mlauzi. Cena kurzu byla 200 Kč. 

Zdroj: plakátek akce 

 

Farní charita Dvůr Králové nad Labem 
Tříkrálová sbírka vynesla přes tři sta tisíc Kč 
Od čtvrtka 3. do neděle 6. ledna 2019 proběhla také ve Dvoře Králové nad 

Labem a v jeho okolí Tříkrálová sbírka. Na královédvorské Římskokatolické 

faře ji v 16:30 hodin zahájilo požehnání malým koledníkům i jejich vedoucím. 

Skupinky koledníků se pak vydaly do královédvorských domácností, kde těm, 

kteří jim otevřeli své dveře a přidali do zapečetěných kasiček svůj příspěvek, nejen popřáli 

vše dobré a označili jejich dveře tradičním „K+M+B“, ale obdarovali je i mini kalendářem na 

rok 2019 a cukříkem. Koledníci také se svým zpěvem poprvé navštívili venkovní prostory 

městského úřadu, kde je přivítal starosta města a další zaměstnanci. 

Tříkrálovou sbírku organizovala Farní charita Dvůr 

Králové nad Labem. Výtěžek sbírky bude využit na dofinancování 

sociálních služeb, které ve městě a v okolních obcích charita 

poskytuje, zejména Občanské poradny, Osobní asistence 

a Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Celkem se vybralo 

343.972 Kč.  

Jako poděkování pro všechny děti, které koledovaly, se 

v sobotu 12. ledna uskutečnilo v kině Svět promítání filmové 

pohádky „Když draka bolí zuby“. Charita také poděkovala vedení 

královédvorských škol, především základní škole Podharť, za pomoc při náboru koledníků ve 

třídách.  

Zdroj: Farní charita Dvůr Králové nad Labem 

 

Junák – český skaut, středisko Zvičina 
Akce Junáku 
Do Tříkrálové sbírky se v prvním lednovém týdnu letošního roku zapojil také 

první roj světlušek a 2. vodácký oddíl z Mostku. 

V sobotu 19. ledna 2019 pak Skautské středisko Zvičina Dvůr Králové nad 

Labem uspořádalo ve 14:00 hodin u pomníku na náměstí Odboje pietní akt 

k připomenutí 50. výročí tragické smrti Jana Palacha. Vzpomínku zahájila studentská hymna 

Gaudeamus igitur, po které následoval krátký projev o Palachově životě a o jeho odkazu. 

V projevu byla vzpomenuta také oběť Jana Zajíce, dalšího studenta, který se upálil na protest 

proti okupaci naší země vojsky spřátelených armád. Skauti a skautky položili k památníku 

Odboje květiny a zapálili svíčky, na závěr tohoto pietního setkání pak zazněla státní hymna. 

V 15:00 hodin se ve Skautském domě v ulici Plk. Švece konala beseda a diskuze s pamětníky 

roku 1969, ve vstupní hale si návštěvníci mohli prohlédnout také malou výstavu dobových 

fotografií o Janu Palachovi, Janu Zajícovi a o dalších obětech, které v roce 1968 a 1969 

zahynuly při hájení naší svobody.  

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=1062052&x=300&y=300&hash=54499a3398da611274946ef3ce22a829&ratio=1


27 
 

Třetí lednový víkend navštívily skautky z 8. oddílu Broumov, kde si prohlédly 

broumovský klášter zapsaný od roku 1955 díky své architektonické a kulturní hodnotě do 

seznamu národních kulturních památek naší země. 

V sobotu 26. ledna se pro vlčata, světlušky i příchozí děti uskutečnil skautský 

maškarní karneval, jehož součástí byly také zábavné hry a soutěž o nejlepší masky. 

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

 

Statistické šetření „Politické postoje“ probíhalo i v našem městě 
Česká nezávislá výzkumná společnost, s. r. o., zahájila v lednu ve vybraných domácnostech 

v našem městě mezinárodní šetření nazvané „Politické postoje“. Cílem šeření je získat 

informace o představách obyvatel, a to jak o domácí, tak i o mezinárodní politické situaci, 

otázky se obecně týkají také každodenního života, hodnot a názorů dotazovaných a nevztahují 

se přímo k našemu městu. Odpovědi jsou anonymní, získaná data umožní lépe srovnávat 

společenské postoje v naší republice s dalšími zeměmi ve světě. Osobní rozhovor tazatelů 

s dotazovanými trvá zhruba 25 minut. 

Zdroj: MEDIAN, s. r. o. 

 

Před čtyřiceti lety navštívil naše město kosmonaut Vladimír 

Remek 
Ve čtvrtek 10. ledna uplynulo čtyřicet let od doby, kdy se ve Dvoře Králové nad Labem 

uskutečnila ve velkém sále Tiby Zálabí beseda s prvním československým kosmonautem 

Vladimírem Remkem. Z dobových materiálů se dozvídáme:  

„Návštěva 1. letce – kosmonauta ing. Vladimíra Remka v kulturním středisku n. p. Tiba 

Zálabí 10. ledna 1979. Dne 10. ledna 1979 navštívil naše město první československý 

kosmonaut mjr. ČsLA – letec – kosmonaut ing. Vladimír Remek. Ve velkém sále KS TIBA 

Zálabí konala se beseda s naším vzácným hostem pro občany našeho města, pracující 

místních závodů a žactvo ZDŠ. Besedu zahájil za hostitelský podnik Tiba s. ing. Karel Vávra, 

ředitel podniku, uvítal význačného hosta a další hosty jeho doprovodu: vedoucího tajemníka 

KV KSČ s. Tesaře, vedoucího tajemníka OV KSČ s. ing. Vaníčka, předsedu ONV Trutnov 

s. Dr. J. Huňku a hrdinku soc. práce s. Peškovou, pradlenu závodu Mostek n. p. Tiba. 

S. mjr. ing. Remek vysvětlil ve svém projevu význam kosmonautiky pro vědu, seznámil 

přítomné s náročnou přípravou na let, kosmickou lodi Sajuz 28 a se svými jedinečnými zážitky 

během letu. Jeho projev přijali účastníci této nezapomenutelné besedy s nadšením a odměnili 

jej bouřlivým potleskem. Po svém projevu zodpověděl vzácný host četné dotazy. Vzácný host 

při rozloučení prohlásil, že tato beseda patřila k jedné z nejlepších, jichž se zúčastnil. Kromě 

zápisu v městské kronice podepsal se mjr. ing. Remek též do kronik BSP místních závodů 

a pionýrských organizací.“ 

Zdroj: Dobová tiskovina a tehdejší kronika města 
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„České dějiny“ 
Figuríny Sáma, Konstantina a Metoděje, Přemysla Otakara I., Karla IV., Jana Husa, Jana 

Žižky, Jana Amose Komenského, Rudolfa II., Marie Terezie nebo Tomáše Garrigue 

Masaryka – tedy různých osobností našich dějin v životní velikosti si návštěvníci výstavní 

síně Staré radnice mohli prohlédnout od soboty 19. do neděle 27. ledna od 10:00 do 

18:00 hodin. Připraveny byly i 3D repliky – Sámova říše, hlaholice, Zlatá bula sicilská, 

Karlův most, korunovační klenoty, bible, husitské zbraně, alchymistická laboratoř, Orbis 

pictus nebo Terezínská pevnost. Vstupné děti 80 Kč, důchodci 90 a dospělí 100 Kč. 

Zdroj: plakátek akce 

 

Hasičský záchranný sbor České republiky 
Výjezdy jednotky profesionálních hasičů ze Dvora 

Králové nad Labem 

Neklidný začátek nového roku 
Nový rok nezačal pro královédvorské hasiče právě nejklidněji. Již 19 minut 

po půlnoci mířila jednotka královédvorských profesionálních hasičů do 

Kuksu, kde společně s profesionálními hasiči z Jaroměře a místní dobrovolnou jednotkou 

zasahovala u požáru sazí v komíně. Od rozžhaveného komínového tělesa se požár rozšířil i na 

okolní podlahu, kterou museli hasiči rozebrat. Požár způsobil škodu ve výši 10 tisíc Kč, díky 

včasnému zásahu se však podařilo uchránit majetek v hodnotě asi 5 mil. Kč. Při požáru nebyl 

naštěstí nikdo zraněn, vyšetřovatel tak majitelům pouze zakázal používat komín a topidlo až 

do doby, kdy dojde k jejich opravě a u komína i k následné revizi. 

Ve 3:35 hodin zasahovali královédvorští hasiči při nehodě v katastru obce Kocbeře 

u dopravní nehody osobního vozidla. Ani zde nebyl naštěstí nikdo zraněn, protože se ale 

z automobilu po nehodě údajně kouřilo, museli jej hasiči zkontrolovat termokamerou a zajistit 

proti vzniku požáru.  

V 8:35 hodin pak likvidovali požár vykotlaného stromu a ve 12:31 hodin hasili 

v Krkonošské ulici požár velkokapacitního kontejneru. Oba požáry nezpůsobily žádnou 

škodu.  

 

Vlak ve Dvoře Králové nad Labem projel návěstidlem 
V nebezpečné situaci se ve čtvrtek 24. ledna 2019 ocitlo po 7. hodině ranní kolem třiceti 

cestujících poté, co osobní vlak do Jaroměře projel v nádražní stanici ve Dvoře Králové nad 

Labem návěstidlem a zastavil až mimo zastávku. Nikdo nebyl zraněn, z bezpečnostních 

důvodů ale cestující čekali více než 30 minut na evakuaci ve vlaku, z něhož jim pak pomohli 

královédvorští profesionální hasiči. Cestující se vrátili pěšky zpět do stanice a k cíli své cesty 

pokračovali náhradní autobusovou dopravou, místo nehody, která zkomplikovala dopravu 

i pro další spoje, si převzali zástupci drah a drážní inspekce.  

Zdroj: HZS Královéhradeckého kraje 

  

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=702153&x=800&y=599&hash=7149fc351594ff5523091c8917f8a380&ratio=1
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Policie České republiky 

KŘP Královéhradeckého kraje 

Obvodní oddělení PČR Dvůr Králové nad Labem 
Zadržení dvou řidičů Mercedesu 

V průběhu pátku 18. a soboty 19. ledna zastavili policisté v našem městě dva muže, kteří řídili 

vozidla Mercedes.  

V pátek 18. ledna před 22. hodinou to byl v Raisově ulici 32letý muž, který za volant 

usedl i přes pravomocný zákaz řízení (který mu vyprší až v polovině příštího roku), navíc mu 

s pozitivním výsledkem vyšel také test na drogy. 

Druhého neukázněného řidiče přistihli královédvorští policisté v sobotu krátce před 

21. hodinou v ulici 5. května. Při kontrole dokladů zjistili, že se jedná o 39letého cizince, 

který má v České republice vysloven pravomocný zákaz řízení až do roku 2022, dechová 

zkouška u něho také naměřila hodnotu 0,51 promile alkoholu. 

V obou případech policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání 

přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě odsouzení hrozí oběma 

mužům až dva roky vězení. 

 

Zadržení recidivisty  
V polovině ledna zahájili trutnovští kriminalisté trestní stíhání proti 29letému muži 

z Královédvorska, který byl již v minulosti pravomocně odsouzen za majetkovou trestnou 

činnost a vězení naposledy opustil v červnu roku 2017. Nyní ho policejní komisař obvinil 

z toho, že v období od července 2018 do začátku ledna 2019 spáchal hned několik přečinů, 

a to podvod, krádež, neoprávněné užívání cizí věci, maření výkonu úředního rozhodnutí 

a přečin vykázání.  

Muž měl poškodit oplocení skladovacích prostor jednoho z obchodních domů ve 

Dvoře Králové nad Labem a dvakrát odcizit pivní přepravky, některé včetně prázdných lahví. 

Obchodnímu domu tak způsobil škodu, která přesáhla 9 tisíc Kč. Dále si prostřednictvím 

kamaráda vypůjčil výčepní zařízení v hodnotě téměř 8 tisíc Kč, které bez jeho vědomí prodal. 

Dvakrát ho policisté přistihli za volantem osobního vozidla, a to přesto, že nebyl držitelem 

řidičského oprávnění a Městský úřad v Rychnově nad Kněžnou mu vyslovil zákaz řízení. 

Navíc u něho byl test provedený na drogy v jednom případě pozitivní. Neoprávněně užíval 

i osobní vozidlo, které mu jeho majitelka svěřila do opravy. Muž vozidlo neopravil, bez 

souhlasu s ním jezdil a následně z něho odcizil dětské autosedačky, gumové rohožky, 

reproduktory a opěrku hlavy, takže ženě způsobil škodu za téměř 4 tisíce Kč. Cílem jeho 

poslední činnosti se staly dva obchody, ve kterých si ukradené zboží ukryl pod oblečení, 

v obou případech byl ale zadržen pracovníky ostrahy, kteří přivolali policii.  

Po poslední krádeži policisté muže se souhlasem státního zástupce zadrželi a skončil 

v policejní cele. Nyní mu v případě odsouzení hrozí až tříletý nepodmíněný trest odnětí 

svobody.  

Zdroj: www.policie.cz a Policie ČR – Územní odbor Trutnov 

 

V roce 2018 klesla v Královéhradeckém kraji kriminalita, 

objasněnost spáchaných činů se zvýšila 
V porovnání s rokem 2017 stoupla objasněnost trestných činů spáchaných 

v Královéhradeckém kraji v roce 2018 téměř o 2 %. Z evidovaných 6 723 skutků se jich 

policii podařilo objasnit necelých 67 %, přičemž nejméně trestných činů bylo spácháno na 

Rychnovsku (708) a na Jičínsku (959). V Královéhradeckém kraji nedošlo v roce 2018 

http://www.policie.cz/
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k dokonané vraždě (evidence ale vykazuje jeden odhalený pokus o vraždu a tři případy její 

přípravy).  

V roce 2019 a v dalších letech se policisté chtějí zaměřit na odhalování a objasňování 

trestných činů v oblasti kybernetické kriminality a na odhalování a předcházení trestné 

činnosti majetkového charakteru páchané na seniorech. 

Pokud se týká přestupků, došlo na území kraje v celkovém součtu k jejich nárůstu, a to 

o 18,95 %. Je to ale výsledek aktivního vyhledávání případů a následně i jejich řešení. 

Policisté rovněž v daleko větší míře řešili zjištěné případy na místě prostřednictvím 

příkazního řízení, bez nutnosti následné časově náročnější administrativy.  

V roce 2018 rozšířilo řady policistů v našem kraji 101 nováčků, z celkového počtu 

1 843 policistů je 14 % žen. Bezpečnostní situace na území Královéhradeckého kraje je 

dlouhodobě stabilizovaná a kraj se tak v rámci České republiky řadí mezi nejbezpečnější.  

Zdroj: Policie ČR 

 

Domov sv. Josefa v Žirči 
Úspěšná Tříkrálová sbírka pro „Domov“ 
Letošní – již devatenáctá Tříkrálová sbírka skončila opět úspěšně. Výtěžek sbírky 

(která se uskutečnila v Jaroměři a v okolních obcích), který putoval do Domova 

sv. Josefa v Žirči, byl dokonce o zhruba 32 tisíc Kč vyšší než v loňském roce. 

V 69 zapečetěných pokladničkách bylo „vykoledováno“ 314.218 Kč, 4 euro, 14 zlotých, 

40 grošů, 1 kuna a 100 lipa. V samotné Žirči se vybralo 7.287 Kč + 0,5 euro – největší částka 

pak byla získána v Jaroměři a v Josefově, kde se vybralo 181.793 Kč + 10 zlotých, 40 grošů 

a 3 euro. Domov sv. Josefa plánuje nakoupit za prostředky získané z letošní sbírky vybavení 

pokojů klientů, zejména postelí. 

 

Novoroční koncert 
Hráči na flétnu a hoboj ze ZUŠ Habrmanova z Hradce Králové se představili v prostorách 

kavárny Damián v sobotu 26. ledna od 10:00 hodin nejen klientům Domova sv. Josefa, ale 

i široké veřejnosti na „Novoročním koncertu“. 

 

Pro-Charita, s. r. o., v Žirči 
Pro-Charita, s. r. o., která se zaměřuje na zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob, tj. 

osob se zdravotním postižením, byla založena koncem roku 2010. Jejím cílem je vytvořit 

konkurenceschopné výrobky odpovídající potřebám trhu, a to za využití místních zdrojů, ať 

již se jedná o personální obsazení nebo o suroviny. Vyrábí se tak například bylinné sirupy 

(provoz Camellus) a fixační roztoky (provoz HistoFOR).  

Svá pracovní střediska má tento sociální podnik i v areálu Domova sv. Josefa v Žirči 

(chráněné dílny u sv. Anny, Café Damián, Bylinková zahrada a další). 

Zdroj: Domov sv. Josefa v Žirči 
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POČASÍ V NAŠEM MĚSTĚ 

Počasí v měsíci lednu 
Minimální teplota dosahovala v lednu hodnoty od -14,1 °C (ve středu 23. ledna 2019) do 

- 0,3 °C (v neděli 13. ledna 2019). Pro porovnání, v roce 2018 byl měsíc leden teplejší než 

v roce 2019, neboť minimální teploty se pohybovaly v rozmezí od -10,3 °C do +3,6 °C. 

Maximální teplota dosahovala v lednu hodnoty od -5,7 °C (ve čtvrtek 24. ledna 2019) 

do +4,8 °C (ve čtvrtek 17. ledna 2019). Vyšší v roce 2018 byly oproti letošnímu lednu 

i maximální teploty, které se pohybovaly v rozmezí od -2 °C do +10,2 °C. 

Z pondělí 7. na úterý 8. ledna padal celou noc mokrý sníh. Ráno kolem 6. hodiny 

ležela na loukách a okolo cest vrstva asi 10 cm a mokrý sníh padal i v dalších hodinách. 

Během dopoledne ale již jen drobně, zato vytrvale, pršelo a pršelo po celý den, takže sníh 

postupně roztál. Celý týden pak střídavě padal sníh, pršelo, či krátce svítilo slunce a toto 

počasí se střídalo i několikrát za den. 

Druhý týden (od 14. ledna) bylo počasí obdobné. V pondělí padal sníh a drobné, 

bodavé „krupičky“, v úterý přes noc sníh vytvořil souvislou pokrývku, takže bylo nutné ji 

odklízet, v ranních hodinách ale začala odtávat, během dopoledne občas krátce sněžilo, 

odpoledne sněžení zesílilo. Vydatně sněžilo na horách včetně Krkonoš, kde v úterý 15. ledna 

bylo po sedmi letech dokonce vyhlášeno lavinové nebezpečí (naposledy zde bylo vyhlášeno 

v únoru roku 2012). 

Z pátka 18. na sobotu 19. ledna zaznamenali meteorologové velice studenou noc – 

nejstudenější v letošním lednu. Na Kvildě naměřili -32,4 °C a začaly pomalu zamrzat menší 

řeky a potoky. Měsíc v úplňku přinesl od pondělí 21. ledna výrazné ochlazení i v našem 

městě, teploty na různých místech se ale lišily. Zatímco v ulici Ve Strži bylo naměřeno  

-12,9 °C, a to ještě ve tři čtvrtě na devět, v oblasti u městského hřbitova se teploty brzy ráno 

pohybovaly kolem -10 °C. Stejně mrazivé bylo i úterý 22. ledna, kdy teploty u garáží ve Strži 

dosahovaly -12 °C. Ochlazení polevilo až koncem týdne, střídavě padal sníh, který vzápětí 

více či méně odtával, odtávání a teploty pod nulou nebo kolem nuly pak přinesly zvýšené 

nebezpečí náledí.  

Z pátka 25. na sobotu 26. ledna začal padat sníh a padal celý den a celou noc, takže 

vytvořil souvislou, několikacentimetrovou vrstvu. Po celou dobu bylo také nutno udržovat 

komunikace a chodníky v takovém stavu, aby nedošlo k dopravním nehodám nebo k úrazům 

chodců.  

Zdroj: meteostanice Gymnázia Dvůr Králové nad Labem a Český hydrometeorologický ústav 

 

    
TEPLOTY V LEDNU 2019 

Datum Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota 

1. 1. 2019  -1,1 °C  +1,8 °C +4,5 °C 

2. 1. 2019  -3,8 °C  -1,3 °C +1,2 °C 

3. 1. 2019  -5,0 °C  -3,8 °C -2,6 °C 

4. 1. 2019  -8,2 °C  -4,6 °C -1,6 °C 

5. 1. 2019  -2,6 °C  +0,5 °C +2,6 °C 

6. 1. 2019  -2,7 °C  -1,6 °C   0,0 °C 
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TEPLOTY V LEDNU 2019 

Datum Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota 

7. 1. 2019  -3,2 °C  -2,2 °C  -1,4 °C 

8. 1. 2019  -2,3 °C  -0,2 °C  +1,4 °C 

9. 1. 2019  -1,3 °C  -0,4 °C  +1,5 °C 

10. 1. 2019  -3,8 °C  -1,4 °C  +0,1 °C 

11. 1. 2019  -5,8 °C  -1,4 °C  -2,6 °C 

12. 1. 2019  -2,6 °C   0,0 °C  +1,1 °C 

13. 1. 2019  -0,3 °C  +1,2 °C  +3,5 °C 

14. 1. 2019  -4,5 °C  -0,3 °C  +2,8 °C 

15. 1. 2019  -2,9 °C  -1,1 °C  +0,5 °C 

16. 1. 2019  -2,7 °C  +1,0 °C  +3,1 °C 

17. 1. 2019  -3,9 °C  +1,4 °C  +4,8 °C 

18. 1. 2019  -8,9 °C  -2,8 °C  +2,1 °C 

19. 1. 2019  -10,9 °C  -6,9 °C  +0,2 °C 

20. 1. 2019  -9,2 °C  -5,6 °C  -0,2 °C 

21. 1. 2019  -12,2 °C  -7,8 °C  +0,1 °C  

22. 1. 2019  -13,7 °C  -9,3 °C  -2,2 °C 

23. 1. 2019  -14,1 °C   -8,9 °C  -2,4 °C 

24. 1. 2019  -7,0 °C  -6,6 °C  -5,7 °C 

25. 1. 2019  -7,0 °C  -6,1 °C  -4,3 °C 

26. 1. 2019  -6,9 °C  -4,6 °C  -2,2 °C 

27. 1. 2019  -2,7 °C  -0,6 °C  +2,9 °C 

28. 1. 2019  -2,8 °C  -0,6 °C  +1,5 °C 

29. 1. 2019  -8,4 °C  -2,2 °C  +0,6 °C 

30. 1. 2019  -11,4 °C  -6,1 °C  +0,2 °C 

31. 1. 2019  -10,0 °C  -4,0 °C  -0,3 °C 

 
Zatmění Měsíce 
Nevšední pohled se v pondělí 21. ledna v časných ranních hodinách naskytl těm, kteří 

obětovali ranní dospávání a přivstali si, aby si vychutnali zatmění Měsíce. Dlouho očekávaný 

jev měl přímo mystický název – „krvavý vlčí superměsíc“. Jednalo se o poslední úplné 

zatmění Měsíce v tomto desetiletí, další takovéto zatmění bude vidět až za více než šest let.  

Částečné zatmění začalo ve 4 hodiny a 33 minut, k hlavní „podívané“ – tedy 

k úplnému zatmění – pak došlo v 5 hodin a 41 minut a skončilo v 6 hodin a 43 minut (tato 

fáze tedy trvala celkem 62 minut a její maximum nastalo v 6 hodin a 12 minut). Celý úkaz 

skončil v 7 hodin a 50 minut. Vzhledem k příznivému počasí bylo v naší republice zatmění 

Měsíce dobře viditelné a bylo možné je vyfotografovat i mobilním telefonem.  
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Také v našem městě bylo možné pozorovat zatmění Měsíce bez jakýchkoliv problémů, 

nejlépe viditelné bylo samozřejmě v okrajových místech města, kde nebylo rušeno světly 

pouličních svítilen.  

Zdroj: ČT24 a vlastní úkaz 

 

NAŠE MĚSTO VE STATISTICKÝCH ÚDAJÍCH 

(dle zprávy Českého statistického úřadu) 

Průměrná roční míra inflace za rok 2018 činila dle Českého statistického úřadu 2,5 % (oproti 

0,7 % za rok 2017), což je nejvyšší dosažená hodnota míry inflace za posledních 5 let.  

 

Obyvatelstvo 
K 1. lednu 2019 žilo v našem městě 15 594 obyvatel (15 733 k 1. lednu 2018; 15 839 

k 1  lednu 2017), z toho 7 541 mužů (7 603 k 1. lednu 2018 a 7 648 k 1. lednu 2017) 

a 8 053 žen (8 130 k 1. lednu 2018 a 8 191 k 1. lednu 2017). 

Ve věku do 14 let žilo v našem městě 2 202 dětí (2 221 k 1. lednu 2018 a 2 258 

k 1. lednu 2017), ve věku 15 až 64 let celkem 9 680 obyvatel (9 859 k 1. lednu 2018 

a 10 021 k 1. lednu 2017), ve věku nad 65 let celkem 3 712 obyvatel (3 653 k 1. lednu 2018 

a 3 560 k 1. lednu 2017). Průměrný věk tak činil 44,6 let (44,3 let k 1. lednu 2018 a 44 let 

k 1. lednu 2017).  

Za rok 2018 přibylo v našem městě 137 dětí (150 za rok 2017 a 156 za rok 2016), ale 

zemřelo 201 obyvatel (186 během roku 2017 a 169 během roku 2016). V rámci „přirozeného 

přírůstku“ tedy naopak došlo k 1. lednu 2019 ke snížení počtu obyvatel o 64 osob (o 36 osob 

k 1. lednu 2018 a o 13 osob k 1. lednu 2017). 

Během tohoto období se do města přistěhovalo 262 osob (274 během roku 2017 – 

počítáno tedy k 1. lednu 2018 a 291 osob během roku 2016 – tedy k 1. lednu 2017), 

odstěhovalo se ale 337 obyvatel (344 během roku 2017 a 321 osob během roku 2016), takže 

„přírůstek stěhováním“ znamenal naopak úbytek obyvatel o 75 osob (o 70 osob za rok 2017 – 

tedy k 1. lednu 2018 a o 30 osob za rok 2016 – tedy k 1. lednu 2017). 

 „Celkový přírůstek“ složený z „přirozeného přírůstku“ a „přírůstku stěhováním“ tak 

nakonec k 1. lednu 2019 (tedy za rok 2018) znamenal de facto snížení počtu obyvatel v našem 

městě o 139 osob (o 106 osob byl úbytek osob za rok 2017 a o 43 osob za rok 2016). 

K 1. lednu 2019 bylo uzavřeno 65 sňatků (75 sňatků během roku 2017 a 65 během 

roku 2016) a během roku 2018 (tedy k 1. lednu 2019) bylo v našem městě rozvedeno 

36 manželství (27 manželství v roce 2017 a 51 o rok dříve). 

Město tvořilo šest částí, hustota obyvatel na km² byla 435 osob a podíl obyvatel ve 

věku 15–64 let činil 62,075 % z celkového počtu královédvorských obyvatel. 

Zdroj: podklady Českého statistického úřadu/obyvatelstvo 

 

Pozn.: termíny „celkový přírůstek“, „přirozený přírůstek“ a „přírůstek stěhováním“ jsou 

oficiální termíny, které ve svých statistických výkazech používá Český statistický úřad. Tyto 

údaje mohou dosahovat kladných i záporných hodnot jako v případě našeho města, kde ve 

skutečnosti dochází k úbytku obyvatel. 

  



34 
 

Výměra pozemků k 1. lednu 2019 
Výměra pozemků, které dle Katastrálního úřadu náleží do katastru Dvora Králové nad Labem, 

činila k 1. lednu 2019 celkem 3 584,35 ha. 

Výměra zemědělské půdy se snížila na 1 904,98 ha (oproti 1 906,71 ha k 1. lednu 

2018 a 1 907,95 ha k 1. lednu 2017), orné půdy na 1 035,55 ha (oproti 1 036,68 ha k 1. lednu 

2018 a 1 036,39 ha k 1. lednu 2017) a výměra zahrad vzrostla na 270,62 ha (oproti 270,24 ha 

k 1. lednu 2018 a 269,98 ha k 1. lednu 2017).  

Klesla výměra trvalých travních porostů na 544,73 ha (oproti 545,72 ha k 1. lednu 

2018 a 547,30 ha k 1. lednu 2017), vzrostla výměra nezemědělské půdy na 1 679,37 ha 

(oproti 1 677,64 ha k 1. lednu 2018 a 1 676,49 ha k 1. lednu 2017) a lesních pozemků na 

932,12 ha (oproti 931,78 ha k 1. lednu 2018 a 931,56 ha k 1. lednu 2017). 

Plocha ovocných sadů zůstala na 54,08 ha (jako k 1. lednu 2018 a klesla oproti 

54,28 ha k 1. lednu 2017). Vodní plocha vrostla na 77,54 ha (oproti 77,48 ha k 1. lednu 2018 

a 77,51 ha k 1. lednu 2017), výměra zastavěné plochy a nádvoří vzrostla na 170,89 ha 

(oproti 169,92 ha k 1. lednu 2018 a klesla oproti 171,15 ha k 1. lednu 2017) a vzrostla 

i výměra ostatní plochy na 498,82 ha (ze 498,45 ha k 1. lednu 2018 a 496,28 ha k 1. lednu 

2017).  

Zdroj: podklady Katastrálního úřadu 

 

Výstavba bytů 
V roce 2018 bylo v našem městě dokončeno 25 bytů (oproti 14 bytům v roce 2017; 11 bytům 

v roce 2016;19 bytům v roce 2015 a 12 bytům v roce 2014).  

Z toho v rodinných domech bylo dokončeno 22 bytů v roce 2018 (13 bytů v roce 

2017; 6 bytů v roce 2016; 7 bytů v roce 2015 a 10 bytů v roce 2014).  

Zdroj: podklady Českého statistického úřadu, vybrané údaje za obec 

 

ZAJÍMAVOSTI Z DOMOVA 

Dlouhodobý deficit srážek přinesl další problémy 
Dlouhodobý deficit vodních a sněhových srážek se v naší republice projevil nejen poklesem 

hladiny vodních toků a úbytkem vody ve vodních nádržích (kde se v mnoha případech objem 

vody dostal na minimum). Nyní se v oblastech se specifickým podložím objevily i problémy 

s uranem. Nejnovější odborné průzkumy zjistily, že s poklesem spodní vody se např. na 

Karlovarsku, Třebíčsku apod. objevilo ve vzorcích vody odebraných ze studní takové 

množství izotopů tohoto prvku, že je škodlivé lidskému organismu a může vyvolat závažná 

onemocnění. Hygienici proto doporučují vodu z těchto studní k pití nepoužívat – a to 

především u dětí, mladistvých a starších osob. Vydatné sněžení a vodní srážky tuto situaci 

sice během ledna mírně zmírnily, k optimálnímu stavu této situace ale ještě zdaleka nedošlo. 

Zdroj: ČT24 

 

Produkce jednotlivých plodin v České republice v roce 2018 
Nedostatek srážek (ale i další nepříznivé vlivy např. přemnožení škůdců) se projevil 

i v nižších výnosech některých plodin, jak vyplývá z údajů zveřejněných na začátku roku 

2019 za rok 2018. Celkové množství úrody v řadě případů nepříznivě ovlivnilo také snižování 

osevních ploch v důsledku zabírání zemědělské půdy. 
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Sklizňová plocha obilovin (včetně kukuřice na zrno a ostatních obilovin) se meziročně 

snížila o 15,9 tis. ha (tj. o 1,2 %) na 1 338,8 tis. ha.  

Celková sklizeň ve výši 6 970,9 tis. t byla proti roku 2017 nižší o 485,7 tis. t (tj. 

o 6,5 %). Nad úrovní roku 2017 byla naopak sklizeň pšenice jarní, a to 190,5 tis. t, což je 

o 1,8 tis. t více (o 1 %). Více než v loňském roce se sklidilo také žita, a to 120,2 tis. t, což je 

o 10,9 tis. t více (o 10 %) a ovsa 152,7 tis. t, což je o 10,2 tis. t více (o 7,2 %). Základních 

obilovin bylo ale sklizeno méně než v roce minulém. Pšenice bylo sklizeno 4 417,8 tis. t, tj. 

o 300,4 tis. t méně (o 6,4 %), sklizeň ječmene činila 1 606 tis. t, tj. o 106,2 tis. t méně (o 

6,2 %) a kukuřice na zrno bylo sklizeno 489,2 tis. t, což je o 99 tis. t méně (o 16,8 %) než 

v roce 2017. 

Hektarový výnos obilovin 5,21 t byl ve srovnání s předchozím rokem nižší o 0,3 t (tj. 

o 5,4 %), z toho u pšenice ozimé byl dosažen hektarový výnos 5,46 t (5,77 t v roce 2017), 

pšenice jarní 4,14 t (4,05 t v roce 2017), žita 4,74 t (4,92 tuny v roce 2017), ječmene ozimého 

4,98 t (5,85 t v roce 2017), ječmene jarního 4,93 t (4,96 t v roce 2017), ovsa 3,56 t (3,23 t), 

kukuřice na zrno 5,98 t (6,84 t v roce 2017) a tritikále (hybridní obilnina, která vznikla 

křížením žita a pšenice, český název „žitovec) 4,55 t (4,89 t v roce 2017). 

Nižší než v roce 2017 byla i produkce luskovin, kterých bylo sklizeno celkem 

79,5 tis. t, z toho hrachu setého 70,6 tis. t, což je o 16,8 tis. t (o 19,2 %) méně než v roce 

minulém. Celková produkce zrnin (obiloviny a luskoviny) 7 050,4 tis. t je pak proti 

předchozímu roku nižší o 506,8 tis. t (tj. o 6,7 %). 

Také celková sklizeň brambor (po zahrnutí sklizně domácností) ve výši 713,3 tis. t 

představuje proti roku 2017 snížení o 106,4 tis. t (tj. o 13 %) přičemž hektarový výnos ve výši 

24,69 t byl o 3,16 t nižší. Raných brambor bylo sklizeno 47,3 tis. t, průměrný výnos ostatních 

brambor byl z jednoho hektaru 25,37 t, tj. o 3,91 t méně než v minulém roce. Produkce 

609 tis. t pak byla o 110,7 tis. t nižší než v roce 2017.  

Cukrovky technické bylo sklizeno (při výnosu 57,51 t z jednoho hektaru) 3 724,3 tis. t 

bulev (4 399,5 tis. t v roce 2017), tzn. snížení o 15,3 %. 

Naopak během roku 2018 došlo ke zvýšení osevních ploch olejnin, a to celkem 

o 9,8 tis. ha (o 2 %) na výměru 489,3 tis. ha. Dosažená produkce z této plochy 1 511,3 tis. t 

pak byla o 241,9 tis. t vyšší než v roce minulém. Řepky bylo sklizeno 1 410,8 tis. t, v roce 

předchozím 1 146,2 tis. t, tzn. zvýšení o 264,5 tis. t. Výnos řepkového semene z jednoho 

hektaru 3,43 t byl o 0,52 t vyšší. Nižší byla produkce máku, kdy se z plochy 26,6 tis. ha při 

průměrném hektarovém výnosu 0,51 t sklidilo 13,7 tis. t makového semene (20 tis. t při 

hektarovém výnosu 0,62 t během roku 2017). 

Jednoletých pícnin na orné půdě bylo sklizeno 7 055 tis. t zelené píce, tj. 

o 1 141,1 tis. t méně než během roku 2017. Z toho bylo sklizeno 6 687 tis. t kukuřice na 

zeleno a siláž, tj. o 1 090 tis. t méně než během roku 2017. Sklizeň sena víceletých pícnin 

činila 1 062,4 tis. t, z toho sklizeň sena jetele lučního (červeného) 346,1 tis. t. 

Také produkce zeleniny (po zahrnutí sklizně domácností) byla proti předchozímu roku 

nižší. Ve sledovaném roce bylo sklizeno 254,5 tis. t zeleniny (311,3 tis. t během roku 2017).  

Vyšší byla ale produkce ovoce (bez malin, včetně domácností), která činila 377,3 tis. t 

(oproti 252,9 tis. tun během roku 2017). 

Dařilo se i vínu. Na 15,9 tis. ha plodících vinic se při hektarovém výnosu 6,51 t (5,05 t 

během roku 2017) sklidilo 103,7 tis. t hroznů, tj. o 23,9 tis. t více než v roce 2017.  

Snížila se produkce chmele – ve výši 5 126 t se proti roku 2017 snížila o 1 670 t (tj. 

o 24,6 %). Nižší byl i výnos chmele z 1 hektaru (1,02 t, tj. o 0,35 t méně než roku 2017). 

(Pozn.: Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin v roce 2018 vycházejí z celkové 

produkce jednotlivých plodin z osevních ploch zjišťovaných v květnu a z vývoje vegetačních 

podmínek.).  

Zdroj: Český statistický úřad a Ministerstvo zemědělství ČR  



36 
 

FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ A AKCÍ 

Leden 2019 

Úplné zatmění měsíce 

 

Zatmění Měsíce v pondělí 21. ledna 2019 bylo nejlépe viditelné od 4:30 do 6:45 hodin, kdy je 

bylo možné v našem městě fotografovat, a to dokonce i mobilním telefonem. 

 

 
Na snímcích různé fáze, kterými Měsíc procházel (úplněk; fáze zatmění; fáze po zatmění). 
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Soutěž o nejhezčí turistickou pohlednici České republiky  
 

Finále 22. ročníku soutěže 

se zúčastnilo celkem 138 

pohlednic, královédvorská 

pohlednice, složená ze 

snímků Jana Frýzla, 

získala první místo 

v kategorii více 

obrázkových pohlednic 

i Zvláštní cenu Asociace 

turistických informačních 

center České republiky 

(A.T.I.C. ČR). Pohlednici 

lze zakoupit v  městském 

informačním centru za 

cenu 5 Kč. 

 

 

Kácení stromů na Benešově nábřeží 

 
 

 

V úterý 15. ledna dopoledne začali pracovníci 

specializované firmy kácet na Benešově nábřeží 

dlouhodobě nemocné stromy. Ty zde před více 

než sto lety zasadil většinou Královédvorský 

včelařský spolek. Stromy se nepodařilo 

zachránit ani přes veškerou snahu, pády 

suchých větví tak často ohrožovaly chodce, 

cyklisty i řidiče projíždějících vozidel.  
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Akce Domu dětí a mládeže Jednička 
„Šplháme s Jedničkou 2019“ 

V úterý 22. ledna 2019 se v tělocvičně Komenského konal VI. ročník sportovní soutěže ve 

šplhu na tyči, ve které soutěžilo 18 dívčích, chlapeckých a smíšených družstev ze ZŠ Schulzovy 

sady a ze ZŠ MUDr. J. Moravce z Nemojova.  

 

„Klání malých školáků“ 

 
 

 

V kině Svět se ve středu 30. ledna 

sešly soutěžní týmy žáků 3. až 5. tříd 

ze všech čtyř královédvorských škol, 

aby zde změřily své síly v jazykovém, 

společenskovědním a logickém kole. 

Letos se soutěž „Klání malých 

školáků“ konala již poosmé. 

Nakonec vyhrál tým Stržánků ze 

ZŠ Strž. 

Foto: 5x archiv DDM Jednička 
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Sněhová „nadílka“ v měsíci lednu 

 
Z pondělí 7. na úterý 8. ledna padal celou noc mokrý sníh. Ráno všude ležela asi 10 cm vrstva 

a mokrý sníh padal i v dalších hodinách. Během dopoledne vytrvale pršelo, takže sníh 

postupně roztál. Celý týden pak střídavě padal sníh, pršelo, či krátce svítilo slunce, a toto 

počasí se střídalo i několikrát za den. Druhý týden (od 14. ledna) bylo počasí obdobné. 

 

Technické služby opět musely uklízet vánoční stromky 
 

 

 

 

I přes opakovanou žádost 

pracovníků Technických 

služeb města Dvora Králové 

nad Labem, aby obyvatelé 

odkládali použité vánoční 

stromky na místa k tomu 

určená, museli v řadě 

případů stromky uklízet při 

svozu komunálního odpadu.  
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IV. ročník „Zlaté koruny Královéhradeckého kraje“ 
 

Mezi patnácti oceněnými dobrovolníky, kteří v pondělí 21. ledna převzali z rukou 

královéhradeckého hejtman Jiřího Štěpána a náměstkyně Martiny Berdychové plaketu „Zlatá 

koruna Královéhradeckého kraje 2018“ byla i Blanka Porcalová (devátá zleva), cvičitelka 

mládeže v TJ Sokol Lipnice. 

Foto: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

 

„Seniorská obálka“ 
 

 

Nápad na „Seniorskou obálku“ vznikl ve spolupráci 

krajské samosprávy a Ministerstva práce a sociálních 

věcí při realizaci projektu „Implementace politiky 

stárnutí na krajskou úroveň“. 

Do „Seniorské obálky“ se vyplňují údaje týkající se 

nemocí, s nimiž se příslušná osoba léčí, a léků, které 

užívá. Vhodné je do karty uvést také jméno praktického 

lékaře, ale především údaje týkající se blízkých osob, 

kterým je nutno podat zprávu o vzniklé situaci. „Obálku“ 

je také důležité průběžně aktualizovat, především při 

změně předepsaných léků, a umístit ji v bytě osamělé 

osoby na takovém místě, aby ji případná záchranná 

služba nebo lékař včas našli a i jejím prostřednictvím 

ohroženému pacientovi tak mohli účinně pomoci. 

 

 

 

Na titulní straně kroniky událostí v měsíci lednu 2019: Jedna z fází úplného zatmění měsíce 

v pondělí 21. ledna 2019. 

 

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


