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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI 

Schůze rady města a zasedání zastupitelstva města – 

vybraná usnesení 
Rada města na své 33. schůzi ve středu 13. listopadu 2019 mimo jiné: 

- schválila dohodu o vypořádání vzájemných nároků, uzavřenou mezi městem 

Dvůr Králové nad Labem, společností EVORADO IMPORT, a. s., Praha 5 

(jako vlastníkem ČOV) a společností LITAVE, s. r. o., se sídlem Praha 1 (jako 

provozovatelem ČOV) za období od 1. ledna 2014 do doby prodeje ČOV (v souhrnné 

částce 37.758.310 Kč včetně DPH); 

- rozhodla o přijetí ručitelského závazku k zajištění úhrady kupní ceny ve výši 

120.000.000 Kč a nezaplacení případných úroků z prodlení, smluvních pokut či 

náhrady škody dlužníkem (společností Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové 

nad Labem, s. r. o.) vůči věřiteli (společnosti EVORADO IMPORT, a. s., Praha 5) 

z kupní smlouvy na koupi ČOV; 

- rozhodla o přijetí ručitelského závazku k zajištění úhrady dluhů vyplývajících ze 

smlouvy o úvěru ve znění případných dodatků ve výši jistiny 100.000.000 Kč, jejího 

příslušenství a případných nedostatků ve finanční dokumentaci dlužníkem společností 

Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., vůči věřiteli 

Československé obchodní bance, a. s., Praha 5; 

- schválila ručitelské prohlášení ručitele města Dvůr Králové nad Labem a věřitele 

společnosti EVORADO IMPORT, a. s., Praha 5, k zjištění dluhu;  

- rozhodla o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Městské vodovody 

a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., o částku ve výši 20.000.000 Kč; 

- rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti Městské vodovody a kanalizace 

Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., z částky 200.000 Kč o částku 20.000.000 Kč, a to 

převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadního vkladu společníka společnosti 

Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o. Zvýšení základního 

kapitálu bude provedeno převzetím vkladové povinnosti a na jejím základu peněžitým 

vkladem města Dvůr Králové nad Labem s využitím přednostního práva jako jediného 

společníka společnosti k účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti. Lhůta pro 

převzetí vkladové povinnosti s využitím přednostního práva se stanoví na jeden měsíc 

ode dne rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady o zvýšení 

základního kapitálu společnosti. V souvislosti se zvýšením základního kapitálu 

nebudou vznikat nové podíly stávajícího společníka, když podíl tohoto společníka se 

v důsledku převzetí závazku ke zvýšení jeho vkladu pouze zvýší, avšak zůstane 

zachován druh jeho podílu; 

- schválila posílení kontokorentního rámce, obsaženého ve Smlouvě o úvěru 

s Československou obchodní bankou, a. s., na 80 milionů Kč pro období od 

11. listopadu 2019 do 29. září 2020. 

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 33/2019“ 

 

Rada města na své 34. schůzi v úterý 19. listopadu 2019 mimo jiné: 

- rozhodla o zřízení funkce městského architekta; 
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- vzala na vědomí posouzení nabídek veřejné zakázky na vypracování dokumentace 

a výkon autorského dozoru na akci „III/30011 Dvůr Králové nad Labem – Zálesí – 

Doubravice 2. etapa“ a rozhodla, že nejvýhodnější je nabídka firmy Ing. Ivan Šír, 

projektování dopravních staveb CZ, s. r. o., Pražské Předměstí, Hradec Králové 

s nabídkovou cenou 1.650.000 Kč bez DPH, tj.1.996.500 Kč včetně DPH, přičemž 

část prací, které bude financovat město Dvůr Králové nad Labem, je ve výši 

705.000 Kč bez DPH, tj. 853.050 Kč včetně DPH; 

- souhlasila s přijetím dotace ve výši 30.000 Kč od společnosti ČEZ, a. s., na nákup 

osvětlení a výzdobu vánočního stromu; 

- souhlasila se zřízením úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel 

č. 1535/30; č. 1539/3 a č. 3714/3, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za 

jednorázovou finanční náhradu ve výši 15.000 Kč bez DPH (tj. 18.150 Kč včetně 

DPH) a s obnovou stávajícího vrchního kabelového vedení včetně podpěrných bodů 

na částech pozemkových parcel č. 1535/30 a č. 1539/3 a s umístěním zemního 

kabelového vedení v části pozemkové parcely č. 3714/3 pro společnost ČEZ 

Distribuce, a. s.; 

- souhlasila se zřízením úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely 

č. 311/21 v k. ú. Sylvárov pro stavbu „MAN Dvůr Králové nad Labem IV – Nádražní 

pěšina“ za jednorázovou finanční úhradu ve výši 35.400 Kč bez DPH (tj. 42.834 Kč 

včetně DPH) se společností České Dráhy, a. s., Nové Město, Praha 1; 

- uložila vedoucímu RAF v návrhu rozpočtu na rok 2020 snížit částku na studii letního 

a zimního stadionu na 500.000 Kč a zvýšit částku na vybudování kabin se sociálním 

zázemím u nového hřiště s umělým povrchem na 750.000 Kč. 

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 34/2019“ 

 

Rada města na své 35. schůzi ve středu 27. listopadu 2019 mimo jiné: 

- schválila servisní smlouvu na poskytování servisních služeb na zařízení VISO/VOX 

pro město Dvůr Králové nad Labem se společností VoiceSys, s. r. o., Nymburk;  

- souhlasila se zajištěním servisních služeb k aplikacím digitálního povodňového plánu 

města Dvůr Králové nad Labem a ORP Dvůr Králové nad Labem společností 

Hydrosoft Veleslavín, s. r. o., Praha 6 ročně ve výši 49.973 Kč; 

- souhlasila s bezplatným umístěním nádob na použité rostlinné oleje a tuky na 

pozemcích města a s prodejem použitých rostlinných olejů a tuků Marku Křesťanovi, 

Hradec Králové; 

- souhlasila se společným postupem a schválila smlouvu o spolupráci mezi 

Královéhradeckým krajem, Hradec Králové, při zadávání veřejné zakázky na 

vypracování dokumentace „II/299 Dvůr Králové nad Labem – Verdek“; 

- souhlasila s realizací objektů SO 330 „Splašková kanalizace“; SO 341 „Výměna 

vodovodu v ulici Krkonošská – úsek 1“; SO 342 „Výměna vodovodu v ulici 

Krkonošská – úsek 2“, společností Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad 

Labem, s. r. o., v rámci investiční akce „II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře, 

II. etapa“ a schválila dodatek ke smlouvě o spolupráci s Královéhradeckým krajem; 

‐ vzala na vědomí okolnosti požáru objektu č. p. 40, nám. T. G. Masaryka dne 

26. listopadu 2019 a rozhodla o zadání veřejné zakázky z volné ruky a o výběru 

společnosti SANACE PO, s. r. o., Nové Město, Praha 2, která provede sanaci objektu 
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po požáru, odstraní poškozený materiál a suť, odveze a zlikviduje odpad a provede 

bourací a demoliční práce poškozených konstrukcí; 

- schválila odpisový plán Technických služeb města Dvora Králové nad Labem na rok 

2019–2020;  

- schválila zřízení úplatného věcného břemene na části pozemkové parcely č. 975/1 

v k. ú. Verdek, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 304-291/2019, za 

jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000 Kč bez DPH pro Českou republiku, 

s právem hospodaření s majetkem státu pro Povodí Labe, státní podnik, Slezské 

Předměstí, Hradec Králové; 

- souhlasila s výpůjčkou částí pozemkových parcel č. 3769/9 a č. 3784/1, obě 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, pro 

rekonstrukci chodníků v rámci stavby „III/29915 Dvůr Králové nad Labem, ulice 

Heydukova – II. etapa“; 

- souhlasila s umístěním vodovodu a veřejného osvětlení v částech pozemkových parcel 

č. 3769/9 a č. 3784/1, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, ve vlastnictví 

Královéhradeckého kraje, za jednorázovou peněžitou vratnou kauci ve výši 

189.365 Kč včetně DPH; 

- souhlasila s pronájmem části pozemkové parcely č. 1122/2 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem od České republiky – Státního pozemkového úřadu, Praha 3 – Žižkov; 

- schválila pronájem místnosti č. 4 o výměře 18 m
2
, v areálu č. p. 101 na náměstí 

Republiky, spolku Další šance, z. s., Hradec Králové, za účelem uskladnění krmiva, 

a to od 1. prosince 2019, za cenu 500 Kč/m
2
/rok s uplatněním meziročního inflačního 

růstu nájemného; 

- souhlasila se zřízením úplatné služebnosti na části pozemkové parcely č. 4028/1, 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč 

bez DPH, tj. 2.420 Kč včetně DPH, pro společnost Česká telekomunikační 

infrastruktura, a. s., Praha 10; 

- souhlasila, aby místo poskytující vzdělávání základní školy s adresou Komenského 

795, Dvůr Králové nad Labem bylo s účinností od 1. února 2020 vymazáno z rejstříku 

škol a školských zařízení MŠMT (činnost školy nyní vykonává Základní škola 

Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235); 

- rozhodla na základě doporučení hodnoticí komise, že nejvýhodnější nabídkou na 

zakázku „Nákup a dodávka zemního plynu pro Základní uměleckou školu 

R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 83“ je nabídka 

společnosti VEMEX Energie, a. s., Praha 6 s cenou 171.304 Kč bez DPH, tzn. 

207.278 Kč včetně DPH (na období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021); 

- schválila poskytnutí dotace Podzvičinsku, z. s., Holovousy, Hořice na kofinancování 

provozu Krkonošských cyklobusů 2019 ve výši 5.000 Kč; 

- schválila peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy ZM – za 

každé jednání v roce 2019 ve výši 50 Kč členům komisí a 100 Kč předsedům komisí; 

- souhlasila se změnou jízdného v rámci městské autobusové dopravy Dvůr Králové nad 

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

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 35/2019“ 
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Zastupitelstvo města na svém 8. zasedání ve čtvrtek 7. listopadu 2019 mimo jiné: 

- schválilo cenu za čištění odpadních vod v zařízení čistírny odpadních vod ve 

vlastnictví společnosti EVORADO IMPORT, a. s., Praha 5 (za období od 1. ledna 

2014 do doby prodeje ČOV) v souhrnné částce 37.758.310 Kč včetně DPH; 

- rozhodlo o uhrazení doplatku za čištění odpadních vod od 1. ledna 2014 do doby 

prodeje ČOV ve výši dle dohody o vypořádání vzájemných nároků č. KTÚ/DOHO-

2019/0885; 

- schválilo dohodu o vypořádání vzájemných nároků, č. KTÚ/DOHO-2019/0885, 

uzavřenou mezi městem Dvůr Králové nad Labem, společností EVORADO IMPORT, 

a. s., Praha 5 jako vlastníkem ČOV a společností LITAVE, s. r. o., se sídlem 

Biskupský Dvůr, Praha 1 jako provozovatelem ČOV;  

- schválilo dohodu č. KTÚ/DOHO-2019/0897, uzavřenou mezi městem Dvůr Králové 

nad Labem, společností EVORADO IMPORT, a. s., Praha 5 jako vlastníkem ČOV 

a společností WWTP DKNL, s. r. o., Luční, Dvůr Králové nad Labem; 

- rozhodlo o přijetí ručitelského závazku k zajištění úhrady kupní ceny ve výši 

120.000.000 Kč a nezaplacení případných úroků z prodlení, smluvních pokut či 

náhrady škody dlužníkem (společností Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové 

nad Labem, s. r. o.) vůči věřiteli společnosti EVORADO IMPORT, a. s., Praha 5 

z kupní smlouvy na koupi ČOV;  

- rozhodlo o přijetí ručitelského závazku k zajištění úhrady dluhů vyplývajících ze 

smlouvy o úvěru ve znění případných dodatků, ve výši jistiny 100.000.000 Kč, jejího 

příslušenství a případných nedostatků ve finanční dokumentaci dlužníkem (společností 

Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o.) vůči věřiteli 

Československé obchodní bance, a. s., Radlická, Praha 5; 

- schválilo ručitelské prohlášení ručitele města Dvůr Králové nad Labem a věřitele 

společnosti EVORADO IMPORT, a. s., Praha 5 k zajištění dluhu č. KTÚ/OSTA-

2019/0884;  

- schválilo Dohodu o ručení č. 20190013930 ručitele města Dvůr Králové nad Labem 

a věřitele Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, Praha 5 

č. KTÚ/DOHO-2019/0896 k zajištění dluhu; 

- souhlasilo po projednání a vyhodnocení podstatných okolností spojených s koupí, 

financováním, provozováním a dalším rozvojem ČOV s odkoupením ČOV společností 

Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., jejímž jediným 

společníkem je město Dvůr Králové nad Labem, za dohodnutou kupní cenu ve výši 

120.000.000 Kč; 

- schválilo posílení kontokorentního rámce obsaženého ve Smlouvě o úvěru 

č. 0010/18/5648 s Československou obchodní bankou, a. s., na 80 milionů Kč pro 

období od 11. listopadu 2019 do 29. září 2020. 

Zdroj: výňatky z „Usnesení ZM Dvůr Králové nad Labem č. 8/2019“ 
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Převzetí dekretu o udělení nového znaku města 
Královédvorský starosta převzal v pondělí 25. listopadu 2019 v Parlamentu České republiky 

z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka dekret o udělení nového znaku 

města, o který naše město požádalo Poslaneckou sněmovnu na jaře letošního roku a jehož 

nová podoba byla odsouhlasena v červenci. Podoba a popis nového znaku byly rovněž 

zveřejněny v Registru komunálních symbolů. 

Zdroj: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 

 

Na náměstí T. G. Masaryka hořel dům č. p. 40 
V úterý 26. listopadu v dopoledních hodinách (po 11. hodině) přijalo hasičské středisko 

hlášení o požáru domu č. p. 40 na královédvorském náměstí T. G. Masaryka. Domu, který je 

v majetku města a který město pronajímá soukromé firmě, hořela střecha. Hasiči vyhlásili 

druhý stupeň požárního poplachu, na místě se postupně vystřídalo jedenáct profesionálních 

jednotek požární ochrany ze stanic Dvůr Králové nad Labem, Trutnov, Jaroměř a Hradec 

Králové a jednotek dobrovolných hasičů ze Žirče, Verdeka, Hajnice, Bílé Třemešné, Kuksu, 

Jaroměře a z Dubence. Byly zde dva automobilové žebříky (ze kterých hasiči odstraňovali 

části zasažené střechy), devět cisteren s vodou a z Hradce Králové byl na místo vyslán 

protiplynový kontejner s prostředky na obměnu dýchací techniky. 

Od začátku zásahu zde také pracoval vyšetřovatel hasičů, příčina vzniku události však 

nebyla prozatím stanovena a je předmětem dalšího šetření.  

Dalšímu šíření požáru zabránili hasiči po 12. hodině, kdy byla ohlášena lokalizace. 

Několik následujících hodin probíhalo dohašování, odhalování skrytých ohnisek a jejich 

likvidace. Konečnou likvidaci požáru ohlásil velitel zásahu v 17:00 hodin, místo požáru ale 

zůstalo i v noci pod dozorem dobrovolných hasičů, kteří zde prováděli pravidelné kontroly.  

Požár zasáhl kompletně střechu jednoho domu a částečně se rozšířil i na vedlejší 

střechu, naštěstí se ale oheň podařilo rychle zachytit, takže byla poškozena jen její malá část. 

Škoda, kterou požár napáchal, byla velmi předběžně stanovena na 3 miliony Kč, do částky 

jsou zahrnuty poškozené střechy, vybavení dílen a skladované zboží v obchodě s elektrem 

v přízemí domu, hasičům se ale odhadem podařilo uchránit hodnoty kolem 20 milionů Kč. 

Při události nebyl nikdo zraněn, z budov městského úřadu ale bylo evakuováno zhruba 

osm desítek pracovníků, protože v prostorách se objevilo velké množství kouře. Městský úřad 

tak byl v úterý pro veřejnost uzavřen. Evakuováni byli i pracovníci z obchodů ostatních 

okolních domů, mimo provoz byla Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE. 

Požárem, vzniklou škodou a rychlou likvidací následků požáru se na své 35. schůzi ve 

středu 27. listopadu 2019 zabývala i rada města.  

Zdroj: HZS Královéhradeckého kraje a město Dvůr Králové nad Labem 

 

Setkání pracovních skupin komunitního plánování 
Při setkání pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb bylo nejen provedeno 

vyhodnocení „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 2017–2019“, ale 

skupiny se seznámily i s novým „Střednědobým plánem na období 2020–2022 pro správní 

obvod města Dvůr Králové nad Labem“ a na programu byly i aktuální informace týkající se 

jednotlivých skupin.  

Ve středu 6. listopadu se v DPS Sadová od 14:30 do 16:00 hodin sešli členové 

pracovní skupiny zabývající se problematikou týkající se seniorů a zdravotně 
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znevýhodněných osob; v pondělí 11. listopadu projednávala v zasedací místnosti starosty 

města od 13:00 do 14:30 hodin svůj program pracovní skupina zabývající se problematikou 

týkající se rodiny, dětí a mládeže a od 14:30 do 16:00 hodin se zde sešla pracovní skupina 

zabývající se problematikou týkající se osob ohrožených sociálním vyloučením. 

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

 

Nové tréninkové hřiště s umělou trávou  
V měsíci listopadu byly ve sportovním areálu na nábřeží Jiřího Wolkera dokončeny práce na 

tréninkovém hřišti s umělým povrchem, které prováděla královédvorská stavební firma Pavel 

Bořek. Jejich součástí bylo vytvoření konstrukčních vrstev hřiště s drenážním systémem pro 

odvádění vody včetně nového povrchu z umělého trávníku (který vyrobila královédvorská 

společnost JUTA, a. s.), instalace bran, střídaček pro hráče, nových stožárů pro LED osvětlení 

a záchytných sítí, které hřiště lemují z bezpečnostních důvodů. Naše město za tyto práce 

včetně DPH uhradilo kolem 6 milionů Kč. 

Pracovníci Technických služeb města Dvora Králové nad Labem v areálu také 

vydláždili spojovací chodník vedoucí k novému hřišti od letní tribuny a odstranili i zbytky 

tribun a valy zeminy, na kterých se původní tribuny nacházely. 

Hřiště, které nahradilo původní hřiště se škvárovým povrchem, bude sportovcům 

sloužit celoročně, vedle zlepšení tréninkových podmínek sportovců zlepšila jeho výstavba 

i celkový estetický vzhled sportovního areálu. 

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

 

„Den válečných veteránů 2019“ 
Také v letošním roce se zástupci města, členové královédvorského skautského 

oddílu, místního motoklubu veteránů Legion Veterans a vojenských klubů 

zúčastnili v pondělí 11. listopadu v 11:00 hodin pietní akce na 

královédvorském městském hřbitově. Následně u památníků válečných obětí na nábřeží Jiřího 

Wolkera a v ulici 5. května uctili jejich památku položením květin.  

„Den válečných veteránů“ nebo „Den vzpomínek“ se slaví jako mezinárodní svátek 

k uctění památky nejen padlých ve všech válkách, ale i těch, kteří bojovali na bojištích druhé 

světové války, aktivně se postavili komunismu v tzv. třetím odboji nebo v nedávné době 

sloužili v misích. Při té příležitosti se prodávají k připnutí na oděv symboly v podobě květů 

vlčího máku. 

Květ vlčího máku je připomenutím konce první světové války (právě 11. listopadu 

v 11:00 hodin roku 1918 zavládlo na všech frontách příměří, podepsané téhož dne 

v 5:05 hodin ráno v Compiègne německou generalitou ve štábním vagóně vrchního velitele 

dohodových vojsk, francouzského maršála Ferdinanda Foche). S nápadem připnout si 

jako vzpomínku na padlé v tomto vojenském konfliktu květ máku přišla Moina Michael, 

profesorka University of Georgia v USA, kterou vypuknutí první světové války zastihlo při 

její návštěvě Evropy. V roce 1918 pak k básni „Na polích flanderských“ dopsala tři sloky 

nazvané „Musíme si zachovat víru“, ve kterých je i výzva „a nyní pochodeň a vlčí mák 

nosíme na počest našich padlých“.  

Výtěžek z prodeje máků používá Post Bellum na úhradu nákladů spojených 

s dokumentací osudů a pamětí válečných veteránů. V České republice nyní žĳe asi kolem 

https://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=1036864&x=300&y=300&hash=baaabe87844f73ebaf29d0021296ebbe&ratio=1
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600 bývalých vojáků a odbojářů z období druhé světové války, jejichž jedinečné osudy 

zůstávají zatím skryty.  

Celkově se v letošním roce dalo v naší republice zakoupit květ máku (a tím přispět na 

tuto činnost) na 857 místech, do sbírky bylo zapojeno také 620 dobrovolníků a vybráno bylo 

1.732.628 Kč. V našem městě si zájemci mohli květ máku zakoupit od pátku 1. do čtvrtka 

14. listopadu například v městském muzeu nebo u dobrovolníků s kasičkami. Přispět bylo 

možné i on-line na www.denveteranu.cz. 

Zdroj: Post Bellum a informace o této akci v našem městě 

 

„Sametová revoluce“ v našem městě 
V neděli 17. listopadu uplynulo neuvěřitelných 30 let od doby, kdy oddíly veřejné bezpečnosti 

na Národní třídě brutálně rozehnaly pokojnou studentskou pietní akci pořádanou k uctění 

památky Jana Opletala a připomínající i neblahé 50. výročí uzavření českých vysokých škol 

nacisty.  

Tím byla „odstartována“ tzv. sametová revoluce (jinak také „něžná revoluce“ – doba 

politických změn v období mezi 17. listopadem a 29. prosincem 1989), která vedla k pádu 

komunistického režimu v Československu a nejen k politickým, ale i k zásadním 

ekonomickým a společenským změnám v naší zemi.  

Informace o tom, jak probíhaly represálie na Národní třídě, se liší, během doby (kdy 

docházelo např. k odtajňování policejních dokumentů) se průběh tehdejších událostí (a jejich 

pozadí) stal námětem mnoha literárních i dokumentárních zpracování. Předpokládá se také, že 

další zajímavé podrobnosti a souvislosti vyjdou ještě najevo v budoucnosti, a to přesto, že 

řadu materiálů tehdejší bezpečnostní a vládnoucí složky zničily. 

 

A jaký byl průběh „listopadových dnů“ roku 1989 v našem městě?  

V městské kronice se o postojích v královédvorských podnicích a institucích můžeme mimo 

jiné dočíst (poznámka kronikářky: pro tento příspěvek byl proveden pouze průřez 

informacemi z mnoha organizací a podniků, všechny instituce a informace zde nelze pro velký 

rozsah uvést. Texty byly ponechány v původním stavu, včetně případných překlepů 

a gramatických chyb.): 

 

VČ ZOO: 

„…Pracovníci VČ ZOO se také významnou měrou zapsali do počátků „Něžné revoluce“. Část 

zaměstnanců ZOO jako první vystoupila manifestačně na náměstí a to dokonce již před 

prvním velkým shromážděním studentů. Bylo to večer ve středu 23. 11. 1989. Již den před tím 

se v zoologické zahradě objevili vysokoškoláci z Prahy s prosbou o zapojení do stávkového 

hnutí. To samozřejmě nebylo uskutečnitelné v plné šíři – nebylo možné ohrozit životy zvířat 

a tím i milionové hodnoty. Stávky se mohla zúčastnit jen část pracovníků. Ti také vytvořili 

25. listopadu ve VČ ZOO stávkový výbor. Den předtím, tedy ve čtvrtek 24. 11. se objevilo 

v ulicích města prohlášení VČ ZOO, které obsahovalo ostrý nesouhlas s událostmi v Praze 

17. listopadu a zároveň důrazné a nekompromisní požadavky vyslovené rázně a nesmlouvavě. 

Pracovníci ZOO se také zúčastnili generální stávky…“. 

 

STS (pozn.: Státní traktorová stanice):  

„…Bezprostředně po 17. listopadu 1989 vzniklo v STS Občanské fórum z řad dělníků a THP, 

kteří průběžně hodnotili situaci vně i uvnitř STS a pravidelně informovali všechny 

http://www.denveteranu.cz/
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zaměstnance na vývěskách umístěných na vrátnici STS. Svůj postoj k novým společenským 

procesům vyjádřila převážná část zaměstnanců svojí účastí na 2 hodinové generální stávce 

dne 27. 11. 1989, kterou podpořil i ZV ROH při STS…“. 

 

Agrostav: 

„…Změna politicko-společenské situaci koncem loňského roku se projevila i v tomto závodě. 

Vznikem OF a to dne 19. listopadu 1989. Jeho zásluhou bylo záhy zrušeno kádrové oddělení 

podniku. OF v toto podniku bylo patrně vůbec prvním OF na závodě v našem městě…“. 

 

Státní podnik Juta: 

„…Události kolem 17. listopadu 1989 byly pracovníky podniku zpočátku přijímány s určitými 

rozpaky vlivem špatné informovanosti našich sdělovacích prostředků. Avšak dne 23. listopadu 

1989 menší část pracovníků P/Ř podepsala protestní rezoluci, která byla odeslána na 

koordinační centrum občanského fóra do Prahy. Dne 27. listopadu 89 byl na podnikovém 

ředitelství ustanoven stávkový výbor, vedený panem Jindřichem Sedláčkem z oddělení TOR. 

Vyhlášené manifestační generální stávky se tentýž den zúčastnilo přes 90 % zaměstnanců 

z PŘ, včetně vedení podniku a zástupců místních závodu JUTA 1 a JUTA 3. Následně došlo 

k přetvoření stávkových výborů na občanská fóra, která začala pomáhat vedení podniku řešit 

různé nahromaděné problémy a nedostatky z uplynulých let. Především se jednalo o kádrové 

otázky na podnikovém ředitelství i v okolních závodech JUTA 1 a 3 DK n. L., JUTA 2 Úpice 

a JUTA 5 Bernartice, kde došlo k výměně všech ředitelů – komunistů a zrušení funkcí dvou 

náměstků podnikového ředitele. Dále se OF zasadila o zrušení monopolu vedoucí úlohy 

ZO KSČ, závodních jednotek LM, kádrových oddělení apod. v rámci podniku. Nelze se také 

nezmínit o různých sbírkových akcích na studenty, dětskou onkologii, Rumunsko apod., které 

se setkaly s mimořádně příznivým ohlasem na rozdíl od dřívějších příspěvků na fond 

solidarity, ROH…“. 

 

Státní podnik TIBA: 

„…K 31. 12. 1989 se ruší kádrový náměstek ředitele podniku a kádrový odbor. V návaznosti 

na zrušení čl. 4 ústavy o vedoucí úloze KSČ ve společnosti se ruší ZO KSČ na podnikovém 

ředitelství s. p. TIBA a jednotlivých závodech…“. 

 

Listopadových akcí se zúčastnila i SPŠT (pozn.: Střední průmyslová škola textilní, nyní 

Střední škola informatiky a služeb na nábřeží Jiřího Wolkera): 

„…22. 11. 1989 se shromáždili pracovníci školy spolu se žáky, byla zformulována a přijata 

rezoluce o 10 bodech. Byl ustanoven stávkový výbor složený ze 3 učitelů a 4 žáků, který začal 

organizovat stávku. Byl sestaven náhradní rozvrh – diskuse učitelů se žáky sportovní akce…“.  

„…27. 11. – účast v manifestační generální stávce – 240 lidí. Uspořádána sbírka na studenta 

VŠ…“. 

„…30. 11. ustaveno OF, při jeho zrodu 22 členů. Navázali kontakt s městským OF. Přijaty 

byly první 3 požadavky: o Zrušení ZO KSČ; o Zrušení IPVÚ; o Odstranění veškeré výzdoby 

související s dosavadní vedoucí úlohou KSČ ze školy…“. 

 

Městské občanské fórum ve Dvoře Králové n. L.: 

„Občanské fórum vzniklo v našem městě… v pátek 24. listopadu 1989. Ustavující schůzka 

proběhla spontánně v prostorách hotelu Centrál. Mezi zakládajícími členy byli např. 

prof. Gymnázia Vasil Biben, bývalý ředitel VČ ZOO ing. Josef Vágner, CSc., MUDr. Libor 
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Matouš, ing. Vladimír Klímko CSc., Jan Bém, Bedřich Sigmund, Václav Glazar. Tito a další 

členové OF … se stali jeho tvůrčí a vedoucí silou. Během prvních dnů podchytili ke 

spolupráci zástupce stávkových výborů podniků a organizací, začali připravovat společné 

mítinky na náměstí, jejichž cílem bylo pravidelně informovat občany našeho města 

o aktuálním dění v Praze, Hradci Králové i na dalších místech … Na tato společná setkání 

byli zváni i hosté z řad studentů vysokých škol (např. VŠ v Hradci Králové, FF UK v Praze), 

s projevem vystoupila poslankyně Federálního shromáždění p. Blůzová, Dr. Pixa z Prahy 

a další. Své místo tu měli i zástupci politických stran a církve ve městě. Nejpopulárnějším 

řečníkem z řad domácích se stal bezesporu ing. Josef Vágner, CS. … Shromáždění v centru 

našeho města měla velký ohlas a scházeli se na nich tisíce našich spoluobčanů… Členové 

koordinačního výboru OF a zástupci OF z podniků a organizací se scházeli střídavě na 

několika místech. Místem jejich schůzek byla postupně LŠU na ZŠ Koněvova, zasedací 

místnost MěstNV, sál TIBA Zálabí, místnost v evangelickém kostele u gymnázia… Při této 

příležitosti byli také dne 30. 11. 1989 schváleni mluvčí OF. Stali se jimi: MVDr. Petr Růžička, 

ing. Josef Vágner, CSc., RNDr. Ondřej Huml, Jan Bém, Václav Knap, ing. Josef Bartoš, prof. 

Vasil Biben, MUDr. Libor Matouš, Jindřich Sedláček, Josef Karolínek. Na společných 

manifestacích v centru našeho města vystupovalo OF s aktuálními požadavky, jakými byla 

podpora cílů stávkujících studentů, vytvoření nové vlády s odpovídajícím zastoupením 

politických stran, odstoupení prezidenta Dr. Gustáva Husáka, zrušení závodních organizací 

KSČ a jednotek LM, odstranění komunistických symbolů… Poté byly zformulovány do 

rezoluce a odeslány na patřičná místa (Čs. Rozhas Praha, Čs. Rozhlas Hradec Králové, Čs. 

Televize Praha, ONV Trutnov, Vč. KNV Hradec Králové, Vláda ČSR, Federální vláda ČSSR, 

Koordinační centrum OF Praha). Obyvatelé Dvora Králové nad Labem také 5 621 podpisy 

podpořili volbu Václava Havla prezidentem republiky a ve velkém počtu se zúčastnili 

manifestační generální stávky dne 27. listopadu 1989…“. 

 

Tolik tedy alespoň několik informací o listopadových událostech roku 1989 v našem městě 

tak, jak je zachytila tehdejší městská kronika. 

 O deset let později – v roce 1999 – již o těchto událostech nenacházíme 

v královédvorské městské kronice žádnou zmínku a městská kronika z roku 2009, tedy v době 

dvacátého výročí sametové revoluce, uvádí na své 274. stránce jen krátkou informaci 

nazvanou „Vzpomínka na 20. výročí událostí 17. listopadu“: „V úterý 17. listopadu si 

připomněli představitelé města, Junáka a Sokola 20. výročí událostí, které v roce 1989 

nastartovaly demokratické procesy v tehdejším Československu. O akcích v těchto dnech 

hovořil místostarosta Vasil Biben, jako jeden z aktivních protagonistů na gymnáziu. Někteří 

občané si kladou nyní otázku, nebylo před listopadem lépe? Díky bohu převládá názor, že to 

stálo za to, i když mnohé problémy současnosti bude potřeba co nejdříve vyřešit. Na závěr 

tohoto hodnocení bych použil výrok Jiřího Suchého při oslavě 50. výročí Semaforu, který 

uvedl pan Puš v Královédvorských listech. Jiří Suchý to řekl krátce a výstižně: Kapitalismus 

je lepší než socialismus, ale horší než jsme si představovali.“ 

Zdroj: zápisy v městských kronikách v roce 1989 a 2009 

 

Společenská kronika 

Noví občánci  

V měsíci listopadu 2019 se narodilo osm nových občánků našeho města – šest holčiček a dva 

chlapci. 
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Zemřelí 

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

deset královédvorských občanů (sedm žen a tři muži). 

Jubilea 

Členové komise pro občanské záležitosti navštívili v listopadu při jejich životních jubileích 

s gratulací a s květinou dvacet sedm občanů.  

Sňatky 

Své „ano“ si v měsíci listopadu řekly dva páry snoubenců.  

V tomto měsíci oslavily dva páry stříbrnou a dva páry zlatou svatbu.  

Vítání občánků 

Ve Staré radnici bylo v listopadu slavnostně přivítáno patnáct novorozených občánků našeho 

města.  

Zdroj: městská matrika, evidence obyvatel a Komise pro občanské záležitosti 

 

Městské informační centrum 

Dvůr Králové nad Labem 
Adventní kalendář a kalendáře pro rok 2020 

Město Dvůr Králové nad Labem vydává každoročně kapesní kalendáříky. Jejich sběratele 

potěšilo jistě to, že na rok 2020 byly vydány hned tři druhy. První je věnován 750. výročí 

první písemné zmínky o městě, na druhém je socha nosorožce Sudána, která zdobí středový 

ostrůvek okružní křižovatky u oční školy, kde byla v letošním roce odhalena, a třetí 

kalendářík propaguje „Expozici textilního tisku“, která byla nedávno otevřena 

v královédvorské Střední škole informatiky a služeb. Kalendáříky bylo možné získat 

v městském informačním centru zdarma, zájemci si ale museli pospíšit, neboť o ně byl velký 

zájem a záhy byly rozebrány. 

Město vydalo také nástěnný kalendář s připomínkou výročí 750 let od první písemné 

zmínky, které Dvůr Králové nad Labem oslaví v příštím roce. Kalendář pro rok 2020 je 

v informačním centru, v knihovně Slavoj a v městském muzeu v prodeji za cenu 100 Kč 

a jeho součástí jsou nejen historické snímky, ale i fotografie ze současnosti. 

Pro děti pak informační centrum připravilo adventní kalendář vyrobený místní 

továrnou na čokoládu Carla a ozdobený královédvorským motivem. K dostání byl za 20 Kč.  

Zdroj: Městské informační centrum Dvůr Králové nad Labem 

 

Městská policie Dvůr Králové nad Labem 
Zásahy městských strážníků 

Strážníci Městské policie Dvůr Králové nad Labem řešili během měsíce listopadu celkem 

170 případů. 

  

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=717432&x=250&y=250&hash=3bf529b2ae86b5be89e79202ff695b73&ratio=1
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Druh zásahu  listopad 2019 

 BESIP přestupky 253 

 Překročení nejvyšší povolené rychlosti 19 

 Ostatní přestupky na úseku dopravy 3 

 Dopravní nehoda 1 

 Veřejný pořádek (přestupek)  8 

 Občanské soužití (přestupek) 2 

 OZV o volném pohybu psů 1 

 Občansko-právní spor 1 

 Životní prostředí 1 

 Majetek (přestupek) 9 

 Ztráty a nálezy 5 

 Odchyt zvířete (opatření) 8 

 Doručení písemnosti (šetření) 2 

 Trestný čin 5 

 Pokuty v blokovém řízení 123 

 Na místě nezaplacených blokových pokut 16 

 Domluva 117 

 Předáno na Policii ČR 3 

 Předáno na správní odbor MěÚ 21 

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem 

 

Pečovatelská služba Města Dvůr 

Králové nad Labem 
„Mít své místo…“ 
To bylo motto Noci venku 2019, dalšího ročníku benefiční akce na podporu lidí bez domova, 

neboť bezdomovectví je v naší společnosti stále velkým problémem. Akce byla i letos 

doprovázena řadou programů:  

Ve čtvrtek 21. listopadu od 17:00 hodin ji zahájilo vystoupení rytířů před Hankovým 

domem (DSHŠ Legenda Aurea) a „rozběhlo se“ i počítadlo darovaných potravin. 

V 17:30 hodin byl pro veřejnost otevřen Hankův dům; v 18:00 hodin čekalo účastníky 

vystoupení The Last Revolution – Green Day Revival – královédvorské rockové skupiny. 

V 18:20 hodin pak byla Noc venku 2019 slavnostně zahájena. V 18:40 hodin se účastníci 

seznámili s příběhy „Bezdomovectví a chudoby ve Dvoře Králové nad Labem“. 

V 19:30 hodin se uskutečnil pořad „Každý má na světě své místo“ – jak vidí bezdomovectví 

žáci literárně-dramatického oboru ZUŠ R. A. Dvorského. V 19:50 hodin následovalo 

vystoupení The Last Revolution – Green Day Revival a ve 20:10 hodin si zájemci nejen 

vyslechli přednášku Barbory Bírové, poradkyně platformy pro sociální bydlení pro 

ukončování bezdomovectví, nazvanou „Lze ukončit bezdomovectví? Ano!“, ale mohli se 

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=718367&x=250&y=250&hash=4a29f96393038f66bbc547243e572cc6&ratio=1
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i zapojit do následné diskuze. Ve 21:00 hodin je opět čekalo vystoupení The Last Revolution 

– Green Day Revival; ve 21:20 hodin prezentace studentů Gymnázia a SŠIS Dvůr Králové 

nad Labem a VOŠZ a SZŠ Trutnov „Jak vnímají bezdomovectví studenti?“. Ve 22:00 hodin 

následovalo The Last Revolution – Green Day Revival – rockové hraní na dobrou noc. Ve 

23:00 hodin se Hankův dům pro všechny uzavřel a zájemce čekalo přenocování venku na 

náměstí Václava Hanky a v jeho okolí. Zastavilo se také počítadlo, které „počítalo“ množství 

potravin, které dobrovolníci přinesli. 

Venku si odvážlivci zatím nachystali příbytky z kartonů pro své přenocování pod 

širým nebem, byl zde skautský táborák, středověké ležení rytířů, polní kuchyně se smaženými 

bramboráky, stánek první pomoci studentů VOŠZ a SZŠ Trutnov i meeting „drsných 

motorkářů“. 

V předsálí Hankova domu byl k dispozici informační stánek; byla zde prováděna 

registrace spáčů a hlavně se zde prováděl výběr darovaných potravin, které prostřednictvím 

sociálních organizací alespoň na chvíli ulehčí život potřebným. Nechyběla ale ani výstava 

fotografií s námětem bezdomovectví a galerie dětských kreseb, které děti odevzdávaly 

v městské knihovně. Ve stanu si zájemci mohli zkusit brýle, kterými „viděli svět jinak“. 

Nechyběly ani ukázky a informace z kynologie a canisterapie, nebo neformální setkávání 

a diskuze.  

V pátek 22. listopadu čekala od 6:00 hodin ráno ve velkém stanu na všechny 

účastníky společná snídaně a pak se již rozešli do svých domovů, do škol či do zaměstnání. 

Nad akcí převzali záštitu starosta města Ing. Jan Jarolím a Ing. Jiří Horecký, Ph.D., 

MBA, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky.  

Zdroj: Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem 

 

Technické služby města Dvora Králové nad Labem 
Stavební úpravy 
Počátkem měsíce listopadu byl dokončen přístupový chodník ze zámkové dlažby 

na letním stadionu od hlavní tribuny směrem k hřišti s umělým povrchem, zároveň byla 

zahájena oprava chodníku v Erbenově ulici. 

 

Zeleň ve městě obohatí další stromy a keře 
Zatímco se před lety i v našem městě betonovalo co nejvíce ploch a z těchto důvodů se na 

veřejných prostranstvích kácely stromy a keře, v současné době se technické služby města 

(i v souladu s celorepublikovými opatřeními zaváděnými z důvodu zvyšujících se problémů 

s nedostatkem srážek a s problémy nedostatečného zadržování vody v krajině) naopak snaží 

vysazovat co nejvíce zeleně tak, aby se teploty v letních měsících v královédvorských ulicích 

díky zeleni alespoň o pár stupňů snižovaly a v případě dešťových srážek voda tak rychle 

neodtékala.  

Jak řekl starosta Jan Jarolím, město se v poslední době snaží vysazovat v průměru dva 

nové stromy za každý strom, který musel být pokácen z důvodu jeho špatného zdravotního 

stavu nebo proto, že právě v tomto místě byla prováděna rekonstrukce místní komunikace. 

V Čelakovského ulici tak bylo nově vysázeno šest dubů a čtyři akáty, šestnáct javorů 

nahradilo pokácené stromy v aleji na Benešově nábřeží, dvacet stromů (převážně jedlí) bylo 
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vysázeno v parku Schulzovy sady, deset stromů (většinou smrk omorika) a čtyři keře borovice 

kleč bylo vysázeno v Macharově ulici a Pařezova ulice byla osázena třiceti novými keři 

tavolníku a šesti okrasnými třešněmi. Od začátku měsíce října a během měsíce listopadu tak 

bylo na různých místech v našem městě vysázeno v rámci náhradní výsadby 142 nových 

stromů a 43 keřů.  

Vedle lokalit přímo ve městě budou stromy a keře vysazovány i ve volné přírodě, tedy 

v okrajových částech města tak, aby zde plnily především protierozní, půdo ochrannou 

a ekologicko-stabilizační funkci. 

Zdroj: Technické služby města Dvora Králové nad Labem 

 

Městské vodovody a kanalizace  

Dvůr Králové nad Labem 
Poruchy vodovodní sítě 

V pondělí 4. listopadu došlo od 8:30 do 11:00 hodin z důvodu odstranění poruchy k odstávce 

vodovodu v Lipnici. Cisterna s pitnou vodou byla přistavena u mateřské školy.  

Zdroj: MěVaK Dvůr Králové nad Labem 

 

MěVaK koupí čistírnu odpadních vod 
Čistírnu odpadních vod (ČOV) – strategicky důležité zařízení pro život královédvorských 

občanů i pro působení zdejších firem – vlastní a na základě prostředníka v našem městě 

provozuje Společnost Evorado Import, a. s. V letošním roce tato společnost nabídla po řadě 

jednání ČOV včetně pozemků, staveb a zařízení k odkoupení našemu městu a zastupitelé již 

v září odsouhlasili, že na straně kupujícího bude vystupovat obchodní společnost MěVaK, 

založená městem, které je jejím jediným společníkem. 

O dalších podrobnostech této transakce jednali zastupitelé na svém 8. zasedání ve 

čtvrtek 7. listopadu 2019. Ve hře byly stovky milionů, bylo proto nutné velice pečlivě 

definovat všechny detaily, ať již se jednalo o vzájemné vztahy, pravomoci, záruky či 

povinnosti v této oblasti. Jednání zastupitelstva proto nebylo jednoduché, diskuse trvala téměř 

tři hodiny.  

Nakonec bylo stanoveno, že dohodnutou kupní cenu ve výši 120 milionů Kč pokryje 

MěVaK bankovním úvěrem ve výši 100 milionů Kč, zbývajících 20 milionů Kč uhradí 

společnost z vlastních prostředků. Z tohoto důvodu také zastupitelé rozhodli, že základní 

jmění MěVaKu bude z původních 200 tisíc Kč navýšeno na 20,2 milionu Kč. 

Vzhledem k výši kupní ceny požadovala společnost Evorado Import, a. s., na 

zaplacení 120 milionů Kč od města ručitelský závazek. Zastupitelé tedy schválili i dohodu 

o ručení v případě, že by společnost MěVaK kupní cenu neuhradila. Schválili také dodatek ke 

smlouvě o úvěru, kterým dojde k navýšení stávajícího kontokorentního úvěru z 35 na 

80 milionů Kč, a to na časově omezené období od 11. listopadu 2019 do 29. září 2020. Město 

tyto prostředky zároveň také využije na vypořádání nákladů souvisejících s provozem ČOV 

v minulých letech. Se společností Evorado Import, a. s., totiž vedlo řadu let soudní spory 

o výši plateb za čistění odpadních vod v letech 2005–2013. Spory vygradovaly v únoru 2012, 

kdy tehdejší provozovatel čištění odpadních vod přerušil a splašky zhruba dva dny tekly 
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přímo do Labe. Tato událost byla prezentována ve zpravodajstvích různých televizních kanálů 

i v celostátním tisku a byla předmětem ostré kritiky ze strany široké veřejnosti.  

V lednu letošního roku Krajský soud v Hradci Králové pravomocně rozhodl, že za léta 

2005–2006 společnost Evorado Import, a. s., vrátí městu cca 9,61 milionu Kč (tedy přeplatek 

za uhrazené čištění odpadních vod). Za léta 2007–2013 město naopak musí za čištění 

odpadních vod společnosti doplatit cca 17,3 milionu Kč. Po dohodě město zároveň doplatí 

i cca 37,8 milionu Kč za čištění odpadních vod v období od 1. ledna 2014 do 30. listopadu 

2019. Tím budou spory (které se táhnou téměř deset let) a vzájemné nároky mezi městem 

Dvůr Králové nad Labem (jako vlastníkem městské kanalizace), společností Evorado Import, 

a. s., (jako dosavadním vlastníkem ČOV) a společností Litave, s. r. o., (jako dosavadním 

provozovatelem ČOV) definitivně vypořádány. 

Jak řekl starosta Jan Jarolím: „Přestože město a MěVaK čeká ještě hodně práce, 

protože bude třeba řešit intenzifikaci ČOV, budeme moci konečně tuto kapitolu uzavřít a začít 

se naplno věnovat rozvoji Dvora Králové nad Labem“. 

Zdroj: MěVaK Dvůr Králové nad Labem; 8. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad 

Labem a město Dvůr Králové nad Labem 

 

KULTURA VE MĚSTĚ 

Vzpomínkové akce k 30. výročí sametové revoluce 
Ve středu 6. listopadu se v 18:00 hodin v aule gymnázia uskutečnila beseda „Od Charty 77 

k Občanskému fóru“. Besedu pořádala Česká křesťanská akademie v čele s JUDr. Josefem 

Pojezdným a ve spolupráci s Gymnáziem Dvůr Králové nad Labem. Vystoupila na ní 

signatářka Charty 77, evangelická farářka Daniela Brodská, která přítomným vyprávěla 

o tom, jak události 60. a 80. let 20. století ovlivnily její život, a zakladatelé Občanského fóra 

ve Dvoře Králové nad Labem Vasil Biben a Jan Bém. Promítán byl i dokumentární film Ivana 

Pojara o průběhu sametové revoluce v našem městě, který jeho autor a pamětníci doprovodili 

komentářem. 

 

Ve čtvrtek 7. listopadu od 18:00 hodin se v sálku městské knihovny Slavoj konalo autorské 

čtení Jiřího Dědečka a Terezy Brdečkové „30 let od sametové revoluce“. 

 

Výstava „Sametová revoluce – 30 let svobody“ byla vernisáží ve výstavní síni Staré radnice 

slavnostně otevřena rovněž ve čtvrtek, ale 14. listopadu v 17:00 hodin. Promluvili na ní přímí 

účastníci sametové revoluce a zakladatelé OF v našem městě, Jan Bém a Mgr. Vasil Biben, 

kteří přítomným přiblížili atmosféru dnů, která ve Dvoře Králové nad Labem panovala po 

demonstraci na Národní třídě v Praze dne 17. listopadu 1989. Promítán byl také výše uvedený 

dokumentární film. Návštěvníci si mohli prohlédnout i dobové fotografie, nacyklostylované 

dokumenty, materiály týkající se prvních svobodných voleb a další zajímavosti. Ti mladší, 

kteří dobu před sametovou revolucí nezažili, zde například mohli zblízka spatřit i uniformu 

člena VB („Veřejné bezpečnosti“). Dobové fotografie a dokumenty si zájemci na výstavě 

mohli prohlédnout od pátku 15. listopadu do neděle 8. prosince 2019. Vstupné 15 a 30 Kč, 

výstavu pořádalo královédvorské městské muzeum. 
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Na panelu „Jak šly události ve Dvoře Králové nad Labem“ se návštěvníci mohli 

dočíst:  

„- úterý 21. listopadu 1989: požadavky pražských vysokých škol podpořili jako první studenti 

a pedagogové gymnázia; 

- čtvrtek 23. listopadu 1989: do města přijela skupina pražských vysokoškoláků, kteří prožili 

hrůzy na Národní třídě. Královédvorští studenti uspořádali manifestaci na náměstí a vyzvali 

občany k účasti; 

- čtvrtek 23. listopadu 1989 večer: schůzka několika osob v hotelu Centrál, podpořili 

stávkující studenty; 

- pátek 24. listopadu 1989: v prostorách hotelu Centrál vzniklo královédvorské Občanské 

fórum (OF). V 16 hodin bylo možné oslovit asi třítisícový dav z balkonu hotelu pomocí 

megafonu. Byly vyhlášeny požadavky demokracie, svobodných voleb, zrušení monopolu vlády 

jedné strany, vyšetření a potrestání viníků událostí na Národní třídě; 

- 25. a 26. listopadu 1989: manifestace ve městě řídilo OF. Z balkonu městského úřadu 

zazněly projevy studentů a zástupců OF. Na manifestacích se vybralo 10.939,30 Kčs, které 

byly odeslány stávkovému výboru studentů do Hradce Králové; 

- 27. listopadu 1989: generální stávka, zúčastnilo se jí několik tisíc pracujících, stávkovali na 

pracovištích nebo přišli na náměstí. Během stávky se vybralo 14.721,10 Kčs pro pražské OF 

a stávkující studenty. Jedním z hlavních cílů královédvorského OF bylo zajistit rekonstrukci 

pléna, rady i vedení městského úřadu. Situaci vyřešil zákon č. 14 ze dne 23. ledna 1990 

o odvolání poslanců zastupitelských sborů a volbě nových poslanců národních výborů. 

K rekonstrukci poslanců městského národního výboru ve Dvoře Králové nad Labem došlo na 

mimořádném plenárním zasedání městského národního výboru 15. února 1990 v sále 

Hankova domu.“  

 

Až do neděle 17. listopadu pořádala Římskokatolická farnost Děkanství Dvůr Králové nad 

Labem v kostele sv. Jana Křtitele výstavu „Princezna Anežka Česká, přímluvkyně za mír 

a svobodu“. 

 

Město Dvůr Králové nad Labem ve stejný den uspořádalo od 15:30 hodin u památníku 

Odboje na stejnojmenném náměstí „Připomínku 30. výročí sametové revoluce s položením 

květů“. Vzpomínkovou akci zahájil starosta města Jan Jarolím, který připomněl význam 

sametové revoluce. Po něm zástupce Junáku seznámil přítomné s tím, jak sametová revoluce 

probíhala ve Dvoře Králové nad Labem a vzdělavatelka TJ Sokol přiblížila polistopadové 

obnovení Sokola v našem městě. Starosta města a oba místostarostové položili u památníku 

květiny, po nich květiny položili i tři zástupci skautů a zástupce královédvorského Sokola. 

Celou akci zakončil Pěvecký sbor Záboj hymnou, květiny k památníku položili i zástupci 

veřejnosti a nechybělo ani symbolické zapálení svíček.  

 

V 16:30 hodin se pak v neděli 17. listopadu na královédvorském náměstí T. G. Masaryka 

uskutečnila „Vzpomínková akce k 30. výročí sametové revoluce“, jejímiž pořadateli bylo 

místní sdružení ODS a DKoalice. Vystoupili na ní nejen přímí organizátoři tehdejších akcí – 

Vasil Biben a Jan Bém – ale i další pamětníci, manželky organizátorů tehdejších demonstrací 

i zástupci současných místních politických stran a seskupení, nechybělo ani vystoupení 

zpěvačky Paya May a i zde byly u Mariánského sloupu zapáleny svíčky.  
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Vzpomínkové akce k třicátému výročí listopadových událostí zakončila v pondělí 

18. listopadu od 19:00 hodin v krčmě Starý pivovar „Sametová Afterparty“. Pořadatelem 

bylo městské kulturní zařízení Hankův dům, účinkoval písničkář a harmonikář Václav 

Koubek, písničkář a výtvarník Filip Pýcha a Missa Karel Kryl Revival Band. 

Zdroj: informace jednotlivých pořadatelů akcí  

 

Městské kulturní zařízení Hankův dům 
65 let dechové hudby Podzvičinka 
Oslavit neuvěřitelných 65 let působení dechové hudby Podzvičinka si 

určitě nenechali ujít její příznivci v pátek 1. listopadu. Hostem večera byla i dechová hudba 

Český ráj Všeň, koncert se konal v sále Hankova domu od 18:00 hodin, vstupné činilo 

100 Kč. 

 

„Srí Lanka – čajový lístek v Indickém oceánu“ 
Cestopisná přednáška manželů Lenky a Václava Špillarových „Srí Lanka – čajový lístek 

v indickém oceánu“ byla pro žáky II. stupně základních škol a pro studenty škol středních 

připravena v sále Hankova domu ve středu 6. listopadu od 8:30 a od 10:30 hodin. Společně 

s oběma cestovateli „projeli“ v diashow tento exotický ostrov křížem krážem, poznali jeho 

přírodní krásy, pamětihodnosti i jeho přátelské obyvatele. Zažili výstup na posvátnou 

Adamovu horu, koupání indických slonů, seznámili se s výrobou věhlasného cejlonského čaje 

v továrně Sira Liptona, viděli obrovské sochy zlatých Buddhů, jedinečnou výzdobu 

hinduistických svatyní, nahlédli do dílen, kde pod rukama místních dívek vznikají složité 

batikové ornamenty a byli i svědky toho, jak vypadá pravá ajurvédská masáž. Vstupné 50 Kč. 

 

„Beseda s Robertem Vano“ 
Robert Vano krátce po své maturitě emigroval do USA. Pracoval jako kadeřník, vizážista, 

maskér a asistent pro fotografy módy (Horst, Glaviano, Castel, Fallai), později se prosadil 

jako fotograf světových módních časopisů (Harpers Bazaar, Vogue, Elle, Cosmopolitan). Po 

roce 1989 se vrátil do Československé republiky a usadil se v Praze. Pracoval jako umělecký 

ředitel české edice časopisu Elle, art director v agentuře Czechoslovak Models, vydal několik 

fotografických publikací, měl své fotografické výstavy v New Yorku, v Miláně, v Londýně 

i v Praze. Za svoji tvůrčí činnost získal v roce 2010 Evropskou cenu Trebia. Beseda s tímto 

světoznámým autorem mužských aktů i fotografií v lifestylových časopisech se v sále 

Hankova domu konala v pátek 8. listopadu od 19:00 hodin. Vstupné 180 Kč. 

 

„Skleněný strop“ 
Příběh dvou osobností, které se nedokáží přestat milovat, ačkoli je vše proti – to je námět hry 

v předplatném „Skleněný strop“, kterou v sále Hankova domu předvedlo divákům Divadlo 

Ungelt v úterý 12. listopadu od 19:00 hodin. Vstupné 245, 470 a 490 Kč.  
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„Nevěřím na stárnutí“ aneb „Svět je báječné místo k narození II“ 
Komponované pásmo hudby a poetických textů o lásce, která stářím nekončí – to byl námět 

464. koncertu Kruhu přátel hudby, věnovaného památce Borise Rösnera. Účinkovali na něm 

Ensemble Martinů (Miroslav Matějka – flétna, Radka Preislerová – housle, Bledar Zajmi – 

violoncello a Štěpán Kos – klavír) a s uměleckým přednesem Jan Šťastný. Pořad se konal ve 

čtvrtek 14. listopadu 2019 od 19:00 hodin, vstupné 200 Kč. 

 

Pořady pro děti 
„Příhody Ferdy Mravence“ 
Příběhy broučků, motýlů, housenek, červíků a pavoučků, odehrávající se v nejtajnějších 

úkrytech v trávě, pod kameny i na břehu potoka, v podání Divadla Aha Praha, byly pro děti 

od 4 let, v rámci „Divadelního čtyřlístku“, připraveny v sále Hankova domu v neděli 

3. listopadu od 10:00 hodin. Od 9:30 hodin mohly děti navštívit i výtvarné dílničky. Vstupné 

110 Kč. 

„Předvánoční čas“ 

Loutkoherecká skupina Loudadlo sehrála v pátek 15. listopadu od 8:30 a od 10:00 hodin 

v sále Hankova domu loutkovou revui „Předvánoční čas“ pro děti z mateřských škol a žáky 

prvních ročníků základních škol. Vstupné 70 Kč.  

„Míček Flíček“ 
Pohádku „Míček Flíček“ Jana Malíka zná několik generací. „Dědečkovi a babičce bylo stále 

smutno, dokud jim oknem do pokojíku nepřiletěl míček Flíček. Flíček se ale zalíbil i draku 

Mrakovi, který ho unesl, a tak ho dědeček s babičkou hledali, až ho nakonec za pomoci 

strašáka Pašáka, psíčka Pantoflíčka a ptáčka Jarabáčka přece jen našli.“ V neděli 

17. listopadu ji od 10:00 hodin v sále Hankova domu sehrálo pro nejmenší diváky Loutkové 

divadlo Klíček. Vstupné děti 20 a dospělí 30 Kč. 

„O hodině navíc aneb potlach v Hustníku“ 
Dvakrát do roka se posouvá čas – na jaře o hodinu dopředu, a aby se to vyrovnalo, tak na 

podzim se ručičky všech hodin vracejí zase o hodinu zpátky. Díky tomu je ona říjnová sobotní 

noc o hodinu delší a právě během této tajůplné „hodiny navíc“ vrcholí inscenace podle 

původní hry Víta Peřiny. „Maruška a Honzík žijí pouze s tatínkem, který je právě na onu noc 

zavede do staré trampské osady v opuštěném lomu hluboko v lesích, kam dříve jezdil. Netuší, 

že se tam právě koná trampský potlach, na kterém trampové ´zavírají les´ a připravují ho na 

blížící se zimu. Všichni tak zůstanou vzhůru až do onoho kouzelného okamžiku, kdy se čas 

posune o hodinu nazpět. A právě tehdy se začnou dít věci, o kterých se dětem ani trampům 

nejspíš nikdy ani nezdálo…“. Představení Naivního divadla Liberec se pro I. stupeň 

základních škol konalo v sále Hankova domu v pondělí 18. listopadu od 8:30 a od 

10:00 hodin, vstupné 70 Kč. 

 

„Sametová afterparty“ 
Koncert u příležitosti 30. výročí sametové revoluce se konal v krčmě Starý pivovar v pondělí 

18. listopadu od 19:00 hodin. Zahráli a zazpívali na něm písničkář Filip Pýcha, písničkář 

a harmonikář Václav Koubek, vystoupila i kapela Missa Karel Kryl Revival (písně Karla 

Kryla ve vlastním osobitém folkovém aranžmá). Večerem provázela Miroslava Kameníková, 

vstupné 150 Kč.  
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„Bigbít“ 
Koncert skupiny Travellers, pro žáky II. stupně základních škol, připomněl významné 

mezníky ve vývoji populární a rockové hudby, od Semaforu až po koncerty v sametové 

revoluci. Konal se ve středu 20. listopadu od 8:30 a od 10:00 hodin v sále Hankova domu, 

vstupné 70 Kč. 

 

Charitativní akce „Noc venku 2019“ – 6. ročník 
Filmy, přednášky, diskuse, příběhy bezdomovců, ale i hudba a nocování na náměstí Václava 

Hanky… (blíže viz Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem/„Mít své místo…“ – 

této kroniky). 

 

Petra Börnerová trio 
Folk-bluesový koncert české zpěvačky Petry Börnerové, slovenského hudebníka Tomáše 

Bobrovniczkého a jejich desetiletého syna Tomáše, který hraje na bicí nástroje, se uskutečnil 

v krčmě Starý pivovar v sobotu 23. listopadu od 19:30 hodin. Vstupné 150 Kč. 

 

Rozsvícení vánočního stromu 
Přesně měsíc před Štědrým dnem, v neděli 24. listopadu, se od 15:00 hodin konalo na náměstí 

T. G. Masaryka rozsvícení vánočního stromu doplněné bohatým kulturním programem.  

Hned na jeho začátku se představil školní pěvecký sbor ZŠ Strž, následovalo 

vystoupení Sboráčku ze ZŠ Schulzovy sady, vystoupily i děti z hudebního kroužku Veselého 

zpívání MŠ Drtinova a pěvecký sbor z Lipnice. S vánočními písněmi vystoupil také operní 

pěvec Milan Sulej spolu s Rostislavem Chroustem a od 17:00 hodin pak zpěvák Josef Vágner, 

kterého na pódiu doprovodil sbor Carpe diem pod vedením Jany Machkové z královédvorské 

ZUŠ R. A. Dvorského (sbor v říjnu letošního roku spolupracoval s tímto zpěvákem při 

nahrávání jeho nového CD s vánočními písněmi, hudební aranžmá vytvořil Jiří Škorpík 

z vokálního kvarteta 4TET). Nechyběly ani vánoční trhy spojené s řemeslným jarmarkem, kde 

si zájemci mohli již od 9:00 hodin ráno zakoupit originální dárky, např. vánoční ozdoby, 

dřevěné hračky, keramiku, batikované výrobky apod. a své nakupování si také mohli 

zpříjemnit tradičním občerstvením jako je svařené víno, horká medovina, trdelník 

atd. U vánočního stromu si všichni mohli opět prohlédnout Královédvorský betlém, který byl 

i v letošním roce obohacen o několik dalších postaviček.  

Celé předvánoční odpoledne vyvrcholilo rozsvícením vánočního stromu 

a ohňostrojem. Desetimetrový smrk pocházející z Nemojova byl na královédvorské náměstí 

přivezen již v pátek 15. listopadu a v dopoledních hodinách jej pracovníci Technických služeb 

města Dvora Králové nad Labem, kteří zajistili také jeho převoz, bezpečně upevnili tak, aby 

odolal i případným poryvům větru. V dalších dnech pak na strom zavěsili vánoční ozdoby, 

které vytvořili žáci výtvarného oboru ZUŠ R. A. Dvorského a světelné řetězy, zakoupené 

v rámci finančního příspěvku společnosti ČEZ, a. s. Rozsvícení vánočního stromu se 

v letošním roce uskutečnilo již týden před první adventní nedělí záměrně. Královédvoráci tak 

díky tomu mohli navštívit podobné akce i v okolních obcích a městech.  

Slavnostní nedělní večer zakončil v 18:15 hodin tradiční ohňostroj, který nejen 

vytvořil úchvatné výjevy na nebi nad královédvorským náměstím, ale světelnými efekty 

ozářil i celý prostor včetně budovy městského úřadu. 
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„Vagamundos“ 
Herci Pavel Liška, Jan Révai a režisér a kameraman Hynek Bernard si říkají „Vagamundos“ 

(„Vandráci“). Na svých motorkách vandrovali tři měsíce po středoamerických cestách. Jejich 

výprava začala v Panamě, poté zamířili do Kostariky, přes Honduras do Salvadoru, 

Guatemaly, navštívili mayské ruiny Tikal, Belizu a dojeli až do Mexika, kde si nenechali ujít 

výstup na vrchol sopky Nevado de Toluca, a nejen to… Úchvatné záběry z jejich cesty 

vysílala i televize. Cestopisný večer s „Vagamundos“ čekal návštěvníky Hankova domu 

v pondělí 25. listopadu od 19:00 hodin, vstupné 290 Kč. 

Zdroj: Městské kulturní zařízení Hankův dům Dvůr Králové nad Labem 

 

Městské muzeum 

Nová expozice textilního tisku 

Na nábřeží Jiřího Wolkera byla v přízemí bývalé textilní školy (nyní Střední školy informatiky 

a služeb) otevřena v pátek 1. listopadu 2019 nová expozice, která dokumentuje vývoj 

textilního průmyslu a zejména textilního tisku nejen v České republice. Provozovat ji bude 

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem, které tím naváže na svoji další stálou 

expozici „Historie města Dvůr Králové nad Labem a textilního průmyslu na Královédvorsku“. 

Původně měla být expozice zpřístupněna veřejnosti již v měsíci říjnu (vernisáž výstavy 

se pro některé zdejší „textiláky“, spolupracovníky, vedení města, zástupce muzeí z České 

Skalice a z Prahy a další hosty uskutečnila již v pátek 13. září 2019), termín otevření byl ale 

z důvodu mimořádné události při celkové rekonstrukci budovy školy o měsíc odložen.  
V expozici jsou nainstalovány textilní stroje a další předměty přepravené většinou ze 

zaniklého Muzea textilu v České Skalici. Mimo jiné zde návštěvníci najdou téměř 150 let 

starou perotinu (tiskařský stroj vážící několik tun), ale i tiskařské formy pro modrotisk, jeho 

ukázky, vzorkovnice firmy Sochor a další zajímavosti.  

Otevřeno bude denně kromě pondělí – od úterý do pátku – od 9:00 do 12:00 a od 

13:00 do 16:00 hodin; v sobotu a v neděli od 13:00 do 17:00 hodin. Vstupné 25 a 50 Kč. 

Vedle pracovníků městského muzea zde budou návštěvníky provázet také žáci SŠIS 

oboru Cestovní ruch, kteří si tak v praxi vyzkoušejí průvodcovské povinnosti. Městské 

muzeum také plánuje, že bude v expozici pořádat různé akce, například workshopy na téma 

modrotisk, přednášky zaměřené na textilní tisk, a že zde výhledově vznikne i badatelna 

s předměty a dokumenty, které se týkají textilního průmyslu. 

 

LiStOVáNí.cz: „Holčička a cigareta“ 
(Bližší informace viz pořady Městské knihovny Slavoj – této kroniky.) 

 

Výstava „Sametová revoluce – 30 let svobody“ 
(Bližší informace viz „Vzpomínkové akce k 30. výročí sametové revoluce“ – této kroniky.) 
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Přednáška: „Irsko očima Petra Voldána“ 

I tentokrát byly podkladem k další cestovatelské besedě televizní fejetony z dílny ČT Ostrava 

ze seriálu „Postřehy odjinud“, konkrétně se jednalo o čtrnáct epizod „Irsko očima Petra 

Voldána“. Vedle zajímavostí o pověstné „whiskey“ a její odlišnosti od whisky ze Skotska, se 

posluchači dozvěděli o vášni Irů pro koně, „navštívili“ loděnice v Belfastu, kde se zrodil 

legendární Titanik, poznali kouzlo kamenů (například na Ďáblových schodech) i kuchyň Irů. 

Uslyšeli také tradiční irský bubínek – „bodhrán”. Za tuto sérii ČT Ostrava získala v roce 2001 

cenu „The Wild Geese Award” za přínos k propagaci Irska. V přednáškovém sále Špýcharu se 

přednáška uskutečnila ve středu 27. listopadu 2019 v 17:00 hodin, vstupné 30 Kč. 

Zdroj: Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem 

 

Městská knihovna Slavoj 
„Jak se zbavit starostí“ 
Stres ničí naše životy a způsobuje většinu smrtelných civilizačních 

onemocnění. V sérii pátečních přednášek (1. a 8. listopadu) poradil 

lektor Jiří Koun od 17:30 hodin posluchačům, jak se škodlivého stresu zbavit. Jeho přednášky 

čerpají ze světového bestselleru Dalea Carnegieho „Jak se zbavit starostí a začít žít“. Původně 

plánovaná třetí přednáška (v pátek 15. listopadu) ale musela být bohužel zrušena.  

 

Prezentace knihovny na královéhradecké konferenci 
V rámci připomenutí 100. výročí vzniku knihovnického (někdy uváděno také knihovního) 

zákona prezentovaly zástupkyně Městské knihovny Slavoj historii naší knihovny v úterý 

5. listopadu na královéhradecké konferenci „Knihovny v proudu času“. 

 

Stanislava Benešová: „Nenechte mozek zlenivět“ 
Další lekce na procvičování paměti se uskutečnila rovněž v úterý 5. listopadu od 10:00 hodin 

v sálku knihovny. Účastníci si prostřednictvím koncentračních cvičení a používáním 

paměťových strategií, jako jsou asociace a vizualizace, ve spojení s paměťovými technikami 

ověřili, že jejich paměť je nejen funkční, ale dokáže zvládnout mnohem více, než čekali. 

Vstupné 30 Kč. 

 

„Sám sobě fyzioterapeutem, krční páteř“ 
Naučit se, jak můžete svému tělu pomoci se správně hýbat, jak pečovat o své tělo když bolí, 

jak bolesti předcházet, když ve svém zaměstnání musíte dlouho stát nebo sedět u počítače, 

řídit auto, jste kadeřnice nebo zubař… V oddělení pro dospělé radila účastníkům v této první 

přednášce ve středu 6. listopadu od 17:00 hodin Jana Saifrtová. Vstupné 100 Kč. 

 

Jiří Dědeček – Tereza Brdečková: „30 let od sametové revoluce“ 
Připomínka výročí sametové revoluce může mít různou podobu. Ve čtvrtek 7. listopadu od 

18:00 hodin si v sálku knihovny tuto dobu poněkud netradičně připomněli účastníci spíše 

veselého večera autorského čtení dvou literátů, Jiřího Dědečka a Terezy Brdečkové. Večer byl 

prokládán písničkami, vstupné 30 Kč. 
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LiStOVáNí.cz: „Holčička a cigareta“ 
LiStOVáNí představilo posluchačům v úterý 12. listopadu skvělou knihu Benoîta Duteurtre, 

jednoho z nejzajímavějších současných francouzských spisovatelů.  

„Proti světu plovoucímu v katastrofálně znečištěném vzduchu a zavalovanému 

všemožnými zákazy, proti vládě nevychovaných emancipovaných dětiček, se hrdina knihy, 

čtyřicátník zaměstnaný na magistrátě, dětinsky bouří: v práci si chodí na WC potají vykouřit 

cigaretu. Je ale přistižen pětiletou holčičkou, a tím pro něj začíná pekelná spirála 

vyšetřování, věznění a marné snahy obhájit se účastí v apokalyptické televizní reality show“. 

LiStOVáNí se konalo v přednáškovém sále Špýcharu od 18:00 hodin, účinkovali 

Lukáš Hejlík a Petra Bučková, vstupné 120 Kč. 

 

Křest knihy „Hodinky“ 
V sálku knihovny se ve středu 13. listopadu od 18:00 hodin uskutečnila beseda spojená se 

křtem knihy Veroniky Jonešové „Hodinky“. Vstup volný. 

 

„Královédvorské knihomrně“ 
V programu projektu „S knížkou do života – Bookstart“ vítali tentokrát účastníci se skřítkem 

Knihovníčkem podzim. Program se uskutečnil v sálku knihovny v pátek 15. listopadu od 

9:30 a od 10:30 hodin. Vstupné zdarma. 

 

„Irán – pohled do zákulisí“ 
Autor dvou knih o současném Íránu, přírodovědec a cestovatel RNDr. Jiří Sladký, nabídl ve 

své přednášce neobvyklý a humornou formou podaný pohled na zemi větší než celá střední 

Evropa. Seznámil posluchače se všedním životem sedmdesáti pěti milionové, prudce se 

rozvíjející země – od informací, jak se baví její mladí a jak starší obyvatelé; co zde smějí nebo 

nesmějí ženy a co muži; co pro Íránce znamenají děti; jak by se zde měl či neměl chovat 

návštěvník z ciziny; až po úvahy, zda se máme v Iránu bát, jak se kouří opium apod.; čili to, 

co běžný návštěvník při své krátké návštěvě nepozná. Beseda se uskutečnila ve středu 

20. listopadu od 17:00 hodin v sálku knihovny, vstupné 30 Kč. 

 

Pohádkoterapie: „Listopad v pranostikách“ 
Proč se říká „Přijel Martin na bílém koni“ nebo „Kateřina věší housle do komína“? Význam 

těchto pranostik se děti ve věku od sedmi let dozvěděly na pravidelném odpoledním setkání 

„s knížkou v ruce“ v pátek 22. listopadu od 13:30 hodin v sálku knihovny. Vstupné zdarma. 

 

„Den pro dětskou knihu“ 
Program „Dne pro dětskou knihu“ byl již tradičně bohatý. Výtvarné dílny, divadlo, knížky za 

přijatelné ceny, obchůdek pro lovce perel, ve kterém se nakupovalo za moriony, občerstvení 

nejen pro děti, ale i pro dospělé a mnoho dalšího – to čekalo návštěvníky knihovny v sobotu 

30. listopadu od 9:00 do 11:30 a od 13:00 do 17:00 hodin. Od 10:00 hodin děti 

z dramatického kroužku „Za oponou knihovna Náchod“ sehrály „Doktorskou pohádku“ 

a v 15:00 hodin Loutkové divadlo Klíček vystoupilo s maňáskovou pohádkou „Kašpárek 

a ježibaba“. Ve 14:00 hodin se pak uskutečnilo vyhodnocení soutěže „Lovci perel“.  

Zdroj: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem 
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ŠKOLSTVÍ 

Stávky pracovníků školských zařízení 
Školské odbory vyhlásily na středu 6. listopadu stávku pracovníků školských zařízení. 

Důvodem bylo, že slibovaný nárůst platů o 10 % byl rozdělen tak, že do tarifní části platu by 

mělo jít 8 % a 2 % by „šla“ do nenárokových složek, z nichž ředitel školy může odměnit 

nejlepší učitele. Školské odbory ale s tímto rozdělením nesouhlasily a požadovaly, aby celé 

navýšení platů „šlo“ do tarifní složky. 

Některá školská zařízení měla v tento den zavřeno a o děti se musely postarat jejich 

rodiny!?, další pro ně připravila náhradní program (výlety, exkurze, filmová představení 

apod). Většina školských zařízení se však do stávky nezapojila. Byly mezi nimi také mateřské 

školy Drtinova a Elišky Krásnohorské (včetně svých odloučených pracovišť) a základní školy 

Schulzovy sady, Podharť, Strž a ZŠ 5. května, jejichž zřizovatelem je město Dvůr Králové 

nad Labem. 

Zdroj: ČMOS PŠ a informace královédvorských školských zařízení 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Základní škola Schulzovy sady 

„Naše zvířátka“ 
Program „Naše zvířátka“ připravil DDM Jednička pro 18 dětí třídy 3. A 

zdejší školy. Žáci nejen pozorně sledovali projekci věnovanou naší divoké 

fauně a myslivosti, ale měli také různé dotazy a dělili se s ostatními o své 

vlastní zážitky z přírody.  

Zdroj: ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem  

 

Základní škola Strž 

„Strašidelný večer“ 
Žáci z prvního stupně se zúčastnili „Strašidelného večera“, který pro ně byl 

připraven v budově školy. Na strašidelnou stezku po zhasnuté škole se vydali 

nejdříve prvňáčci a zakončili ji žáci 5. tříd. Na cestě je čekali různí duchové, kostlivci 

a umrlci (i ježibaby), kteří je na další cestu pustili dál pouze tehdy, když děti splnily zadané 

úkoly. Zdolávat musely i nastražené překážky, hrály „skořápky“ o svoji cestu k dalšímu 

stanovišti, lovily předměty uvězněné „ve  slizu“ i v mouce. Po návratu do třídy je pak čekal 

ještě program, který si každý ročník sám nachystal. „Strašidelný večer“ si všichni náležitě 

užili.  
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Organizační opatření  
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., § 24, odst. 2, vyhlásila ředitelka školy z organizačních 

důvodů pátek 8. a pondělí 18. listopadu 2019 volnými dny pro žáky školy. Pro zájemce byl 

zajištěn provoz školní družiny a školní jídelny. 

 

Cesta za sochařskými díly Jaroslava Černého 
Členové školního klubu Erasmus+ se v úterý 12. listopadu vypravili s Mgr. Ivanou Černou za 

sochařskými díly královédvorského akademického sochaře a jejího manžela Jaroslava 

Černého.  

Svoji exkurzi zahájili na kolonádě v Janských Lázních, kde si prohlédli fontánu 

a seznámili se s tím, jaký kámen je pro takové dílo vhodný, jak začíná tvorba díla i jak se 

instaluje již hotová socha (v tomto případě krychle), dozvěděli se i informace o hladké 

a hrubé straně kamene, o vodě, z které krychle vystupuje, i o jejich vzájemném propojení.  

Následující cesta je zavedla na jaroměřský hřbitov, kde si prohlédli náhrobek, který 

J. Černý vytvořil pro svého kamaráda Františka Krebse (nedokončený rám obrazu ukazuje na 

malíře, který již nikdy nebude malovat, a na obraz, který vystupuje z rámu a zůstává zde tak 

i po jeho odchodu – na kameni jsou znázorněny i detaily odkazující na techniku malby pana 

Krebse). Na hřbitově si žáci prohlédli také zrestaurovaný náhrobek, který pro Annu 

Miseliusovou, matku své ženy vytvořil známý sochař Matyáš Bernard Braun a který tvoří 

dominantu jaroměřského hřbitova. 

Putování pokračovalo na jaroměřské sídliště. Zde bylo nainstalováno sousoší „Hrající 

si děti“, jehož předlohou byly děti manželů Černých – Ida, Radan a Štěpán – kteří si hrají 

s míčem (ten ale bohužel během doby někam zmizel…) a skáčou panáka (podle J. Černého 

největšího panáka ve střední Evropě). 

Další dílo – fontána „Kráčející oblouk“ (představující nový krok do budoucnosti po 

roce 1989 i krok do nové pěší zóny a architektonické změny jednoho z náměstí v Hradci 

Králové) – se nachází před hotelem Paříž a bývá nazýváno také „Vítězným obloukem“. 

Nedaleko fontány se nachází i socha T. G. Masaryka královédvorského rodáka Otty 

Gutfreunda, kterou si žáci rovněž prohlédli, vyslechli si i informace o samotném sochaři, 

jehož díla jsou v současné době vysoce ceněna nejen v naší republice.  

Celá exkurze pak byla zakončena ve Dvoře Králové nad Labem, na náměstí Václava 

Hanky, u skulptury Rukopisů před Hankovým domem. Jedná se o poslední dílo Jaroslava 

Černého, které bylo dokončeno již jeho ženou a synem Otou.  

U každé sochy paní Černá žákům vysvětlila také to, z jakého materiálu byla zhotovena 

(mrákotínská žula, ferdinandovský a liberecký pískovec), i to, kde se tyto materiály v České 

republice těží. Žáci tak získali další informace, které by jim jinak při jejich individuální 

prohlídce sochařských děl patrně zůstaly utajeny.  

Zdroj: ZŠ Strž Dvůr Králové nad Labem 
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Základní škola Podharť 

Program „Škola podporující zdraví“ 
Tento program sdružuje školy, pro které zdraví jejich žáků 

a studentů neznamená pouze nepřítomnost jejich nemoci, ale 

které zdraví žáků vnímají jako výsledek vzájemně působících faktorů bio – 

psycho – sociálních, tedy jako tzv. holistické pojetí zdraví. Na základě toho 

se školy snaží respektovat potřeby jednotlivých žáků, podporují jejich 

vzájemnou komunikaci, spolupráci, vedou žáky již od jejich raného věku k odpovědnosti 

k vlastnímu zdraví atd. 

Státní zdravotní ústav, který je garantem programu „Škola podporující zdraví“, vydal 

ZŠ Podharť v pátek 29. listopadu 2019 osvědčení, na základě kterého byla přijata do sítě 

tohoto programu. 

Zdroj: ZŠ Podharť Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní škola speciální a praktická škola 

Diakonie ČCE Vrchlabí, odloučené 

pracoviště Dvůr Králové nad Labem 

„Krabice od bot“ 
„Krabice od bot“ je předvánoční akce, jejímž cílem je potěšit dárky děti z chudších rodin. 

V České republice se tato akce koná již poosmé. Radost obdarovaným dětem dělají děti 

a dospělí, kteří společně naplní krabici od bot dárky k Vánocům a následně ji pak odnesou na 

některé ze sběrných míst, které ho předá potřebným. Vloni tak mělo hezčí Vánoce více než 

38 000 dětí z chudých rodin, z nízkoprahových zařízení a z azylových domů.  

Sbírku pořádala Diakonie ČCE, a to od pondělí 25. listopadu do neděle 8. prosince na 

115 sběrných místech po celé naší republice. Do akce se zapojila i Základní škola speciální 

a praktická škola Diakonie ČCE – odloučené pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Aby dárek 

mohl být zaregistrován, musel dárce na webu www.krabiceodbot.cz označit toho, koho chce 

obdarovat – zvolit si věk a pohlaví dítěte. Obdarovány mohly být děti z Dětského centra ve 

Dvoře Králové nad Labem; ze Sociálně aktivizační služby Klub Labyrint; z Centra pro rodinu 

Klubko; z OSPODu; z Ozdravovny Království a ze ZŠ speciální Diakonie. Vítány byly 

hračky, školní a výtvarné potřeby, kosmetika, oděvní doplňky, drobné šperky apod., vše 

v bezvadném stavu. Na příslušných stránkách bylo pro inspiraci uvedeno i to, co mohou dárci 

pro jednotlivé věkové kategorie dětí darovat. Vedle těchto darů mohli dárci uvedeným 

organizacím zaslat i dar peněžitý. 

Zdroj: www.krabiceodbot.cz  

 

  

http://www.krabiceodbot.cz/
http://www.krabiceodbot.cz/
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Základní umělecká škola R. A. Dvorského 
Vítání občánků 
Další vítání občánků v konšelské síni Staré radnice se uskutečnilo ve středu 

6. listopadu od 14:30 hodin. O hudební program se postarali učitelé 

hudebního oboru se svými žáky. 

 

Třídní koncert  
V sále školy se ve čtvrtek 14. listopadu od 18:00 hodin konal třídní koncert, na kterém 

vystoupili žáci ze třídy Jakuba Rojka a Libuše Flečkové. 

 

Program pro studenty gymnázia 
V sále školy vystoupili v pátek 15. listopadu od 9:00 hodin v programu pro studenty 

gymnázia žáci z literárně-dramatického oboru. 

 

Třídní koncert kytaristů 
Ve čtvrtek 21. listopadu od 17:00 hodin zahráli v sále školy na třídním koncertu kytaristů žáci 

ze třídy Michala Koudelky. 

 

Rozsvícení vánočního stromu 
U stromu, na který vyrobili ozdoby žáci výtvarného oboru školy, zahrál vánoční písně soubor 

žesťových nástrojů Plech Band pod vedením Dominika Adámka a v kulturním programu 

vystoupil zpěvák Josef Vágner společně se školním pěveckým sborem Carpe diem (pod 

vedením Jany Machkové). 

 

Listopadový koncert 
Další z pravidelných koncertů žáků hudebního oboru se v sále školy konal ve čtvrtek 

28. listopadu od 18:00 hodin. 

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

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Dům dětí a mládeže Jednička 

„Uspávání strašidel“ 
I když drobně mrholilo, v sobotu 9. listopadu vpodvečer se děti se svým 

doprovodem vydaly na dopravní hřiště a na zahradu DDM Jednička, kde na 

ně čekal nevšední zážitek v podobě setkání se širokou paletou magických bytostí 

i hrůzyplných strašidel. Byly mezi nimi Bílá paní, hrobník, upír, mumie, lidožrouti, Jack 

Rozkrajovač, Lucifer, Golem a mnohé další. 

Když Temná paní úderem šesté hodiny svolala zvoněním strašidla, odešla i s dětmi do 

Jedničky, kde všechny čekalo vystoupení tanečního studia Attitude. A pak již přišel čas, aby 
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se strašidla za zvuků ponuré hudby odebrala do „Příšeřího přístřeší“, kde v hlubokém spánku 

přečkají zimu…  

Zdroj: z příspěvku O. Černoty z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku 

upravila kronikářka  

 

„Otázky a obrázky“ 
Již 18. ročník přírodovědné soutěže přilákal ve dnech 18.–20. listopadu 2019 do Jedničky 

celkem 174 žáků královédvorských škol. Vysoká účast, jedna z nejvyšších za dobu existence 

soutěže, velmi mile překvapila. Na soutěžící čekalo deset otázek ze života zvířat a stejný 

počet obrázků, po soutěži byla pro žáky připravena i malá ukázka zajímavých trofejí 

(tentokrát i z královédvorské zoo) a zkamenělin s krátkým výkladem, doplněná o nástěnku 

s podivnými tvory světa. Vítězkou celé soutěže bez rozdílu kategorií se stala Pavlína 

Hamerská ze 4. C ZŠ Schulzovy sady (zároveň nejúspěšnější ze všech „čtvrťáků“), která 

získala 18 bodů.  

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

kronikářka  

 

„Adventní dílny“ 
V úterý 26. a ve středu 27. listopadu si děti z mateřských a základních škol ze Dvora Králové 

nad Labem a z jeho okolí mohly v Jedničce v adventních dílničkách vyrobit množství 

vánočních dekorací, které si na závěr odnesly s sebou domů. Čekalo na ně zdobení perníčků, 

výroba stáčených svíček ze včelího vosku, vánočních přáníček, andílků z korku a z papíru, 

stromečků z drátků, korálkových ozdobiček na stromeček atd. Dílniček se zúčastnilo přes 

300 děti, s jejich tvořením jim pomáhali studenti ze Střední školy informatiky a služeb. 

Zdroj: z příspěvku T. Dobiášové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku 

upravila kronikářka  

 

„Animánie Plzeň“ 
Již třetím rokem odjíždějí děti z příměstského tábora „Letní animace“ na třídenní výlet do 

Plzně. Jedenáct mladých animátorů se zde zúčastnilo několika workshopů – práce se zeleným 

pozadím (greenscreeen), kreslení komiksů nebo práce s ultrafanem. Děti se zúčastnily také 

promítání filmu Čtyřlístek a domů si odvezly řadu zážitků a zkušeností.  

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

upravila kronikářka  

 

„Čertovská noc“ 
V pátek 29. listopadu se v „Jedničce“ sešlo 19 dětí, pro které se zde uskutečnila „Čertovská 

noc“. V tělocvičně na ně čekaly různé hry, nechyběla výroba čertíků a poté čertovská stezka 

přes peklo, na jejímž konci našly čerta, Mikuláše a anděla a s nimi i nadílku. Následovala 

„přespávačka“ na ubytovně a druhý den spokojený návrat domů. 

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

upravila kronikářka  

 

Další akce DDM Jednička v tomto měsíci: „Já člověk“; „Lesní abeceda“; „Trubičková 

stezka“ a „Naše zvířátka“.  
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Mateřské centrum Žirafa 

„Halloweenský bowling pro děti“ 
V královédvorském Americana baru se v neděli 3. listopadu uskutečnil 

„Halloweenský bowling pro děti“ na upravených drahách (registrace od 

15:00 hodin, start na drahách od 15:30 hodin), nechyběla ani mini výtvarná dílnička nebo 

diskotéka, vítány byly halloweenské kostýmy. 

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

 

ZPRÁVY ZE SPORTU 

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem 

„TeamGym Junior“ 
Královédvorská sokolovna byla v neděli 24. listopadu od 12:00 hodin 

místem, kde se uskutečnil oblastní přebor „TeamGym Junior“. 

Zdroj: TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem  

 

SAFARI PARK DVŮR KRÁLOVÉ 

„Týden duchů“ 
Týden duchů pokračoval v Safari Parku až do neděle 3. listopadu. Opět 

bylo jeho náplní dlabání dýní, noční pozorování netopýrů (1. listopadu), 

komentované procházky s loučemi (1. listopadu) a Africký duch (1. až 

3. listopadu). 

 

Výstava „Czech Nature Photo 2019“ 
V měsíci listopadu mohli návštěvníci navštívit v Galerii Tengenenge výstavu českých 

a slovenských fotografů. Vedle snímků české přírody si mohli prohlédnout i fotografie zvířat 

a přírody v exotických zemích. Výstava trvala do ledna roku 2020. 

 

Nová atrakce v pěším safari 
Každý den za příznivého počasí mohli návštěvníci během měsíce listopadu vidět ve 

venkovním výběhu pěšího safari Marvina, mládě nosorožce černého. Marvin se narodil 

9. prosince 2018 jako třetí potomek samice Maishy. Po narození vážil 41 kilo a stal se tak 

jedním z největších mláďat královédvorské zoo. 
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„Jak rozmnožit vyhynulého nosorožce?“ 
Nosorožec bílý severní je nejohroženějším savcem naší planety – na světě zůstaly již jen dvě 

samice tohoto druhu. V září 2019 se však mezinárodnímu týmu vědců podařilo poprvé 

vytvořit v laboratoři embryo tohoto nosorožce. Výrazně se tak zvýšila naděje, že se druh, 

který by byl jinak odsouzený k vyhynutí, možná přece jen podaří zachránit… S ojedinělým 

mezinárodním projektem, který sleduje celý svět, seznámil posluchače ve čtvrtek 

28. listopadu od 18:00 hodin v hotelovém sále Masai Boma Jan Stejskal z královédvorského 

Safari Parku, který tyto snahy o záchranu nosorožců bílých severních koordinuje. Vstupné 

zdarma.  

Zdroj: Safari Park Dvůr Králové 

 

DALŠÍ UDÁLOSTI VE MĚSTĚ A V JEHO OKOLÍ 

Výročí otevření hospody Starý pivovar 
Hospoda Starý pivovar oslavila v listopadu deset let svého trvání. Byla otevřena před deseti 

lety, na svátek Martina, tj. 11. listopadu 2009 v 11:00 hodin. Za dobu svého trvání přivítala ve 

svých prostorách tisíce hostů, kteří si zde mohli vyslechnout i velice zajímavé koncerty.  

Zdroj: zápis v městské kronice v roce 2009 o otevření hospody 

 

Domov důchodců Dvůr 

Králové nad Labem 

Příprava na Vánoce 
Úterní odpoledne 12. a 19. listopadu se v Domově důchodců v Roháčově ulici neslo v duchu 

příprav na vánoční svátky. Zúčastnili se jich nejen zdejší obyvatelé a zaměstnanci, ale i řada 

dobrovolníků. Tvořily se vánoční ozdoby a svícny, zdobily se perníčky a nechybělo ani 

občerstvení v podobě buchty a kávy. 

Zdroj: Domov důchodců Roháčova Dvůr Králové nad Labem 

 

Řecko-český spolek Dvůr Králové nad Labem 

„Řecká zábava“ 
Řecko-český spolek Dvůr Králové nad Labem uspořádal v aule Střední školy informatiky 

a služeb v sobotu 23. listopadu od 20:00 hodin „Řeckou zábavu“. K tanci a k poslechu hrála 

kapela Akropolis z Prahy, vstupné 220 Kč. 

Zdroj: Řecko-český spolek Dvůr Králové nad Labem 
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Vánoční ozdoby, družstvo Dvůr Králové nad Labem 

Zahájení „Adventu“ 
V sobotu 30. listopadu byl v areálu „Vánočních ozdob“ v 9:00 hodin zahájen „Advent“. 

Zájemci mohli zhlédnout malování vánočních ozdob, a to i na přání, vánoční atmosféru 

navodil od 10:00 hodin Pěvecký sbor z Lipnice pod vedením Vladimíry Matuškové 

a návštěvníci si ze široké nabídky mohli vybrat ozdoby, které obohatily vánoční výzdobu 

jejich domovů. 

Zdroj: Vánoční ozdoby, družstvo Dvůr Králové nad Labem 

 

Pěvecký sbor Lipnice 

Rozsvícení vánočního stromu v Lipnici 
V sobotu 30. listopadu od 10:00 hodin se Pěvecký sbor z Lipnice zúčastnil zahájení adventu 

v královédvorském areálu Vánočních ozdob, DUV. V 17:00 hodin se pak v Lipnici při 

příležitosti rozsvícení vánočního stromu na návsi u kapličky uskutečnil pestrý kulturní 

program, ve kterém vystoupily děti z místní mateřské školy i Pěvecký sbor z Lipnice, 

nechybělo ani bohaté občerstvení.  

Zdroj: MŠ Lipnice a Pěvecký sbor z Lipnice  

 

Diakonie ČCE Dvůr Králové nad Labem 

Setkání svépomocné skupiny pro pečující 

o člověka s demencí 
V úterý 12. listopadu od 17:00 hodin se ve společenské místnosti střediska Diakonie na 

Benešově nábřeží uskutečnilo další setkání svépomocné skupiny rodin pečujících o člověka 

s demencí. Tato setkání jsou jednou z forem podpory rodin v jejich náročné životní situaci. 

Účastníci na nich pod vedením dvou zkušených pracovnic Diakonie získávají řadu velice 

cenných informací o tom, jak mají člověku s demencí pomáhat, jak pečovat nejen o něj ale 

i o sebe, co dělat a jak se chovat, aby nedošlo k jejich vyhoření, mohou získat i odpovědi na 

své otázky a vyměnit si zkušenosti s ostatními účastníky.  

Zdroj: Diakonie ČCE Dvůr Králové nad Labem 

 

Revitalizace Kuks, o. p. s. 

Besedy Roberta Vano 
V pátek 8. listopadu od 19:00 hodin se v Hankově domě ve Dvoře Králové nad 

Labem uskutečnila beseda se světově známým fotografem Robertem Vano. V sobou 

9. a v neděli 10. listopadu se tyto besedy konaly v Kuksu v rámci workshopů, které Robert 

Vano pořádal v areálu hospitálu Kuks.  
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„Předadventní“ trhy na Kuksu 
Sobota 16. listopadu 2019 patřila od 9:00 do 12:00 hodin v areálu hospitálu Kuks tradičním 

„předadventním“ trhům s jejich kouzlem a atmosférou.  

Zdroj: Revitalizace Kuks, o. p. s.  

 

Hasičský záchranný sbor České republiky 
Výjezdy jednotky profesionálních hasičů ze Dvora 

Králové nad Labem v měsíci listopadu 
Požár listí likvidovali profesionální hasiči ze Dvora Králové nad Labem 

a místní dobrovolná jednotka v Třebihošti v pátek 1. listopadu 2019. 

V sobotu 2. listopadu v odpoledních hodinách odstraňovali královédvorští 

profesionální hasiči v ulici 5. května následky dopravní nehody dvou osobních vozidel. Při 

nehodě nebyl nikdo zraněn, nedošlo ani k úniku provozních kapalin. Jednotka místo události 

zajistila, jedno z aut odstavila mimo komunikaci a poté si vše převzali příslušníci policie. 

V pondělí 4. listopadu pak profesionální hasiči z našeho města zasahovali u dopravní 

nehody osobního automobilu a kamionu v obci Rohoznice. Jedna osoba byla při nehodě 

zraněna a musela být převezena do nemocnice, hasiči pak pomohli při řízení dopravy i při 

odtažení vozidla. 

Zdroj: HZS Královéhradeckého kraje 

 

Spolek pro Dvorek Dvůr Králové nad Labem 

Bazar knih a deskových her 
Prostory královédvorského gymnázia byly v sobotu 9. listopadu 2019 odpoledne místem, kde 

se konal druhý bazar knih a deskových her, doplněný o předvánoční tržiště, přednášky, 

deskohraní a čtecí i čtenářský koutek. Akci pro návštěvníky připravil, jak již bylo uvedeno, 

Spolek pro Dvorek, začátek byl ve 13:00 hodin. 

Ti, co chtěli své knihy, deskové hry nebo vlastní výrobky prodávat, získali po 

předchozím zaregistrování se své prodejní místo, poplatek za místo byl dobrovolný a byl 

použit na úhradu nákladů na akci. Prodávat své knížky i výrobky mohly také děti. Ti, co své 

knihy chtěli darovat, je v sobotu mezi 10. a 14. hodinou mohli přivézt k zadnímu vchodu 

gymnázia v krabicích, ve kterých pak byly rozmístěny na chodbě v přízemí gymnázia, kde si 

je návštěvníci akce mohli prohlédnout a v případě svého zájmu zdarma odnést domů. Ti, co se 

rozhodli darovat své deskové hry, je mohli předat pořadatelům v prostoru knihovny gymnázia 

od 10:00 do 16:00 hodin, kde si vybrané hry mohli i zahrát. Takto získané hry dostane Spolek 

pro Dvorek, pořadatel „Deskohraní“, který je využije při svých dalších akcích.  

Novinkou bazaru bylo „Deskohraní a turnaj ve hře Sabotér“. Možnost zahrát si 

vybrané deskové hry měly nejen děti od osmi let, zahrát si mohli i dospělí. Od 15:00 hodin 

pak zájemce čekal „Turnaj ve hře Sabotér“ (kterému předcházelo vysvětlení pravidel). Vedle 

dospělých se turnaje mohly zúčastnit i děti, ty do deseti let musely mít ale doprovod rodičů. 

Startovné bylo dobrovolné, účastníci mohli získat pěkné ceny. 

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=702153&x=800&y=599&hash=7149fc351594ff5523091c8917f8a380&ratio=1
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Na akci nechyběly ani přednášky a čtenářský a čtecí koutek. Ve 14:00 hodin to byla 

přednáška „Kniha = přítelkyně pro každý okamžik“ – „nejméně 30 typů na knihy pro čtenářky 

i nečtenářky, zaměstnané i v domácnosti, mladé i zralé, měšťanky i venkovanky“. O současné 

české i světové, dobré i špatné beletrii pro dospělé čtenářky přednášela Dagmar Kučerová. 

V 15:00 hodin to byla přednáška „Island – průvodce a cestopis v jednom“ (jak do útlé knihy 

zahrnout vše podstatné, ale i humorné). Přednášela Blanka Hofmanová.  

Čtenářský koutek byl připraven pro ty, které jejich „čtenářská vášeň“ přepadla hned po 

získání nové knížky a chtěli se do ní začíst již v budově gymnázia. Připraveny tak pro ně byly 

sedací vaky. Čtecí koutek byl vytvořen pro malé děti, které ještě neumí číst a pro které bylo 

připraveno místo, kde jim od 14:00 hodin četli pohádky dospělí (nebo velké děti) každých 

30 minut. 

Nechyběl ani prodej kávy a občerstvení, které připravily studentky gymnázia. 

Dobrovolné vstupné bylo použito na úhradu nákladů.  

Zdroj: Spolek pro Dvorek Dvůr Králové nad Labem 

 

Domov sv. Josefa v Žirči 

Slavnostní bohoslužba s Requiem Adama Václava Michny 
Slavnostní bohoslužba u příležitosti dne „Vzpomínky na všechny věrné zemřelé“ 

se v kostele sv. Anny v Žirči uskutečnila v sobotu 2. listopadu od 15:30 hodin. 

Bohoslužbu  doprovodil  soubor La Bilancetta, který přednesl Requiem Adama Václava 

Michny. Mše svatá byla sloužena za Marcieje Kazińského, člena souboru La Bilancetta, a za 

všechny zemřelé, zúčastnil se jí i Michael Pospíšil, odborník na barokní hudbu a zakladatel 

skupiny Ritornello. 

Zdroj: Domov sv. Josefa v Žirči 

 

POČASÍ V NAŠEM MĚSTĚ 

Počasí v měsíci listopadu 
Minimální teploty se v měsíci listopadu pohybovaly v rozmezí od -5,4 °C (v pátek 

1. listopadu 2019) do +7,5 °C (v pondělí 4. listopadu 2019). Pro porovnání – minimální 

teploty v listopadu 2018 se pohybovaly od -9,9 °C do +7,6 °C. 

Maximální teploty dosahovaly v listopadu hodnoty od +1,5 °C (ve středu 13. listopadu 

2019) do +14,2 °C (v neděli 17. listopadu 2019). Ve středu 13. listopadu se v našem městě 

poprvé objevil sníh (i když s deštěm, takže roztával ještě před tím, než dopadl na zem). 

V Krkonoších a na Vysočině ale několik centimetrů sněhu zůstalo ležet i několik hodin. 

Neděle 17. listopadu se vyznačovala slunečným a na listopad poměrně teplým počasím, 

v pondělí 18. listopadu téměř celý den pršelo, ale v úterý již bylo opět slunečno. Teploty na 

toto roční období byly většinou nadprůměrné. Maximální teploty v listopadu 2018 se 

pohybovaly od -1,5 °C do +16,6 °C. 

Zdroj informací: meteostanice Gymnázia Dvůr Králové nad Labem 
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TEPLOTY V LISTOPADU 2019 

Datum Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota 

1. 11. 2019 - 5,4 °C + 1,2 °C   + 7,1 °C 

2. 11. 2019 + 2,8 °C + 4,3 °C   + 5,7 °C 

3. 11. 2019 + 5,5 °C + 8,2 °C + 10,6 °C 

4. 11. 2019 + 7,5 °C + 8,8 °C + 11,0 °C 

5. 11. 2019 + 2,3 °C + 6,3 °C   + 9,3 °C 

6. 11. 2019 + 0,7 °C + 4,6 °C   + 8,3 °C 

7. 11. 2019 + 1,3 °C + 5,3 °C + 12,4 °C 

8. 11. 2019 + 0,9 °C + 6,1 °C + 10,3 °C 

9. 11. 2019 + 3,0 °C + 5,6 °C   + 8,3 °C 

10. 11. 2019 - 1,0 °C + 2,8 °C   + 7,4 °C 

11. 11. 2019 - 1,9 °C + 1,2 °C   + 5,4 °C 

12. 11. 2019 - 0,1 °C + 2,8 °C   + 5,7 °C 

13. 11. 2019   0,0 °C + 0,5 °C   + 1,5 °C 

14. 11. 2019 - 1,0 °C + 1,9 °C   + 6,8 °C 

15. 11. 2019 - 1,6 °C + 6,4 °C + 10,0 °C 

16. 11. 2019 + 3,8 °C + 8,6 °C + 12,3 °C 

17. 11. 2019 + 4,3 °C + 9,1 °C + 14,2 °C 

18. 11. 2019 + 2,1 °C + 7,8 °C + 10,7 °C 

19. 11. 2019 + 1,0 °C + 4,2 °C   + 8,8 °C 

20. 11. 2019 + 4,7 °C + 7,4 °C + 10,0 °C 

21. 11. 2019 + 5,7 °C + 7,1 °C   + 9,2 °C 

22. 11. 2019 + 6,4 °C + 7,9 °C   + 9,4 °C 

23. 11. 2019 + 6,0 °C + 6,9 °C   + 7,6 °C 

24. 11. 2019 + 5,5 °C + 6,0 °C   + 6,3 °C 

25. 11. 2019 + 5,5 °C + 5,9 °C   + 6,3 °C 

26. 11. 2019 + 2,8 °C + 4,0 °C   + 5,6 °C 

27. 11. 2019 + 2,7 °C + 4,8 °C   + 6,6 °C 

28. 11. 2019 + 0,2 °C + 5,2 °C   + 9,2 °C 

29. 11. 2019 + 1,2 °C + 4,9 °C   + 6,7 °C 

30. 11. 2019 - 2,5 °C - 0,2 °C   + 2,6 °C 
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ZAJÍMAVOSTI Z DOMOVA 

„Den bez dluhů“ 
Smyslem akce „Den bez dluhů“ je upozornit na nebezpečí zadlužení, které je v naší republice 

poměrně vysoké. I když má naše země nejnižší míru nezaměstnanosti v Evropě, ztráta 

zaměstnání (především v některých krajích naší republiky) je nejčastějším spouštěcím 

mechanismem tohoto problému. Akce si klade za cíl připomenout Čechům, že problém 

splácení dluhů není možné odkládat na pozdější dobu, její součástí je tak i bezplatné 

poradenství a další projekty, jejichž cílem je zvýšení finanční gramotnosti široké veřejnosti.  

Pořadatelem již 8. ročníku je společnost KRUK Česká a Slovenská republika, která 

také čtvrtým rokem spolupracuje s Úřadem práce. Poradenské a osvětové akce probíhaly 

v průběhu celého měsíce listopadu, hlavní poradenské aktivity pak byly v letošním roce 

soustředěny na středu 20. listopadu. V  tento den poskytlo 15 kontaktních pracovišť Úřadu 

práce své prostory k umístění bezplatných poradenských stánků, kam se zájemci mohli přijít 

zdarma poradit s odborníky, jak řešit svoji obtížnou finanční situaci. Nejbližší poradenský 

stánek byl v našem kraji zájemcům k dispozici na Úřadu práce v Hradci Králové ve Wonkově 

ulici, k dispozici jim byl i „Dluhový pomocník“ (10 kroků, jak se dostat z dluhů). 

Zdroj: společnost KRUK Česká a Slovenská republika 

 

Nespokojenost školských zařízení s výší platů 
Jak již bylo uvedeno v kapitole Školství této kroniky, školské odbory vyhlásily na středu 

6. listopadu stávku, jejímž důvodem byla nízká výše platů. 

Zcela uzavřených zůstalo v naší zemi 1 221 škol, omezenou výuku mělo 2 743 škol. 

Rodiče si v těchto případech stěžovali, že se o stávce nedozvěděli dříve, tedy alespoň týden 

předem tak, aby si včas, hlavně u malých dětí, mohli zařídit jejich hlídání. Necelé tři tisíce 

škol pak stávce sice vyjádřilo podporu, samy se k ní ale uzavřením budovy nepřipojily.  

Průměrný hrubý plat učitelů činil v prvním pololetí letošního roku 37.235 Kč měsíčně. 

Proti stejnému období v loňském roce se tak zvýšil zhruba o 3.800 Kč (přibližně o 11,4 %). 

Nepedagogickým pracovníkům se plat ve stejném období zvýšil na 19.977 Kč. Meziročně si 

tak „polepšili“ o 1.360 Kč, tedy o 7,3 %. Vyplývá to z údajů Ministerstva školství ČR. 

Průměrná mzda v ČR přitom v prvním pololetí podle Českého statistického úřadu činila 

33.297 Kč (v prvním čtvrtletí letošního roku 32.466 Kč). 

Pro porovnání – průměrný plat pedagogů za celý rok 2018 byl 35.089 Kč, tedy asi 

o 6 % nižší než v letošním prvním pololetí. Nejnižší platy pobírali pedagogové v mateřských 

školách, kde z 99 % pracují ženy. Jejich průměrný plat byl 31.604 Kč. Plat učitelů ve vyšších 

odborných školách překročil 40 tisíc Kč měsíčně, ve středních školách byl plat vyučujících 

v průměru 39.756 Kč a průměrný výdělek učitelů základních škol činil 38.821 Kč. Na platy 

nepedagogických pracovníků, jako jsou například školníci, uklízečky nebo kuchařky, jde od 

ledna o 10 % více než v loňském roce, z toho 6 % zamířilo do tarifů, zbytek je určen na 

odměny. Podle ministerstva byl průměrný příjem těchto zaměstnanců 18.617 Kč. 

Odboráři však poukazovali a poukazují na to, že platy rostou i v jiných částech veřejné 

správy a příjmy pracovníků ve školství se od průměrné mzdy v celé republice vzdalují jen 

pomalu… V roce 2021 by měl průměrný plat činit více než 45.000 Kč, ke zvýšení platů by 
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mělo dojít i v dalších letech, výhledově (v krátké době) by se měly platy učitelů dostat na 

úroveň 130 % průměrné mzdy. 

Názory na to, o kolik by se měly platy pracovníků ve školství v roce 2019 i v letech 

následujících upravovat, vyvolaly bouřlivé polemiky nejen mezi Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy a školskými odbory, ale také mezi jednotlivými stranami v Parlamentu 

i v Senátu. 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR; Ministerstvo financí ČR a ČMSÚ 
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FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ A AKCÍ 

Listopad 2019 
Výstava „Sametová revoluce – 30 let svobody“ 
Na to, jak sametová revoluce probíhala v našem městě, zavzpomínali na vernisáži výstavy ve 

Staré radnici ve čtvrtek 14. listopadu 2019 i její přímí účastníci a zakladatelé zdejší OF 

Mgr. Vasil Biben (vlevo) a Jan Bém. Přítomné přivítala a úvodní slovo pronesla zastupující 

ředitelka královédvorského městského muzea Dana Humlová. 

 

 
Návštěvníci si mohli prohlédnout i dobové fotografie (např. z vystoupení jednotlivých aktérů 

z balkónu královédvorské radnice na náměstí T. G. Masaryka – na barevné fotografii ředitele 

zoo Ing. Josefa Vágnera, CSc.; na černobílých fotografiích Mgr. Vasila Bibena, 

Ing. Radomila Kačerovského, RNDr. Ondřeje Humla a p. Komárka). 
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Dobová fotograie ze shromáždění zaměstnanců královédvorských firem na náměstí 

T. G. Masaryka v listopadu 1989.  

 

 

 

 

Součástí výstavy byla také autentická uniforma člena tehdejší 

Veřejné bezpečnosti (VB) – řada z těchto členů se podílela 

i na listopadových „čistkách“ v Praze. 

 

 

 

 

 
Záběry z vernisáže výstavy.  
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„Připomínka 30. výročí sametové revoluce s položením květů“ 
V neděli 17. listopadu uspořádalo město Dvůr Králové nad Labem u památníku Odboje 

„Připomínku 30. výročí sametové revoluce s položením květů“. 

 

 
Vzpomínkovou akci zahájil starosta města Jan Jarolím, vedení města poté položilo květy 

k památníku Odboje (na snímku vlevo). S průběhem sametové revoluce v našem městě 

seznámil přítomné zástupce Junáku.  

 
Polistopadové obnovení Sokola v našem městě přiblížila vzdělavatelka TJ Sokol Pavlína 

Špatenková a celou akci zakončil hymnou Pěvecký sbor Záboj. Vedle položení květin 

k památníku nechybělo ani symbolické zapálení svíček připomínající dramatické události před 

třiceti léty.  
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Program „Škola podporující zdraví“ 
Program „Škola podporující zdraví“ sdružuje školy, které vedou žáky k tomu, že o své zdraví 

musí již od raného věku pečovat. Státní zdravotní ústav, jako garant, přijal do sítě tohoto 

programu v listopadu i Základní školu Podharť. 

 

 

Kalendáře na rok 2020 

 
Pro rok 2020 vydalo město Dvůr Králové nad Labem nástěnný kalendář a tři druhy kapesních 

kalendáříků. První je věnován 750. výročí první písemné zmínky o městě, na druhém je socha 

uhynulého nosorožce Sudána a třetí kalendářík propaguje nově otevřenou „Expozici 

textilního tisku“. 

Foto: 2x Městské informační centrum Dvůr Králové nad Labem 

  

https://www.dvurkralove.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=1295410&x=1844&y=1294&hash=ba4a4715870a2d9bb1aeb0c7299dd418&ratio=1
https://www.dvurkralove.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=1303577&x=4032&y=1908&hash=0ddbaeadd804a7c798f50a55292171c0&ratio=1
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Nová expozice textilního tisku 

Nová expozice, která dokumentuje vývoj textilního průmyslu a zejména textilního tisku nejen 

v České republice, byla v přízemí bývalé textilní školy na nábřeží Jiřího Wolkera otevřena 

v pátek 1. listopadu 2019. Původně měla být veřejnosti zpřístupněna již v měsíci říjnu, termín 

otevření byl ale z důvodu mimořádné události při celkové rekonstrukci budovy školy o měsíc 

odložen.  

 
 

 
 

V expozici jsou nainstalovány textilní stroje a další předměty převezené většinou ze zaniklého 

Muzea textilu v České Skalici. Mimo jiné zde návštěvníci najdou téměř 150 let starou 

perotinu, tiskařský stroj vážící několik tun (na snímku vpravo). 
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V expozici nechybí ani i tiskařské formy pro modrotisk, jeho ukázky, vzorkovnice firmy Sochor 

a další zajímavosti. 

 

Akce Domu dětí a mládeže Jednička 

„Uspávání strašidel“ 

 
Dopravní hřiště a zahrada Jedničky byly v sobotu 9. listopadu vpodvečer místy, kde na děti 

čekaly nejen magické bytosti a hrůzyplná strašidla, ale i další akce a zážitky. 
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Vzdělávací program „Já člověk“ 

 
Vzdělávacího programu se ve středu 13. listopadu zúčastnilo 19 dětí z MŠ Verdek. Čekalo je 

vážení, měření, nebo poslech srdce fonendoskopem. 

 

„Čertovská noc“ 

 
Hry, výroba čertíků, čertovská stezka přes peklo, setkání s čertem, Mikulášem a andělem, 

nadílka i „přespávačka“ v Jedničce, to vše na děti čekalo v pátek 29. listopadu 2019. 

 

„Adventní dílny“ 

 
Zdobení perníčků, výroba stáčených svíček ze včelího vosku, vánočních přání, andílků z korku 

a z papíru, stromečků z drátků, korálkových ozdobiček na stromeček atd., to bylo náplní 

„Adventních dílen“, které se v DDM Jednička pro děti z mateřských a základních škol konaly 

v úterý 26. a ve středu 27. listopadu a kterých se zúčastnilo více než 300 dětí.  

Foto: 8x archiv DDM Jednička   
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Na titulní straně kroniky událostí v měsíci listopadu 2019: Pohled na budovu Hankova domu 

směrem od stadionu. 

 

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

 
Příloha: Vernisáž výstavy „Sametová revoluce – 30 let svobody“ s podpisy Mgr. Vasila 

Bibena a Jana Béma. Vernisáž se uskutečnila ve čtvrtek 14. listopadu 2019 od 17:00 hodin ve 

výstavním sále Staré radnice, veřejnosti byla výstava přístupná od pátku 15. listopadu do 

neděle 8. prosince 2019. 
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Příloha 1 




