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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI 

Schůze rady města a zasedání zastupitelstva města – 

vybraná usnesení 
Rada města na své 36. schůzi ve středu 4. prosince 2019 mimo jiné: 

- souhlasila s udělením plné moci k zastupování při jednání ve věci pojistné 

události – požár střechy č. p. 40, nám. T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad 

Labem – společností SANACE PO, s. r. o., Trojická, Nové Město (Praha 2); 

- rozhodla o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na službu „Monitoring 

médií pro město Dvůr Králové nad Labem v období od 1. ledna do 31. prosince 2020“, 

kterým je společnost ANOPRESS IT, a. s., Prvního pluku 12a, Praha 8, za cenu 

43.560 Kč včetně DPH. 

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 36/2019“ 

 

Rada města na své 37. schůzi v pátek 13. prosince 2019: 

- souhlasila se snížením celkové ceny díla na akci „Dodávka školního nábytku pro nové 

odborné učebny a jejich zázemí v ZŠ Schulzovy sady ve Dvoře Králové nad Labem“ 

o 196.697,60 Kč včetně DPH na konečných 5.807.255,85 Kč včetně DPH, a to 

zejména z důvodu jednoduššího provedení odkládacích prostor u oken v místnostech 

ve druhém nadzemním podlaží nad tělocvičnou. V tomto smyslu proto schválila 

i dodatek kupní smlouvy číslo RISM/KUPN-2019/0835-D1 se společností KXN CZ, 

s. r. o., se sídlem Říčařova, Hradec Králové. 

Zdroj: výňatek z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 37/2019“ 

 

Rada města na své 38. schůzi ve středu 18. prosince 2019: 

- souhlasila s bezúplatným převodem speciálního požárního automobilu T 815 CAS 

(RZ TU 87-95) od HZS Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, v pořizovací 

hodnotě 2.919.141 Kč; 

- vzala na vědomí výši kompenzace 3.554.000 Kč pro rok 2020 k zajištění městské 

autobusové dopravy ve Dvoře Králové nad Labem společností ARRIVA VÝCHODNÍ 

ČECHY, a. s., se sídlem Na Ostrově, Chrudim; 

- rozhodla na základě doporučení hodnoticí komise o výběru nejvhodnější nabídky na 

veřejnou zakázku „Podpora domácího kompostování ve Dvoře Králové nad Labem“ 

a rozhodla, že nejvhodnější je nabídka společnosti Lestav, spol. s r. o., Žirecká, Dvůr 

Králové nad Labem, s nabídkovou cenou 780.580 Kč bez DPH, tj. 944.502 Kč včetně 

DPH, na nákup 300 ks kompostérů; 2. místo obsadila nabídka společnosti Pavelka 

PKP, s. r. o., Husova, Dvůr Králové nad Labem, s nabídkovou cenou 802.400 Kč bez 

DPH, tj. 970.904 Kč včetně DPH; 3. místo nabídka společnosti Stavhaus, s. r. o., 

náměstí Odboje, Dvůr Králové nad Labem, s nabídkovou cenou 807.800 Kč bez DPH, 

tj. 977.438 Kč včetně DPH;  

- schválila zpoplatněné služby svozu a zajištění využití bioodpadu, kdy přihlášení 

účastníci projektu budou v roce 2020 přispívat na projekt částkou 300 Kč za rok za 

nádobu o objemu 140 l; 500 Kč za nádobu o objemu 240 l a 1.600 Kč za nádobu 

o objemu 770 l, se splatností do 31. března 2020 u stávajících smluv, případně do 
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15 dnů od podpisu smlouvy o výpůjčce (nádoby budou poskytovány do vyčerpání 

zásob); 

- schválila vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 17/2019 „Sazebník úhrad 

za poskytování informací v roce 2020“; 

- souhlasila se snížením nájmu vodohospodářského majetku na částku 

12.400.000 Kč/rok bez DPH, tj. 15.004.000 Kč/rok včetně DPH, pro Městské 

vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., nám. Denisovo, Dvůr 

Králové nad Labem; 

- vzala na vědomí žádost obyvatel města o prodloužení vodovodního řadu v Městské 

Podstráni ve Dvoře Králové nad Labem, ze dne 20. listopadu 2019, ale nesouhlasila se 

spolufinancováním; 

- souhlasila s navýšením ceny díla s firmou Řemeslné stavby, s. r. o., Trotinka, Miletín, 

na akci „Obnova vnějšího pláště hlavní budovy Hankova domu č. p. 299 ve Dvoře 

Králové nad Labem – jižní průčelí“ o 38.645,96 Kč včetně DPH na celkovou cenu díla 

6.433.771,99 Kč včetně DPH z důvodu kompletního zrestaurování všech prvků 

štukové výzdoby, souhlasila i s prodloužením termínu dokončení prací do 

17. listopadu 2019; 

- zrušila usnesení ze dne 26. června 2019, kterým byla stanovena délka rekreačního 

bazénu na Tyršově koupališti, materiálové provedení, doplnění technologie úpravny 

vody a typy a umístění atrakcí a rozhodla o délce 33 m rekreačního bazénu 

v provedení samostatné nerezové vany, dále o doplnění technologie úpravny vody pro 

hygienické zabezpečení o ÚV lampy; 

- souhlasila se zvýšením celkové ceny díla „Dvůr Králové nad Labem – Úprava 

křižovatky v ulici Nedbalova“ se společností Pavel Bořek – STAVEBNÍ FIRMA, 

Poděbradova, Dvůr Králové nad Labem, o částku 133.786,45 Kč bez DPH, 

tj. 161.881,60 Kč včetně DPH, na částku 4.501.765,83 Kč bez DPH, tj. 

5.447.136,64 Kč včetně DPH, zejména z důvodu zvětšení rozsahu prací v ulici 

Antonína Wagnera; 

- schválila „Ceník prací a služeb Technických služeb města Dvora Králové nad Labem“ 

s platností od 1. ledna 2020; 

- schválila „Dopravně provozní řád autobusového nádraží Dvůr Králové nad Labem“ 

i ceny za užívání odjezdových a příjezdových stání na autobusovém nádraží ve Dvoře 

Králové nad Labem; 

- schválila zřízení úplatné služebnosti se společností Česká telekomunikační 

infrastruktura, a. s., se sídlem Olšanská, Praha 3 (zastoupené na základě plné moci 

společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a. s., se sídlem U Záběhlického zámku, 

Praha 10) na částech pozemkových parcel č. 2311/89; č. 3771/1 a č. 3774/2, všechny 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, a to v rozsahu dle geometrického plánu  

č. 5040-133/2019, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 37.894 Kč bez DPH, 

tj. 45.851,74 Kč včetně DPH;  

- souhlasila se zřízením úplatného věcného břemene služebnosti pro inženýrské sítě 

č. B 640 032 150 19 (ES OEMM/BUDO-2019/1108) na části pozemkové parcely 

č. 311/15 v k. ú. Sylvárov za jednorázovou finanční úhradu ve výši 10.000 Kč bez 

DPH, tj. 12.100 Kč včetně DPH, se Správou železniční dopravní cesty, státní 
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organizací, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná, ve prospěch města Dvůr 

Králové nad Labem; 

- souhlasila se zřízením úplatného věcného břemene se společností České dráhy, a. s., se 

sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody, na částech pozemkových parcel č. 311/21 

a č. 311/26, obě v k. ú. Sylvárov, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 21.000 Kč 

bez DPH, tj. 25.410 Kč včetně DPH, ve prospěch města Dvůr Králové nad Labem; 

- souhlasila s pronájmem datových okruhů optické metropolitní sítě Martinu Frýzlovi za 

cenu 9.119 Kč včetně DPH/rok; 

- souhlasila s pronájmem datových okruhů optické metropolitní sítě společnosti Itself, 

s. r. o., za cenu 76.387 Kč včetně DPH/rok; 

- souhlasila s ukončením poskytování veřejně dostupných služeb elektronických 

komunikací Střední škole informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem; 

- souhlasila s připojením k Centrálnímu místu služeb prostřednictvím Komunikační 

infrastruktury veřejné správy v rámci centrálního zadávání Ministerstva vnitra České 

republiky; 

- souhlasila s navýšením celkové ceny díla „Metropolitní síť Dvůr Králové nad Labem, 

etapa 2019“ o 77.048 Kč včetně DPH na konečných 1.525.962 Kč včetně DPH 

z důvodu zhotovení víceprací; 

- schválila poskytnutí finančního daru ve výši 4.000 Kč Senior domu Beránek, s. r. o., 

nám. T. G. Masaryka, Úpice; 

- vyhlásila dotační program pro rok 2020 na podporu služeb souvisejících se sociální 

oblastí; 

- vyhlásila dotační program pro rok 2020 na podporu tělovýchovy a sportu; 

- rozhodla o výběru dodavatele, kterým je Česká pošta, s. p., Politických vězňů, Praha 

1, na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu „Roznášková služba Novin 

královédvorské radnice na rok 2020“, za cenu dle aktuálního ceníku České pošty, s. p. 

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 38/2019“ 

 

Zastupitelstvo města na svém 9. zasedání v úterý 10. prosince 2019 mimo jiné: 

- schválilo peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy 

ZM (členům výborů) za každé jednání v roce 2019 ve výši 100 Kč a 150 Kč 

předsedům výborů; 

- schválilo obecně závaznou vyhlášku města Dvůr Králové nad Labem č. 2/2019 

„O místním poplatku ze psů“, a to s účinností od 1. ledna 2020;  

- schválilo i obecně závaznou vyhlášku města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2019 

„O místním poplatku z pobytu“, a to s účinností od 1. ledna 2020; 

- schválilo obecně závaznou vyhlášku města č. 4/2019 „O místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství“, s účinností od 1. ledna 2020; 

- vydalo obecně závaznou vyhlášku města Dvůr Králové nad Labem č. 5/2019 

„O poplatku za komunální odpad“, s účinností od 1. ledna 2020; 

- schválilo cenu vodného pro rok 2020 ve výši 28,60 Kč/m
3
 bez DPH, tj. 32,89 Kč/m

3
 

včetně DPH, a cenu stočného pro rok 2020 ve výši 50,80 Kč/m³ bez DPH, tj. 

58,42 Kč/m
3
 včetně DPH; 
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- rozhodlo o odstoupení města Dvůr Králové nad Labem od Smlouvy o budoucí A) 

kupní smlouvě, B) o zřízení práva z věcného břemene, ze dne 14. prosince 2007 

č. ES 764/2007 včetně Dodatku č. 1) k této smlouvě ze dne 1. prosince 2009 

č. RIM/DODS-2009/2111, uzavřené s Martinem Antonínem; 

- souhlasilo s bezúplatným nabytím stavebních objektů na pozemkových parcelách 

v k. ú. Žireč Městys, SO 04.2 Rekultivace zemníku – na pozemkové parcele č. 504/1; 

SO 05.3 Obnova odvodnění v místě zemníku – na pozemkové parcele č. 504/1; 

SO 05.4 Obnova odvodnění na pozemku 523/1 – na pozemkové parcele č. 523/1; 

SO 06.4 Náhradní výsadba na pozemku města Dvůr Králové nad Labem – na 

pozemkové parcele č. 504/1, které budou vybudovány v rámci stavby 

protipovodňového opatření s názvem „SN Žireč“, od Povodí Labe, státního podniku, 

se sídlem Slezské Předměstí, Hradec Králové; 

- souhlasilo s odkoupením části pozemkové parcely č. 3519/8 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, za cenu stanovenou znaleckým posudkem, od Královéhradeckého kraje, se 

sídlem Pivovarské náměstí, Hradec Králové; 

- schválilo darování částí pozemkové parcely č. 4112, které jsou dle geometrického 

plánu č. 4757-84/2017 označeny jako díl „h“ o výměře 18 m
2
, díl „a“ o výměře 

113 m
2
; části pozemkové parcely č. 4113, která je dle geometrického plánu  

č. 4757-84/2017 označena jako díl „b“ o výměře 67 m
2
; částí pozemkové parcely 

č. 4110, které jsou dle geometrického plánu č. 4757-84/2017 označeny jako díl „q“ 

o výměře 4 m
2
, díl „l“ o výměře 108 m

2
; části pozemkové parcely č. 4111, která je dle 

geometrického plánu č. 4757-84/2017 označena jako díl „g“ o výměře 1 m
2
; částí 

pozemkové parcely č. 4109, které jsou dle geometrického plánu č. 4757-84/2017 

označeny jako díl „p“ o výměře 3 m
2
, díl „s“ o výměře 3 m

2
, díl „v“ o výměře 69 m

2
; 

části pozemkové parcely č. 4100, která je dle geometrického plánu č. 4757-84/2017 

označena jako díl „k2“ o výměře 13 m
2
; části pozemkové parcely č. 4099/1, která je 

dle geometrického plánu č. 4757-84/2017 označena jako díl „q2“ o výměře 247 m
2
; 

částí pozemkové parcely č. 4105, které jsou dle geometrického plánu č. 4757-84/2017 

označeny jako díl „i1“ o výměře 23 m
2
 a díl „l1“ o výměře 87 m

2
; části pozemkové 

parcely č. 4103, která je dle geometrického plánu č. 4757-84/2017 označena jako díl 

„x1“ o výměře 56 m
2
 a části pozemkové parcely č. 4101, která je dle geometrického 

plánu č. 4757-84/2017 označena jako díl „i2“ o výměře 81 m
2
, všechny v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem pod stávající komunikací, do vlastnictví Královéhradeckého kraje; 

- souhlasilo s prodejem části pozemkové parcely č. 3067/5 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, za dohodnutou kupní cenu ve výši 2.000 Kč společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 

se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická; 

- ukončilo k datu 10. prosince 2019 platnost usnesení č. 167c)2007 – 6. Zastupitelstvo 

města Dvůr Králové nad Labem ze dne 14. června 2007, kterým byl zmocněn 

Ing. Dušan Sedláček k zastupování města jako vlastníka honebních pozemků 

v honebních společenstvech, v nichž je město členem, a k datu 11. prosince 2019 

zmocnilo Ondřeje Rapáče, DiS., k zastupování města v těchto honebních 

společnostech, a to v rozsahu daném rozhodnutím rady města nebo zastupitelstva 

města (při věcech daných a vyplývajících ze zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve 

znění pozdějších předpisů); 

- schválilo prodej částí pozemkové parcely č. 132/1 o celkové výměře 502 m
2
 

v k. ú. Lanžov, které jsou dle geometrického plánu č. 285-2093/2019 označené jako 
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nově vzniklá pozemková parcela č. 132/6 o výměře 474 m
2
 a nově vzniklá stavební 

parcela č. 215 o výměře 28 m
2
, obě v k. ú. Lanžov, za kupní cenu 200 Kč/m

2
, tj. za 

celkovou kupní cenu 100.400 Kč, Vodovodům a kanalizacím Hradec Králové, a. s., 

Víta Nejedlého, Hradec Králové; 

- schválilo prodej pozemkové parcely č. 117/1 o výměře 424 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové 

nad Labem za kupní cenu 200 Kč/m
2
, tj. za celkovou kupní cenu 84.800 Kč, 

Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 2266, 2267 Dukelská 2266 a zřízení 

bezúplatné služebnosti inženýrských sítí na částech pozemkové parcely č. 117/1 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem v rozsahu dle geometrického plánu č. 5055-469/2019 

ve prospěch města Dvůr Králové nad Labem; 

- schválilo bezúplatný převod 42% spoluvlastnického podílu na bytových jednotkách 

č. 11–13; 21–23 a 31–33 v č. p. 2956 Štefánikova ulice, Dvůr Králové nad Labem, 

současným vlastníkům zbývajícího 58% podílu, a to včetně spoluvlastnického podílu 

na společných částech a stavebním pozemku č. 5134, k. ú. Dvůr Králové nad Labem; 

- schválilo bezúplatný převod 42% spoluvlastnického podílu na bytových jednotkách 

č. 11–13; 21–24 a 31–34 v č. p. 2957, Štefánikova ulice, Dvůr Králové nad Labem, 

současným vlastníkům zbývajícího 58% podílu, a to včetně spoluvlastnického podílu 

na společných částech a stavebním pozemku č. 5135, k. ú. Dvůr Králové nad Labem; 

- schválilo rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2019 včetně změn v rámci jednotlivých 

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

schválený rozpočet na rok 2019 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze 

strany Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 

o na straně příjmů rozpočet snížilo o  48.063.983,99 Kč; 

o na straně výdajů jej snížilo o     5.452.712,30 Kč; 

o ve financování upravilo o   42.611.271,69 Kč. 

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2019: 

o na straně příjmů     433.561.351,96 Kč; 

o na straně výdajů     571.093.911,86 Kč; 

o financování     137.532.559,90 Kč. 

Uvedený celkový schodek rozpočtu města na rok 2019, po této úpravě v souhrnné výši 

137.532.559,90 Kč, je pokryt zůstatkem finančních prostředků z minulých let a také 

smlouvami o kontokorentním úvěru v souhrnné výši úvěrového limitu 

100 milionů Kč; 

- schválilo „Střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na období let 

2021 až 2022“ nahrazující dosavadní „Střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr 

Králové nad Labem na období let 2020 až 2021“.  

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

 

Nové obecně závazné vyhlášky 

Zastupitelé na svém zasedání schválili s účinností od 1. ledna 2020 obecně závaznou vyhlášku 

č. 2/2019 „O místním poplatku ze psů“; č. 3/2019 „O místním poplatku z pobytu“; č. 4/2019 

„O místním poplatku za užívání veřejného prostranství“ a č. 5/2019 „O poplatku za 

komunální odpad“ (bližší informace o jednotlivých vyhláškách viz městská kronika, měsíc 

leden 2020).  

Zdroj: ZM Dvůr Králové nad Labem č. 9/2019  
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Dotační programy na podporu tělovýchovy a sportu 
Také v letošním roce schválila rada města (na svém zasedání ve středu 18. prosince 2019) 

vyhlášení dotačního programu na podporu tělovýchovy a sportu v roce 2020 (ve kterém jsou 

vypsány hned tři oblasti podpory). Konkrétně se jedná: 

A) o podporu dlouhodobé činnosti sportovních oddílů na území města – kde lze finanční 

podporu využít např. na pokrytí části nákladů spojených s úhradou nájemného, energií, 

cestovného, startovné, nákladů na rozhodčí, na zdravotní zajištění zápasů, na sportovní 

vybavení neinvestiční povahy apod. 

B) o podporu sportovních akcí pořádaných ve Dvoře Králové nad Labem – v tomto 

programu může každý sportovní oddíl případně pořadatel podat pouze jednu žádost 

o podporu. Pokud v daném roce organizuje více sportovních akcí (sérii turnajů), musí být 

k žádosti připojena příloha s rozpočtem na každou akci zvlášť, na formuláři žádosti pak 

žadatel vypíše rozpočet souhrnně. Jeden sportovní oddíl (druh sportu) pak může získat 

maximálně 50.000 Kč bez ohledu na počet pořádaných akcí. Z dotace lze hradit např. 

nájemné, náklady na rozhodčí, na propagaci nebo na věcné ceny pro účastníky. 

C) o podporu sportovních aktivit jednotlivců – sportovců (fyzických osob) – na jejich 

sportovní přípravu a reprezentaci města. 

Doba podávání žádostí byla stanovena od pondělí 20. ledna až do pátku 7. února 2020, 

přičemž programy a podmínky pro podávání žádostí byly zveřejněny po dobu 30 dnů před 

začátkem tohoto termínu. Žadatelé mohli také využít konzultace na odboru školství, kultury 

a sociálních věcí, kde jim pracovníci poradili, jak mají při podávání svých žádostí postupovat.  

V rozpočtu města bylo na tyto tři projekty vyčleněno 6 milionů Kč. 

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

 

Dotační program na podporu služeb souvisejících se sociální 

oblastí  
Dalším z programů vyhlášených radou města pro rok 2020 je program na podporu služeb 

souvisejících se sociální oblastí. Jeho účelem je podpora činnosti organizací zaměřených na 

volnočasové aktivity, na pomoc a integraci zdravotně postižených osob, na pomoc seniorům, 

rodinám s dětmi nebo osobám v tíživé životní situaci. 

Podpora je poskytována např. na pokrytí části nákladů spojených s úhradou energií, 

kancelářských potřeb, pohonných hmot, na nájemné, na propagaci příslušné činnosti, na 

vstupné, na poštovní služby, vzdělávání, na mzdové náklady nebo na pojištění dobrovolníků. 

Termín pro podávání žádostí u tohoto projektu je stejný jako u programů na podporu 

tělovýchovy a sportu. V rozpočtu města bylo na tento projekt vyčleněno 250 tisíc Kč. 

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

 

Byla dokončena rekonstrukce další části fasády Hankova domu  
Také v letošním roce pokračovaly práce na rekonstrukci fasády Hankova domu, které provádí 

společnost Řemeslné stavby, s. r. o., Miletín. Jak uvedl vedoucí odboru rozvoje, investic 

a správy majetku Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem Ctirad Pokorný, konkrétně byly 

v této další etapě provedeny následující práce: „Z jižní fasády pracovníci odstranili svrchní 

neprodyšný akrylátový nátěr a cementové omítky, které překrývaly původní omítky a plastické 

prvky štukové výzdoby. Po podrobném restaurátorském průzkumu pak byly původní omítky, 

štuková výzdoba a další plastické prvky výzdoby restaurovány, stejně jako původní kamenické 
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prvky fasády, tedy podokenní parapety. Novodobé výplně otvorů krajních dílů jižního průčelí 

a západního dílu následně řemeslníci nahradili replikami původních truhlářských prvků.“  

Náklady na tuto (nyní již ukončenou část rekonstrukce) se včetně DPH pohybují 

v částce vyšší než 6,5 milionu Kč. Částečně je pokryje dotace Ministerstva kultury ČR, která 

měla být původně ve výši 1,5 milionu Kč, nakonec však město z příslušného dotačního 

programu získalo dotaci ve výši 2 miliony Kč, zbylou část nákladů pak město uhradí ze svého 

rozpočtu. 

Budova Hankova domu je jako významná historická stavba zařazena na seznam našich 

nemovitých kulturních památek. V současné době již byla zrekonstruována střecha, vstupní 

portik a fasáda na východní a jižní straně. Od roku 2014 město za rekonstrukční práce 

uhradilo více než 20 milionů Kč (na část těchto prostředků pak čerpalo dotace z Ministerstva 

kultury ČR). Rekonstrukční práce jsou však naprosto nezbytné, neboť původně provedené 

stavební úpravy budovu Hankova domu sice zakonzervovaly, ale neprospěly jí. Výhledově by 

rekonstrukčními pracemi měla projít fasáda celého Hankova domu – příslušná projektová 

dokumentace se nyní zpracovává, s realizací stavebních prací se pak počítá v horizontu 

několika let. 

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

 

Nové tarify v městské autobusové dopravě 
Od neděle 15. prosince 2019 začal platit nový jízdní řád a s touto změnou došlo i ke změně 

tarifních podmínek v královédvorské městské autobusové dopravě. Tu způsobil nový ceník 

jízdného IREDO, který v říjnu letošního roku schválila rada Královéhradeckého kraje. 

Cestující tak nově při platbě v hotovosti hradí za obyčejné jízdné namísto dosavadních 

deseti korun 12 Kč, poloviční jízdné nově činí 6 Kč a děti od šesti do osmnácti let, žáci 

a studenti od osmnácti do dvaceti šesti let a senioři nad šedesát pět let hradí 3 Kč.  

Pokud cestující hradí jízdenku prostřednictvím elektronické peněženky, činí základní 

jízdné tak jako dříve 10 Kč, poloviční jízdné stojí 5 Kč a děti do osmnácti let, studenti od 

osmnácti do dvaceti šesti let a cestující nad šedesát pět let zaplatí 2,50 Kč. 

Bezplatně pak i nadále mohou městskou dopravou cestovat děti do šesti let, občané 

nad sedmdesát let a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P včetně svého průvodce nebo psa. 

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

 

Speciální nádoby na oleje a rostlinné tuky 
Od pátku 20. prosince 2019 byly na vybraných stanovištích (kde jsou v současné době 

umístěny i kontejnery na tříděný odpad) rozmístěny speciální nádoby na sběr rostlinných 

olejů a tuků. 

Doposud Královédvoráci museli tento druh odpadu odevzdávat pouze ve sběrném 

dvoře, nyní mají k dispozici dvacet nádob o objemu 240 litrů, a to v Macharově ulici; na 

křižovatce ulic Mánesova a nábřeží Benešovo; na křižovatce ulic Josefa Suka a Rybova; 

v ulici Elišky Krásnohorské; v ulici Karolíny Světlé; na křižovatce ulic Slunečná a Okružní; 

v Máchově ulici; v Alešově ulici; v ulici Spojených národů; v ulici 17. listopadu; v Kollárově 

ulici; na Žižkově; na křižovatce ulic Libušina a Čechova; v Husově ulici; na křižovatce ulic 

Raisova a Vančurova; na sídlišti Dukelská; v Žirči; ve Zboží; v Lipnici a ve Verdeku. Dva 

dvousetlitrové kontejnery budou sloužit k separaci olejů a tuků také ve sběrném dvoře. 
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Do speciálních popelnic nepatří motorové oleje ani živočišné tuky (lůj nebo sádlo). 

Použité jedlé oleje a tuky (které se následně hodí např. pro výrobu biopaliv nebo maziv, 

případně je mohou zpracovat také bioplynové stanice) je nutné vyhazovat v neporušených 

uzavíratelných plastových obalech, nejlépe v PET láhvích. 

Město instalací těchto nádob tak v předstihu plní svoji povinnost, kterou mu 

s účinností od 1. ledna 2020 nově ukládá vyhláška č. 210/2018 Sb.  

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

 

V prosinci vyšlo další Vlastivědné čtení o Královédvorsku 

V dalším čísle Vlastivědného čtení o Královédvorsku našli čtenáři například první díl seriálu 

„O starých cestách na Královédvorsku“, články „Manželská rozepře před 340 lety“, „Na 

Zvičině stál větrný mlýn“, „Ještě k R. A. Dvorskému“, „Poklad z kufru“, „Česká menšina 

v Kuksu od konce 19. století do roku 1938“, „Boží muka v Kuksu ze Šporkovy doby“, „Sto 

let od schválení 1. knihovnického zákona“, „Vzpomínky na podnik Strojtex“, „Řekové mezi 

námi – 70 let řecké menšiny na Královédvorsku“, „Příběhy kapliček a křížků na Zvičině“ 

nebo „Královédvorská country skupina Wostruha oslavila své 50. narozeniny“. 

Cena Vlastivědného čtení je 50 Kč a zájemci si je mohli zakoupit v městském 

informačním centru na náměstí T. G. Masaryka, v městské knihovně Slavoj a v městském 

muzeu.  

Zdroj: město Dvůr Králové nad Labem 

 

Výběrové řízení na provozovatele trhů v roce 2020 
Město zveřejnilo podmínky pro výběr pořadatele pravidelných prodejních trhů na 

královédvorském náměstí T. G. Masaryka. Trhy by se i v roce 2020 měly konat jednou týdně 

– ve středu nebo dle dohody – a to v čase od 6:00 do 17:00 hodin s tím, že minimálně 30 % 

stánkového zboží by měl tvořit tzv. farmářský sortiment. Zájemci o provozování trhů mohli 

své nabídky posílat do pondělí 6. ledna 2020. 

Zdroj: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor všeobecné vnitřní správy 

 

Společenská kronika 

Noví občánci  

V měsíci prosinci 2019 se narodilo deset nových občánků našeho města – pět holčiček a pět 

chlapců. 

Zemřelí 

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

osm královédvorských občanů (dvě ženy a šest mužů). 

Jubilea 

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

s gratulací a s květinou třicet dva občanů.  

Sňatky 

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

V tomto měsíci oslavilo šest párů stříbrnou, čtyři páry zlatou a čtyři páry dokonce 

diamantovou svatbu. 
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Vítání občánků 

Ve Staré radnici bylo v prosinci slavnostně přivítáno sedmnáct novorozených občánků našeho 

města – šest holčiček a jedenáct chlapců. 

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

 

Městská policie Dvůr Králové nad Labem 
Zásahy městských strážníků 

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

136 případů. 

 

Druh zásahu  prosinec 2019 

BESIP přestupky 100 

Dopravní nehoda  1 

Nařízení města (přestupek) 2 

Veřejný pořádek (přestupek)  4 

Majetek (přestupek) 5 

Ztráty a nálezy 5 

Odchyt zvířete (opatření)  5 

Doručení písemnosti (šetření)  7 

Pomoc v nouzi 3 

Trestný čin 3 

Pokuty v blokovém řízení 23 

Na místě nezaplacených blokových pokut 8 

Domluva  67 

Předáno na Policii ČR  2 

Předáno na správní odbor MěÚ 27 

 

Zhodnocení roku 2019 
Městská policie Dvůr Králové nad Labem (dále MPDK) zveřejnila také statistiky své činnosti 

za celý rok 2019. V porovnání s rokem 2018 strážníci zaznamenali především výrazný nárůst 

přestupků v oblasti bezpečnosti silničního provozu, a to z 816 na 1 400 případů, tedy více než 

o 70 %. Cílem jejich činnosti je zabránit i ničení majetku města – typickým příkladem je stání 

vozidel na chodnících nebo na zeleni. Tyto přestupky zaznamenali strážníci v rámci své 

hlídkové činnosti nebo je řešili na základě zvýšeného počtu oznámení královédvorských 

občanů. 

Od loňského roku má MPDK naplněný stav strážníků, takže bylo možné přistoupit 

i k organizačním změnám a k posílení hlídkové činnosti se zaměřením právě na bezpečnost 

silničního provozu. Strážníci častěji ve vybraných lokalitách měřili dodržování předepsané 

rychlosti i ručně a také v těchto případech zaznamenali více přestupků (vzrůst ze 119 na 

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=717432&x=250&y=250&hash=3bf529b2ae86b5be89e79202ff695b73&ratio=1
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148 případů). Řešili také více majetkových přestupků (nárůst z 85 na 90 případů), především 

se jednalo o drobné krádeže a poškozování cizího majetku. 

Velkým pomocníkem při zajišťování bezpečnosti a pořádku ve městě byl městský 

kamerový dohlížecí systém, jak sdělil ředitel městské policie Jan Šípek: „Využíváme ho 

denně. Jednak působí preventivně v rámci dohledu nad bezpečností v monitorovaných 

lokalitách, jednak díky záznamům poskytuje důkazní materiál pro řešení případného 

protiprávního jednání. Zároveň mohou záznamy pomoci Policii ČR při odhalování trestné 

činnosti, protože právě policistům při podezření na spáchání trestného činu naše zjištění 

předáváme“. 

Od loňského roku mohou strážníci opět řešit přestupky pouze domluvou, což využili 

v 630 případech. Přesto v roce 2019 vybrala MPDK na pokutách více než 334 tisíc Kč, což je 

o 37 % více než v roce 2018.  

S ohledem na vyšší počet zaznamenaných přestupků v dopravě plánuje MPDK v roce 

2020 i nadále zachovat zesílenou hlídkovou činnost. Dále v průběhu roku, ve spolupráci 

s odborem rozvoje, investic a správy majetku městského úřadu a s využitím příslušného 

dotačního titulu, je plánováno zakoupení dalších informativních měřičů rychlosti, které budou 

následně umístěny ve vybraných lokalitách města. Díky tomu strážníci získají informace 

o aktuální situaci v dopravě ve Dvoře Králové nad Labem a budou se tak moci v rámci 

prevence zaměřit přímo na problematická místa. 

V roce 2020 bude také pokračovat úspěšná spolupráce MPDK s Policií ČR. Hlídky 

policistů a strážníků vzájemně spolupracují např. při hlídkové činnosti, poskytují si pomoc při 

řešení složitějších zákroků (v loňském roce strážníci na žádost Policie ČR zasahovali ve 

176 případech), společně zajišťují bezpečnost na sportovních a společenských akcích ve 

městě atd.  

 

Statistika zásahů strážníků Městské policie Dvůr Králové nad Labem za celý rok 2019: 

Druh zásahu Statistika za rok 2019 

BESIP přestupky 1 400 

Ostatní přestupky na úseku dopravy 4 

Překročení nejvyšší povolené rychlosti 148 

Dopravní nehoda 6 

Nařízení města (přestupek) 11  

Výzva (předvolání) 5 

Obecně závazná vyhláška (přestupek)  13 

OZV o volném pohybu psů 23 

Občanské soužití (přestupek)  29 

Veřejný pořádek (přestupek)  43 

Majetek (přestupek)  90 

Občansko-právní spor 1 

Ztráty a nálezy 44 

Poskytování údajů (evidence) 1 

Životní prostředí 8 

Prevence (opatření a úkony) 8 
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Druh zásahu Statistika za rok 2019 

Přestupek – nezletilý/mladistvý 1 

Odchyt zvířete (opatření) 66 

Doručení písemnosti (šetření) 56 

Pomoc v nouzi 4 

Stížnosti 4 

Předvedení (Policie ČR) 1 

Předvedení (MPDK) 2 

Poskytování informací z MKDS 3 

Převoz na záchytnou stanici 4 

Součinnost s PČR, MěÚ, OS, OVS 19 

Trestný čin 24 

Celkem: 2 018 

    

Pokuty v blokovém řízení  666  

Na místě nezaplacených blok. pokut  104 

Napomenutí příkazem na místě 13 

Domluva  630  

Předáno přestupkové komisi  1  

Předáno Policii ČR  18 

Předáno na správní odbor MěÚ  134 

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem 

 

Technické služby města Dvora Králové nad Labem 
Úpravy v Erbenově ulici 
Technické služby zrealizovaly v prosinci opravu chodníku v Erbenově ulici – 

původní povrch zde byl nahrazen novou zámkovou dlažbou – v rámci které došlo i k obnově 

veřejného osvětlení včetně výměny podzemního kabelu. 

Zdroj: Technické služby města Dvora Králové nad Labem 

 

Lesy města Dvůr Králové nad Labem 

Lesy města hodnotily svoji činnost v roce 2019  
Společnost Lesy města Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., spravuje od roku 

2009 městský lesní a rybniční majetek, který zahrnuje 2 257,27 ha lesů 

a 14,83 ha rybníků.  
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V roce 2019 dělníci zasadili 151 tisíc sazenic, což je více než dvojnásobně více než 

v roce předcházejícím (kdy bylo zasazeno 68 tisíc sazenic). Konkrétně se jednalo o 60 tisíc 

sazenic buků, 41 tisíc sazenic borovice, 16 tisíc sazenic douglasky, 15 tisíc sazenic dubu 

červeného, 10 tisíc sazenic smrku a 9 tisíc sazenic dubů. Z těchto údajů vyplývá, že masivní 

sázení smrku již ustoupilo a nyní se zakládají smíšené a odolné porosty, které lépe odolávají 

suchu, větrnému počasí i kůrovcové kalamitě.  

Jako ochranu před zvěří dělníci dokončili asi 8 km oplocení, bylo také zahájeno 

naorávání zeminy u Lanžova, jehož cílem je maximální podpora přirozené obnovy lesního 

porostu. Tyto práce ale narušilo počasí, takže kvůli příliš podmáčenému terénu budou práce 

pokračovat, až to opět podmínky dovolí. 

Těžba dřeva, která téměř trojnásobně přesáhla roční plán, byla ovlivněna zejména 

likvidací stromů napadených kůrovcem. Během roku 2019 tak bylo vytěženo 55 896 m
3
 dřeva 

(oproti 33 630 m
3
 v roce 2018). Z důvodu vyšší těžby došlo k nadměrnému zatížení 

a poškození lesních cest, které se lesníci chystají opravit až po skončení těžby v příslušných 

lokalitách. Dokud totiž bude takto rozsáhlá těžba dřeva pokračovat, bylo by neúčelné 

a především nehospodárné investovat do opravy poškozených lesních cest velké finanční 

prostředky. 

Zdroj: Lesy města Dvůr Králové nad Labem, s. r. o. 

 

KULTURA VE MĚSTĚ 

Městské kulturní zařízení Hankův dům 
„Věneček“ 
Slavnostní zakončení tanečních kurzů pro mladé se v sále Hankova domu 

konalo v pátek 6. a v sobotu 7. prosince 2019 od 19:00 hodin. Vstupné 100 Kč.  

 

„Lady Oskar“ 
Název hry v předplatném „Lady Oskar“ odkazuje na populární filmovou komedii s Louisem 

de Funèsem i jí předcházející divadelní hru Clauda Magniera „o čtyřech kufřících“. 

Guillaume Mélanie ale přepsal roli podnikatele Barniera pro roli herečky. Do hry tak 

přichází Clara Barnier, rázná podnikatelka, matka, šéfová i manželka, kterou nic na světě 

nezlomí. Nic, kromě její vlastní rodiny. Tato role se Janě Paulové stala příležitostí k řadě 

vtipně improvizovaných komentářů a k excelentnímu hereckému výkonu. 

Vedle ní se v pondělí 9. prosince od 19:00 hodin v sále Hankova domu představili 

i další herci Divadla Kalich Praha – David Suchařípa jako excentrický módní návrhář Maxim, 

Ladislav Hampl jako účetní Philipp, Leontina Hromádková jako naivní dceruška Laura, která 

jako by patřila do rodiny The Addams Family, natvrdlý svalovec Thibault v podání Jana Kříže 

atd. Vstupné 370, 390 a 410 Kč. 
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„Těšíme se na Vánoce“ 
Taneční show královédvorské taneční skupiny Angeles Dance Group byla pro diváky 

připravena v sále Hankova domu ve středu 11. prosince od 8:30; od 10:30 a od 17:00 hodin. 

Pro školy činilo vstupné na dopolední představení 45 Kč; na odpolední vystoupení pro 

veřejnost pak 45, 70 a 110 Kč. 

 

„Královédvorské Vánoce“ 
Tradiční vánoční trhy s širokou nabídkou drobných vánočních dárků, s ukázkami řemesel, 

s dílničkami pro děti, s venkovní dřevořezbářskou show atd. nechyběly ani v letošním roce. 

Správnou předvánoční atmosféru navodil i bohatý kulturní program, ve kterém vystoupily 

pěvecké sbory Carpe diem z královédvorské ZUŠ R. A. Dvorského a Vítězňáček z Vítězné – 

Kocléřov, vokální skupina X-Tet z Jindřichova Hradce, dětský folklorní soubor Hadářek 

z Červeného Kostelce, Divadlo Kufr s „Vánoční hrou anebo Co andělé zvěstovali“ a Musica 

per legni ze ZUŠ Jaroměř. 

Trhy se konaly v pátek 13. prosince v sále Hankova domu i na náměstí Václava Hanky 

od 10:00 do 17:00 hodin, vstupné 20 a 30 Kč, děti do 15 let měly vstup zdarma. 

 

Janek Ledecký: „Vánoční turné 2019“ 
Již po třiadvacáté uspořádal Janek Ledecký se svojí kapelou turné, v rámci kterého divákům 

představil nejen všechny skladby z desky „Sliby se maj´ plnit o Vánocích“, ale i své největší 

hity. Diváci si jeho vystoupení mohli vychutnat v sále Hankova domu v neděli 15. prosince od 

19:00 hodin. K sváteční atmosféře přispěl i M. Nostitz Quartet a dosud největší světelný park, 

který kdy zpěváka na jeho koncertech doprovázel. Vstupné 450, 490 a 550 Kč. 

 

Vánoční koncert ZUŠ R. A. Dvorského 
Soubory ZUŠ R. A. Dvorského vystoupily v úterý 17. prosince od 18:00 hodin v sále 

Hankova domu. Vstupné 30 a 80 Kč. 

 

Vánoční koncert Pěveckého sboru Záboj 
Kostel sv. Jana Křtitele byl místem, kde se ve čtvrtek 26. prosince od 17:00 hodin uskutečnil 

tradiční vánoční koncert královédvorského Pěveckého sboru Záboj, na kterém zazněly 

vánoční koledy a pastorely. Vstupné dobrovolné. 

Zdroj: Městské kulturní zařízení Hankův dům Dvůr Králové nad Labem 

 

Městské muzeum 

„Vánoční dílna“ 
Načerpat vánoční atmosféru a inspiraci pro sváteční dny, získat originální vánoční ozdobu 

podle svého přání, prohlédnout si malování vánočních ozdob nebo si pod vedením lektorek 

vyrobit originální vánoční dekorace, to všechno mohli účastníci „Vánoční dílny“. Navštívit ji 

mohli ve středu 4. a ve čtvrtek 5. prosince od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin 

v přednáškovém sále Špýcharu, připraven byl i prodej vánočních ozdob. Vstupné 30 Kč. 
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„Retrohrátky“ 
Nevšední výstavu, která „vrátila dospěláky do jejich dětství“ a dětem ukázala, s čím si hráli 

jejich rodiče či prarodiče, uspořádalo muzeum ve výstavním sále Špýcharu od neděle 

1. prosince 2019 do čtvrtka 30. ledna 2020. Zajímavostí však je, že téměř všechny tyto hračky 

se stále vyrábějí, jen z nových materiálů a pomocí modernějších technologií, návštěvníky také 

čekalo množství informací z historie a výstava starých her a hraček v původním designu.  

Jako doprovodný program výstavy „Retrohrátky“ byly pro děti připraveny hravé 

koutky, kde si s některými hračkami mohly i hrát. Nechyběla céčka, kovový traktůrek, 

beruška, stavebnice Merkur nebo známá Tatra 148. 

Na výstavě byla také kultovní rodinná hra „Dostihy a sázky“. Její autor Ladislav 

Mareš tuto hru vymyslel před více než třiceti lety, inspirací mu byla hra Monopoly. Zajímavé 

a zároveň paradoxní je, že popularitu hře tehdy zajistilo Rudé právo, které hru odsoudilo 

s poukazem na kapitalistické praktiky. Účinek to však mělo přesně opačný – výsledkem bylo 

to, že prodej hry šel tehdy strmě nahoru a na hru se stály fronty. 

Hernu doplnila i ukázka z výstavy „Fenomén Igráček“, kterou na akci zapůjčila 

společnost EFKO. Vstupné 20 a 40 Kč.  

 

„Příběh o narození Ježíška“ 
Ochotnický Spolek Žofie ve spolupráci s Půjčovnou kostýmů Dvůr Králové nad Labem sehrál 

v pátek 20. prosince v 17:00 hodin (především v podání dětských herců) v přednáškovém sále 

Špýcharu biblický příběh o narození Ježíška. Vstupné dobrovolné. 

Zdroj: Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem 

 

Městská knihovna Slavoj 
1. knihovnický zákon a historie královédvorské 

knihovny 
Vedle prezentace historie královédvorské knihovny na královéhradecké 

konferenci „Knihovny v proudu času“ (v úterý 5. listopadu 2019) a zajímavé výstavky 

dobových fotografií na toto téma v prostorách knihovny byly uvedené podklady představeny 

široké veřejnosti i ve „Vlastivědném čtení“, které vyšlo v prosinci 2019. 

 

„Nenechte mozek zlenivět“ 
Další lekce na procvičování paměti, ve které si účastníci prostřednictvím cvičení 

a používáním paměťových strategií, jako je asociace a vizualizace ve spojení s paměťovými 

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

čekali.  

Lekce Stanislavy Benešové se v sálku knihovny uskutečnila v úterý 3. prosince 2019 

od 10:00 hodin. Vstupné 30 Kč.  
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„Sám sobě fyzioterapeutem. Bederní páteř“ 
Doba a způsob našeho života přinášejí v posledním čase řadu civilizačních chorob. Jak 

pečovat o své tělo, když bolí, a jak bolesti předcházet, se na své přednášce pokusila Jana 

Saifrtová vysvětlit účastníkům ve středu 4. prosince od 17:00 hodin v sálku knihovny. 

Zájemce naučila technikám a cvikům, které jim mohou pomoci svůj pohybový problém 

zlepšit, nebo se ho zcela zbavit. Počet míst byl omezen, na lekci byla nutná rezervace. 

Vstupné 100 Kč. 

 

Pořady pro děti 
„Čert a Káča“ 
Ani v prosinci knihovna nezapomněla na děti. Aby jim zpříjemnila čekání na Ježíška, 

připravilo pro ně v sálku knihovny v sobotu 7. prosince od 15:00 hodin Loutkové divadlo 

Klíček maňáskovou pohádku „Čert a Káča“. Vstupné 20 a 30 Kč. 

Pohádkoterapie: „Vánoční příběh a tradice“ 
Program pro děti od 7 let dětem ozřejmil to, že vánoce jsou křesťanské svátky spojené 

s legendou o narození Ježíše Krista, se kterými se pojí i mnoho vánočních zvyků a tradic. 

Některé z nich si děti mohly vyzkoušet, domů si pak odnesly malou vánoční dekoraci. Další 

díl „Pohádkoterapie“ se v sálku knihovny uskutečnil v úterý 17. prosince od 12:45 hodin, 

vstupné zdarma. 

„Královédvorské knihomrně“ 
Na blížící se Vánoce byl zaměřen i program pro rodiče s dětmi do 6 let v rámci 

celorepublikového projektu „S knížkou do života – Bookstart“. Se skřítkem „Knihovníčkem“ 

přivítali jeho účastníci ve středu 18. prosince od 9:30 a od 10:30 hodin v sálku knihovny 

vánoční čas. Vstup zdarma. 

 

„Norsko“ 
Přednáška Michala Přikryla seznámila ve středu 11. prosince od 17:00 hodin v sálku 

knihovny posluchače s netradičním putováním divokou a nevyzpytatelnou přírodou Norska 

od nejjižnějších částí až za polární kruh. Zavedla je na území Sámů do zapadlých arktických 

vesnic v jedné z nejméně obydlených oblastí světa, kde se tradiční kultura kombinuje 

s digitální dobou. Nechyběla bohatá fotodokumentace, video i rady a tipy na cestu. Vstupné 

50 Kč. 

 

Workshop o kávě 
Milovníci kávy měli jedinečnou příležitost naučit se připravovat si výbornou kávu doma 

a rozlišovat chuť i vůni jednotlivých druhů kávy, a to na workshopu ve středu 18. prosince. 

Workshop Romana Vyšanského se konal v sálku knihovny od 17:00 hodin, v rámci 

jeho konání bylo možné si také zakoupit skvělou kávu a obohatit tak voňavým dárkem 

Vánoce i svým blízkým a přátelům. Vstupné dobrovolné.  

 

Od pondělí 23. prosince 2019 do středy 1. ledna 2020 byla všechna oddělení knihovny 

uzavřena. 

Zdroj: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem 
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Městská knihovna Slavoj v roce 2019 
V roce 2019 hospodařila městská knihovna Slavoj s celkovým rozpočtem ve výši 

5.759.556 Kč.  

Z této celkové částky činil příspěvek na provoz knihovny z rozpočtu města 

(zřizovatele knihovny) 5.167.400 Kč; vlastní výnosy z hlavní činnosti knihovny dosáhly výše 

570.791 Kč a výnosy z hospodářské činnosti byly ve výši 69.181 Kč. Příjmy z hlavní činnosti 

tvořily poplatky od čtenářů a uživatelů – tzn. půjčovné knih a dalších nosičů, placené 

jazykové kurzy, organizace vzdělávání pro seniory (VU3V) a příjmy za služby knihovny, 

které v souladu s ustanovením zákona č. 257/2001 Sb., o veřejných informačních službách, 

může knihovna zpoplatnit (reprografické služby, tisk dokumentů a vstupné na vzdělávací 

akce). Do příjmů z hlavní činnosti byly započítány také příjmy za prodej knih, které knihovna 

vydala (za rok 2019 byly prodány knihy v celkové hodnotě 60.061 Kč) a za prodej reklamních 

předmětů (za prodej „placek“ knihovna utržila částku 19.845 Kč). 

Ke dni 31. prosince 2019 tvořilo knihovní fond královédvorské knihovny celkem 

51 702 knihovních jednotek, z tohoto počtu bylo 46 687 knih (90,3 %) – z uvedeného počtu 

bylo 16 805 svazků naučné literatury (36 %) a 29 882 titulů beletrie (64 %). V rámci obnovy 

knihovního fondu bylo při povinné revizi odepsáno na 2 327 knihovních jednotek. 

Knihovní fond obsahoval také 4 886 audiovizuálních médií (9,6 % z celkového počtu 

jednotek) a kromě knih, periodik a AV médií knihovna půjčovala také společenské hry 

a hlavolamy (129 titulů) i čtečky elektronických knih (3 ks). 

Celkem 48 702 titulů bylo umístěno ve volném výběru, pouze 3 000 dokumentů bylo 

uloženo ve skladech (jedná se o vybrané výtisky dětské literatury a o fond knihovny 

Literárního a čtenářského spolku Slavoj).  

Výdaje na nákup knihovního fondu činily 31,30 Kč na 1 obyvatele, obrat knihovního 

fondu 2,07, což je v souladu se standardem pro dobrý knihovní fond. 

Náklady na pořízení fondu představovaly v roce 2019 částku 490.872 Kč. Nejvyšší 

položku činily knihy, celkem 387.855 Kč, AV média byla pořízena za 15.987 Kč; za nákup 

a předplatné periodik bylo vynaloženo 87.030 Kč. Roční přírůstek v roce 2019 činil 2 261 

knihovních jednotek (tj. 7,2 % roční obnovy fondu – standard určuje 7 %). Z projektu Česká 

knihovna, který je vyhlašován na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české 

literatury, knihovna získala 30 titulů v celkové hodnotě 6.908 Kč. 

 

Knihovna svým registrovaným čtenářům nabízela nejen půjčování klasických knih, ale 

v hudebním oddělení bylo i možné vypůjčit si audioknihy. Milovníci elektronických knih 

mohli využít jejich široké nabídky v on-line katalogu knihovny. Pro jejich stažení byla nutná 

registrace na webových stránkách www.ereading.cz, kde uživatel zadal stejný kontaktní  

e-mail, jaký byl zadán v jeho čtenářském kontu v knihovně. Tím došlo ke spárování obou 

aplikací a e-knihu tak bylo možné stáhnout do aplikace s OS Android nebo do čtečky firmy 

eReading. V elektronickém katalogu KOHA bylo k dispozici 4 742 titulů. 

Součástí knihovny byla i čajovna, kde měli zájemci vedle široké nabídky čajů 

k dispozici také několik desítek společenských her a hlavolamů. Výpůjční doba her byla 

stejná jako u knih, tedy jeden měsíc.  

Celkový počet výpůjček v roce 2019 činil 107 067 knihovních jednotek.  

V roce 2019 knihovna zaznamenala celkem 46 826 návštěv svých uživatelů, z toho 

bylo evidováno 34 468 fyzických návštěv, u návštěvníků on-line služeb bylo zaznamenáno 

12 358 návštěv. 
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V tomto roce knihovna evidovala 2 475 registrovaných čtenářů, z tohoto počtu bylo 

883 registrovaných uživatelů mladších 15 let. Ve statistice je zahrnuto i 195 rodinných 

průkazů, které jsou evidovány na jednoho dospělého člena rodiny. Registrace celé rodiny 

v rámci tzv. rodinných průkazů ale zkresluje reálný počet uživatelů navštěvujících knihovnu. 

Je totiž dokázáno, že na jednu rodinnou průkazku si půjčuje dokumenty 3 až 8 osob. Přesto 

knihovna o zrušení rodinných průkazů neuvažuje. Registrace čtenáře na dobu 1 roku činila 

50 Kč pro děti do 15 let; za 100 Kč byla snížená registrace pro matky na mateřské dovolené, 

seniory do 70 let a pro držitele průkazu ZTP; 150 Kč pak uhradil dospělý čtenář a 200 Kč stál 

rodinný průkaz. 

Během roku pracovalo v knihovně celkem 7 odborných pracovníků (knihovníků) ve 

stálém pracovním poměru a 0,5 THP (úklid prostor knihovny). DPČ byly uzavřeny 

s obsluhou literární čajovny, DPP s lektorkami jazykových kurzů a s lektory přednášek 

a seminářů pořádaných knihovnou. 

Celkem bylo zrealizováno 570 výchovně vzdělávacích a kulturních akcí 

(293 kulturních a 277 vzdělávacích akcí), kterých se zúčastnilo 8 404 osob. 

Zdroj: výtah z Výroční zprávy 2019 Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem  

 

ŠKOLSTVÍ 

Vánoční prázdniny byly zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončily v pátek 3. ledna 

2020. Vyučování pak bylo zahájeno v pondělí 6. ledna 2020.  

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Základní škola Schulzovy sady 

Sboráček v kostele sv. Jana Křtitele 
Společně s dalšími sbory účinkoval „Sboráček“ ve čtvrtek 12. prosince 

od 16:00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele na koncertě „Advent a děti“. 

Zdroj: ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní škola Strž 

„Druháci“ hledali nejstarší knihu v domácí knihovničce 
Na konci první třídy se několik žáků zapojilo do soutěže, kterou vyhlásila 

knihovna Slavoj. Jejich úkolem bylo popsat, nakreslit nebo zdokumentovat 

hledání nejstarší knihy v rodině. 

Dvanáct dobrovolníků společně se svými rodiči prohledalo pokoje, sklepy i půdy 

a objevilo staré romány, sbírky básní i historickou kuchařku. Dozvěděli se, že všechny knihy 
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patřily jejich prarodičům, někdy dokonce i praprarodičům. Doma z nich četli, protože knížky 

byly součástí povinné četby, nebo si je schovávali, aby měli kompletní sbírku od slavného 

autora. Podle staré kuchařky se vaří a peče v jedné rodině již třetí generaci, z dětských říkadel 

četla maminka jednomu z žáků, když byl malý atd. 

Vítězkou hledání se stala nenápadná knížka J. Arbese s názvem „Miniatury“, vydaná 

v roce 1886. Během letošního podzimu všechny děti obdržely v knihovně Slavoj ocenění 

a pěkné dárky, fotografie žáků s knížkou i s popisem hledání se staly součástí výstavy 

v galerii V. Čtvrtka v jičínské knihovně. 

 

„Mikulášská besídka“ 
Sportovní hala ve Strži byla ve středu 4. prosince od 17:00 hodin místem, kde se konala 

tradiční „Mikulášská besídka“. Vstupné děti 10 Kč, dospělí 25 Kč, lístek do bohaté tomboly 

stál 10 Kč. 

 

Školáci pomáhají dětem 
V úterý 10. prosince od 17:00 hodin se v atriu školy uskutečnilo setkání s členkami Klubu 

přátel Tengenenge, který se stará o vzdělávání dětí v sochařské komunitě v Zimbabwe. 

V minulosti se uskutečnila sbírka, ve které se sbíralo ošacení a obuv. Členky Klubu 

přátel Tengenenge nyní seznámily účastníky setkání s tím, komu byl výtěžek sbírky 

odevzdán, jak vypadá škola v Zimbabwe, jak vznikají sochy, které jsou i v královédvorském 

Safari Parku, na setkání nechybělo ani vystoupení školního sboru, bubenické vystoupení, 

prodejní výstava obrázků, které nakreslili žáci školy a věnovali Klubu (výtěžek z prodeje byl 

věnován na vzdělávání dětí v Tengenenge), i možnost zakoupit si originální africké výrobky. 

Zdroj: ZŠ Strž Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní škola Podharť 

Podharťské „Čertoviny“ 
Čekání na mikulášskou nadílku si ve středu 4. prosince odpoledne děti 

v podharťské škole mohly zkrátit na několika stanovištích, kde pro ně byly 

připraveny úkoly, za jejichž splnění dostávaly hvězdičku nalepenou na stromeček. Ve třídách 

se vyráběly vánoční drobnosti – věnce, hvězdy a další ozdoby – poznávaly se vůně 

a prováděly čertovské pokusy – a v tělocvičně se zdolávala dráha. Poté již mezi děti přišel 

Mikuláš s anděly a za básničku si všichni odnesli adventní kalendář. 

 

Zajímavá exkurze i výlet 
Ve čtvrtek 5. prosince 2019 se žáci druhých tříd zúčastnili exkurze do Rautisu v Poniklé 

v Podkrkonoší. Tato rodinná firma jako jediná na světě vyrábí vánoční ozdoby tak, jak se 

kdysi v našem kraji vánoční ozdoby začaly vyrábět, a to ze skleněných perliček.  

Děti si prohlédly provozovnu, seznámily se s celým postupem výroby a nakonec se 

pokusily vlastnoručně si z perliček vyrobit vánoční hvězdičku. Některé využily i možnost si 

ve zdejší prodejně tyto originální ozdobičky na stromeček zakoupit a potěšit jimi i někoho ve 

své rodině. 
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Ve středu 11. prosince si zase žáci první třídy vyjeli na vánoční výlet do Hrádku 

u Nechanic. V každé hradní místnosti, které byly vyzdobeny do jiné barvy, na ně čekaly 

ozdobené vánoční stromky a slavnostně prostřené stoly, dozvěděli se, jaké byly dříve vánoční 

tradice – na vánočním stole nesměla chybět čočka, hrách, cibule a česnek, odlévalo se olovo, 

rozkrajovala se jablíčka, louskaly ořechy atd. – a načerpali i inspiraci na vytváření ozdob 

z  jablíček a sušeného ovoce. 

Zdroj: ZŠ Podharť Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní škola a Praktická škola 

Dvůr Králové nad Labem 
„Zpívání vánočních koled“ 

Do pořádání předvánočních a vánočních koncertů v našem městě se zapojila i královédvorská 

„Základní škola a Praktická škola“, jejíž žáci v pátek 20. prosince od 10:00 hodin v kostele 

sv. Jana Křtitele vystoupili se svým pořadem „Zpívání vánočních koled“. 

Zdroj: Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní umělecká škola R. A. Dvorského 
Vítání občánků 
Další vítání občánků v konšelské síni Staré radnice se konalo ve středu 

4. prosince 2019 od 14:30 hodin. Hudební program již tradičně zajišťovali 

učitelé hudebního oboru se svými žáky. 

 

Předvánoční vystoupení v Domech s pečovatelskou službou 
Žáci ZUŠ R. A. Dvorského vystupují při různých příležitostech v královédvorských Domech 

s pečovatelskou službou již sedmnáct let. Nejinak tomu bylo i v letošním předvánočním čase. 

Děti z pěveckého sboru Carpe diem, lidového souboru Zpěvanky a souboru zobcových fléten 

Flauti Dolci se svými pedagogy Janou Machkovou a Vlastou Siřišťovou navštívily klienty 

Domu s pečovatelskou službou Sadová se svými vystoupeními ve čtvrtek 5. prosince 2019 ve 

13:30 hodin a klienty Domu s pečovatelskou službou v ulici E. Krásnohorské v pondělí 

9. prosince také od 13:30 hodin, aby jim vytvořily předvánoční atmosféru a sváteční pohodu. 

Nechybělo ani vystoupení mladších akordeonistů pod vedením Markéty Mikulkové. 

 

„Setkání“ 
V úterý 10. prosince 2019 se v sále školy a v Galerii Otto Gutfreunda uskutečnila od 

17:00 hodin vernisáž výstavy žákovských prací výtvarného oboru nazvaná „Setkání“, součástí 

byl i program žáků hudebního oboru ZUŠ. Výstava potrvá do pátku 10. ledna 2020. 
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Adventní koncert pěveckých sborů 

Společné vystoupení pěveckých sborů na adventním koncertu se konalo již podruhé. 

V letošním roce se tak ve čtvrtek 12. prosince uskutečnilo v královédvorském kostele sv. Jana 

Křtitele od 16:00 hodin vystoupení pěveckého sboru „Veselé zpívání“ z MŠ Drtinova pod 

vedením Moniky Imlaufové, „Sboráčku“ ze ZŠ Schulzovy sady vedeného Jitkou Krejčí 

a pěveckého sboru Carpe diem ze ZUŠ R. A. Dvorského pod vedením Jany Machkové. 

Jednotlivé sbory přednesly své písně nejen ve vlastní choreografii, ale několik 

vánočních písní svým posluchačům zazpívaly také společně. 

 

„Prosincový koncert“ 
Ve stejný den, tj. v pátek 12. prosince, se od 18:00 hodin uskutečnil v sále školy i další 

z pravidelných koncertů žáků hudebního oboru. 

 

„Královédvorské Vánoce“ 
Na tradičních vánočních trzích „Královédvorské Vánoce“ vystoupil v sále Hankova domu 

v pátek 13. prosince také pěvecký sbor Carpe diem a nově i soubor lidových písní a tanců 

„Zpěvanky“. Vystoupení se konala od 10:00 hodin. 

 

„Vánoční koncert“ 
Základní umělecká škola společně se Spolkem rodičů a přátel dětí pozvala příznivce 

v prosinci do Hankova domu na vánoční koncert svých souborů. „Vánoční koncert“ se zde 

uskutečnil v úterý 17. prosince od 18:00 hodin. Vstupné 30 a 80 Kč.  

 

„Vánoční koncert ve Starobuckém Debrném“ 
Vánoční koncert si od 18:00 hodin ve čtvrtek 19. prosince „vychutnali“ také návštěvníci 

kostela Srdce Páně ve Starobuckém Debrném. Slavnostní atmosféru navodily klasické 

i netradiční skladby v podání malých hudebníků pod vedením Tomáše Valtery. 

 

„Vánoční setkání“ 
Sál školy pak byl v pátek 20. prosince místem, kde se divákům ve svém představení 

představili žáci ze třídy Evy Horáčkové. Začátek v 17:00 hodin. 

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

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 

„Hledání lilie“ (skautské hnutí v čase svobody) 
Jakou cestou a jakými peripetiemi prošel český skauting 

v polistopadové době – na tyto otázky hledal odpověď dokumentární film Adama Drdy 

a Viktora Portela, který mohli diváci zhlédnout v aule královédvorského gymnázia v pondělí 

2. prosince od 19:00 hodin.  

Vstupné 50 Kč, veškeré vybrané finanční prostředky byly darovány na obnovu 

činnosti a vybavení skautského královédvorského vodáckého oddílu, kterému shořela 

loděnice. 

 

„Maraton psaní dopisů Amnesty International“ 
Ti, kteří se chtěli zapojit do pomoci nespravedlivě stíhaným, se tak mohli ve středu 

11. prosince 2019 zúčastnit od 14:00 do 18:00 hodin akce „Maraton psaní dopisů Amnesty 

International“.  

Dopisy byly zaměřeny na pomoc Sarah a Seanovi z Řecka, kteří pomáhali tonoucím 

lidem na útěku a nyní jim hrozí odnětí svobody; na pomoc Yasaman z Íránu, která protestuje 

proti povinnému zahalování žen a nyní je vězněna; nebo na pomoc Číňanu Yilimovi, kterého 

deportovali z Egypta do Číny, kde je dnes držen v převýchovném táboře. 

Akci v budově gymnázia organizovali studenti. 

Zdroj: Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 

 

Střední škola informatiky a služeb  

Dvůr Králové nad Labem 

„Od sklepa až po půdu – předvánoční procházka 

průmyslovkou“ 
Ve čtvrtek 12. prosince se v 16:00 hodin zrekonstruovaná budova průmyslovky otevřela pro 

širokou veřejnost. Návštěvníky čekala předvánoční procházka školou při svíčkách a nejen pro 

děti bylo překvapením setkání s více i méně nadpřirozenými bytostmi na chodbách školy.  

Účastníci si mohli projít expozicí textilního tisku, navštívit mohli sdílené učebny pro 

žáky královédvorských základních škol, opravené chemické laboratoře, zmodernizované 

počítačové učebny i učebny zcela nové. Tradiční vinařské slavnosti byly z důvodu 

rekonstrukce zrušeny, dokončení opravy průmyslovky ale nyní přijeli oslavit i vinaři 

z Moravy, kteří návštěvníkům nabídli svatomartinská i jiná vína včetně jejich ochutnávek. 

Akci v 16:00 hodin v aule školy zahájil slavnostní přípitek účastníků s náměstkyní 

hejtmana Královéhradeckého kraje Martinou Berdychovou a se starostou města Janem 

Jarolímem. 

Zdroj: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem 

  



450 

ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Dům dětí a mládeže Jednička 

DDM Jednička v ZŠ Svobodné Dvory Hradec Králové 
DDM Jednička připravil, na základě požadavku ZŠ Svobodné Dvory Hradec 

Králové, vzdělávací programy pro děti ve věku 6–10 let, navštěvující zdejší 

školní družinu.  

První projekt pod názvem „Já člověk“ se týkal lidského těla; na úterý 3. prosince pak 

pro ně byl připraven program „Lesní abeceda a lesní hrátky“. V první části děti sledovaly 

projekci, která je seznámila s běžnými i méně známými funkcemi lesa i s jeho obyvateli, 

plody a surovinami, které nám poskytuje. Ve druhé části si děti ověřily svoji znalost stromů 

a k listům přiřazovaly správné plody. Na závěr je čekal obrázkový test. 

Program v následujícím týdnu měl název „Neživá příroda a kameny kolem nás“. 

V projekční části plné obrázků jim byla představena krajina „pískovcová, vulkanická 

a vápencová“, nezapomnělo se ani na drahé kameny z Podkrkonoší.  

Před vánočními prázdninami byly pro děti z družiny přichystány tři „Vánoční 

dílničky“, vybrat si tak mohly vytváření vánočního přáníčka nebo ozdoby na stromeček či 

výrobu glycerinových mýdel, která se nakonec stala nejoblíbenější částí celé dílničky. 

Zdroj: z příspěvku V. Jiřičky, A. Huškové a T. Dobiášové z DDM Jednička Dvůr Králové nad 

Labem pro kroniku upravila kronikářka 

 

„Čertovská nadílka“ 
Na středu 4. a na čtvrtek 5. prosince připravil DDM Jednička pro děti čertovské nadílky.  

Ve středu anděl, čert a Mikuláš zavítali do MŠ Drtinova a do dvou oddělení 

v MŠ Slunečná. Ve čtvrtek je čekala nadílka v MŠ Lipnice, v MŠ Kocbeře, v ZŠ Kocbeře 

a v MŠ Třebihošť.  

Mikuláš obdaroval celkem 140 dětí, čert je všechny pěkně vyděsil a děti všem třem 

nezapomněly zazpívat nebo zarecitovat. 

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

upravila kronikářka 

 

„Adventní toulky Prahou“ 
„Rodinné výpravy“ pořádané DDM Jednička se za poslední léta již staly tradicí, zájem je 

zvláště o předvánoční Prahu s její neopakovatelnou atmosférou. 

V letošním roce se pořadatelé snažili skloubit osvědčené návštěvy památek s něčím 

novým. Účastníkům tak nabídli prohlídku interiéru pozoruhodného kostela Nanebevzetí 

Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově, exteriér unikátní Hlávkovy porodnice 

U Apolináře i prohlídku části Malé Strany či obnovené Lennonovy zdi. V Galerii Tančící dům 

účastníci navštívili výstavu skla Bořka Šípka „Retrospektiva“ a samozřejmě nechyběla ani 

návštěva Staroměstského náměstí s vánočními trhy a vánočním stromem.  

Návštěva předvánoční Prahy se uskutečnila v sobotu 7. prosince 2019. 

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

kronikářka 
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Mateřské centrum Žirafa 

Výtvarná dílnička a volná herna 
Výtvarná dílnička pro rodiče s dětmi, ve které si všichni mohli vytvořit vlastní 

výrobek, byla připravena na pondělí 2.; 9. a 16. prosince od 9:00 do 

12:00 hodin.  

 

„Mikulášské odpoledne“ 
MC Žirafa ve spolupráci s Americana barem uspořádalo „Mikulášské odpoledne“ 

v Americana baru v úterý 3. prosince od 15:30 hodin. Součástí akce byla i diskotéka pro děti, 

soutěže a v 17:00 hodin mezi děti přišel také Mikuláš. 

 

Předvánoční setkání 
Seznámení se s některými vánočními zvyky, poslech vánočních koled, ochutnávka 

přineseného cukroví i rozbalování dárků – to čekalo všechny v MC Žirafa ve středu 

18. prosince 2019.  

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

 

SAFARI PARK DVŮR KRÁLOVÉ 

Vánoce v Safari Parku 
Safari Park připravil pro své návštěvníky vánoční dárek v podobě tolik 

očekávaného otevření zimní expozice žiraf, které se uskutečnilo v sobotu 

14. prosince, kdy byl zahájen i program „Vánoční zoo“. 

Jedno z největších stád žiraf chovaných v zajetí je tak nově možné pozorovat také v zimě. 

Datum otevření expozice se několikrát od roku 2017 (kdy byla stavba zahájena) posouvalo. 

Uzavřený prostor zimní expozice je náročný na vyhřátí a údržbu, díky vzduchotechnice se 

však udržuje v expozici pro žirafy ideálních 18 °C, nechybí ani čidla na měření koncentrace 

čpavku a kysličníku uhličitého.  

Stavba pavilonu, který zabírá plochu přes 700 metrů čtverečních, stála 16 milionů Kč, 

uprostřed expozice je zhruba sedmimetrový strom s košem na krmivo a návštěvníci si žirafy 

prohlížejí z vyvýšené lávky vedoucí napříč expozicí. V hale, která byla vybudována na místě 

bývalého výběhu pro zebry vedle zimoviště a zároveň pavilonu žiraf, je místo pro osm žiraf 

síťovaných.  

Přemístění do zimního pavilonu a množství návštěvníků bylo pro žirafy náročné. Dle 

ošetřovatelů nervózní žirafa přechází sem a tam, nepřijímá potravu a nic ji nezajímá. Pokud se 

začíná zklidňovat, její chůze se zvolní, začne sledovat své okolí, vyhledá si potravu a unavené 

žirafy, uvyklé již na nové prostředí, si dokonce i lehnou a odpočinou si. O tom, jak náročná 

taková změna pro žirafy byla, svědčí i to, že v zimním pavilonu si žirafy lehly až po čtyřech 

dnech v půl páté ráno… Ošetřovatelé proto apelovali na návštěvníky, aby se chovali tiše, 

nefotografovali s bleskem a do pavilonu zásadně nevstupovali se psy. 

Vedle žiraf v novém pavilonu chová královédvorská zoo v současné době také dvanáct 

samic žiraf Rothschildových a samce obou druhů, kteří ale nejsou chovní. Prostor zimní 
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expozice byl ale pro ně nevhodný, neboť jsou agresivnější. Návštěvníci tak ostatní žirafy 

budou moci vidět až v létě ve volných výbězích safari nebo safari kempu.  

Letošní „Vánoce“ trvaly v zoo od soboty 14. prosince 2019 do neděle 5. ledna 2020. 

Při své vánoční návštěvě tak návštěvníci v několika expozicích uviděli i nové druhy zvířat. Do 

Ptačího světa přibyl páv konžský, do expozice Madagaskar byla umístěna nová terária pro 

plazy, obojživelníky a hmyz. Roztomilým přírůstkem byl i samec hrošíka liberijského 

s exotickým jménem Wamburuhtuh. Sváteční atmosféru již tradičně vykouzlily vánoční 

stromky nebo osvětlený baobab a siluety zářících zvířat.  

V sobotu 14. prosince se od 10:00 do 15:00 hodin v zoo konaly korálkové dílny (vstup 

byl zdarma) a bubenický workshop, tradiční vánoční trhy se ale letos neuskutečnily.  

Vedle novinek bylo pro návštěvníky připraveno i snížené vstupné (ve výši 

175 a 110 Kč) a prodloužená otevírací doba pokladen do 18:00 hodin. Výjimkou byl pouze 

Štědrý den a Silvestr, kdy se pokladny uzavřely již ve 14:00 hodin. 

 

Bilance činnosti Safari Parku v roce 2019 
Královédvorský Safari Park zaznamenal v letošním roce řadu významných přírůstků, mezi 

kterými byla mimo jiné i koťata lvů berberských, mládě hrabáče kapského nebo mládě 

hrošíka.  

Na konci měsíce června se uskutečnil převoz pěti nosorožců černých do Afriky, kde 

by v národním parku Akagera ve Rwandě měla tato zvířata pomoci založit novou populaci 

svého druhu. Potěšitelné je, že na tento ochranářský projekt přispělo částkou více než 

300 tisíc Kč také 1 093 běžců 35. ročníku jarního Safariběhu (mimochodem rekordní počet 

běžců v dějinách konání této sportovní události).  

Safari Park pomáhal rovněž při záchraně antilop Derbyho v Senegalu a aktivně se 

zapojil do snahy o záchranu nosorožců bílých severních, díky které se vědcům 

v mezinárodním týmu poprvé podařilo vytvořit v laboratoři jejich embrya. 

Významným počinem pak je to, že Královéhradecký kraj odsouhlasil, aby 

v královédvorském Safari Parku vznikl Výzkumný institut ochrany genofondů. 

Letošní rok byl velmi náročný také stavebně. Vedle zimního pavilonu žiraf byl pro 

návštěvníky otevřen nově zrekonstruovaný most přes vodní nádrž v areálu safari, měřící 

150 metrů, který představoval největší investici zahrady (za 27 milionů Kč) za posledních 

deset let. Novinkami sezony byl i zrekonstruovaný pavilon Ptačí svět (expozice Madagaskaru 

a tropického pralesa, která vznikla nákladem asi 6,5 milionu Kč v části pavilonu Ptačí svět) 

nebo letní výběh pro hrochy a jejich mládě.  

O oblíbenosti Safari Parku mezi návštěvníky pak svědčí skutečnost, že půlmilionový 

návštěvník prošel jeho branami již na konci října 2019, v průběhu oblíbeného „Týdne duchů“. 

Zdroj: Safari Park Dvůr Králové 

  



453 

DALŠÍ UDÁLOSTI VE MĚSTĚ A V JEHO OKOLÍ 

MAS Královédvorsko 

„Matematický boyard“ 
Od září 2019 se primárně pro žáky královédvorských základních škol 

uskutečnil nový výukový program zaměřený na matematiku, který znalosti dětí ověřoval 

zábavnou formou únikové hry. Vždy jedenkrát za měsíc si pak své matematické znalosti 

mohli vyzkoušet také rodiče a zájemci ze široké veřejnosti. Připraveno bylo devět úkolů 

s ukrytými nápovědami, milovníci logických úloh, měřítek, převodů a matematických 

příkladů si tak opravdu „přišli na své“. 

Myšlenka této akce vznikla na setkání pracovní skupiny „Matematická gramotnost“, 

která se schází v rámci projektu MAP a jejíž členové se také na přípravách aktivně podíleli. 

Výukový program se konal po dobu čtyř měsíců, pro jednotlivé třídy základních škol byl 

k dispozici ve všední dny dopoledne, pro ostatní zájemce pak v odpoledních hodinách nebo 

v sobotu. Složitost jednotlivých úkolů byla samozřejmě odstupňována podle věku dětí. V září 

se výukový program konal pro žáky 2. a 3. tříd základních škol, říjen patřil 4. a 5. třídám a do 

konce roku se výukového programu zúčastnily 6. až 9. třídy. 

Příležitost vyzkoušet si matematiku na úrovni 2. a 3. tříd základní školy pak ostatní 

zájemci měli ve středu 9. října 2019, pro 4. a 5. třídy to bylo ve čtvrtek 31. října, ve čtvrtek 

21. listopadu z matematiky pro 6. a 7. třídy a ve čtvrtek 12. prosince 2019 z matematiky pro 

8. a 9. třídy. Všechny akce se konaly v budově bývalé ZŠ Komenského od 15:00 do 

19:00 hodin. 

Zdroj: MAS Královédvorsko, z. s.  

 

Pěvecký sbor z Lipnice pozval návštěvníky na svá vystoupení 
Vystoupení lipnického pěveckého sboru si návštěvníci mohli vychutnat na náměstí ve Dvoře 

Králové nad Labem již při rozsvícení vánočního stromu v měsíci listopadu. Se svými 

vystoupeními sbor pokračoval i v měsíci prosinci, kdy potěšil nejen obyvatele Lipnice, ale 

i Žirče, Kohoutova, Kocléřova a samozřejmě také posluchače ve Dvoře Králové nad Labem. 

V neděli 1. prosince se v 15:00 hodin uskutečnila návštěva a vystoupení sboru 

v královédvorském Domově důchodců v Roháčově ulici. 

Ve středu 11. prosince se lipnický pěvecký sbor v 18:00 hodin zapojil do 

celorepublikové akce „Česko zpívá koledy“. V Lipnici se zpívání koled uskutečnilo na návsi 

u kapličky. 

Ve čtvrtek 12. prosince v 16:00 hodin navštívil sbor Domov sv. Josefa v Žirči, kde 

vystoupil v kavárně Café Damián. 

Na Štědrý den, v úterý 24. prosince, se sbor se svým vystoupením vrátil zpět do 

Lipnice a ve 14:00 hodin zazpíval v programu „Sobě pro radost“ na návsi u kapličky. 

Na Druhý svátek vánoční, ve čtvrtek 26. prosince v 18:00 hodin, se sbor zúčastnil 

„Setkání v kostele“ v Kohoutově a ve stejném programu vystoupil i v sobotu 28. prosince od 

10:00 hodin v Kocléřově ve filiálním kostele Navštívení Panny Marie (U Studánky). 

Zdroj: program vystoupení lipnického pěveckého sboru 
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Královédvorský chrámový sbor, z. s.,  

Dvůr Králové nad Labem 

Štědrovečerní zpívání koled a koncerty sboru 
Královédvorský chrámový sbor, z. s., vystoupil společně s Královédvorským chrámovým 

orchestrem v sobotu 14. prosince od 17:00 hodin na koncertě v kostele sv. Mikuláše v Hajnici 

a v sobotu 21. prosince od 17:00 hodin ve Dvoře Králové nad Labem v Husově sboru Církve 

československé husitské. Vrcholem koncertů bylo provedení České mše půlnoční Jakuba Jana 

Ryby, zazněly ale i skladby dalších autorů, například A. Vivaldiho nebo C. Francka.  

S doprovodem varhan pak sbor vystoupil v sobotu 7. prosince od 17:00 hodin na 

koncertě v kostele sv. Martina v Holicích.  

Nechybělo ale ani „Štědrovečerní zpívání koled“ u vánočního stromu na náměstí 

T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem, v úterý 24. prosince 2019 ve 23:00 hodin. 

V roce 2018 se takovéto zpívání koled uskutečnilo poprvé a hned se u posluchačů setkalo 

s velice příznivým ohlasem. 

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

 

Pěvecký sbor Záboj Dvůr Králové nad Labem 

„Vánoční koncert“ 
Ve čtvrtek 26. prosince, na Druhý svátek vánoční, se od 17:00 hodin královédvorský kostel 

sv. Jana Křtitele rozezněl vánočním koncertem Pěveckého sboru Záboj. Vánočními písněmi 

a skladbami navodil sbor nejen slavnostní atmosféru probíhajících Vánoc, ale i atmosféru 

blížícího se Nového roku. Sbor řídil Vít Mišoň. 

Zdroj: Pěvecký sbor Záboj Dvůr Králové nad Labem 

 

Dvanáctý cyklus koncertů duchovní hudby 

v královédvorských kostelích 
V neděli 1. prosince se ve Sboru Českobratrské církve evangelické uskutečnil „Adventní 

koncert“, na kterém vystoupili Daniel Klánský (basbaryton) a Ludmila Juránková (varhany). 

Výtěžek koncertu byl věnován Diakonii ČCE Dvůr Králové nad Labem. 

V neděli 8. prosince se „Adventní koncert“ konal v kostele sv. Jana Křtitele. 

Vystoupil na něm Svatojakubský sbor a orchestr vedený Jiřím Kábrtem. Výtěžek byl věnován 

Farní charitě Dvůr Králové nad Labem. 

V neděli 15. prosince vystoupili v Husově sboru Církve československé husitské na 

„Adventním koncertu“ zpěváci a hudebníci ze ZUŠ Hostinné (pod vedením Michala Hanuše) 

společně se souborem zobcových fléten. Zazněly lidové a adventní písně i skladby 

současných autorů. Výtěžek byl věnován Domovu důchodců Roháčova ve Dvoře Králové nad 

Labem. 

Šňůru koncertů zakončil v neděli 22. prosince v kostele sv. Jana Křtitele „Adventní 

koncert“, na kterém se posluchačům představil „Sbor Jaromír“, vedený Vlastimilem 
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Kovářem. Kostelem se nesla česká adventní a vánoční hudba od středověku po současnost. 

Výtěžek byl věnován Farní charitě Dvůr Králové nad Labem. 

Začátek všech koncertů byl v 16:00 hodin, vstupné na ně bylo dobrovolné. 

Zdroj: Farní charita Dvůr Králové nad Labem,  

Sbor Českobratrské církve evangelické Dvůr Králové nad Labem, 

Husův sbor Církve československé husitské Dvůr Králové nad Labem 

 

Vánoční prodejní výstava 
Vánoční prodejní výstava romantických vánočních dekorací, adventních věnců, dárků 

a starožitností z dob našich babiček se v kavárně Lógr v ulici E. Krásnohorské u ZŠ Strž 

uskutečnila v sobotu 14. a v neděli 15. prosince 2019 od 9:00 do 17:00 hodin. Vstupné 

dobrovolné. 

Zdroj: plakátek kavárny Lógr 

 

„Krátké kalhoty pro Václava Havla“ 
Vzpomínková akce na Václava Havla, prvního prezidenta našich novodobých dějin, se 

u pomníku T. G. Masaryka v Podharti konala ve středu 18. prosince 2019 od 17:00 hodin. 

Zdroj: vlastní akce 

 

Junák – český skaut, středisko Zvičina 

Akce Junáku 
Zástupci 3. oddílu se v pondělí 28. října, při příležitosti oslav 101. výročí 

vzniku Československé republiky, zúčastnili vzpomínkového aktu na náměstí 

Odboje a u pomníku T. G. Masaryka v Podharti, zúčastnili se i pietního aktu 

v neděli 17. listopadu na náměstí Odboje, kde si připomněli události 17. listopadu roku 1939 

a 1989.  

V pátek 8. listopadu přespali členové 3. oddílu ve skautské vile a následující den 

navštívili výstavu k 100. výročí založení skautingu v Hořicích, kde pro ně byla připravena 

řada aktivit. Pro menší skauty to byl například lov bobříků, třídění kovů, Kimova hra s věcmi 

na tábor, poznávání plodin, bylinek či stop nebo skládanka typů ohňů. Starší skauti mohli 

lovit QR kódy, na základě kterých si pak mohli otevřít truhlu s pokladem. I přes nepříznivé 

počasí si na závěr všichni prošli hořický park se sochami.  

V neděli 15. prosince se od 13:30 hodin konala v aule královédvorského gymnázia 

„Vánoční skautská besídka“ a v prosinci se skauti již tradičně zapojili také do šíření 

„Betlémského světla“. To královédvorští skauti převzali na zdejším vlakovém nádraží 

v sobotu 21. prosince, následně bylo „Betlémské světlo“ následující dny v odpoledních 

hodinách k dispozici nejširší veřejnosti v římskokatolickém kostele sv. Jana Křtitele.  

Zdroj: Junák – český skaut, středisko Zvičina Dvůr Králové nad Labem, z. s.  
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Základní kynologická organizace č. 138 

Dvůr Králové nad Labem 

Kynologové hodnotili rok 2019 
Základní kynologická organizace Dvůr Králové nad Labem uspořádala v roce 2019 tři 

základní kurzy pro velká a střední plemena a dva kurzy pro malá plemena psů, kterých se 

zúčastnilo celkem 40 zájemců. Ti se v kurzech výcviku učili, jak mají se svým psem pracovat 

a jak ho naučit základním povelům.  

V měsíci květnu se uskutečnily závody ve sportovní kynologii – „Podzvičinský pohár“ 

– kterých se zúčastnili kynologové z východních Čech. Celkem 30 psovodů soutěžilo ve 

čtyřech kategoriích podle Národního zkušebního řádu.  

V měsíci červenci se pak člen královédvorské organizace Ladislav Vitvar zúčastnil 

Mezinárodního mistrovství českého klubu německých ovčáků. 

Zdroj: Základní kynologická organizace č. 138 Dvůr Králové nad Labem 

 

Římskokatolická farnost Dvůr Králové nad Labem 

„Svět indických dětí“ 
Od pondělí 9. prosince 2019 až do pondělí 3. února 2020 si návštěvníci kostela sv. Jana 

Křtitele měli možnost prohlédnout v jeho prostorách putovní výstavu Diecézní charity Hradec 

Králové, nazvanou „Svět indických dětí“.  

Výstava prezentovala výsledky projektu „Adopce na dálku“, který již od roku 2000 

propojuje dárce a chudé indické děti. Dárci za devatenáct let trvání projektu pomohli zhruba 

šesti a půl tisícům indických dětí k lepšímu vzdělání – v řadě případů se z nich na základě této 

podpory stali učitelé, zdravotní sestry, účetní nebo strojní inženýři. Dnes jsou z nich 

sebevědomí lidé, kteří se dokáží postarat o svoje rodiny a jsou přínosem pro celou indickou 

společnost.  

Před instalací ve Dvoře Králové nad Labem byly fotografie a příběhy indických dětí 

(dnes již dospělých absolventů projektu „Adopce na dálku“) vystaveny v Přelouči, v Kutné 

Hoře, v Dobrušce nebo v Rychnově nad Kněžnou. Z našeho města výstava po jejím ukončení 

zamířila do Městské knihovny v Jaroměři.  

Zdroj: Římskokatolická farnost sv. Jana Křtitele, děkanství Dvůr Králové nad Labem  

 

Tradiční předvánoční posezení se skupinou Wostruha 
V pondělí 23. prosince od 19:00 hodin se v královédvorské středověké krčmě Starý pivovar 

konalo tradiční předvánoční posezení se skupinou Wostruha, během večera se uskutečnil 

i křest nové knížky Jaroslava Kratěny. 

Zdroj: skupina Wostruha 
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Domov důchodců Dvůr 

Králové nad Labem 

„Spojujeme generace“ 
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií (SPŠel•it) Dobruška 

připravila pod názvem „Spojujeme generace“ výstavu fotografií svých žáků a učitelů, kterou 

veřejnosti představila i v královédvorském Domově důchodců v Roháčově ulici. Vernisáž se 

konala ve čtvrtek 19. prosince 2019 od 15:00 hodin, výstava byla součástí slavnostního 

zahájení času Vánoc. 

Zdroj: Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem 

 

Hasičský záchranný sbor České republiky 
Nevšední vánoční dárek pro dobrovolné hasiče v Žirči 
Výjezdová jednotka dobrovolných hasičů ze Žirče dosud pro své výjezdy 

používala automobil Tatra 815 CAS 32, který měla od roku 2017 zapůjčený 

od Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje. Před vánočními 

svátky ale do svého užívání převzala stejný typ vozidla, které v roce 2004 

prošlo generální opravou celé nástavby včetně výměny čerpadel a které od Hasičského 

záchranného sboru Královéhradeckého kraje zdarma obdrželo město Dvůr Králové nad 

Labem.  

Cisterna má nádrže jak na vodu o objemu 8 200 litrů, tak na pěnidlo o objemu 

800 litrů, vozidlo bylo hasičům předáno i s radiostanicí, která v původně zapůjčeném 

automobilu nebyla. Nyní je tak díky tomu zajištěno spojení s krajským operačním střediskem 

i s velitelem zásahu. Získané vozidlo budou hasiči využívat nejen při zásazích ve Dvoře 

Králové nad Labem, ale i v okolí, protože žirečská jednotka je zařazena do kategorie JPO III 

a může zasahovat jak na území města, tak mimo něj. Hasiči vozidlo využijí také v rámci 

svého pravidelného výcviku. Tatrovka bude trvale parkovat v garáži v hasičské zbrojnici 

v Žirči, která prošla již dříve stavebními úpravami tak, aby cisterna mohla být napuštěna 

i přes zimu a byla tak připravena k okamžitému výjezdu.  

Nové vybavení si pochvaloval i velitel hasičské stanice ve Dvoře Králové nad Labem 

Zdeněk Šedivka, který přínos vidí v tom, že: „královédvorští hasiči mají za sebou spolehlivou 

jednotku s velkou cisternou, hasiči jsou proškoleni i pro práci s dýchací technikou 

a královédvorští profesionální hasiči se tak při zásazích mohou na žirečské dobrovolné hasiče 

plně spolehnout.“ Žirečská výjezdová jednotka má za sebou již více než tři a půl roku 

úspěšného fungování. 

HZS Královéhradeckého kraje poděkoval také starosta města Jan Jarolím, který řekl: 

„Velmi si vážím spolupráce s HZS Královéhradeckého kraje, který naše jednotky 

dobrovolných hasičů podporuje jak materiálně, tak i finančně, za což mu patří poděkování.“ 

Pozn.: Od března roku 2019 působí ve městě i druhá výjezdová jednotka, kterou tvoří 

dobrovolní hasiči z Verdeka. Tato jednotka je zařazena do kategorie JPO V a je určena pro 

zásahy pouze v katastru Dvora Králové nad Labem. Kromě běžného materiálového vybavení 

jednotky počítá vedení města i s dalšími výdaji na podporu činnosti verdeckých hasičů. 

Zdroj: HZS Královéhradeckého kraje a město Dvůr Králové nad Labem   

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=702153&x=800&y=599&hash=7149fc351594ff5523091c8917f8a380&ratio=1
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Domov sv. Josefa v Žirči 

Okna pro „Domov“ 
Domov sv. Josefa zrealizoval v letošním roce projekt, jehož cílem byla výměna 

86 oken (více než sto let starých) na budově v původně barokním areálu, který již 

18 let poskytuje péči nemocným roztroušenou sklerózou. Stará okna již netěsnila, 

profukovala, v mnoha případech byla napadena plísní a měla poškozené zavírání. Nová okna 

mohou naopak Domovu přinést až 20% energetické úspory na vytápění, což umožní využít 

dosud vynakládané prostředky například na zkvalitnění přímé péče o klienty. 

Náklady na projekt, který Domov nazval „Mám sklerózu, ale okno nemám“, byly 

vyčísleny na více než 4 miliony Kč vzhledem k tomu, že se jedná o památkově chráněný 

objekt, takže typ oken musí být zachován a jejich provedení podléhá kontrole památkové 

péče. Oněch 86 oken tvoří 15 různých okenních typů a získané dotace kryjí necelých 60 % 

nákladů. Zbývající prostředky tak bylo nutné získat z jiných zdrojů.  

V březnu letošního roku navštívily Domov rychlobruslařky Martina Sáblíková 

a Nikola Zdráhalová, které s sebou přivezly první nové okno, a tím zahájily kampaň na 

získání zbývajících chybějících prostředků. Vedle individuálních dárců se do projektu 

zapojily nejen firmy a veřejná správa, ale i samotný dodavatel oken, který na jejich výrobu 

a zabudování nabídl slevu. Další firma vypsala mezi svými zaměstnanci sbírku a takto 

získanou částku ze svého rozpočtu pak zdvojnásobila (takže tímto způsobem byly získány 

prostředky na 16 oken). Pomohl i benefiční koncert „Muzikál v kostele“, který pro Domov 

sv. Josefa uspořádal v říjnu moderátor Josef Mádle a jehož výtěžek vynesl finanční prostředky 

na výměnu dalších sedmi oken.  

Začátkem měsíce října tak mohla být zahájena první ze tří etap rekonstrukčních prací, 

při které se podařilo vyměnit 16 oken a jedny balkonové dveře a dalších 5 oken repasovat 

(v současné době tak zbývá dofinancovat ještě 26 oken). 

Při příležitosti dokončení první etapy výměny oken uspořádal Domov v úterý 

3. prosince „Den otevřených oken“. Od 15:00 hodin se konala komentovaná prohlídka 

Domova, v 16:00 hodin se v prostorách Café Damián uskutečnila diskuse vedení Domova 

s veřejností a přednáška o osmnácti letech existence Domova, na které byly představeny 

zrealizované projekty i projekty, které Domov právě realizuje, i jeho plány do budoucna – 

„Žirečské okénko – příběh obnovy Domova sv. Josefa“. Od 15:00 do 18:00 hodin se pak 

v zámeckém parku uskutečnilo „Uzavírání sezony v cyklomuzeu“, které bylo tentokrát možné 

navštívit zdarma. 

 

Předvánoční čas v Domově 
Koncem listopadu se v Domově aktivizačním pracovnicím „splnil sen“ – kuchyň byla 

vybavena novou troubou, která je zdejším klientům i pohodlněji dostupná pro jejich vaření 

a pečení. Ti se proto rozhodli nový spotřebič hned vyzkoušet, a to upečením medových 

perníčků na vánoční svátky.  

Na výrobu se spotřebovalo téměř 6 kg těsta a do pečení se zapojilo 14 klientů, kteří 

jsou v Domově na dlouhodobém pobytu, přidalo se také několik klientů zdravotního pobytu 

a odlehčovací služby. První adventní týden byl pak zasvěcen zdobení bílou polevou 

a barevnými posypy. Část perníčků byla určena zdejším klientům, další část využil Domov 

pro sváteční výzdobu svých budov. 
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V pátečním podvečeru 6. prosince zavítala do Domova sv. Josefa skupina dětí 

a dospělých z náchodské Církve bratrské. Členové skupiny navštívili jednotlivé klienty, 

rozdávali mezi ně nazdobené oříšky a citáty a vystoupili i s pásmem vánočních melodií 

a koled „Na adventní notě“. 

Ve středu 11. prosince pak do Domova se svojí vánoční besídkou přijelo více než 

40 dětí z jaroměřské ZŠ Boženy Němcové – hudební a dramatický sbor z „Malé“ i „Velké 

Boženky“ (jak zní rozdělení prvního a druhého stupně školy). „Malá Boženka“ posluchačům 

předvedla příběh o narození Ježíška v Betlémě (divadelní vstupy dětí byly prokládány zpěvem 

vánočních koled) a „Velká Boženka“ navázala na vystoupení mladších dětí sborovým zpěvem 

doprovázeným hrou na různé hudební nástroje. Na závěr děti všem přítomným klientům 

Domova předaly drobné dárky. 

Zdroj: Domov sv. Josefa v Žirči  

 

Zvláštní historický vlak při znovuotevření železniční tratě 

do Dvora Králové nad Labem 
V sobotu 14. prosince byla ukončena výluka železniční dopravy na trati Hradec Králové – 

Jaroměř a Jaroměř – Stará Paka. Výluka byla nutná z důvodu rekonstrukce železniční stanice 

v Jaroměři a v jejím okolí, doprava tak byla po celou dobu rekonstrukce zajišťována náhradní 

autobusovou přepravou. 

Při příležitosti znovuotevření stanice a tratě do Dvora Králové nad Labem zavedl 

dopravce Puš, s. r. o., dva páry zvláštních osobních vlaků vedených motorovým vozem 

M131.1541. Odjezdy ze železniční stanice Dvůr Králové nad Labem se uskutečnily 

v 18:01 a v 19:10 hodin, z Jaroměře odjížděl vlak v 18:34 a v 19:45 hodin. První a poslední 

vlak projížděl bez zastávek, druhý a třetí vlak naopak stavěl ve všech zastávkách. 

Zdroj: příslušné jízdní řády 

 

Střípky z královédvorské historie 
V pátek 20. prosince 2019 uplynulo osmdesát let od konání mimořádné schůze obecního 

zastupitelstva v našem městě, na kterém bylo Eduardu Benešovi na základě nařízení v dopise 

říšského protektora odebráno čestné občanství města Dvůr Králové nad Labem.  

Český politik a státník, druhý prezident Československa, se čestným občanem našeho 

města stal 6. března 1935, čestné občanství mu pak obecní zastupitelstvo opětovně udělilo 

7. září 1945, kdy po skončení druhé světové války druhá plenární schůze místního národního 

výboru usnesení mimořádné schůze z roku 1939 zrušila. 

Zdroj: Kronika města Dvora Králové nad Labem 1938–1945 
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POČASÍ V NAŠEM MĚSTĚ 

Počasí v měsíci prosinci 
V noci z pátka 6. prosince na sobotu 7. prosince začalo sněžit a sněžilo ještě i v sobotu ráno. 

Kolem poledne ale již sněhový poprašek roztál a v podvečerních hodinách pršelo.  

Minimální teplota dosahovala v prosinci 2019 hodnoty od -6,6 °C (ve středu 

11. prosince) do +3,5 °C (v neděli 8. prosince 2019). Pro porovnání v prosinci 2018 se tyto 

hodnoty pohybovaly od -7,9 °C do +3,2 °C. 

Maximální teplota dosahovala v prosinci 2019 hodnoty od -2,1 °C (ve čtvrtek 

5. prosince) do, pro tento měsíc naprosto nezvyklých, +9,1 °C (v pátek 20. prosince 2019). 

Pro porovnání v prosinci 2018 se tyto hodnoty pohybovaly od -3,1 °C do +8 °C. 

Zdroj informací: meteostanice Gymnázia Dvůr Králové nad Labem 

 

TEPLOTY V PROSINCI 2019 

Datum Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota 

1. 12. 2019 - 2,4 °C - 0,5 °C + 2,7 °C 

2. 12. 2019 - 1,7 °C - 0,2 °C + 1,0 °C 

3. 12. 2019 - 1,8 °C - 0,2 °C + 4,3 °C 

4. 12. 2019 - 3,3 °C - 0,9 °C + 2,2 °C 

5. 12. 2019 - 5,4 °C - 3,1 °C - 2,1 °C 

6. 12. 2019 - 5,7 °C - 2,7 °C + 1,0 °C 

7. 12. 2019 - 5,5 °C + 1,0 °C + 5,2 °C 

8. 12. 2019 + 3,5 °C + 4,9 °C + 7,0 °C 

9. 12. 2019 + 2,7 °C + 4,8 °C + 6,4 °C 

10. 12. 2019 - 4,6 °C + 0,9 °C + 3,9 °C 

11. 12. 2019 - 6,6 °C - 3,7 °C + 1,4 °C 

12. 12. 2019 - 6,8 °C - 3,3 °C - 1,2 °C 

13. 12. 2019 - 2,1 °C - 1,0 °C - 0,2 °C 

14. 12.2019 - 0,8 °C + 1,4 °C + 3,8 °C 

15. 12.2019 - 1,0 °C + 1,5 °C + 4,3 °C 

16. 12.2019   0,0 °C + 2,5 °C + 7,8 °C 

17. 12.2019   0,0 °C + 2,3 °C + 5,3 °C 

18. 12.2019 - 0,8 °C + 1,4 °C + 5,5 °C 

19. 12.2019 - 1,2 °C + 3,3 °C + 8,2 °C 

20. 12.2019 + 3,0 °C + 6,5 °C + 9,1 °C 
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TEPLOTY V PROSINCI 2019 

Datum Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota 

21. 12. 2019 + 3,1 °C + 4,1 °C + 5,9 °C 

22. 12. 2019 + 0,1 °C + 1,9 °C + 3,1 °C 

23. 12. 2019 + 1,8 °C + 3,7 °C + 5,1 °C 

24. 12. 2019 + 0,6 °C + 2,8 °C + 4,8 °C 

25. 12. 2019 + 1,0 °C + 2,2 °C + 5,6 °C 

26. 12. 2019 - 1,9 °C + 1,0 °C + 3,2 °C 

27. 12. 2019 - 0,8 °C + 0,8 °C + 2,0 °C 

28. 12. 2019 - 2,9 °C - 1,7 °C - 0,6 °C 

29. 12. 2019 - 6,7 °C - 3,8 °C + 0,1 °C 

30. 12. 2019 - 5,5 °C - 2,6 °C + 0,3 °C 

31. 12. 2019 - 6,3 °C - 0,7 °C + 3,6 °C 

 

ZAJÍMAVOSTI Z DOMOVA 

Teplotní statistiky 
Rok 2019 byl na základě měření v pražském Klementinu druhým nejteplejším rokem od roku 

1775. Tedy, jak informovali odborníci ze služby Copernicus, rok 2019 se v historickém 

srovnání zařadil hned za rok 2016 jako druhý nejteplejší v jejich záznamech. Průměrná teplota 

vzduchu byla ale v roce 2019 pouze o 0,04 stupně Celsia nižší než před čtyřmi roky, tedy 

v roce 2016. Počasí se během letošního léta vyznačovalo podprůměrnými srážkovými úhrny. 

Celkem spadlo 188 milimetrů srážek, což je pouze 76 % normálu (1981–2010). Více pršelo 

na Moravě – v Jihomoravském a v Olomouckém kraji spadlo přes 90 % normálu – naopak 

největší srážkový deficit byl zaznamenán v Libereckém kraji, kde napršelo jen 52 % 

normálního množství srážek. 

Zdroj: ČHMÚ 

 

Důchody v Královéhradeckém kraji 
Ke konci roku 2019 pobíralo v Královéhradeckém kraji některý z důchodů (starobní, 

vdovský, vdovecký, částečně invalidní, plně invalidní, sirotčí) celkem 161 264 osob. 

Průměrný starobní důchod činil 13.334 Kč a zaostával tak za republikovým průměrem 

o 153 Kč. Starobní důchod mužů byl v našem kraji o 2.294 Kč vyšší než starobní důchod žen. 

Zdroj: Český statistický úřad  
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FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ A AKCÍ 

Prosinec 2019 
Královédvorský papírový betlém 

 
Také v letošním roce si zájemci mohli v městském muzeu, v městském informačním centru 

nebo 15. prosince na „Vánočních trzích“ v Hankově domě zakoupit unikátní Královédvorský 

papírový betlém malířky Taťány Ruprichové. Na pozadí královédvorských dominant koledníci 

k jesličkám přinášejí i netradiční (ale pro naše město charakteristické) dary, jako jsou 

vánoční ozdoby nebo role (štůčky) potištěných látek. Betlém bylo možné zakoupit za 100 Kč. 

 

 

 

 

 

Lidé si již tradičně mohli 

Královédvorský betlém 

prohlédnout také na 

náměstí T. G. Masaryka 

u vánočního stromu – 

oproti roku 2018 byl 

rozšířen o další postavy. 
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Požár domu na náměstí T. G. Masaryka 
V úterý 26. listopadu v dopoledních hodinách byl nahlášen požár domu č. p. 40 na náměstí 

T. G. Masaryka, který je v majetku města. Na místě se postupně vystřídalo jedenáct 

profesionálních jednotek požární ochrany a jednotek dobrovolných hasičů.  

 
Rada města již druhý den na své schůzi rozhodla, že sanaci objektu po požáru, odstranění 

poškozeného materiálu a sutě, odvoz a likvidaci odpadu a bourací a demoliční práce 

poškozených konstrukcí provede společnost SANACE PO, s. r. o., Nové Město, Praha 2. 



464 

 
Při události nebyl naštěstí nikdo zraněn. Protože se ale v prostorách sousedící budovy 

městského úřadu (velká bílá budova zcela vlevo) objevilo velké množství kouře, muselo být 

evakuováno několik desítek pracovníků a úřad byl v úterý pro veřejnost uzavřen. Evakuováni 

byli i pracovníci z obchodů z ostatních okolních domů. 

 

Vánoční strom na náměstí T. G. Masaryka 

 
Během adventu a Vánoc stál na 

náměstí T. G. Masaryka 

vánoční strom.  Zhruba 

desetimetrový darovaný smrk, 

který pocházel z nedalekého 

Nemojova, přivezli pracovníci 

technických služeb města, kteří 

ho také nainstalovali. Strom 

okrášlily vánoční ozdoby, které 

vytvořili žáci výtvarného oboru 

ZUŠ R. A. Dvorského, a také 

světelné řetězy zakoupené za 

přispění společnosti ČEZ. 

Z bezpečnostních důvodů bylo 

opět upuštěno od výzdoby 

skleněnými ozdobami. 
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Otevření zimní expozice žiraf 
Otevření zimní expozice pro stádo žiraf bylo součástí programu „Vánoční zoo“, který se 

v Safari Parku uskutečnil v sobotu 14. prosince. 

 

Součástí je i strom s košem na krmivo.  

 
V expozici je umístěno osm žiraf síťovaných.  
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Akce Domu dětí a mládeže Jednička 

„Adventní toulky Prahou“ 
„Rodinná výprava“ v sobotu 7. prosince směřovala do předvánoční Prahy.  

 
V bohatém programu nechyběla ani návštěva obnovené Lennonovy zdi (foto vlevo) či 

prohlídka betlémů v místním kostele, ani návštěva Staroměstského náměstí s vánočním 

stromem a vánočními trhy, které lákaly k nákupům drobných dekorací nebo „pravého 

vánočního občerstvení“. 
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„Vánoční dílničky“ se v DDM těšily velkému zájmu dětí 
 

 
Před vánočními prázdninami byly pro děti přichystány „Vánoční dílničky“. Vybrat si na nich 

mohly buď vytváření vánočního přáníčka, nebo ozdoby na stromeček, či výrobu glycerinových 

mýdel, která se nakonec stala nejoblíbenější částí dílniček. 

 
Foto: 7x archiv DDM Jednička 
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Vánoční přání starosty města 
„Vážení spoluobčané, milí Královédvoráci, 

 

rok se s rokem sešel a opět tu je adventní čas, pro který jsou typická setkání s rodinou 

a přáteli. Za několik dnů tu budou Vánoce, čas okamžiků s těmi nejbližšími, porozumění, slibů 

a předsevzetí, ale také čas dárků.  

 

Přeji Vám, abyste letošní Vánoce strávili v kruhu těch, které máte rádi, do roku 2020 Vám 

přeji zdraví, štěstí, lásku, úspěch, ale i tolik potřebnou toleranci. Nám všem pak přeji, ať se 

nám ve Dvoře Králové nad Labem dobře žije, (protože) každý z nás k tomu může svým dílem 

přispět.  

 

Krásný rok 2020! 

Ing. Jan Jarolím, starosta města“ 

 

 

 
Na titulní straně kroniky událostí v měsíci prosinci 2019: Ani v roce 2019 nechyběly 

v našem městě vánoční trhy. 

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

 
Poděkování: 

Kronikářka děkuje Mgr. Ing. Miroslavě Kameníkové za provedené korektury a jí i Bc. Janu 

Skalickému, MSc., za pomoc při finální úpravě kroniky. DDM Jednička pak kronikářka děkuje 

za poskytnuté fotografie z akcí, které DDM pořádal, a vedoucím městských kulturních 

organizací a ZUŠ R. A. Dvorského za spolupráci.  


