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Američané chtějí vyrábět nový velorex
Nový model legendárního Velorexu a Pionýra chtějí vyrábět v USA. Opavský podnikatel 

představil nový model tříkolového vozítka na veletrhu vozidel Sema show v Las Vegas. Podle 
něj vzbudil velký ohlas a nyní jednají s americkým partnerem o možné výrobě za mořem. 

V Česku představili nový model velorexu s názvem Velor-X-Trike na veletrhu v Brně k je-
ho 60. výročí. Retro model již není levným lidovým vozítkem jako v minulosti, ale super-
moderním strojem,  u  kterého  se  otevírají  dveře  nahoru  jako u  Lamborghini,  karoserie  je 
pokryta chameleonským lakem a výkon motoru přesahuje 200 koní. 

V Americe toto vozítko vzbudilo jiný zájem než v Česku. Toto extravagantní vozítko je ur-
čeno především pro kalifornský a floridský trh, a to nejen kvůli tamnímu celoročnímu podne-
bí,ale i finančnímu potenciálu. Chtěli bychom pro tamní trh vyrábět i pionýry a jiné modifika-
ce našich výrobků. 

Tříkolka bude mít nový design v kombinaci s látkou. Bude to adrenalínové vozítko, protože 
přímo v kabině uslyšíte až 12 000 otáček vytočeného a vyladěného motocyklového motoru za 
zády.

Na důchody chybí skoro 30 miliard korun
Na účtu, ze kterého stát vyplácí důchody, na konci listopadu chybělo 29,7 miliardy Kč. Lo-

ni ve stejnou dobu chybělo jen 27 miliard Kč. Vyplynulo to ze zprávy České správy sociální-
ho zabezpečení. 

První československý premiér Karel Kramář se narodil před 150 lety
Karel Kramář je jedním z historicky nejvýznamnějších rodáků na severovýchodě Čech. 

Dne 27. prosince 1860 se narodil ve Vysokém nad Jizerou. Ačkoliv Kramář řídil vládu nově 
ustaveného státu v poválečné střední Evropě pouze necelých osm měsíců, na přelomu let 1918 
a 1919 patří k významným mužům českých dějin. 

Vláda ustála svoji pozici, garance dodal prezident Klaus
Po jednání špiček vládní koalice na Hradě  Věci veřejné odolaly odchodu do opozice, a tak 

vládní krize byla zažehnána. Po hodinách jednání, kdy vznikla krize po Drobilově skandálu na 
ministerstvu životního prostředí, jednali představitelé koalice u prezidenta, co s danou situací 
dál. Situace byla vyhrocena, ale bylo potřeba, aby vláda pokračovala . Byla učiněna jakási 
ústní dohoda mezi prezidentem a vládní koalicí o řešení této krize. Věci veřejné tedy ustoupi-
ly od odchodu do opozice, ale zdůraznily, že chtějí pokračovat v protikorupčním tažení. 

Opozice byla z jednání prezidenta a řešení vládní krize zcela vyvedena z míry. Ihned pou-
kázala, že premiéru Nečasovi se situace vymkla z rukou a prezident musel nestandardně za-
sáhnout. Vzhledem k 118 hlasům koalice v Parlamentu vláda hlasování o důvěře ustála.
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MĚSTSKÉ  UDÁLOSTI

Systém hlídá městu veřejné zakázky
Městský úřad byl první v regionu, který začal zadávat veřejné zakázky prostřednictvím 

transparentního elektronického nástroje e-zak. Původním cílem vedení města bylo zavedení 
pouze aukčního portálu, nicméně potom přistoupilo i na komplexní správu veřejných zakázek. 
Město tak bude touto formou soutěžit většinu svých zakázek spadajících do kompetencí nejen 
odborů městského úřadu, ale i organizací zřizovaných městem. Královédvorský systém byl 
spuštěn  na  adrese  https://zakazky.mudk.cz,  kde  zájemci  získají  veškeré  informace  o  vy-
psaných veřejných zakázkách, a to včetně zadávací dokumentace.

Město vydalo letos hned tři různé kalendáře
Dva nástěnné a jeden stolní kalendář letos vydalo město. Stolní obdržel každý občan města 

zdarma do schránky, byl plný informací o třídění odpadu. Další dva byly nástěnné. V prvním 
z nich byly historické fotografie města z archivu muzea.  Autory některých fotografií  jsou 
Stanislav Veselý a Jindřich Rublič. Poslední z kalendářů tvoří obrázky městských památek od 
královédvorských dětí. K dostání byly také v městském muzeu nebo knihovně Slavoj. 

Z prosincového zasedání zastupitelstva města 
Zastupitelstvo  města  na  svém zasedání  16.  12.  schválilo  záměr založení  obchodní  spo-

lečnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s.r.o., s peněžitým vkla-
dem jediného společníka ve výši 200.000 Kč.  Tato společnost by měla nahradit současného 
správce vodovodní a kanalizační sítě ve městě. Zatím se jedná jen o záměr, protože probíhá 
soudní řízení o dalším působení současného správce vodovodní sítě firmy Vodovody a kana-
lizace Dvůr Králové nad Labem, s.r.o.

Zastupitelstvo města dále schválilo předloženou kalkulaci vodného a stočného na rok 2011 
na částku za vodné 26 Kč a stočné 43,60 Kč včetně DPH, celkem tedy 69,60 Kč. Vodné 
a stočné tak zůstalo na cenové výši roku 2010.

Dále zastupitelé schválili v souladu se zákonem  o obcích a nařízením vlády měsíční odmě-
ny za  výkon funkce  členům ZM ve výši  650 Kč,  členům komise  RM nebo výboru  ZM 
100 Kč, předsedovi výboru ZM nebo komise RM 200 Kč a členu RM 1.900 Kč.

Zastupitelstvo také schválilo osadní výbory, a to následovně: - osadní výbor Žireč: předseda 
Hauke Jindřich, členové Rezek Vlastimil, Hladík Zdeněk, Balcar Jaroslav, Weiglová Iveta, 
Seifertová Božena, Matasová Ivana, Blažek Zdeněk, Valenta Vladimír. Osadní výbor Verdek: 
předseda Exner Jan, členové Žižka Zdeněk, Gajdoš Michal. Osadní výbor Lipnice : předsed-
kyně  Slezáková  Tereza,  členové  Daněk  Miloš,  Daul  Oldřich,  Lubina  Ladislav,  Sedláček 
Dušan a Suchardová Milada. 

Noviny radnice k poměrům kolem vodného a stočného
V prosincovém čísle Novin královédvorské radnice (NKR) byl věnován článek k problema-

tice vodného a stočného ve městě. Vzhledem k tomu, že část občanů má smlouvu s městem 
a  část  platí  VODOVODŮM  A KANALIZACÍM  Dvůr  Králové  nad  Labem,  s.r.o.,(dále 
VaK),vznikají tak situace, kdy fakturuje jak město, tak i VaK, a občan vlastně neví, co je 
správné. Zatím tedy platí, že kdo má smlouvu s městem, platí městu a faktury od VaKu vrací 
zpět. Dochází také k tomu, že VaK účtuje jiné (menší ceny) než město. VaK však nemá právo 
stanovovat cenu vodného a stočného. Cena se stanovuje na základě kalkulací v daném období 
a hlavně musí být schválena orgány města. 

Současný stav v zásobování vodou ve městě je tak trochu schizofrenní. Mohou tak vznikat 
situace, kdy firma VaK bude posílat občanům upomínky s poznámkou, že bude další kroky 
provádět soudně. V tomto případě však město ujišťuje občany, že všechny platby za vodné 
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a  stočné  zaplacené  městu  jsou  pravidelně  hlášeny firmě  VaK.  Občan,  který  má  smlouvu 
s městem, by tak neměl dostávat žádné upomínky pro neplacení. 

Doufejme,  že  spor  města  a  firmy VODOVODY A KANALIZACE Dvůr  Králové  nad 
Labem, s.r.o., nebude dlouho trvat a vše se vrátí do normálního smluvního vztahu.

KULTURA  

Hankův dům – městské kulturní zařízení

Koncert KPH
Ve čtvrtek 2. 12. se konal již 38. koncert Klubu přátel hudby pod názvem Skrytá tvář Karla  

Hynka Máchy. Básně a úryvky z Máchova díla přednesl Jan Potměšil a střídala jej komorní 
hudba z Máchovy doby v autentické interpretaci Antiquarius quartetu z Prahy.

Nedělní divadelní představení
V neděli 5. 12. uvedlo divadlo Julie Jurištové z Prahy muzikál na motivy Boženy Němcové 

Pohádkové divadlo.

Divadlo pro studenty středních škol
V úterý 7. 12. předvedli herci Jiráskova divadla z České Lípy Smím tě políbit, než chcípnu? 

Hra v předplatném- divadlo z Kladna
Ve středu 8. 12. se uskutečnilo divadelní představení Všechno, co opravdu potřebuji znát, 

jsem se naučil v mateřské školce. Byl to autorský  muzikál na motivy nejslavnějších knihy ob-
líbeného autora Roberta Fulghuma.

Vánoční koncert Big bandu Dvorského
Ve čtvrtek 9. 12. se uskutečnil pravidelný vánoční koncert Big bandu Dvorský.

Zakončení kurzů tanečních – věnečky
V pátek 10. 12. a v sobotu 11. 12. se uskutečnily závěrečné věnečky tanečních kurzů 2010.

Vánoční přání – skupina Angeles
V úterý 14. 12. předvedla svou taneční show skupina Ageles group. Pořad byl koncipován 

jako vánoční přání.

Koncert Evy Pilarové
Ve středu 15. 12. vystoupila 

na  svém  vánočním  koncertu 
zpěvačka  Eva  Pilarová.  Zpěv 
doprovázel klavír a basa. Zají-
mavostí  byl  podpis  Václava 
Havla na base.
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Královédvorské Vánoce
V pátek 17. 12. se v Hankově 

domě  konaly  již  tradiční  vá-
noční  trhy  s  bohatým  do-
provodným programem.

Koncert Záboje
V  neděli  26.  12.  se  konal 

v kostele sv. Jana Křtitele kon-
cert  pěveckého  sboru  Záboj 
s orchestrem Musica antiqua.

Městské muzeum

Výstava betlémů 
představila i ten Braunův

Výstava  s  názvem  Půjdem 
spolu do Betléma představila jesličky různého stáří, materiálů i podoby. Vše doplňovaly kraj-
ky s betlémskými motivy žen z Úpice, obrazy a pohlednice malíře Jiřího Škopka a nejlepší 
dětské betlémy ze soutěže. Mezi nejzajímavější exponáty patřila dřevěná kopie známého Bet-
lému sochaře Matyáše Bernarda Brauna, který stojí v lese nedaleko Kuksu. Řezbář Leoš Pry-
šinger ho vytvořil v podobě, v jaké byl začátkem osmnáctého století Braunem vytvořen. Vý-
stava byla otevřena do 9. 1. 2011.

James Harries opět koncertoval v muzeu
Městské muzeum pořádalo 17. 12. Vánoční koncert anglického zpěváka Jamese Harriese. 

Na programu byly nové písničky z právě vydávaného alba. Ve městě totiž nehrál poprvé, před 
Vánocemi se tu představil také vloni. Jeho osobitý výraz upoutal posluchače napříč hudební-
mi žánry. Mnoho lidí jeho písničky zná, aniž o tom vlastně ví. Objevily se totiž v populárních 
filmech, jako jsou Snowboarďáci. 

Jubileum 75 let profesora Tomáše Mervarta
Zápis do kroniky je upraven dle textu Víta Havlíčka, dirigenta pěveckého sboru Záboj.
V prosinci 2010 oslavil své 75. narozeniny prof. 

Tomáš Mervart. Většina lidí ho zná jako tichého, 
zamyšleného  člověka.  Pod  tímto  zdánlivě  nepří-
stupným povrchem jde o nesmírně vzdělaného, ale 
i skromného a obětavého muže. 

Poznal jsem prof. Mervarta, když jsem začal na 
počátku 90. let navštěvovat místní ZUŠ. U něj jsem 
získal své hudební základy, a to jednak ve hře na 
klavír, ale i v hudební teorii. Byl to také on, kdo mě 
poprvé  vzal  k  varhanám  (což  zásadně  ovlivnilo 
moji  budoucnost).  Na  hudebním životě  města  se 
prof. Mervart  podílel  a podílí  nejen pedagogicky, 
ale hlavně jako varhaník a korepetitor. V posledně 
jmenované činnosti je velmi uznáván a vyhledáván 
(i mimo Dvůr Králové nad Labem).

Vedle toho je vynikající improvizátor, takže z ja-
kéhokoliv tématu dokáže bez přípravy zahrát uce-
lenou skladbu, což rovněž zasluhuje obdiv. Kromě 
hudby má velmi rád přírodu a je vášnivým turistou. Procestoval celou Evropu a jeho fyzickou  
kondici by mu mohl závidět i kdejaký mladík.    
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Několik čísel z výroční zprávy městského muzea
Městské muzeum spravuje sbírkový fond rozdělený na podsbírky:  historická,  numizma-

tická,  jiná - fotografie, negativy, diapozitivy, filmy, videozáznamy a zvuková média a pod-
sbírku písemností a tisků. Základ podsbírky historické tvoří tzv. starý fond, který se začal vy-
tvářet počátkem 20. století. Převážně dokumentuje 19. a 20. století. Podstatný díl podsbírky 
tvoří lidový nábytek, řemeslné nástroje a výtvarné umění. Důležitou součást představuje Kří-
žová cesta malíře J. V. Bergla z roku 1759. V podsbírce je dále zastoupena etnografie, milita-
ria, výtvarná díla,  umělecko - historické předměty, technika.

Ve  fotografické  podsbírce jsou zastoupeny černobílé,  kolorované a  barevné fotografie, 
skleněné diapozitivy, negativy, filmy, videokazety, obrazové a zvukové záznamy na nosičích 
CD-R a DVD, které hlavně dokumentují 20. století v regionu. Podsbírka numizmatická ob-
sahuje převážně mince a papírová platidla z českých zemí do roku 1919 a Československé 
republiky. Tvoří ji mince z denárového, grošového, tolarového období, dále rakouské, zlatní-
kové a korunové měny.  Nejcennějším platidlem je rakouská papírová bankocedule z roku 
1874 v hodnotě 1000 zl. Menší část tvoří medaile, vyznamenání a odznaky.

Významnou součást  podsbírky písemností a tisků představují staré tisky, z nich  nejzají-
mavější jsou tisky ze Sporckovy knižnice v Kuksu - Kancionál litoměřický z roku 1577 a La-
tinský žaltář Dvora Králové z roku 1592. Dále jsou v ní zastoupeny staré kalendáře, noviny, 
modlitební  knížky,  drobné  tisky,  plakáty,  letáky,  pozůstalosti,  doklady,  dokumentace,  ko-
respondence, rukopisy, kroniky. Podsbírku fotografickou spravuje paní Jaroslava Tománková 
(zároveň zastává  funkci  průvodkyně)  a  podsbírku  historickou,  numizmatickou,  písemností 
a tisků spravuje Ing. Lenka Stehnová (kurátor sbírek).

Počet evidenčních čísel přírůstků za rok 2010 539 ks
Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů k 31.12.2010 16 465 ks
Celkem k 31. 12. 2010 je evidováno sbírkových předmětů 32 258 ks

Podsbírka historická
Přírůstek za rok 2010 319 ks
Celkem k 31. 12. 2010 má tato podsbírka 10 942 ks
Nejcennějšími přírůstky jsou následující sbírkové předměty:
- soubor vánočních ozdob z 40. – 90. let 20. století, vlastní sběr

– dřevěné kukačkové hodiny, 2. polovina 19. století, dar

Podsbírka písemností a tisků
Přírůstek za rok 2010 102 ks
Celkem k 31. 12. 2010 má tato podsbírka 3 557 ks
Nejcennějšími přírůstky jsou následující sbírkové předměty:
- plán bývalé radnice č.p. 1 s průčelím do Palackého třídy, vypracovala 
městská technická kancelář, 1. polovina 20. století, vlastní sběr
- návrh parkoviště u Vč. ZOO s příjezdem z ulice Zdeňka Nejedlého                                         
a J. Hakena, vlastní sběr
- návrh obecné a měšťanské školy chlapecké, jižní průčelí, arch. V. Pasovský, 
1911, vlastní sběr
- korespondence T. Holíka z let 1893 – 1942, vlastní sběr
- korespondence R. Kropáčka z let 1898 – 1910, vlastní sběr
- dopisy Ing. J. Plickovi, stavební správa pro Hořejší Labe 1913 – 1923, dar
- notýsek s poznámkami o výkupu pozemků z obcí Verdek, Bílá Třemešná atd. 
pro nádrž Tešnov c.k. vrchního inženýra J. Plicky, 1910, dar
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Podsbírka numizmatická
Přírůstek za rok 2010 29 ks
Celkem má tato podsbírka k 31. 12. 2010 7 279 ks
Nejcennějšími přírůstky jsou následující sbírkové předměty:
- bronzová a stříbrná Jánského plaketa, dar
- pamětní mince města Dvora Králové nad Labem k 740. výročí od první 
písemné zmínky o městě, vlastní sběr

Podsbírka jiná – fotografie, negativy, diapozitivy,filmy,videozáznamy a zvuková média
Přírůstek za rok 2010 89 ks
Celkem má tato podsbírka k 31. 12. 2010 13 699 ks
Nejcennějšími přírůstky jsou následující sbírkové předměty:
- album fotografií ze stavby Tešnovské přehrady z let 1909 – 1923, dar
- černobílé fotografie ze stavby Tešnovské přehrady 1909 – 1923, dar
- album fotografií ze Sochorovy továrny 1937 – 1938, vlastní sběr
- rodinné album továrníka J. Sochora, vlastní sběr

Muzejní knihovna
Muzeum má počítačový program, kde je možno on-line vyhledávat v katalogu Clavius knižní 
tituly muzea. 
Přírůstek roku 2010 125 svazků
Celkem k 31. 12. 2010 obsahuje knižní fond 5 391 titulů

Pořádané výstavy 7 výstav
Nejnavštěvovanější výstavy
Ze světa zvířat 1 009 osob
Půjdem spolu do Betléma 1 039 osob
Počet návštěvníků v roce 2010 8 567 osob
Divadelní představení Volfovo divadlo a Klíček 22 představení

Vydavatelská činnost
Pro příznivce královédvorských dějin vydalo Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ve spolu-

práci s Okresním archivem v Trutnově a za finanční podpory Městského muzea ve Dvoře 
Králové nad Labem publikaci  „Zločin a trest ve Dvoře Králové nad Labem“. Autorem je 
PhDr. Jindřich Francek, který se této problematice věnuje řadu let. 

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem ve spolupráci s městem Dvůr Králové nad 
Labem vydalo  kalendář s nejstaršími fotografiemi našeho města.

Propagace
Dobrá propagace je základem úspěchu každé akce, kterou muzeum pořádá. Již tradičně ke 

každé  zhotovuje  plakáty,  které  se  vylepují  na  plakátovacích  plochách  v  našem  městě 
a okolních městech. Plakáty se také roznáší do škol, organizací, obchodů apod.

Není  možné  existovat  bez  kvalitních  webových  stránek.  Změnila  se  grafická  podoba 
a zlepšilo se také naplnění stránek. Nová podoba muzejních stránek  www.muzeumdk.cz byla 
spuštěna v dubnu 2010. 

Hospodaření
Náklady v roce 2010 hlavní činnost vedlejší činnost celkem

2,984.604 Kč 60.562 Kč 3,045.167 Kč
Výnosy v roce 2010 2,956.836 Kč 68.594 Kč 3,025.430 Kč
Hospodářský výsledek - 19.736 Kč
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Personální obsazení
Městské muzeum ve Dvoře Králové n.L. mělo v roce 2010 následující personální obsazení:
Odborní zaměstnanci:
1. ředitel muzea
2. kurátor sbírek, správce podsbírky historické, numizmatické a písemností a tisků, správce 
depozitáře
3. průvodkyně, správce podsbírky fotografické
4. knihovnice, pedagogicko-výchovný pracovník, grafik a aranžér (propagace a instalace 
výstav)
Ostatní zaměstnanci:
1. ekonom muzea (správce rozpočtu,účetní agenda, pokladna, prodej)
2. uklízečka (pomocné práce při instalaci a demontáž výstav)
3. uklízečka (pomocné práce při instalaci a demontáž výstav)

ZOO Dvůr Králové

Největší letošní transport odjel do Saudské Arábie
Největší transport letošního roku odjel ve středu 1. 12. ze zoologické zahrady ve Dvoře 

Králové.  Šestačtyřicet  zvířat,  především kopytníků,  vyměnilo  zasněžený  střed  Evropy  za 
horký Arabský poloostrov. Jejich novým domovem se stane zoologická zahrada v hlavním 
městě Saúdské Arábie Rijádu. Zvířata byla naložena do přepravních beden a odvezena do 
Bruselu. Odtud byla transportována letecky do Rijádu.

Za nasbírané mobily si děti prohlédly zoo a strojily strom
Na podzim zahájila zoologická zahrada akci na podporu záchrany goril pomocí sběru sta-

rých mobilů. Vyhlásila také soutěž pro dětské kolektivy. Vítězem se stala ZŠ Františka Kupky 
z Dobrušky s 338 mobily. Čekala je zajímavá odměna, podívaly se po zoo, ale i do zákulisí. 
Na některá  zvířata,  která  dosud znaly z  fotografií  nebo je  viděly v  expozicích,  si  mohly 
dokonce i sáhnout. Obdivovaly například agamu vousatou, želvu uhlířskou nebo chameleona. 

Děti byly z programu nadšené. Potom si ještě v areálu ustrojily stromeček, který bude za-
hradu zdobit po celou akci Vánoční zoo. Přivezly si s sebou hudební nástroje, a tak si u na-
strojeného smrčku zazpívaly vánoční koledy. 

V zoo vystavovali originální fotografie
Návštěvníci zoologické zahrady měli možnost  zhlédnout výstavu s názvem Africa obscura. 

Autorem dvaceti unikátních snímků, pořízených analogovou technikou včetně klasického vy-
volávání filmů, byl Jan Svatoš.   

Vzácného pelikána bylo možno vidět při krmení
Pět pelikánů patřilo mezi další chovatelské úspěchy místní zoologické zahrady. Především 

mládě pelikána skvrnozobého, který patří mezi kriticky ohrožené druhy. Ten byl v umělé líh-
ni, ostatní ptáčata byla na hnízdech. Návštěvníci Vánoční zoo mohli pětkrát denně sledovat 
krmení malého pelikána v Ptačím světě. ZOO Dvůr Králové jako jediná u nás, ale i v Evropě 
rozmnožuje tyto vzácné pelikány.

Měsíční orangutan se má k světu
Mládě orangutana bornejského, které se v polovině listopadu narodilo šestatřicetileté samici 

Žanetě, úspěšně roste. Návštěvníci zoo mohli vidět opičí rodinku v pavilonu Ptačí svět. Nej-
častěji se zdržovali u oken v přízemí, kde často i spí. Mládě od matky pravidelně pije, větši-
nou po jedné až dvou hodinách. Samička je šestým mládětem samice Žanety. Křtiny malého 
lidoopa se pravděpodobně uskuteční na jaře příštího roku. 
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Jaroslav Kratěna podepisoval svoji další knihu
Další, v pořadí již osmá kniha vyšla Jaroslavu Kratěnovi. Zájemci měli možnost si ji zakou-

pit ve čtvrtek 2. 12. na autogramiádě v knihkupectví U Veselých. Kniha nese název Cizinec 
v Kanadě aneb Křeslo pro staršího pána. Opět se jednalo o cestopis, v kterém autor zachycuje 
cestu za kamarádem do Britské Kolumbie. Nechybí osobitý jazyk a přírodní zajímavosti, do-
plněné faktografickými a historickými údaji. 

Jaroslav Kratěna (1947)
je autorem sedmi úspěšných knih, které čerpají z jeho jedenácti cest po severní Americe. 

Žije ve Dvoře Králové, mimo jiné je autorem textů country písniček (velkým hitem byl Favo-
rit Mileny Soukupové), psal i pro další kapely: Plavce, Pony Express, Wostruhu, Newyjou.

Knihy: Americká snídaně - Po stopách zlaté horečky a Jacka Londona, Americká snídaně 
II. - Na Havaj přes Údolí smrti, Americká snídaně III. - Zpátky na Aljašce, Výlet na Floridu 
aneb Průvodce relaxujícího muže, Muž z Texasu aneb Dole teklo Rio Grande, Z Oregonu do 
Arizony aneb Tohle v plánu nebylo, Poslední zlato z Yukonu. 

ŠKOLY  

Základní a praktická škola slavila výročí 75 let
Kolem osmdesáti  hostů  z  řad  bývalých 

učitelů, rodičů i kolegů z ostatních škol se 
sešlo 6. 12. při oslavě 75. výročí základní 
a praktické školy. Na úvod připomněla ředi-
telka  Mgr.  Eva  Hynková  změny,  kterými 
vzdělávací zařízení prošlo.  Ocenila spolu-
práci  s  rodiči,  Husovým domovem,  jehož 
klienty také  škola  vzdělává.  Nezapomněla 
ani na dobré vztahy s městem, které je maji-
telem budovy. Žákům školy se daří ve sběru 
druhotných surovin a  v projektu Recyklo-
hraní se umisťují na předních místech. Za-
pojili  se  také  do projektu  agentury Dobrý 

den, která má za cíl světový rekord v počtu městských znaků z druhotných surovin. Žáci zá-
kladní a praktické školy vytvořili celkem čtyři městské znaky.  

Zástupce kraje i starostka města ocenili práci učitelů na této škole.  O tom, že se jim to daří, 
svědčí dlouhá historie této školy. Ta je druhou nejstarší a jednou z největších v kraji. Součástí 
oslav bylo i vystoupení žáků školy. Návštěvníci si mohli prohlédnout výstavu výrobků a ob-
rázků dětí, vybavení učeben a mohli nahlédnout do učební hodiny. K vidění bylo i vybavení 
speciálních učeben. Při občerstvení si potom účastníci oslav 75. výročí založení školy mohli 
vyměňovat zkušenosti s prací ve speciálním školství. Na cestu domů pak každý z návštěvníků 
dostal na památku drobný dárek. 

Pokus o vytvoření světového rekordu
Žáci ze Základní školy a praktické školy ve Dvoře Králové se zúčastnili pokusu o vytvoření 

světového rekordu ve výrobě znaku svého města  z  odpadového materiálu,  který  pořádaly 
společnosti Dobrý den Pelhřimov, s.r.o., a EKO-KOM. 

Dne 14. 12. proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže v prostorách  radnice v Hradci 
Králové. Znak města Dvora Králové nad Labem se umístil v rámci krajské výstavy na druhém 
místě  a  zástupci  Královéhradeckého  kraje  a  pořádající  společnosti  toto  umístění  náležitě 
ocenili. Celkem byly přihlášeny znaky z 53 škol. 
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Školní akademie ZŠ Schulzovy sady
Letošní školní akademie se konala v úterý 21. 12. v Hankově domě pod názvem „Šmoulí 

radovánky“. Nejen modří skřítci byli hlavními postavami letošní akademie. Spolu se zlomy-
slným Gargamelem, jeho kocourem Azraelem i vtipnými moderátory nám připravili nezapo-
menutelné zážitky. Šmoulové nejprve zaklínadlem očarovali Gargamela na hodného Gargouš-
ka a pak si spolu krátili čas při čekání na Štědrý den. Diváci tak zhlédli krátké vystoupení 
jednotlivých tříd prvního a druhého stupně, školní družiny i kroužků. 

SPORT  

Házená
HK Dvůr Králové nad Labem -  TJ Košutka 29:28 (15:11). Dvoráci vstoupili do zápasu 

věrni tradici z posledních duelů, soupeře opět pustili do vedení. Nakonec rozhodly dvě závě-
rečné trefy Dana Fiedora, který se prosadil v pravou chvíli. Hrdinou zápas byl Martin Bab-
čaník s bilancí 50 procent úspěšných zákroků.

Hokej
Muži - HC Dvůr Králové – TJ Spartak Nové Město 4:2 (0:0, 1:1, 3:1). Diváci viděli jeden 

z nejlepších letošních zápasů.
HC Dvůr Králové – BK Nová Paka 8:3 (2:1,  3:1, 3:1).  Dvůr se vítězstvím posunul na 

druhou příčku tabulky hned za vedoucí Hronov. 
Junioři - HC Opočno – HC Dvůr Králové/Náchod  2:11 (0:4, 0:3, 2:4).

Kuželky
Východočeský přebor – Jičín C – Dvůr Králové n.L. 16:0, Dvůr Králové n.L. - Jičín D 

12:4, Červený Kostelec C – Dvůr Králové n.L. 12:4, Dvůr Králové n.L. - Hořice D 10:6.

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Sokol

Prosincové radovánky v Sokole
Začátkem prosince přichází také do Sokola vánoční nálada. Nejinak tomu bylo v letošním 

roce, kdy v hodinách žactva proběhly hned čtyři mikulášské hodiny. Pro nejmenší připravila 
Jitka maňáskového čerta a Mikuláše. Dětská fantazie je nekonečná, a tak děti s maňásky ko-
munikovaly, recitovaly jim básničku a hlavně se moc nebály. Do hodin rodičů s dětmi před-
školního žactva i žactva školou povinného zavítali skutečný Mikuláš se skutečným čertem. 
Čert leckomu nahnal strach, obzvlášť těm, kteří neměli čisté svědomí. Básničku nebo písničku 
nakonec předvedli všichni, a tak mohli být Mikulášem obdarováni.

Další velkou akcí byl vánoční karneval, který se konal při poslední předvánoční hodině. 
Děti si nejen zařádily v maskách, ale také zazpívaly koledy u vánočního stromečku.

Letošní rok byl pro Sokol opět poměrně úspěšný. Naši závodníci vybojovali mnoho medai-
lí,  o  cvičení  v Sokole je zájem a sokolovna je  stále  plná,  akce,  které  pořádá Sokol,  jsou 
navštěvované. 

Skauti

Mikulášská besídka
Jako každoročně se v aule zdejšího gymnázia konala 12. 12. Mikulášská besídka. Všechny 

oddíly se na tuto událost velmi pilně připravovaly. Každý si nacvičil nějakou scénku či jiné 
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vystoupení. Byla to příjemná neděle, a dokonce přišel opožděně i Mikuláš. Během vystoupení 
jsme si jak my, tak i přítomní rodiče užili mnoho zábavy.

Vánoce pro zvířátka
Den poté, kdy si skautky udělaly radost  různými dárky, se sešly ve skautské vile s batohy 

a taškami  naloženými dobrotami  a  „zimními  dopravními  prostředky“.  Rozhodly se udělat 
Vánoce i zvířátkům v lese. Vydaly se nad nemocnici, kde si našly pěkný stromek mimo cestu. 
Ten ozdobily pochoutkami typu suché pečivo, jablka, mrkev a myslely i na ptáčky, kterým na-
sypaly zrní. 

Mikuláš naděloval v domově s pečovatelskou službou
Ve spolupráci skupiny prevence PRE MPDK a Pečovatelské služby města Dvůr Králové 

nad Labem proběhla v neděli 5. 12. v domech s pečovatelskou službou mikulášská nadílka. 
Mikuláš se svou suitou,  andělem a dvěma čerty,  naděloval zejména seniorům, ale i  jejich 
vnoučatům. Senioři měli radost z návštěvy, děti pak trochu strach z čertů. Akce měla zejména 
umožnit setkání rodin seniorů žijících v domech s pečovatelskou službou a připomenout jednu 
z krásných českých předvánočních tradic

ZAJÍMAVOSTI

Projekt obnovy barokního areálu Domova sv. Josefa stavebně dokončen 
Dne 30. 12. proběhlo předání právě dokončených objektů rekonstruovaných v rámci pro-

jektu Záchrana kulturního dědictví v areálu Domova sv. Josefa v Žirči. Obnova probíhala od 
listopadu 2009 a po mnoha letech chátrání tak došlo k plné rehabilitaci souboru cenných his-
torických staveb, z nichž některé jsou datovány z doby největšího rozkvětu blízkého barokní-
ho hospitálu Kuks. Tento soubor je cenný mimo jiné i svým jedinečným prostorovým uspořá-
dáním. 

Díky prostředkům získaných z Finančního mechanismu EHP a Finančního mechanismu 
Norska, došlo k obnově části bývalého pivovaru, který bude výhledově sloužit pro další pa-
cienty s roztroušenou sklerózou. Do nového hávu se oblékl  rovněž přilehlý kostel Sv. Anny 
a renovací prošly i vzácné objekty zahradní architektury v parku, především secesní zahradní 
altán a květinové loubí.  Zároveň byla provedena rekonstrukce oplocení kolem celého parku 
a  drobných řemeslně cenných plůtků před kostelem. Cílem obnovy areálu je  uchovat  vý-
znamnou barokní památku a otevřít areál k setkávání zdravotně handicapovaných s nejširší 
veřejností. 

Čertovská neděle pro nejmenší v restauraci U Slunce
V neděli 5. 12. se uskutečnila čertovské odpoledne, samozřejmě že s Mikulášem, v restau-

raci U Slunce. Bylo to odpoledne plné pohádek, básniček a malování.

Černá kronika
Chtěli do sběrny prodat litinový poklop.  Místním policistům oznámili městští strážníci, 

že zkontrolovali dva mladíky, kteří chtěli do jedné z místních sběren druhotných surovin ode-
vzdat odcizenou litinu. Podezřelá dvojice ve věku devatenáct a dvacet let měla v Mánesově 
ulici ukrást litinový kanálový poklop o váze 130 kg. Škoda činí necelých 6 tisíc korun.

Vandal poškodil jeřáb firmy. Na oplocené staveniště stavební firmy ve městě vnikl zloděj. 
Ze zaparkovaného jeřábu odcizil dva metry pětižílového kabelu s koncovkou ústícího z elek-
trické  rozvodny,  dva  metry devatenáctižílového  a  dvanáctižílového  kabelu,  čímž  poškodil 
celou elektroinstalaci pracovního stroje. Poškozený škodu vyčíslil na téměř 47 tisíc korun.
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Převzal peníze, ale neodevzdal je firmě. Místní policisté podezřívají třiapadesátiletého 
muže ze zpronevěry peněz. V první polovině prosince během tří dnů jako řidič při rozvozu 
potravin převzal na pěti prodejnách finanční hotovost, kterou neodevzdal do firmy. Peníze si 
ponechal pro svoji potřebu, čímž majiteli společnosti způsobil škodu za 15 tisíc korun.

Zloděj v bytě kradl na Štědrý den. Místní policisté vyšetřují vloupání, ke kterému došlo 
ve městě na Štědrý den. Dosud neznámý pachatel násilně vnikl do bytu v prvním patře, který 
prohledal a odcizil finanční hotovost a šperky. Způsobená škola byla vyčíslena na více než 63 
tisíc korun.

Střelec se vzdal policejnímu vyjednávači. Muž, který postřelil po hádce svého bratra, se 
dne 8. 12. kolem 18. hodiny vzdal policii. Profesionálnímu vyjednávači z Krajského ředitel-
ství policie Hradec Králové se podařilo přibližně po dvou hodinách muže přesvědčit, aby vy-
šel z půdy, kde se před policisty zabarikádoval.

Dne 8. 12. kolem třetí hodiny odpoledne nahlásil policistům muž, že došlo ke střelbě. Sám 
byl prý jejím autorem a oznámil, že chce spáchat sebevraždu. Jak kriminalisté na místě zjistili, 
pravděpodobně po slovním konfliktu došlo ke střelnému zranění čtyřicetiletého muže. Nejspí-
še ho postřelil jeho bratr. Ten se pak zabarikádoval na půdě rodinného domku a hrozil, že se 
zastřelí. Na místo postupně dorazilo několik policejních hlídek, které se střelcem stále komu-
nikovali, později i zásahová jednotka z Hradce Králové.

Vyjednávání nakonec převzal profesionální odborník z Krajského ředitelství policie v Hrad-
ci Králové. Na místě v okrajové části Sylvárov odkláněla policie dopravu.

Zraněný muž, který byl postřelen mimo jiné do krku a ruky, si sám zavolal pomoc z nedale-
ké strojírenské továrny. S vážným zraněním a třemi průstřely byl převezen k ošetření do fa-
kultní nemocnice v Hradci Králové.

Starší muž uhořel v rodinném domě zarovnaném odpadky 
Již  třetí  tragédii  během  několika  dní,  na  níž  měl  vinu  oheň,  zaznamenali  hasiči  na 

Trutnovsku. V pátek 3. 12. od-
poledne zemřel  při  požáru  ro-
dinného domu ve Vorlešské uli-
ci  ve  Dvoře  Králové  nad  La-
bem třiasedmdesátiletý muž.

Na místo vyjeli profesionální 
hasiči  ze  Dvora  Králové,  do-
brovolní hasiči z Hajnice, Bílé 
Třemešné a Mostku, dále posi-
ly  profesionálních  hasičů 
z  Trutnova s chemickým kon-
tejnerem  a  centrální  stanice 
Hradec  Králové  s  termokame-
rou.  Dům,  který  má  dvě 
nadzemní podlaží,  byl  při  pří-
jezdu  hasičů  silně  zakouřený. 

Hasičům v dýchacích přístrojích komplikoval vstup do domu nahromaděný odpad textilií, 
papíru a dalšího materiálu. Požár se po hořlavém materiálu rychle šířil a v jedné z místností 
prohořel přes strop do druhého nadzemního podlaží. Hasičům se podařilo zabránit rozšíření 
plamenů až na střechu domu.

Požár  se  podařilo  lokalizovat  po tři  čtvrtě  na sedm večer.  Nejprve museli  hasiči  ze tří 
místností v prvním nadzemním podlaží zčásti vyklidit nashromážděné věci, aby se po domě 
mohli pohybovat a hasit. Jednalo se zhruba o čtyři nebo pět kontejnerů. Ohnisko požáru bylo 
v kuchyni u kamen. Krátce před půl devátou večer hasiči objevili v kuchyni domu ostatky 
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třiasedmdesátiletého majitele. Požár byl zlikvidován v deset hodin večer. Hasiči místo tragé-
die ohledávali ještě v sobotu dopoledne

Příčina požáru byla jasná hned v den zásahu. Byl to starší dům, muž byl sběratel všeho 
možného, místnosti byly zarovnané textiliemi a papírem, měl  v nich jen úzké uličky, aby se 
dalo domem procházet. K užívání sloužila pouze jedna místnost a kuchyň. Požár s největší 
pravděpodobností způsobila nedbalost majitele, když hromada hořlavého materiálu spadla na 
kamna v kuchyni. 

Hmotná škoda byla předběžně odhadnuta na 200 tisíc korun.   Upraveno z KD, 6. 12.
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Obrazová kronika měsíce prosince
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Královédvorské vánoční trhy v Hankově domě Zaplněný sál Hankova domu prodejci

Nejen prodejci, ale i kovářská práce Zase lákadla pro občany města

Nová prodejna elektroniky místo Jednoty Fronta zvědavých kupců

Ceník vánočních stromků u Kauflandu
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Prodej kaprů na pěší zóně Starého pivovaru Ceník ryb, ale už řádně proškrtaný (obchod byl dobrý)

Akce třeboňského kapra u Kauflandu Ceny kaprů u Tesca

Chodník se v zimním období neudržuje Tady se neudržuje ani pořádek
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Na "Bajráku" se už zase sáňkuje a lyžuje Zima jak má být, sněhu je dost

Noční zimní snímek Trochu pohádkové nálady

Zajímavý sněhulák (sloup) v Slunečné ulici Rekonstruované náměstí pod sněhem

Požár ve Vorlechu s tragickým koncem Kuchyň - pravděpodobně ohnisko požáru 



Zhodnocení roku 2010
Kalendářní rok 2010 by se dal charakterizovat jako rok plný emocí. Ve městě probíhaly dvě 

velké investiční akce, které občanům ztěžovaly život. 
Začínalo  to  rekonstrukcí  domu  „Regina“  na  náměstí.  Byl  znemožněn  průchod  pod 

podloubím a občané museli tuto část obcházet po vozovce na náměstí. Pohyb po náměstí po-
sléze začala ovlivňovat jeho rekonstrukce. Do toho se přidala výměna inženýrských sítí a vr-
cholem byl archeologický průzkum, který probíhal současně se stavebními pracemi.  Rekon-
strukce probíhala v jednotlivých etapách, a tak se také měnil dopravní systém na náměstí. 
V jednu dobu byl průjezd náměstím od kostela směrem do Švehlovy ulice a tím, že Regina 
uzavřela průchod podloubím, museli občané chodit koridorem a vedle, sice oddělené dřevěný-
mi  ploty,  projížděla  motorová vozidla.  Na rekonstrukci  náměstí  také  s  nelibostí  reagovali 
prodejci, neboť jim bylo ztíženo zásobování prodejen. Nedalo se však nic dělat. Rekonstrukce 
náměstí probíhala celý rok 2010, kromě zimních měsíců, kdy náměstí bylo pokryto sněhem.

Další velkou investiční akcí, která ovlivnila chod města, byla výměna parovodu za hor-
kovod. Tato akce velmi ovlivnila průjezdnost městem, a vzhledem k tomu, že některé trasy 
parovodu vedly komunikacemi, musely se stanovit objízdné trasy, které se po určité době mě-
nily, a tak jezdit ve městě motorovým vozidlem bylo dost náročné na sledování změn v do-
pravě. Je třeba však konstatovat, že ČEZ, který byl investorem akce, a stavební firma, která 
prováděla práce na výměně parovodu za horkovod, pracovala velmi rychle a v místech, kde 
byla  nejvíce  komplikovaná  doprava,  provedla  práce  v  co  nejkratším  termínu.  O  všech 
změnách byly občané informování na webových stránkách města, každá změna byla v Novi-
nách královédvorské radnice, samotný investor informoval občany a Krkonošský deník také 
reagoval na změny v dopravě. I přes všechny tyto informace občané nebyli s tímto stavem 
spokojeni.

Problémem roku 2010 byl spor města s nájemcem a provozovatelem vodovodní a kana-
lizační sítě firmou VODOVODY a KANALIZACE Dvůr Králové, s.r.o. (dále VaK). Město 
v dubnu dokonce změnilo dodatkem smlouvy, které mělo s občany, s tím, že vodné a stočné 
začalo vybírat  samo a také začalo odečítat  vodoměry.  Část  občanů,  kteří  neměli  smlouvy 
s městem, tak platila firmě VaK a občané, kteří měli smlouvu s městem, platili městu. Vy-
skytla se tak nepřehledná situace a firma VaK začala soudní proces, který měl vyjasnit tuto 
nepřehlednou situaci. Při prvním soudním líčení, které proběhlo v roce 2010, Okresní soud 
v Trutnově dal  za pravdu firmě VaK a zrušil  dodatek ke smlouvě, kterou město uzavřelo 
v dubnu s občany. Město proti rozsudku podalo odvolání, a tak se situace nevyřešila.

Rok 2010 byl rokem voleb. V květnu probíhaly volby do poslanecké sněmovny,  stalo se,  
že část starých politických harcovníků se nedostala do poslanecké sněmovny. Do toho také 
vstoupil nový politický subjekt, a to Věci Veřejné, které svojí volební agitací nalákaly dosti 
voličů a dostaly se do poslanecké sněmovny. Tím došlo k situaci, že sice volby vyhrála ČSSD, 
ale nebyla schopna sestavit koalici,  a tak nastoupila ODS a dala se dohromady s TOP 09 
a právě Věcmi veřejnými. Jak se později ukázalo, nebyla to šťastná volba, protože VV se 
projevily jako nezkušený a naivní politický partner, a tak trvalo dost dlouho, než se shodly na 
vládě.

Druhým volebním obdobím byl podzim, kdy se konaly volby do městského zastupitelstva. 
Tady začal boj o křesla na radnici.  Tyto volby byly pro Věci veřejné již poznamenané povo-
lebními aktivitami, a tak se ve Dvoře  VV do zastupitelstva nedostaly. Ve volbách ztratila 
ODS místa v zastupitelstvu, a tak po politickém vyjednávání se dohodla s ČSSD, že vytvoří 
koalici, protože počet hlasů 6 ČSSD a 5 ODS dával této koalici nadpoloviční většinu.  Sta-
rostkou zůstala Edita Vaňková. Takto pokračovala práce na radnici,  rada města byla složena 
v poměru 4 zástupci ČSSD a 3 zástupci ODS.

Významnou událostí roku bylo také otevření nové mateřské školky firmou JUTA ,a.s. JUTA 
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zrekonstruovala vlastním nákladem bývalou vilu továrníka Klazara v Riegrově ulici. Vznikla 
tak  mateřská  školka  hlavně  pro  děti  zaměstnanců  JUTY,  ale  některá  místa  mohlo  využít 
i město. Jiná firma ve městě takovouto akci nepodnikla. JUTA si je vědoma, že je největším 
podnikem ve městě, tak řeší podmínky pro své zaměstnance tak, aby se mohly maminky po 
mateřské vrátit zpět do závodu.

Kultura je ve městě na dobré úrovni. Každý měsíc, kromě letních, je v Hankově domě diva-
delní představení. Mimo to jsou pravidelné koncerty vážné hudby v rámci Klubu přátel hudby. 
Nechybí tu ani další koncerty, v roce 2010 byl hlavním lákadlem koncert Karla Gotta. Hankův 
dům pořádá i výstavy ve výstavní síni na Staré radnici. Hankův dům provozuje také kino, ale 
kromě premiérových českých filmů je návštěvnost na republikovém průměru. Hrají tu i dvě 
loutkářské skupiny. Jednou je Klíček, který účinkuje jak v Hankově domě, tak i v muzeu. 
Druhým je bývalé Volfovo rodinné divadlo, které nyní hraje pod novým vedením a názvem 
ZVONEČEK. Divadlo hraje dvakrát v měsíci v městském muzeu. Také městské muzeum se 
stará o kulturu svými výstavami a také koncerty. Další kulturní pořady má knihovna Slavoj. 
Jedná se hlavně o cestopisné přednášky a také besedy se spisovateli. Pro děti kulturní, spor-
tovní a dovednostní vyžití provádí Dům dětí a mládeže Jednička. Jejich program je v době 
školy značně nabitý a DDM má programy i o prázdninách.

Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se na příspěvcích do kroniky podíleli, děkuji všem 
autorům výtvarných děl, které uvádějí jednotlivé měsíce v kronice města. Zvláště bych chtěl 
konkrétně poděkovat panu Josefu Zahradníkovi ze SŠIS, který mně velmi pomohl radami, jak 
zvládnout program LibreOffice, abych mohl kroniku města textově i graficky zpracovat sám. 
Myslím, že se to podařilo.
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