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CELOSTÁTNÍ UDÁLOSTI

Zemřel Václav Havel

V neděli 18. 12. 2011 zemřel bývalý prezident Václav Havel.

Co nejvíce zdražilo oproti loňskému listopadu
Cukr +35 %, Káva +30,5 %, Pečivo +28,9 %, Zemní plyn +18,3 %, Pohonné hmoty +12 %,

Vodné +6,2 %, Stočné +5,8 %, Elektřina +4,8 %, Léky +3,4 %,   Zdroj: ČSÚ KD 10. 12.

Východ Čech vymírá, Husákovy děti odrodily 
Populační boom uplynulých let odezněl, dětí se opět rodí méně. Husákovy děti, narozené

v polovině 70. let, odrodily své první děti a populační boom minulých let je za námi. A tak jak
nižší porodnost, tak i časté vystěhovalectví způsobuje, že Východočechů opět začalo ubývat. 

Třeba v Královéhradeckém kraji dosud nejvíce obyvatel v jeho novodobé historii žilo loni
na konci třetího čtvrtletí, a to 554 912. Současný stav je o 575 lidí pod touto rekordní hod-
notou. 

Ve východních Čechách se narodilo od ledna přes 8000 dětí, celorepublikově 83 tisíc dětí.
S klesající porodností se mírně snížil i průměrný počet dětí narozených jedné ženě. V letech
2009 a 2010 se pohyboval kolem hodnoty 1,49, nyní je to 1,44 dítěte. Průměrný věk matek při
porodu byl v prvních třech čtvrtletích roku 29,7 roku, o desetinu vyšší než loni. Nejčastějšími
rodičkami byly ženy ve věku 30 až 32 let, mezi prvorodičkami bylo nejvíce osmadvaceti-
letých a devětadvacetiletých.   

Poplatek za pobyt v nemocnici
Od 1. 12. se zvýšil regulační poplatek za pobyt v nemocnici. Klient tak hradil za jeden den

pobytu v nemocnici regulační poplatek ve výši 100 Kč namísto současných 60 Kč. Nová výše
regulačního poplatku byla dána novelou Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním po-
jištění. 

MĚSTSKÉ UDÁLOSTI
Jana Béma zbil neznámý muž tyčí 

Na den 12. 12. asi jen tak nezapomene královédvorský místostarosta Jan Bém. Když totiž
mířil po sedmé hodině ráno do zaměstnání, napadl ho v Libušině ulici neznámý muž. Dostal
do hlavy snad tyčí a měl ji rozraženou. Po útoku byl hospitalizován v nemocnici.

V tom, že by útok na Jana Béma mohl souviset s některými kauzami, které město v po-
sledních měsících řešilo, starostka Edita Vaňková souvislosti nevidí. Na místo vyjela policejní
hlídka  a  po  zjištění,  co  se  stalo,  pak  i  kompletní  výjezdová  skupina  územního  odboru
trutnovské policie.    Upraveno z KD 13. 12.
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Prohlášení místního sdružení ODS Dvůr Králové nad Labem
Dne  12.  12.  byl  v  ranních  hodinách  napaden  a  zbit  předseda  místní  organizace  ODS

a místostarosta Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem Jan Bém. Jsme šokováni, že
byl zatím z neznámých důvodů napaden představitel našeho města.

Pan Bém, jako místostarosta,  pracuje na několika  složitých  záležitostech,  jejichž řešení
a výsledek nemusí být pro někoho příznivý. Nešlo o loupežné přepadení, ale dle našeho názo-
ru zřejmě o zastrašování a zcela nepřípustný útok na úřední osobu.

Jsme toho názoru, že k této odsouzeníhodné situaci mohly napomoci i neobjektivní, ten-
denční a zkreslené reportáže odvysílané v České televizi. Lze se domnívat, že účelem těchto
reportáží bylo pošpinit dobré jméno města Dvora Králové nad Labem a jeho občanů. Vzhle-
dem k tomu, že se nejedná o první neprofesionální reportáže pana Weinera a pana Svobody
vztahující  se  k  dění  ve  Dvoře  Králové  nad Labem,  vyzýváme  tímto  nového  ředitele  ve-
řejnoprávní České televize, aby se začal zabývat obsahem reportáží vysílaných v ČT, jejich
pravdivostí a objektivitou. Zároveň věříme, že Česká policie celou věc řádně a rychle objasní.

ANKETA: Co říkají na celou událost politici?

Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje
Fyzické násilí považuji za primitivní způsob řešení jakýchkoli problémů. Takový postup

jednoznačně odsuzuji a měl by zůstat za hranicí, která dělí středověk od novověku. Pokud fy-
zické napadení dvorského místostarosty a také zastupitele Královéhradeckého kraje souvisí
navíc s jeho politickými názory, jde o zvláště opovrženíhodný čin. Je třeba jej vyšetřit a ob-
jasnit.
Edita Vaňková, starostka Dvora Králové

O důvodu napadení místostarosty Béma zatím lze jen spekulovat. Nicméně vzhledem ke
způsobu provedení útoku se zřejmě muselo jednat o čin předem připravený a promyšlený.
S takto brutálním napadením veřejného činitele jsme se tu ještě nesetkali. Tento odsouzení-
hodný čin se musí dotknout každého slušného člověka. 
Že se to může stát i ve dne, je hrozné, říkají Dvoráci

Obyvatelé města jsou brutálním útokem na svého místostarostu Jana Béma šokováni. Větši-
na z včera oslovených lidí násilný čin odsuzuje. Téměř nikdo však v anketě Krkonošského
deníku nechtěl prozradit svou totožnost, lidé přiznali pouze křestní jména s tím, že se bojí. 

Město opravené náměstí nepřevzalo 
Termín dokončení rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka už uplynul, město ale stavbu ještě

nepřijalo.  Důvodem byla  řada  nedostatků.  Jak  zaznělo  na  posledním jednání  zastupitelů,
k přejímce jedné z nejrozsáhlejších investic posledních let dojde v příštím roce. Nejednalo se
o závady, které by bránily využívání náměstí, ale město trvalo na jejich odstranění. Tím město
reagovalo na dlouhotrvající připomínky občanů i zastupitelů, kteří upozorňovali na nekvalitní
dláždění a další problémy. O kvalitě prací na náměstí se dlouhodobě diskutovalo nejen mezi
občany, ale také na jednáních zastupitelstva. Především kvalita dláždění, která se během loň-
ské zimy ukázala jako špatná, sklízela kritiku. Zástupci města několikrát vysvětlovali, že při-
pomínky zatím nemohou pořádně prosadit, protože dodavatelská firma argumentuje tím, že
stavba není ještě předána a tudíž není hotová.

Ústavní stížnost 
Více než 80 procent z celkového počtu obyvatel  města  v současnosti hradilo poplatky za

vodu městu, ostatní platili VaKu. Město však na konci října letošního roku prohrálo s VaKem
u krajského soudu spor v otázce úhrad vodného a stočného. Spor se týkal náhodně vybraných
tří odběratelů, kteří měli uzavřenou smlouvu na úhradu vody s radnicí. Ta platila v období od
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1. dubna 2010 do jednostranného odstoupení města od nájemní smlouvy s VaKem, k čemuž
došlo 13. října 2010. 

Soud ale rozhodl, že radnice vybírá od obyvatel peníze neoprávněně, protože poplatky za
uvedené období patří právě provozovateli vodovodní a kanalizační sítě. Město sice vypovědě-
lo loni VaKu smlouvu, ale protože se provozovatelé proti tomu ohradili a spor není uzavřen,
smlouva s městem stále platí.  Nyní rada města odsouhlasila,  že se proti  rozsudkům pošle
ústavní stížnost. 

Majitel VaKu potvrdil, že o ústavní stížnosti města proti rozhodnutím soudů ví. Jen by chtěl
podotknout,  že  ústavní  stížnost  není  žádný  opravný  prostředek.  „Rozhodnutí  soudu  jsou
platná a my podle nich můžeme postupovat. Jako právník amatér si navíc myslím, že ústavní
stížnost by měla řešit, zda ve sporu nedošlo k porušení ústavních práv, a to se mi v tomto ob-
chodním sporu zdá téměř úsměvné.“ Podle Koubových slov dvorská radnice i v tomto případě
jedná účelově. 

Poté, co město soudní spor s VaKem prohrálo, proklamovalo, že za odběratele přebere fi-
nanční plnění, které z rozsudku vyplynulo. Podle starostky svoje slovo dodrželo. Další dva
odběratelé, které VaK zažaloval dopadli takto: Jeden zaplatil v průběhu soudu a VaK žalobu
stáhl. Druhého okresní soud odsoudil k zaplacení pohledávky, odběratel se neodvolal a částku
na něm VaK vymáhá. Třetí případ byli Vostřákovi, kteří se odvolali právě ke krajskému sou-
du, který potvrdil správnost jednání VaKu. 

Komu platit za vodné a stočné a kolik? 
Lidé ve Dvoře platí za vodu dvojí cenu. Odběratelé, kteří mají smlouvu podepsanou s měs-

tem, hradí za kubík 69,60 koruny. Ti, kteří zůstali u VaK 62,92 koruny. Město drželo cenu
vodného a stočného, kterou v roce 2009 dohodlo s provozovatelem vodovodní a kanalizační
sítě. Žádná další dohoda nebyla uzavřena, proto byla cena i nadále 69,60 koruny. Provozova-
tel vodovodní a kanalizační sítě sice určil cenu jinou, ale účtoval ji neoprávněně bez jakékoliv
dohody mezi městem. V nájemní smlouvě stojí, že cena musí být dohodnuta mezi provozova-
telem a nájemcem. Když k nové smlouvě nedošlo, měly by být vstupy stejné jako v roce
2009. Zarážející bylo, že ačkoli VaK vybíral od odběratelů za stočné, jehož součástí je i cena
za čištění odpadních vod; městu, které za čištění odpadních vod platilo čistírně ročně 20 mi-
lionů korun z rozpočtu, žádné finance nedával. 

Zdeněk Kouba nižší cenu vodného a stočného vysvětlil následovně: Cenu vody reguluje
stát. Každý musí doložit, kolik ho stojí výroba a dodávka a k tomu si připočítat přiměřený
zisk. VaK vycházel z nákladů, které měl doložené: elektrika, chemikálie, čištění kanalizace,
mzdy a další a z odhadu množství vody, které za rok prodal. Z takové kalkulace vyšla cena,
kterou účtoval.     Upraveno z KD 15. 12.

Změna tras a jízdních řádů MHD
Dne 20. 12. rada města schválila významnou změnu ve  fungování městské autobusové

dopravy ve Dvoře Králové nad Labem. Výchozím podkladem pro změnu byl projekt zpra-
covaný společností OREDO, s. r. o., Hradec Králové. 

Změny byly datovány od neděle 1. ledna 2012. K tomuto datu se měnily trasy linek a  jízd-
ní řády městské autobusové dopravy.  Městská autobusová doprava zajistí  lepší  obslužnost
města v místech, kde doposud nejezdila vůbec nebo jen řídce. Zároveň se tak odstraní sou-
běhy s autobusy příměstskými, které budou jezdit ve stávajících trasách a zajistí obslužnost
těch zastávek, kde městská autobusová doprava jezdit nebude nebo bude jezdit méně.
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Zastupitelé schválili nové názvy ulic 
Město má několik nových ulic. Zastupitelé schválili dne 13. 12. nové názvy, u nových ulic

nebo části stávajících, které mají zlepšit orientaci například záchranky nebo hasičů. Nově tak
na mapě najdete názvy Nad Parkem, Lipová, Březová, Pařezova a Nepraktova. Zastupitelé zá-
roveň projednali  petici  občanů z části  ulice Legionářská,  která měla být přejmenována na
Nad Parkem. Argumenty lidí, kteří bydlí v domech nad silnicí Legionářská, vedení město ne-

vyslyšelo, a tak k přejmenování ulice dojde od 1. ledna.
Zastupitelstvo rozhodlo o pojmenování nových ulic

od 1. 1. 2012 následujícím způsobem: ulice v lokalitě
Legionářská na č. p. 678/28 a část č. p. 678/31 název
ulice  Nad  Parkem;  ulice  v  lokalitě  Alešova
na č. p. 948/8 název ulice Lipová; ulice č. p. 1984/8 ná-
zev Březová; ulice v lokalitě Sochorova na č. p. 2277/2,
2294/36,  2294/38,  2294/31  název  Pařezova;  ulice
na č. p. 2294/1 (dle přílohy č. 8) název Nepraktova.

Společenská rubrika

Noví občánci
V prosinci se v našem městě narodilo 8 občánků – 5 chlapců a 3 děvčata.

Sňatky
V měsíci prosinci uzavřeli ve Dvoře Králové nad Labem sňatek tito snoubenci:
Tomáš  Čáslavský  a Eliška  Přibylová  3.  12.,  Milan  Kramár  a Olga  Jurjevna  Archipova

10. 12., Jindřich Čonka a Daniela Tomková 16. 12.  
Tyto údaje jsou zveřejněny na základě souhlasu snoubenců. NKR, 1/2012

Úmrtí
V měsíci prosinci zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 20 lidí, z toho bylo 12 dvorských

občanů, 4 muži a 8 žen.

Komise pro občanské záležitosti
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích v prosinci 17 ob-

čanů s gratulací a kytičkou. Ve stejném období oslavily 4 manželské páry stříbrnou svatbu,
3 zlatou svatbu a 4 páry diamantovou svatbu. 

Na Staré  radnici bylo slavnostně přivítáno 11 novorozených občánků našeho města.

229



Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2012
Hlavní zdroje příjmů:                      v tis. Kč
Daňové příjmy 179 560,63
Nedaňové příjmy 61 579,00
Kapitálové příjmy 19 135,00
z toho: 
Příjmy z prodeje pozemků 7 635,00
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 11 500,00
Transfery a dotace 24 442,37
Příjmy celkem 284 717,00
Hlavní výdaje: 
Běžné výdaje 235 250,99
z toho: 
Opravy a udržování 21 545,50
Neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím 72 936,80
Ostatní běžné výdaje 140 768,69
Kapitálové výdaje 37 513,40
z toho: 
Hlavní investiční akce 
• Dokončení rekonstrukce nám. TGM, 
vč. č. p. 83 a základní vybavení ZUŠ           6 000,00

• Autobusové nádraží 4 000,00
• Rekonstrukce bývalé ZŠ Komenského 3 000,00

• Vlastní zdroje na dofinancování 
dotace akcí (zateplení DPS, MŠ, 
rekonstrukce muzea, regenerace 
zeleně) 5 000,00
Výdaje celkem 272 764,39
Financování (rozpočtový přebytek)          -11 952,61

KULTURA

Hankův dům – městské kulturní zařízení

Zpíváme a tančíme s Míšou
V pátek 2. 12. uspořádala místní organiza-

ce ČSSD program pro děti v sále Hankova
domu. Program měl název Popletení čertíci
a byl koncipován jako hra pro děti, které na
ploše sálu tancovaly a zpívaly spolu s Míšou,
která pořad uváděla. Hlavními postavičkami
pořadu  byli  popletení  čertíci,  kteří  s  dětmi
skotačili na sále. 

Taneční kurzy končily závěrečnými věnečky
V pátek 9. a v sobotu 10. 12. byly zakončeny kurzy společenského tance závěrečnými vě-

nečky.
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Divadelní čtyřlístek
V neděli 11. 12. uvedlo pohádkové divadlo Julie Jurištové z Prahy výpravnou činoherní po-

hádku s písničkami nazvanou Velkolepé trampoty Kašpárka a Kalupinky.

Královédvorské vánoce
V pátek 16. 12. se konaly v sále a přilehlých prostorách i před  Hankovým domem tradiční

bohaté vánoční trhy. Prodej na trhu byl doplněn kulturním programem, který vyplnilo Divadlo
Pohádka Praha,  zazpívali  Kantoři  a také dětské pěvecké sbory Carpe Diem a Muzika Per
Legni. Účastníci trhu si tak mohli odpočinout a pobavit se.
Divadelní představení Dveře

V neděli 11. 12. večer uvedlo divadlo Palace
Praha hru Milana Kopeckého nazvanou Dveře.
Jednalo se o konverzační komedii o naději, pro
kterou  není  podstatný  věk  a  kterou  nemohou
zastavit ani zamčené dveře od bytu. Hráli: Jitka
Smutná, Jan Hartl, Jana Stryková.

Taneční skupina Angeles Dance Group
V  úterý  20.  12.  patřil  Hankův  dům  krá-

lovédvorské  taneční  skupině  Angeles  Dance
Group, která ve třech představeních ukázala svá
taneční vystoupení nazvaná Vánoční sen.

Vánoční koncert Záboje
V pondělí 26. 12. uspořádal v kostele sv. Jana Křtitele Vánoční koncert pěvecký sbor Zá-

boj. Na repertoáru byly skladby jako Vánoční mše F. X. Brixiho a české koledy.

Městské muzeum

Muzeum představilo výrobu vánočních ozdob. 
Už skoro tradicí se staly akce městského muzea, které před vánočními svátky připomínají

výrobu vánočních ozdob. Letos pracovnice muzea připravily výtvarnou dílnu a výstavu, která
nese název Vánoční ozdoby – tradice výroby na Královédvorsku. Vernisáž výstavy byla 1. 12.
Výstavu historických a současných vánočních ozdob muzeum připravilo ve spolupráci s druž-
stvem umělecké výroby Vánoční ozdoby Dvůr Králové nad Labem, které letos slaví 75. výro-
čí svého založení. 
Vánoční dílna

Ve středu 7. 12. a ve čtvrtek 8. 12. připravilo muzeum vánoční dílnu zaměřenou na výrobu
vánočních ozdob. Byly připraveny ukázky malování vánočních ozdob a účastníci si  pod ve-
dením lektorky mohli vytvořit originální vánoční ozdobu dle vlastního přání.

Loutková scéna Klíček
V sobotu 3. 12. hrála loutková scéna Klíček pro malé diváky pásmo pohádek O ztraceném

kapesníčku.
Loutkové divadlo Zvoneček

V neděli 11. 12. uvedlo loutkové divadlo Zvoneček pro malé diváky pohádku Kašpárek u
Ježibaby.

Jammes Harries tradičně v muzeu
Již se stalo tradicí, že před Vánocemi, jako každý rok, opět navštívil naše město neotřelý

písničkář, skladatel, hudebník Jammes Harries. Letos uskutečnil koncert v sobotu 17. 12. Po
zrušení Barakudy a uzavření restaurace U svobodných pánů, kde byla asi nejlepší atmosféra,
vystupoval nyní ve Špýcharu Kohoutova Dvora, kde je dobré akustické prostředí. 
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Knihovna Slavoj

Přednáška cestovatele – Čarokrásná Sardinie
Dne 7. 12. se konala další ze série přednášek pořádaných ZOO Dvůr Králové, kterou měl

Karel Rozínek. Tématem byly zajímaví zvířecí obyvatelé Sardinie, ale i místní jeskyně, kde
žijí tajemní jeskynní skřítkové.

Trénování paměti
Dne 12. 12. měla jako každý měsíc svůj tréning paměti paní Jitka Šmelhausová. Na pořadu

byly další strategické postupy, které mají nejen usnadnit zapamatování, ale i paměť trénovat.
Přednáška Martiny Minárikové a Jaroslava Jiřička

Dne 16. 12. měli na závěr výstavy fotografií o Vietnamu přednášku Martina Mináriková
a Jaroslav Jiřička o svých cestách po Vietnamu od severu k jihu a o jejich zajímavých zážit -
cích.

Literárně-dramatický vánoční dáreček knihovny malým dětem
V prosinci připravili knihovnice pro malé a trochu větší návštěvníky knihovny zdrama-

tizované čtení z knihy Daisy Mrázkové Haló, Jácíčku. Akce byl určena pro děti mateřských
škol a předškoláky.
Literární soutěž – Kraj F. A. Šporka

Městská knihovna Slavoj ve spolupráci se základní uměleckou školou, městským muzeem
a gymnáziem vyhlásili k 350. výročí narození Františka Antonína Šporka literární soutěž s ná-
zvem Kraj  F.  A.  Šporka.  Účelem bylo  napsat  historickou prózu,  povídku,  novelu  z  doby
F. A. Šporka. Uzávěrka soutěže byla k 31. 12. 2011.

Čtenáři využívali nový katalog Carmen 
Od října využívali čtenáři knihovny Slavoj nový on line katalog s názvem Carmen. Podstatně
zlepšil možnosti vyhledávání titulů, které si chtějí lidé půjčit. Hledat se dá podle jména autora,
názvu knihy nebo tématu publikace. Po přihlášení bylo možno hodnotit a doporučovat knihy.
K dispozici lidé měli archiv výpůjček, bylo tu možné rezervovat si knihy. Byly tu recenze,
názory a komentáře na přečtené knihy od ostatních. Oproti minulému katalogu čtenáři našli
i obálky knih, což může často pomoci při orientaci. Posun byl výrazný i ve formě vyhle-
dávání. Je to blíže klasickým internetovým vyhledávačům s jednoduchou obsluhou. Čtenáři
mají opět lepší možnost výběru. Knihovna Slavoj mohla novou službu zavést díky finanční
podpoře z ministerstva kultury. 

ZOO Dvůr Králové

Boxer Ondřej Pála pokřtil mládě nosorožce 
Dne 29. 12. pokřtil mládě nosorožce dvourohého boxer Ondřej Pála, mistr Evropy v těžké

váze. Malý nosorožec dostal jméno Manny podle oblíbené postavy mamuta z filmu Doba le-
dová. Ondřej Pála se s malým nosorožcem seznámil již krátce po jeho narození a velmi si ho
zamiloval. Také se stal adoptivním majitelem mláděte a přispívá na jeho chov. Ondřej Pála
vysvětlil, jak vybíral jméno. Mamut Manny ze známého filmu Doba ledová je silný, statečný
a zároveň roztomilý, stejně jako malý nosorožec. Závěrem křtin kmotr Mannymu popřál slovy
„oba jsme těžké váhy, tak ať rostem“. Manny je již 37. mládě nosorožce dvourohého (černé-
ho), které se v zoo narodilo.        Text zoo Jana Myslivečková
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ŠKOLY

Akce ZUŠ v prosinci
Ve školním sále ZUŠ se dne 2. 12. uskutečnil koncert Vítání prvního sněhu.
Dne 2. 12. vystoupil také školní orchestr na vernisáži výstavy Betlémy. S orchestrem vy-

stoupil i pěvecký sbor Carpe Diem.
Vánoční  koncert  v  kostele  Vítězná-Huntířov  uspořádali:  školní  orchestr,  pěvecký  sbor,

kytarový soubor a Crazy band.
Dne 16. 12. proběhl v prostorách ZUŠ Vánoční koncert žáků.

ZŠ Podharť
V prosinci se žáci 7. třídy vydali na běžkách na Benecko a připravovali se na lyžařský vý-

cvik. Škola zahájila projekt Běžkování, na který obdržela finanční dotaci Královéhradeckého
kraje. V rámci projektu zakoupili běžkařské sety a materiálně tak zajistili podmínky pro krát-
kodobé výlety do blízkého okolí. Díky grantu umožní škola účast na lyžařských výcvicích
i sociálně slabším žákům.

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Vánoce s ufouny
Na čtvrtou  neděli  adventní  18.  12.  při-

pravily  děti  a  mládež  církve  evangelické
vánoční hru Vánoce s ufouny, jejímž auto-
rem je pan farář Mostecký. Mladí herci se
představili se svou hrou před zaplněným sá-
lem.  Na  Zvičině  přistál  kosmický  koráb
s  ufony,  a  protože  se  lidé  právě  chystali
slavit  Vánoce,  ufoni  chtěli  vědět,  co  to
Vánoce jsou. Navštěvují různé instituce od
prezidentské kanceláře po univerzitu, až po-
malu  pochopí  smysl  Vánoc.  Představení
bylo pečlivě secvičené a děti hrály s velkým zaujetím.        Foto a text: Pavlína Špatenková

ZAJÍMAVOSTI

Domov sv. Josefa v Žirči slavil 10. výročí 
Ve středu 7. 12. probíhaly v Domově sv. Josefa v Žirči oslavy 10. výročí založení. Akce za-

čala děkovnou mší svatou v 10 hod dopoledne s hlavním celebrantem Mons.  Mgr.  Josefem
Sochou. Poté následovala oficiální část oslav, která probíhala v adventní atmosféře na nádvoří
a ve vestibulu. Byly připraveny dílničky, vernisáž dětských kreseb, hra na zvonkohru, prodej
výrobků chráněné dílny, výroba svíček, paličkování apod. A také občerstvení v podobě punče,
„svařáku“, klobásek, bramboráků a palačinek.

Historie nynějšího Domova sv. Josefa sahá až do roku 1482, kdy majitel vsi Jan Kordule ze
Sloupna začal stavět nad obloukem řeky Labe tvrz. V roce 1635 byl objekt darován Ferdinan-
dem II. vídeňským jezuitům od sv. Anny. V roce 1938 tu sestry Nejsvětější Svátosti založily
Domov sv. Josefa, který byl v roce 1960 převeden do vlastnictví státu a ten zde zřídil domov
důchodců. V roce 1995 byl objekt vrácen řeholní instituci Kongregace Sester Nejsvětější Svá-
tosti, která ho pak darovala Oblastní charitě v Červeném Kostelci. 
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Oblastní charita Červený Kostelec byla již tehdy největší charitou v rámci Královéhradecké
diecéze. Myšlenku na vznik domova pro takto nemocné lidi iniciovalo setkání se 2 pacient-
kami s roztroušenou sklerózou v terminálním stádiu a zjištění, že v České republice zatím do-
posud  žádné  zařízení  tohoto  druhu  neexistuje.  Přišla  nabídka  Sester  Nejsvětější  Svátosti
z Českých Budějovic o darování objektu včetně zámeckého parku v Žirči a charita nabídku po
dohodě s Diecézní charitou v Hradci Králové přijala.

Několik zajímavých statistik. Ke 2. 11. 2011 bylo uskutečněno 1983 pobytů. Za 10 let se
vystřídalo v domově na všech pobytech 642 osob. Průměrně zde byl každý klient třikrát. Sto
klientů si svůj pobyt zopakovalo a byli zde dvakrát. 19 lidí zde bylo víc než desetkrát a re-
kordní počet pobytů pro jednoho člověka je 25 pobytů. Nejmladší klientce bylo 25 let a nej-
staršímu 98 roků.

A jaký je Domov sv. Josefa dnes? V současné době poskytujeme sociální a zdravotní služby
na trvalých (14 lůžek), přechodných zdravotních (21 lůžek) a sociálně-odlehčovacích (7 lů-
žek) pobytech. Každému z pacientů se dostává cílená rehabilitace a vodoléčba, neboť každo-
denní cvičení je nezbytnou součástí léčby všech stádií roztroušené sklerózy. Ve dvou bezbari-
érových bytech chráněného bydlení žijí dvě rodiny, kde jeden z členů je nemocný roztrou-
šenou sklerózou.  Domov disponuje  půjčovnou  kompenzačních  pomůcek  pro  domácí  péči
a  poskytuje  poradenství.  Nabízí  třikrát  týdně tvořivou dílnu,  psychoterapeutickou poradnu
a péči, v sobotu je zde sloužena mše svatá. Kromě toho se klienti mohou přihlásit na kulturní
akce v podobě návštěvy divadla, kina, výletu apod. 

Nová cesta do Nového lesa, 100 let
Na Boží  hod  vánoční  25.  12.  2011  v  od-

poledních hodinách si lidé putující po červeně
označené  turistické  cestě  ze  Dvora  Králové
nad  Labem  do  Braunova  Betléma  mohli
společně zazpívat koledy se souborem Cantus
z Jaroměře  a  měli  si  možnost  připomenout
100 výročí takzvané Nové cesty  – vedoucí ze
Dvora  Králové  nad  Labem  do  Nového  lesa
hraběte Šporka. 

Výročí  připomíná jeden z velkých kamenů
s vytesaným  nápisem  „Nová  cesta  r.  1911“.
Cestu  vybudovalo  město  Dvůr  Králové  nad

Labem  ve  svém  lese  k Braunovu  Betlému.
Protože před 100 lety byla hojně podporována
turistika, i v našem městě vznikl Klub českých
turistů. Tito se pak následně až do roku 1952
společně starali  o celý areál Braunova Betlé-
ma. Po tomto datu, na návrh Národní kulturní
komise, předalo město areál betléma státu. Dů-
vodem bylo to, že stát se dovede lépe postarat
o  tyto  památky.  Jak  je  o  památku  postaráno
dnes,  se  může  přesvědčit  každý  sám.  Vždyť
dílo  nesmírné  umělecké  hodnoty  mohlo
vzniknout díky rozhodnutí tehdejších radních města Dvora Králové nad Labem prodejem části
svého lesa hraběti F. A. Šporkovi dne 26. 2. 1717, za 2900 zlatých. Po šedesátileté státní péči
dílo zarůstá mechem a pomalu zaniká! Proto jediná záchrana je možná, budou-li o záchraně
rozhodovat místní lidé, spolky, památkáři a Braunův Betlém se dostane na seznam UNESCA.

 Text: Leoš Pryšinger
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Silný nárazový vítr ve městě v polovině prosince
V pátek 16. 12. večer kolem 22 hodiny se přehnal přes město silný vítr. Už odpoledne se

vědělo,  že  v  Krkonoších  je  vítr  síly  orkánu.  Rychlost  větru  byla  odhadována  až  na
130 km/hod. Nedošlo k žádným velkým škodám, pouze u bývalé Deutchovy vily v ulici Spo-
jených  národů došlo  k  odlomení  vršku jedné  části  dvojkmenu  jehličnanu,  a  ta  spadla  na
chodník. Ráno byly zbytky vršku stromu ihned odstraněny.

Černá kronika
Střet dvou aut v ulici Spojených národů. Po třinácté hodině v sobotu 10. 12. zasahovali

policisté v ulici Spojených národů ve Dvoře Králové nad Labem, kde se střetla dvě osobní au-
ta. Došlo k poškození jednoho z kontejnerů na tříděný odpad.

Z prodejny odnesl zloděj tašku s penězi. Neznámý lapka využil svou příležitost v jedné
z prodejen v centru města.  V momentě,  kdy prodavačka odešla z prodejního prostoru,  do
provozovny vnikl a během několika vteřin ukradl tašku s finanční hotovostí více než 80 tisíc
korun.

Zahradní chatka se stala terčem lapky. Neznámý zloděj  řádil  v zahrádkářské kolonii
Strž, kde se vloupal do dvou chatek. Z prvního objektu vzal malý motocykl a elektrické čerpa-
dlo. Ve druhé chatce zmizela mikrovlnná trouba, spacák a přikrývka. Majitelé vyčíslili škodu
na necelých 17 tisíc korun.

Vandal poškodil značky i koše. Neznámý vandal v polovině prosince v ulicích poškodil
městský majetek. Pachatel v ulicích Fügnerova, Tylova, Poděbradova, Nerudova a Školní po-
škodil pět dopravních značek tím, že zohýbal jejich sloupky a samotné značky pomaloval ne-
smývatelnou barvou. Dále „silák“ v ulici J. Hory a Eklova rozbil dva odpadkové koše.

Neznámá žena  okradla  osmdesátiletou  seniorku.  Ženu  důchodkyně  vpustila  do  bytu
s tím,  že jde odečítat  energie.  Seniorka až druhý den zjistila,  že  ji  chybí  270 tisíc  korun
a šperky. Vše nahlásila na policii a ta zahájila pátrání.

237

0 5 10 15 20 25 30 35

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Teploty v prosinci 2011

t_min

t_max

t °
C

dny



Obrazová kronika měsíce prosince

238

Pokračují opravy dláždění na náměstí Pokračují opravy dláždění na náměstí

Před ZUŠ se klade pískovcová dlažba Koupelnové studio na náměstí Odboje

Večerní snímek Palackého ulice Večerní osvětlení obchodního domu Vietnamců
na náměstí T. G. Masaryka

Vánoční výzdoba u rodinného domku na Žižkově Pozůstatek dopravní nehody v ulici Spojených národů
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Vánoční trhy v Hankově domě Vystoupení pěveckého sboru Carpe Diem ze ZUŠ

Vánoční trhy v Hankově domě Vystoupení skupiny Kantoři na vánočních trzích

Pořad  v Hankově domě Zpíváme a tančíme s Míšou Účastnice pořadu se chystá na vystoupení s Míšou

Výstava vánočních ozdob v městském muzeu Zajímavé vánoční ozdoby
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Nová restaurace La Rochelle na náměstí
T. G. Masaryka místo dřívější U Svobodných pánů

Interiér restaurace La Rochelle

Interiér restaurace La Rochelle Interiér restaurace La Rochelle

Začal prodej vánočních stromků u Kauflandu Začal prodej vánočních kaprů
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V kapli na hřbitově zahráli a zazpívali vánoční koledy
Jan Neruda a Jana Machková 

Betlém v kapli na hřbitově

Štědrý den na hřbitově Ježíškem, Marií a Josefem Vystoupení dechovky na Štědrý den na hřbitově



Zhodnocení roku 2011
Rok 2011 kopíroval tendenci předchozího roku. Rekonstrukce náměstí pokračovala. Nega-

tivní vliv měla na živnostníky, kteří provozovali své provozovny na náměstí a v přilehlých uli-
cích. 

V lednu živnostníci svolali jednání s vedením radnice a pokusili se najít nějaká řešení jejich
současné situace. Smyslem jednání bylo vytvořit podmínky, aby náměstí bylo živé a příjemné
jak pro občany Dvora, tak hlavně pro návštěvníky města. Podobná schůzka se uskutečnila
ještě v únoru za účasti ředitelky ZOO Dvůr Králové Dany Holečkové. Také na tomto setkání
byly vytyčeny některé i dlouhodobější záměry na spolupráci zoo a města, s možností oživení
živnostenského podnikání. 

V lednu naše město navštívil ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek, aby otevřel
stavení školící středisko společnosti EUROVIA CS. Z významných politiku navštívil v lednu
JUTU, a. s., hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc, který se seznámil se záměry
společnosti v roce 2011.

V březnu probíhala významná celostátní akce, a to sčítání obyvatel,  které  se koná vždy
jednou  za  10  let.  Další z  důležitých  událostí  března  bylo  založení  Městských  vodovodů
a kanalizací, s. r.  o., které by měly v budoucnosti provozovat vodovodní a kanalizační řád
města a vyřešit tak další ožehavý problém, který se již táhne několik let s firmou VODOVO-
DY A KANALIZACE Dvůr Králové, s. r. o., dále VaK.

V dubnu se nám situace ve městě,  hlavně v dopravě,  trochu komplikovala,  neboť byla
uzavřena Palackého ulice směrem do náměstí. Značně zhoustla doprava v Tylově ulici kolem
knihovny.  Tento provoz bude zachován trvale,  protože Palackého ulice bude jednosměrná
pouze z náměstí. Velmi dobrou zprávou v dubnu bylo, že naše město zvítězilo v soutěži Čistá
obec a v rámci Královéhradeckého kraje obdrželo odměnu 100.000 Kč. Je to povzbuzení do
další práce, kterou odvádí odbor životního prostředí v oblasti třídění a využitelnosti jak nebez-
pečného,  tak  i  ostatního  odpadu.  Důležitou  akcí  bylo  slavnostní  otevření  nových  prostor
v Domově sv. Josefa v Žirči, které byly rekonstruovány v rámci Záchrany kulturního dědictví
finančně podporované norskými fondy. Slavnostního otevření a vysvěcení zrekonstruovaných
prostor se zúčastnil také velvyslanec Norského království Jense Eikaas a světící biskup krá-
lovéhradecké diecéze mons. Josef Kajnek.

V květnu bylo možno nahlédnout do nově zrekonstruovaných prostor bývalé Reginy na Zá-
kladní uměleckou školu. Skončila tak jedna z akcí na náměstí a mohl začít zkušební provoz.
Začala také další etapa rekonstrukce parovodu na horkovod, která ovlivnila na následující mě-
síce provoz hlavně v lokalitě Strž, kde musela být omezena doprava a došlo i ke změně hro-
madné autobusové dopravy. V květnu také definitivně skočila Sochorova vila u bývalého zá-
vodu Tiba Zálabí a s ní padl i domek pro řidiče továrníka Sochora. Odešla tak jedna část his-
torie města. Po vile skončila hromada rozdrceného stavebního materiálu. Současně s touto
demolicí začala i velká rekonstrukce objektu bývalé Sochorovy tkalcovny, kde byla prodejna
Penny Market. Objekt bude přestavěn na velký supermarket.

V červnu začala jednání s firmou VaK o možnosti ukončení její správy vodovodní a kana-
lizační sítě ve městě. Město vloni smlouvu o pronájmu sítí vypovědělo a začal soudní spor
města  a  firmy VaK.  Byl  by to  nejlepší  způsob jak  řešit  současnou situaci  v  zabezpečení
obyvatel pitnou vodou, ale hlavně vyřešení současné situace, kdy není jasné komu vlastně ma-
jí občané platit vodné a stočné. 

V červenci ve městě začal jezdit ve zkušebním provozu elektrobus, jednalo se však jen
o jednoměsíční provoz. Na Masarykově náměstí ukončili archeologové svůj výzkum, a tak
dále probíhaly rekonstrukční práce.  Ve městě si  docela dobře vede malý pivovar  Tambor,
spolu s Krkonošským deníkem zavedli soutěž, která hospoda sežene více kuponů uveřejně-
ných v Krkonošském deníku. Jedná se o dobrý marketingový tah pivovaru Tambor, aby zvýšil
zájem o jeho pivo. A řekl bych, že se jim to podařilo velmi dobře.
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V září se ve městě řešila bezpečnostní situace. Vyskytl se problém v Riegrově ulici, kde se
do jednoho domu přistěhovalo několik rodin nepřizpůsobivých občanů. Město aktuálně vy-
dalo  tři  závazné vyhlášky,  a  to:  O zákazu konzumace alkoholických nápojů na  veřejném
prostranství, O ochraně nočního klidu a O zákazu provozování výherních hracích přístrojů.
Do Riegrovy ulice byly umístěny dvě kamery městského dohlížecího systému. V souvislosti
s touto situací se však vyskytly i  dva případy našich občanů, kteří nahlásili na policii, že byli
přepadení několika Romy a okradeni o finanční hotovost. Policie oba případy řádně šetřila,
ale vyšlo najevo, že oba případy si dotyční vymysleli. Mladík, který peníze utratil za alkohol
se bál doma přiznat a tak použil vymyšlené přepadení. 

V říjnu proběhl odvolací soud města s VaKem a Krajský soud v Hradci Králové potvrdil
oprávněnost firmy VaK inkasovat peníze za dodávku pitné vody a čištění odpadních vod. Zá-
roveň však ponechal v platnosti smlouvy občanů uzavřených s městem. Opět se nevyřešila
schizofrenická otázka komu platit za vodné a stočné. Jednání s VaKem pokračovaly dále.

V listopadu začaly ve městě probíhat polemiky nad celkovým stavem rekonstrukce náměs-
tí. Když se občané dívají, jak byla rekonstrukce provedena, začali mít námitky k necitlivému
přístupu  k  historickému jádru  města.  Naproti  tomu město  se  hájilo  odpověďmi  starostky
města, zpracovatele projektu firmy Tenet, s. r. o., Trutnov a památkářky města. 

V prosinci došlo k napadení místostarosty Béma na jeho cestě do zaměstnání. Pachatele se
nepodařilo zjistit,  takže důvody napadení nejsou jasné. Hlavní událostí prosince však byly
opět spory města a firmy VaK. Došlo i na ústavní stížnost. Nadále probíhala polemika komu
platit vodu? Doufejme, že rok 2012 přinese konečně rozřešení tohoto nekonečného příběhu.
V polovině měsíce zastupitelstvo schválilo názvy nových ulic města. V prosinci také skončila
rekonstrukce náměstí, ale vzhledem k nedodělkům nebyla stavba od investora přebrána.

Tak uplynul rok 2011 ve Dvoře Králové nad Labem.

Na závěr ještě celkový stav obyvatelstva ve Dvoře Králové v roce 2011
Narozeno: 145 občánků
Zemřelo: 119 občanů
Přistěhovalo se: 259 občanů
Odstěhovalo se: 290 občanů
Celkový počet obyvatel k 2. 1. 2012:      16.510 obyvatel
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