
Ilustrace na měsíc prosinec – Barbora Horáková, základní škola Schulzovy sady
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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI

Schválený rozpočet 2015 a rozpočtový výhled na lé-
ta 2016–2018

Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání dne 17. 12. rozpo-
čet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015, včetně rozpočtů městem
zřízených peněžních fondů, navržený v následujícím sestavení:

celkové příjmy 302.163.770 Kč

+ financování 36.409.303 Kč

celkové zdroje 338.573.073 Kč

celkové výdaje 338.573.073 Kč

Výdajové položky
Sestavení tohoto rozpočtu je ovlivněno zejména investičními záměry v celkové výši přes

78  mil.  Kč.  Z  toho  největší  položku  představuje  výše  vlastních  zdrojů  na  dofinancování
plánovaných akcí s podílem dotačních prostředků (zejména na investiční projekt „Čistírna od-
padních vod a rekonstrukce kanalizace“) v rozpočtované hodnotě 27 mil. Kč. Z dalších vý-
znamných akci  je plánována zejména rekonstrukce mostu Nedbalova,  další  úhrada časově
rozložených výdajů na rekonstrukci vodovodu a kanalizace 28. října, výdaje na rekonstrukci
chodníků a cyklostezku 28. října a také pokračování ve výstavbě metropolitní sítě.

Schválený rozpočet  zahrnuje  rovněž  objemy plánovaných prostředků na opravy a  udr-
žování majetku města v plánované souhrnné částce více než 27 mil. Kč a neinvestiční příspě-
vek příspěvkové organizaci technické služby města ve výši téměř 38 mil. Kč.

S výdaji  na školství počítá rozpočet v celkovém objemu necelých 24 mil. Kč. Výdaje pro
oblast kultury jsou plánovány v souhrnné výši přes 18 mil. Kč a zahrnují i prostředky na pod-
poru a rozvoj sportu a příspěvky na vyhlášené okruhy obecně prospěšných aktivit (granty).

Důležitou položkou rozpočtu jsou výdaje na životní prostředí  v hodnotě přes 3,5 mil. Kč
obsahující  i  vynaložené  prostředky na  oblast  odpadového hospodářství  a  dále  výdaje  do-
zdravotnictví zahrnující finance na zajištění dětské lékařské pohotovosti (ve výši 200 tis. Kč
na rok).

Příjmové položky
Největší položku v oblasti příjmů  tvoří veškeré předpokládané daňové výnosy plánované

ve schváleném rozpočtu roku 2015 v souladu se zákonem o rozpočtovém určení výnosů daní
a dosavadním skutečným vývojem. Rozpočtované daňové příjmy spolu s předpokládanými
výnosy ze správních a místních poplatků a ostatních daňových příjmů činí téměř 206 mil. Kč,
tj. více než  68 % všech předpokládaných příjmů.

K výslednému schválenému deficitnímu sestavení rozpočtu města na rok 2015 lze konsta-
tovat,  že  vychází  z filozofie,  kdy pokrytí  plánovaných  výdajů  tohoto  rozsahu,  které  jsou
schválené v rozpočtu, v rámci souhrnu i ostatních zejména provozních výdajů, není možné
pouze  z vlastních  zdrojů,  vyprodukovaných  v průběhu  jednoho  rozpočtového  roku.  V této
souvislosti  je však třeba zmínit  možnost  zapojení zůstatků na účtech rozpočtového hospo-
daření z předchozích let (schválený rozpočet obsahuje předpoklad objemu těchto prostředků
ke konci roku 2014 v hodnotě kolem 21 mil. Kč), dále v případě pokrytí provozních výdajů
i zapojení prostředků ze smluvně zabezpečeného úvěru (použití části platného kontokorentní-
ho rámce – v rozpočtu na rok 2015 je zahrnuto případné čerpání v hodnotě 15 mil. Kč) a také
možné zahrnutí dotačních prostředků z dalších postupně uzavíraných dotačních smluv. Všech-
ny uvedené zdroje by měly sloužit k pokrytí aktuálně schváleného deficitu.
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Rozpočtový výhled na léta 2016 až 2018
Současně s rozpočtem města na rok 2015 schválilo zastupitelstvo i rozpočtový výhled na

léta  2016–2018.  Tento  výhled  ve schváleném sestavení  obsahuje  souhrnné  základní  údaje
o příjmech a výdajích,  zejména o dlouhodobějších závazcích,  případně pohledávkách,  o fi-
nančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů a slouží pro střednědobé fi-
nanční plánování rozvoje města.

Ing. Martin Plecháč, vedoucí odboru rozpočtu a financí

Výpis z jednání 4. rady města
Rada města na svém zasedání 11. 12. rozhodnutím č. 72/2014 zřídila následující komise:
sportovní komisi, kulturní komisi, sociální komisi, památkovou komisi, komisi cestovního

ruchu, dopravní komisi, komisi likvidační a komisi škodní.
Dalším rozhodnutím č. 85/2014 schválila:
cenu vodného pro rok 2015 ve výši 23,60 Kč/m3 (bez DPH).
cenu stočného pro rok 2015 ve výši 39,65 Kč/m3 (bez DPH). 

Falešné nabídky dodávky pitné vody ve městě
Na radnici města se v prosinci obraceli občané s upozorněním na agenturu, která obchází

město a nabízí občanům uzavírání smluv na dodávku pitné vody (samozřejmě za podstatně
výhodnějších podmínek než MěVaK).

Dvorská radnice upozornila všechny odběratele pitné vody, že se jedná o podvod, protože
jediným subjektem pro uzavírání smluv na dodávku pitné vody ve městě je MěVaK Dvůr Krá-
lové nad Labem.

Krkonošský deník, 5. 12. (upraveno kronikářem)

Rada města odvolala ředitele technických služeb
Rada města odvolala k 1. 12. ředitele Technických služeb města Dvora Králové nad Labem

Ing. Miroslava Petrů. Před tímto důležitým krokem byly prostudovány všechny dostupné ma-
teriály z provedených kontrol a proběhlo i několik schůzek s ředitelem TSm Ing. Petrů. Nové
vedení města nesouhlasilo se stylem řízení této příspěvkové organizace, a rozhodlo se proto
pro odvolání dosavadního ředitele. K tomuto závěru došli členové rady jednomyslně.

Dočasným řízením TSm byl pověřen Pavel Kraus, člen rady města, který se v dané proble-
matice orientoval. Na ředitele TSm bylo vypsáno výběrové řízení.

Noviny královédvorské radnice 12/2014, Ing. Jan Jarolím, starosta města

Technické služby města (TSm)
Podzim byl v plném proudu a TSm nej-

více jako každý rok zaměstnával v tomto ob-
dobí úklid listí po celém městě. Vedle toho
také pracovníci TSm započali údržbu měst-
ských  dřevin.  Z  těchto  prací  uváděli  tva-
rování  živých  plotů  na  Rašínově  náměstí,
v  ulicích  Legionářská,  R.  A.  Dvorského,
Tylova, nábřeží Jiřího Wolkera, Macharova,
Pod  Slévárnou,  Štefánikova-sídliště.  Pra-
covníci  TSm  upravovali  průjezdné  profily
komunikací  v  okrajových  částech  města.
V rámci rekonstrukce ulice 28. října zahájili
práce na výsadbě dřevin, kterým předcházely
zemní úpravy. 
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Odvodňovali  komunikace  a  opravovali  výtluky  na  Sylvárově,  Novém  Vorlechu  a  na
Slovanech.  Naplno  také  rozjeli  přípravy a  realizaci  vánoční  výzdoby,  jejíž  součástí  bylo
umístění vánočního stromu. Dvacetiletý a třináct metrů vysoký smrk,  který je na náměstí
T. G. Masaryka, nám byl darován z Chvalkovic.

Jedna smutnější  zpráva se týkala  našich autobusových zastávek,  resp.  graffiti,  jež  bylo
jejich součástí v ulici Tyršova (U Zpěváčku) a v ulici Spojených národů. Došlo zde k nepo-
chopitelnému vandalskému útoku a přestříkání podpisu uměleckého podpisem bezduchým.
Myslíme si, že alespoň tvůrci tohoto umění by měli mít respekt sami mezi sebou a neničit tak
díla svých „graffiťáckých kolegů“. 

Text: Technické služby města Dvora Králové nad Labem

Z barevných snů do víru chaosu měst
 Lidé s mentálním postižením se budou učit žít v prostředí městské aglomerace. Těmto li-

dem skýtá velkou pomoc projekt příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje – Barevné
domky Hajnice. Na konci října byl pro hajnické klienty zkolaudován Zlatý dům ve Dvoře
Králové nad Labem.  Dům je určený pro poskytování sociálních služeb klientům Barevných
domků Hajnice. Cílem projektu bylo zařadit občany s mentálním postižením do normálního
života a ukázat jim život ve městě, kde je mnohdy pro ně složité žít. Dvorský Zlatý dům nebu-
de ojedinělý, připravuje se dalších pět investičních projektů.

 V nově upraveném objektu ve Dvoře Králové nad Labem bude žít ve společné domácnosti
šest občanů z Barevných domků Hajnice, kteří budou využívat služby chráněného bydlení. 

Krkonošský deník, 5. 12. (upraveno kronikářem)

Družstvo Vánoční ozdoby čekají lepší časy
Segment českých vánočních ozdob nabírá dech. Po letech poklesu čeká družstvo Vánoční

ozdoby růst  prodeje přibližně o 20 procent.  Zvýšil  se odbyt  hlavně do Německa a  USA.
Obecně ale lidé na ozdobách, jakožto zbytném zboží, stále šetří.

Družstvu výrobců ozdob (patří k největším výrobcům ručně foukaných skleněných ozdob
v Evropě) pomohl k růstu prodeje zejména zvýšený odbyt ozdob do Německa a do USA. Spo-
jené státy se letos vrátily mezi větší odběratele a jeden stálý zákazník objednal větší množství
luxusního zboží. Dalšími hlavními odbytišti podniku jsou Itálie, Francie, Švýcarsko a Rakous-
ko. Celkem do zahraničí směřuje asi 95 procent produkce dvorských sklářů.

Hospodaření družstva by díky růstu tržeb mělo letos skončit kladným výsledkem kolem
2,5 milionu korun po loňské ztrátě 2,3 milionu korun. Družstvo má v trvalém poměru téměř
100 zaměstnanců, v sezonní výrobní špičce má skoro 160 pracovníků. Vedle hlavního provo-
zu ve Dvoře Králové nad Labem družstvo sezónně na sedm až osm měsíců rozjíždí výrobu
i v provozu v Horním Bradle na Chrudimsku.

Cílem družstva pro rok 2015 je zopakování letošního prodeje. Vzorkové zakázky se zákaz-
níkům líbily, ale krize v oblasti ozdob ještě není zdaleka zažehnána, lidé stále za zbytné zboží
moc utrácet nechtějí. 

Dvorské družstvo se s poklesem potýkalo déle než deset let. Rekordních tržeb firma dosáh-
la v roce 2000, a to 286 milionů korun. Od té doby jí prodej postupně klesal až na loňských
dosud nejnižších 44 milionů korun. 

Produkce vánočních ozdob má v Podkrkonoší dlouhou tradici. Nynější družstvo, které má
asi 70 členů, vzniklo v roce 1931.

Lidovky.cz, 28. 12.
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Společenská rubrika
Noví občánci města

V prosinci se v našem městě narodilo 8 občánků – 6 chlapců a 2 děvčata.

Sňatky
V měsíci prosinci uzavřeli ve Dvoře Králové nad Labem manželství tito snoubenci:
Antonín Tlustý a Renata Holcová – 13. 12., Jaroslav Vlášek a Olga Nyklíčková – 13. 12.
Údaje byly zveřejněny na základě poskytnutého souhlasu snoubenců.

Úmrtí
V měsíci prosinci zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 20 lidí, z toho bylo 13 dvorských

občanů, 6 mužů a 7 žen.

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích v prosinci 20 ob-

čanů s  gratulací  a  kytičkou.  V tomto období  oslavily  2  manželské  páry stříbrnou svatbu
a 3 páry zlatou svatbu.

KULTURA

Hankův dům, městské kulturní zařízení
Taneční 2014

V pátek 5. a v sobotu 6. 12. byly slavnostními věnečky za-
končeny taneční  hodiny roku 2014. Změna tanečních mistrů se projevila  hlavně v novém
dynamickém pojetí tanečních hodin. Byl také změněn celý program tanečních a byly zařazeny
nové hodiny jako karneval v Riu, klobouková, náušnice a náhrdelníky, tenkrát na Západě.
Z programu byla vyřazena mikulášská prodloužená. 

Divadlo Klíček
V neděli 7. 12. uvedlo divadlo Klíček své představení Hrátky s čertem

Koncert vokální skupiny 4TET
V úterý 9. 12. se usku-

tečnil  již  druhý  koncert
vokální  skupiny  4TET.
Kvartet  zpěváků  ve  slo-
žení  Jiří  Škorpík,  David
Uličník,  Dušan  Kollár
a Jiří Korn předvedl opět
řadu  jak  sólových,  tak
i vokálních vystoupení.

Královédvorské
Vánoce

V pátek 12. 12. se ko-
naly  Královédvorské  Vá-
noce,  tradiční  vánoční
trhy doprovázené vystou-
pením  pohádkového  vá-
nočního kabaretu pro děti

divadla  Andromeda  z  Prahy,  dětského  folklorního  souboru  Červánek  z  Hradce  Králové,
vokální skupiny X-TET z Jindřichova Hradce a dětským pěveckým sborem Carpe Diem ze
ZUŠ Dvůr Králové nad Labem a skupinou fléten Musica per legni ze ZUŠ A. Šporka Jaroměř.
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Akademie ZŠ Schulzovy sady
V úterý 16. 12. probíhala po celý den v Hankově domě akademie žáků ZŠ Schulzovy sady

pod názvem Tak jde čas.

Divadlo Miluji Tě, ale...
Herci  divadla  Palace

Praha  uvedli  hudební
revue  Joe  Di  Pietro
Jimmy  Robertse  nazvané
Miluji Tě, ale... 

Autor  vytvořil  rozpus-
tilou  hudební  jízdu  ča-
rovnou paletou moderních
vztahů mezi mužem a že-
nou.  Hráli:  Tereza  Kost-
ková,  Lumír  Olšovský,
Roman Vojtek a Kateřina
Šidlová.  Na  klavír  hrál
Petr Vondráček a na hous-
le Anna Romanovská.

420. koncert KPH – vánoční koncert Záboje

V pátek 26. 12. se konal v kostele sv. Jana Křtitele vánoční koncert pěveckého sboru Záboj
v rámci 420. koncertu KPH. V programu byly uvedeny vánoční písně a koledy za doprovodu
instrumentální  skupiny.  Překvapením koncertu  bylo  vystoupení  bývalých  žáků  pěveckého
sboru ZŠ Schulzovy sady pod vedením Mgr. Jitky Pojarové.
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Přímý přenos z Rudolfina
Královédvorské kino Svět se připojilo k dalším 43 kinům v České republice a na Slo-

vensku a v sobotu 20. 12. odvysílalo přímý satelitní přenos adventního koncertu z Dvořákovy
síně Rudolfina. Na programu byl klenot české vážné hudby – Rybova Česká mše vánoční
„Hej,  mistře“.  Pod taktovkou šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka vystoupila Česká filharmonie,
naše špičkové hudební těleso světové úrovně, které se vyrovná konkurenčním orchestrům,
které již přenosy v HD kvalitě a prostorovém zvuku vyzkoušely. 

Městská knihovna Slavoj
PF 2015

Pohádkoterapie
V úterý 2. 12. se pohádkoterapie věnovala vánočním pohádkám a příběhům. Vstup zdarma.

Minulost a současnost afrického safari Josefa Vágnera
Ve středu 10. 12. se uskutečnila přednáška o africkém safari Josefa Vágnera. „Když se otec

rozhodoval  mezi  dvěma svými životními nabídkami,  kterými byly práce v královédvorské
zoologické zahradě a práce lesnického experta v africké Tanzánii, dal nakonec přednost zoo.“
Tak vzpomínala  na legendárního ředitele  ZOO Dvůr Králové,  a.  s.,  lesníka,  přírodovědce
a cestovatele Ing. Josefa Vágnera jeho dcera Ing. Lenka Vágnerová. Vstupné 30 Kč. 

Autorské čtení 
Dne 17. 12. se konalo autorské čtení absolventů Kurzu zvědavých pamětí.

Mandaly jako vitrážová malba na skle
Krásně  malované  mandaly  Michaely  Konečné  doplňovaly  atmosféru  literární  čajovny

v přízemí knihovny.  Prodejní výstava nebyla časově omezena a byla neustále doplňována.
Mandaly mohou být vhodným dárkem pro vaše nejbližší. 

Táta čtenář – nominujte svého tátu
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR hledal „tátu čtenáře“. Děti nominovaly

svého tátu do soutěže do 28. 3. 2015 do celostátní soutěže tím, že do knihovny napsaly o jeho
čtenářství pár řádek, nakreslily obrázek nebo obrázek zpestřily svým komentářem. Soutěž ne-
byla věkově omezena.

Od 24. 12. do 1. 1. 2015 byla knihovna uzavřena.

Městské muzeum
Výstava modelů

Vernisáží 4. 12. byla otevřena výstava modelů lodí, leta-
del, parních strojků a dalších modelů, která byla ve spoluprá-

ci s místními modeláři. Výstava byla až do 4. 1. 2015.
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co víc si přát,
snad radost a pohodu
kolem sebe rozdávat.
Krásné Vánoce 
a pohodový rok 2015
přeje Vaše knihovna Slavoj  



Vánoční dílna
Ve dnech 10.–11. 12. se uskutečnila ve Špýcharu další vánoční dílna. V letošním roce byla

dílna věnována malování vánočních ozdob. Pod vedením zkušené lektorky si mohli účastníci
sami namalovat vánoční ozdobu podle svého námětu.

Loutkové divadlo Zvoneček
Loutkové divadlo Zvoneček uvedlo v neděli 1. 12. pohádku Kašpárkovo pometlo zametlo

a v neděli 28. 12. další pohádku O princezně Dobrovíle.

Koncert britského zpěváka Jamese Harriese
Tradice předvánočních koncertů Jamese Harriese ve Dvoře Králové nad Labem nebyla ani

letos přerušena. V minulosti se konaly koncerty v městském muzeu, ale letos se vystoupení
uskutečnilo  19.  12.  v  nově  otevřeném DéKáčko  Music  &  Art  Clubu  v  Palackého  ulici.
Jednalo se již o osmý koncert tohoto zpěváka v našem městě. 

James  Harries  je  hvězdou  první  velikosti.  Prestižní  časopis  Rolling  Stones  ho  označil
titulem Zlatý hlas, jako první na světě natočil album na mobilní telefon. Kromě něj má na
kontě dalších pět alb, na řadě dalších se podílel jako hudebník nebo producent. Je spoluauto-
rem hudby k filmu Lidice.  

První adventní koncert
V letošním roce vyšla první adventní neděle na konec listopadu. Jako každoročně začaly

adventní koncerty, které mají v našem městě již dlouhou tradici. 
První  adventní  koncert  se  uskutečnil  v  odpoledních  hodinách  v  kostele  Českobratrské

církve evangelické. Koncert byl věnován italské barokní kantátě a vystoupili na něm Viktorie
Dědečková – zpěv soprán, Helena Matyášová na violoncello a Filip Dvořák na cembalo.
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Viktorie Dědečková je členkou externího sboru Státní opery Praha a aktivně se podílí na
kurzech barokní hudby v Čechách i v zahraničí. Je uměleckou vedoucí sboru Victoria Ensem-
ble. Řídí také pěvecký sbor Jeroným, založený v roce 1921 při židovském sboru Českobratr-
ské církve evangelické.

Helena Matyášová se již od svých studií na konzervatoři intenzivně věnuje komorní hře
a autentické interpretaci staré hudby. Je hostující členkou několika komorních souboru a or-
chestrů např. Musica Florea, Collegium 1704, Ensemble Inégal a další. Od roku 2004 působí
jako kmenová členka komorního souboru Barocco sempre giovane.

Filip Dvořák vystudoval klavír na Konzervatoři Brno. V následujícím období jeho zájem
směřoval ke studiím cembalové hry a autentické interpretace staré hudby. Je zakladatelem ba-
rokního souboru Hipocondria ensemble. Intenzivně se také zabývá stavbou cembal v cem-
balářské dílně F. Vyhnálka.

Kostel Českobratrské církve evangelické byl zaplněn do posledního místečka. 

Dalších adventních koncertů jsem se nezúčastnil, tak jen ve zkratce.
Druhý adventní koncert se uskutečnil v neděli 7. 12. v kostele sv Jana Křtitele. Adventní

muzicírování předvedl smyčcový soubor Musica Sporca se sólisty ze ZUŠ F. A. Šporka Ja-
roměř. 

Třetí adventní koncert se konal v neděli 14. 12. ve sboru Církve československé husitské,
na kterém účinkovala Jiřina Dvořáková na varhany a chlapecký soubor Bruncvík z Prahy.

Čtvrtý adventní koncert se uskutečnil v neděli 21. 12. v kostele sv. Jana Křtitele. Vystou-
pil zde soubory Literácy Jičín z Jičína, Consortus :F:A:G:V:S ze ZUŠ Jaroměř a polský sou-
bor Sta Allegro z Kudovy Zdroje.

Mimo tyto koncerty se konal ještě v sobotu 20. 12. další adventní koncert Královédvorské-
ho chrámového sboru a orchestru ve sboru Církve československé husitské, na kterém byla
uvedena Česká mše vánoční J. E. Kypty a další skladby.

ZOO Dvůr Králové, a. s.
Přednáška  MVDr.  Přemysla  Rabase  v  galerii  Tengenenge
o zubrovi

Dne 3. 12. se konala přednáška MVDr. Přemysla Rabase o zubrovi.
Příběh největšího kopytníka Evropy je velmi dramatický a chybělo málo a zubr mohl rozšířit
dlouhou řadu tvorů, které známe pouze z učebnic. Je chválihodné, že na návratu tohoto tvora
do přírody se podílí i české zoologické zahrady.

ŠKOLY

Změna  školských  obvodů  spádových  základních  škol  ve  Dvoře
Králové nad Labem

Zákonný zástupce má možnost zvolit pro dítě základní školu dle svého uvážení, bez ohledu
na obecně závaznou vyhlášku města  o stanovení  školských obvodů spádových základních
škol. Ředitelé spádových škol jsou však povinni přednostně přijmout žáky s místem trvalého
pobytu v příslušném školském obvodu.

Město Dvůr Králové nad Labem vydalo obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2014 O sta-
novení školských obvodů spádových základních škol zřízených městem Dvůr Králové nad
Labem s účinností od 1. 1. 2015. 
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Aktuálně byly školské obvody spádových základních škol podle ulic, prostranství a měst-
ských částí stanoveny takto:

Školský obvod Základní školy Schulzovy sady, Školní 1235
17.  listopadu,  Čelakovského,  Dobrovského,  Dukelská,  Eklova,  Erbenova,  Fügnerova,

Havlíčkova, Hradební, Hradecká, Husitská, Jana Žižky, Josefa Hory, Jungmannova, Karlov,
Karolíny Světlé, Kollárova, Komenského, Kotkova, Krátká, K Rybníkům, Legionářská, Libu-
šina, Myslbekova, Na Kopečku, Na Příčce, Na Struze, Na Výsluní, nábřeží Jiřího Wolkera,
Nad Parkem, náměstí Odboje, náměstí Rašínovo, náměstí Republiky, náměstí T. G. Masaryka,
náměstí Václava Hanky, Náprstkova, Palackého, Plukovníka Švece, Polní, Preslova, Přemys-
lova, Přímá, R. A. Dvorského, Revoluční, Riegrova, Rooseveltova, Sadová, Sládkova, Slad-
kovského, Slovany, Slunečná, Šafaříkova, Školní, Švehlova, Táboritská, Trocnovská, Tylova,
Tyršova, V Lukách, Valová ulička, Věžní, Zahradní, Zátopkova, Zborovská, Zboží

Školský obvod Základní školy Strž, E. Krásnohorské 2919
Borovičky, Do Lánů, Husova, Dr. Kramáře, Eduarda Zbroje, Elišky Krásnohorské, Jaro-

slava Biliny, Ke Skále, Macharova, Mánesova, Milady Horákové, Na Špačáku, nábřeží Bene-
šovo, Odbojářů, Poděbradova, Pod Safari, Pod Slévárnou, Pod Zoo, Roháčova, Rokycanova,
Štefánikova, Ve Strži, Žireč 

Školský obvod Základní školy Podharť, Máchova 884
Antonína Wagnera, Blahoslavova, Bratří Čapků, Čechova, Do Polí, Fibichova, F. L. Věka,

Halíkova, Hlávkova, Chelčického, Jiráskova, Klicperova, Krkonošská, Máchova, Na Vyhlíd-
ce, Nedbalova, Nerudova, Nový Vorlech, Okružní, Pod Hřištěm, Pod Lesem, Puchmajerova,
Purkyňova, Soukupova, Spojených národů, Štítného, Thámova, Nová Tyršova, Verdek, Vor-
lech, Vorlešská, Vrchlického, Zeyerova

Školský obvod Základní školy 5. května, 28. října 731
Alešova,  Bezručova,  B.  Martinů,  Bubeníkova,  Boženy  Němcové,  Březinova,  Březová,

5.  května,  28.  října,  Drtinova,  Dvořákova,  Heydukova, Jaroměřská,  Josefa Suka, J.  Šlitra,
Josefa Vágnera, Josefa Žídka, Klazarova, Lipová, Leoše Janáčka, Lipnice, Luční, Městská
Podstráň,  Na  Borkách,  Nádražní  pěšina,  náměstí  Denisovo,  Nepraktova,  Nezvalova,
Pařezova, Příčná, Raisova, Rybova, Seifertova, Smetanova, Sochorova, Staškova, Sylvárov,
Sylvárovská, V Zahrádkách, Vančurova, Vojanova, Všehrdova, Zlatníkova, Žirecká, Žirecká
Podstráň

Noviny královédvorské radnice 12/2014, Bc. Kateřina Pištorová

Základní škola Schulzovy sady
Vánoční dárek – nová jazyková učebna

Žákům i pedagogům udělalo v předvánočním čase radost nové vyba-
vení jazykové učebny. Dvanáct let stará technika byla nahrazena moderní
a zvýšil se i počet míst ve třídě. Zařízení umožňuje žákům kvalitní po-
slech z různých výukových zdrojů (učitel, interaktivní učebnice, digitální
učební programy, CD apod.) a vzájemnou komunikaci se spolužáky nebo
učitelem díky sluchátkovým soupravám s mikrofonem.

Všechny  procesy  jsou  ovládány  prostřednictvím softwaru  výkonného  řídícího  počítače
se dvěma monitory, který jazykové projevy žáků umožňuje i nahrávat a dále s nimi pracovat.
Obrazové a filmové materiály lze ve třídě promítat s využitím kvalitního dataprojektoru a ak-
tivních reproduktorových soustav hlasitého ozvučení. Zatím se všichni s novým zařízením po-
stupně seznamují při výuce ruštiny, němčiny a angličtiny. Její znalost využijí naplno všichni
žáci druhého stupně již v únoru při pobytu zahraničních studentů na naší škole v rámci projek-
tu EDISON.

www.zsschdk.cz
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Základní škola Strž
Výukové projekty pro žáky

Škola má projekt  Už se nebojíme. Na tento projekt navázalo několik
setkání, a to s hasiči a Policií ČR.  Na setkání s členkou HZS ve Dvoře
Králové nad Labem s názvem Dobrý sluha, ale špatný pán, si žáci spo-

lečně zopakovali, jaké jsou úkoly hasičů i dalších složek integrovaného záchranného systému.
A protože se blížily Vánoce, seznámili se žáci i s riziky spojenými s tímto svátkem.

Další  setkání  v  rámci  tohoto projektu bylo s  Policií  ČR.  Jeho tématem bylo  bezpečné
chování v silničním provoze. Prvňáčkové se dozvěděli, jak se bezpečně dostat do školy pěšky,
na kole i autem. Zjistili, že je důležité nejen vidět, ale také být viděn. Jak tuto skutečnost 
ovlivňuje barva oblečení, si vyzkoušeli při praktickém pokusu.

www.zsstrz.cz 12/2014

Základní škola Podharť
Vánoční chemický turnaj na SŠIS

V úterý 16. 12. se dvě družstva žáků 9. třídy účastnila tradiční soutěže znalostí a dovednos-
tí z chemie na střední škole informatiky a služeb.

Úkolem soutěžících bylo provést chromatografii na papíru, určovat chemické vzorce látek,
provést jednoduché chemické reakce a děj zapsat správnými chemickými rovnicemi, napipe-
tovat dané množství látky v co nejkratším čase, sestavit modely molekul chemických látek
v počítačovém programu, ale také rozpoznat různé druhy koření.

Vánoční akce žáků školy
Ve třetí třídě si žáci přinesli různá vykrajovátka a s chutí se pustili do výroby vánočního

cukroví, které si v kuchyňce upekli a také snědli.
V předvánočním čase si děti připravily taneční vystoupení a na chvíli navštívily pohádkový

svět snů, kterým je provedli andělé.
Předvánoční čas využili žáci i na návštěvu Starých hradů.
Poslední týden před zimními prázdninami využili žáci deváté třídy a přespali ve škole. Při-

pravili si vánoční stromeček s dárky. Sehráli a odfandili školní turnaj v basketbalu, odpoledne
vyrazili na bowling. Pak následovala večeře s rozdáním dárků a nakonec byl uspořádán malý
ohňostroj. 

Základní škola 5. května
Zahájení výstavy Vánoční keramika

V úterý  9.  12.  proběhla  vernisáž  výstavy pod názvem Vánoční  kera-
mika. Všichni  návštěvníci  si  tento mimořádný kulturní  zážitek mohli  vy-
chutnat v nově vzniklé školní galerii.

Po úvodním slovu a poslechu dětského souboru flétniček, pod vedením
paní vychovatelky Mejsnarové, si přítomní rodiče, žáci a učitelé mohli prohlédnout keramické
výrobky žáků naší školy. Na výstavě se svými výtvory prezentovali žáci školní družiny i vyš-
ších  ročníků.  Všechny  výrobky  byly  vytvořeny  pod  vedením vychovatelek Věry  Vojtové
a Aleny Rejlové. Věra Vojtová se zároveň zasloužila i o současnou podobu nově vzniklé gale-
rie.

Vánoční chemický turnaj
Ve středu 16. 12. 2014 se na SŠIS ve Dvoře Králové nad Labem konal již 8. ročník che-

mické soutěže s názvem Vánoční chemický turnaj. Tříčlenné týmy žáků soutěžily ve zna-
lostech a dovednostech z chemie a přírodopisu. Celý turnaj byl tradičně provázen přátelskou
atmosférou a možná i ta napomohla k historickému úspěchu žáků naší školy, ZŠ 5. května.
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Tým ve složení: Květa Bergerová, Natálie Fofonková a Jakub Vobořil obsadili 1. místo, což
potvrzuje pravidlo, že i David dokáže porazit Goliáše. 

Nejlepší mladý chemik ČR
Dne 10. 12. 2014 se vybraní žáci 9. ročníku (Jakub Vobořil, Radek Vonka a Eva Lachnit-

tová) zúčastnili regionálního kola chemické soutěže „Nejlepší mladý chemik v ČR“, která se
konala v Pardubicích. V nebývale silné konkurenci se nejlépe umístil Jakub Vobořil, a to na
88. místě z celkového počtu 270 soutěžících. Vzhledem k tomu, že se školních kol letošního
ročníku soutěže zúčastnilo více než 3000 žáků, je tento výsledek opravdu velkým úspěchem. 

Zdroj všech tří příspěvků: www.zs5kvdk.cz, 12/2014

Základní umělecká škola R. A. Dvorského
V úterý 9. 12. se uskutečnil vánoční koncert žáků hudebního oddělení

ZUŠ v kapli v Kocbeři.
Ve středu 10. 12. zpříjemnili žáci hudebního oboru adventní čas v Do-

mově seniorů ve Strži.
V sále školy se konaly následující akce:
V pondělí 15. 12. se konalo vystoupení nejmladších hudebníků ZUŠ a jejich hostů – ko-

legů z hudebního oboru. Ve čtvrtek 18. 12. proběhl další z řady pravidelných koncertů, ten-
tokrát s vánoční atmosférou.

V pátek  12.  12.  uspořádali  žáci  ZUŠ Vánoční  koncert  v  kostele  Českobratrské  církve
evangelické. Vystoupili na něm: Komořinka, Crazy Band, PlachBand, Silmaril, Zenot, kyta-
rový  soubor  a  děvčata  z  tanečního  oboru  se  skladbou  Sněhové  vločky.  Koncert  uváděl
Mgr. Ladislav Peřina.

V  pátek  12.  12.  vystoupil  pěvecký  sbor  Carpe  Diem  na  Královédvorských  Vánocích
v Hankově domě.

V úterý 16. 12. se konala vernisáž výstavy v galerii Otty Gutfreunda. Vystavovali tu žáci
výtvarného oboru svá díla pod názvem U nás. Část výstavy byla věnována projektu LEV, kdy
ve spolupráci se ZOO Dvůr Králové, a. s., měl být z vystavených návrhů zhotoven prostorový
model lva v nadživotní velikosti z překližky. Tento model by děti samy pomalovaly. 
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Druhá část byla věnována cenám a pohárům firmy RATH žárotechnika, spol. s r. o., pro
jejich firemní mezinárodní fotbalový turnaj. Firma věnovala ZUŠ pec na vypalování kera-
miky. Výstava probíhala až do poloviny ledna 2015.

Ve středu 17. 12. odpoledne zpříjemnili žáci hudebního a tanečního obru adventní čas se-
niorům v Sadové ulici.

Ve středu 17. 12. večer se konalo divadelní představení žáků literárně-dramatického oboru
pod názvem Odpoledne v knihovně. Děj se odehrával v malé městské knihovně, kde se diváci
stali svědky setkání různých povah a generací.

Text: Mgr. Ivana Černá, ředitelka ZUŠ

SPORT

Tělocvičná jednota Sokol Dvůr Králové nad Labem
Závod Českého a Žákovského poháru ve skocích na trampolíně

Závod se konal 6. 12. ve sportovní hale ZŠ Strž. Zúčastnilo se 71 zá-
vodníků v kategoriích jednotlivců a 24 synchronních dvojic z osmi oddí-
lů. Zde naši závodníci v soutěži jednotlivců zaskákali svoje sestavy bez
větších chyb. V synchronních dvojicích se nám již tak dobře nevedlo.

V žákovských dvojicích naše dvojice nedokončila povinnou sestavu a i přes zlepšení ve volné
sestavě obsadila 14. místo. Dvojice žen do závodu ani nenastoupila pro zranění P. Rychterové,
která se šetřila na finále žen, kam postoupila jako třetí. Velkým překvapením byl postup do fi -
nále žáků našeho nejmladšího závodníka Erika Motala na 6. místě. Druhý náš závodník J. Dr-
tina postupoval ze třetího místa.

Konečné  pořadí  našich  závodníků:  Ženy:  6.  Rychterová.  Žákyně:  16.  Vodehnalová,
19. Trníková, 20. Vosáhlová. Žáci: 5. Drtina, 8. Motal (na svém prvním pohárovém závodě). 

Text: Miroslav Bek

Královédvorský TeamGym vybojoval tři medaile
Celkem tři  medaile  vybojovala  družstva  gymnastek  a  gymnastů  na  oblastním  přeboru

v TeamGymu. V sobotu 13. 12. děvčata získala bronz v kategorii Junior I. a stříbro v kategorii
Junior II. V neděli 14. 12. přidali chlapci další bronz, když jim v soutěži Malý TeamGym
chyběla jedna desetina na druhé místo. Všem závodníkům i trenérům blahopřejeme!

Ženy nacvičují na Sokolské Brno
Celkem 27 cvičenek pod vedením sestry Stáni Lokvencové nacvičuje skladbu Jariny Žitné

Koncert na Sokolské Brno 2015.
Text: Mgr. Pavlína Špatenková

1. házenkářský klub Dvůr Králové nad Labem
Turnaj mladších žáků 2014/2015 

V neděli  14. 12. proběhl ve Dvoře Králové nad Labem pátý turnaj
mladších žáků v letošní sezoně. Mladší žáci Dvora si připsali první vítěz-
ství,  když porazili  Liberec  Handball  B 15:4 a  jsou po pěti  kolech  na
4. místě s 2 body.
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Hokej
Výsledky HC Dvůr Králové v prosinci

Dne 21. 12. HC Dvůr – HC Náchod 4:6 (0:1, 2:2, 2:3)
Dne 17. 12. HC Jičín – HC Dvůr 5:3 (1:0, 3:0, 1:3)
Dne 14. 12. HC Dvůr - HC Jaroměř (3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Dne 7. 12. HC Dvůr – SK Třebechovice 4:3 (1:2, 1:0, 2:1)
Dne 3. 12. HC Dvůr –  BK Nová Paka 2:3 PP (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)
Po odehraných 18 zápasech je HC Dvůr v tabulce KLM 2014/2015 na 8. místě s 16 body.

Kuželky Dvůr Králové nad Labem
Úspěšný rok 2014 kuželkářů

Skvělou sezonu letos prožíval kuželkářský oddíl. A tým vévodí
Východočeskému přeboru, a tak mohli hráči o vánočních svátcích

sledovat všechny své soupeře pod sebou.
Zároveň však místní hráči v prosinci nijak nezaháleli a po skončení posledního mistrovské-

ho  zápasu  se  na  jejich  kuželně  uskutečnil  třítýdenní  turnaj  na  uctění  památky  Jaroslava
Dědka. Celá akce proběhla za vydatné podpory Královédvorského pivovaru Tambor a mezi
registrovanými se skvělým výkonem 499 kuželek na prvním místě umístil Jiří Sedlák z Tesly
Pardubice. Druhý byl vyslanec trutnovské Lokomotivy Karel Slavík (481 kuželek) a prapor
domácího týmu uhájil náhozem 477 kuželek bronzový Michal Sirový.

Mezi neregistrovanými se v poslední den turnaje dostal na první místo hráč Tespa Hořice
Vladimír Pech (470). Na stupních vítězů je doplnili hráči Auto Škoda Kvasiny, jimiž byli La-
dislav Urbánek (461) a Lukáš Hartman (458). 

Velký úspěch zaznamenali dvorští hráči na turnaji ve Smiřicích. Luděk Horák výkonem
504 kuželek zaznamenal historicky nejlepší výkon oddílového kuželkáře. Skvěle ho doplnil
Jiří Červinka (501). Je vidět, že i ve skromných podmínkách se dá dělat kvalitní sport.

Upraveno z Krkonošského deníku, 4. 1. 2015

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Dům dětí a mládeže Jednička
Výstava Hej, hej koleda

1.–5. 12. 2014 
Na tradiční výstavě betlémů, kterou jednička pořádala od 1. do 5. 12.

ve  spolupráci  s královédvorskými betlémáři,  jste  si  mohli  prohlédnout
současné  i  starší  betlémy  z různých  materiálů.  V expozici  vás  jistě

upoutal sádrový model Braunova Betlému od Leoše Pryšingera.  I tentokrát jsme měli  pro
školní a jiné kolektivy i pro další zájemce připravený krátký výklad o českém lidovém bet-
lémářství.

Zdobení vánočního stromečku v zoo
Zdobení vánočního stromečku v ZOO Dvůr Králové, a. s., se již stalo tradicí. V letošním

roce se této akce 8. 12. zúčastnilo téměř 40 rodičů a dětí ze zájmových kroužků Jednička.
Za slunečného počasí společnými silami ozdobili stromeček ozdobami, které každoročně vy-
rábí nejmenší děti z kroužků DDM Kutílka a Pastelky. Nechybělo ani společné focení a pro-
cházka vánočně nazdobenou zoo. 
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Vánoční setkání u Braunova Betlému
Romantický Braunův Betlém byl místem společného setkání 10. 12., při němž se účastníci

dozvěděli zajímavosti o této pozoruhodné památce. Předcházelo krátké putování s lucerničkou
či baterkou, podle toho, co si zájemci o tuto akci přinesli,  kolem betlémských postaviček.
Startovalo se z parkoviště nad betlémem. U teplého čaje si připomněli tradici vánočních svát-
ků, staré zvyky a zajímavosti. 

Výstava Dotek andělů
Dotek  andělů,  4.  ročník  výtvarné  soutěže  ukončený  výstavou  všech  doručených  prací

v Jedničce. Tentokráte se sešlo 123 prací, na kterých se podílelo 166 autorů, dětí a žáků z MŠ
a ZŠ z Královédvorska. Dvorské MŠ zastupovaly děti z MŠ Slunečná II, MŠ Roháčova a MŠ
E. Krásnohorské, zúčastnily se i děti z kroužku Pastelka a děti z MŠ v Dubenci. Ze ZŠ zaslali
svoje práce žáci ZŠ Dubenec, ZŠ Bílá Třemešná, ZŠ Mostek, ZŠ Schulzovy sady, ZŠ Pod-
harť. Zúčastnili se i studenti gymnáziu ze Dvora Králové nad Labem. Všechny práce byly vy-
staveny v DDM Jednička ve dnech 15.–16. 12. 

Vánoční turnaj v bowlingu
Vánoční turnaj v bowlingu byl připraven pro příznivce bowlingu na ukončení roku 2014.

Jako všechny turnaje i tento se hrál na bowlingu v hotelu Safari v ZOO Dvůr Králové, a. s.
Zahrálo si 30 hráčů. Zahráli si i rodiče, nejlepšími hráči byli Jan Mervart a Michal Jíra, oba
dosáhli v 1 hře 151 bodů.  

Vánoční tvoření
Ve čtvrtek 18. 12. probíhalo vánoční tvoření pro žáky ZŠ, kde si děti z 1. tříd vyrobily ad-

ventní  kalendář,  vánočního  kapříka,  který  pod  šupinami  ze  skořápek  z  vlašských  ořechů
skrýval překvapení. 

Zdroj: podklady DDM Jednička, Sylvie Černotová, DiS.

Tělocvičná jednota Sokol Dvůr Králové nad Labem
Mikulášské nadílky v Sokole

V prosinci pořádá každoročně Sokol mikulášské nadílky pro jednot-
livé skupiny dětí a mládeže. Mikulášskou nadílku měly předškolní děti,
žactvo, atletika a další skupiny sokolů.

Tradiční vánoční karneval
Přes 60 dětí si přišlo zařádit 15. 12. na tradiční vánoční karneval. Kromě rozcvičky pod ve-

dením Máji a Evči a různých soutěží s netradičními pomůckami jsme si také společně zazpí-
vali u stromečku. Bylo to moc pěkné. 

Tělocvičná jednota Sokol Žireč
Mikulášská nadílka

V pátek 5. 12. navštívil žirečské děti v Sokole Mikuláš s andělem a dvěma čerty. I když po-
časí nebylo příznivé přišlo do tělocvičny téměř 30 dětí se svými rodiči. Zaplněná tělocvična
viděla nejen odvahu, ale také několik slziček. Mikuláš rozdělil dětem dárky a děti slíbily, že
budou hodné a některé děti přidaly i básničku a nakonec všichni odcházeli domů spokojení.

Krasobruslařský klub
V neděli 21. 12. uspořádal Krasobruslařský klub ze Dvora Králové nad Labem na zimním

stadionu vystoupení pod názvem Vánoce na ledě. V úvodu vystoupili členové krasobruslař-
ského klubu a předvedli své vystoupení. Pak následovaly zábavné akce a nakonec bylo brus-
lení pro veřejnost.
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ZAJÍMAVOSTI

Sokol Luděk Kleandr oslavil 90. narozeniny
Bratr Ing. Luděk Kleander oslavil v pro-

sinci  90.  narozeniny.  Blahopřejeme  prapo-
rečníkovi Tělocvičné jednoty Sokol k tomuto
významnému jubileu! 

Pivovar Tambor uvařil vánoční
speciál 14° polotmavý Klazar

Kolem  prvního  adventu  dodal  na  trh
pivovar  Tambor  vánoční  polotmavý speciál
14° Klazar. Jak prozradil sládek Jan Pavlík,
je to pivo vhodné pro sváteční příležitost, vy-
značuje  se  zejména  plnou  lahodnou  chutí
s  výrazným  řízem  a  obsahem  alkoholu
5,8 % obj.

Kalendář pivovaru Tambor

Pivovar  Tambor  vydal  kalendář  na  rok
2015.  Na  kalendář  byly  použity  fotografie
z  účinkujících,  kteří  se  představili  na  pivo-
varském pódiu v roce 2014. Jedná se o regio-
nální hudebníky ze skupiny Wostruha, Phobos,
Jízda,  Rychlotrapky,  Jakž  Takž a  Davida  Ja-
kubce.

Restaurování  varhan  v  kostele
sv. Anny v Žirči probíhá zdárně

Restaurování varhan probíhá od roku 2009
a  bylo  rozděleno  v  závislosti  na  finančních
možnostech do několika etap. Etapa roku 2014
již byla zakončena. Nejrozsáhlejší prací v le-
tošním roce  bylo  restaurování  píšťal  pedálu.
Mnoho částí tohoto unikátního stroje bylo buď
kompletně  zrekonstruováno,  nebo  nahrazeno
kopiemi z důvodu extrémního poškození čer-
votočem a neodbornými restaurátorskými zá-
sahy v minulosti. Všechny práce byly provede-
ny dle restaurátorského záměru a prováděl je

varhanář pan Michek ve Studénce.

Koncert Jaroslava Hutky
V sobotu 27. 12. se v DéKáčko Music & Art Clubu představil na svém koncertu známý fol-

kový zpěvák Jaroslav Hutka. Jaroslav Hutka vystupuje v malých klubech, a tak zavítal i do
Dvora Králové nad Labem. Mezi jeho nejznámější písničky patří Krásný je vzduch, kterou
složil jako hymnu pro sametovou revoluci.

250

Ing. Luděk Kleandr



251



Zajímavosti obrazem
Bourání budovy porážky bývalých jatek
V sobotu 13. 12. se začala bourat jedna z posledních budov bývalých jatek, kde se porážela

jateční zvířata. Areál jatek je už delší dobu využíván firmou, která se zabývá dodávkou pitné
vody a odváděním odpadních vod na čistírnu odpadních vod. 

252

Tabule po bývalých majitelích a provozovatelích jatek



Závěr
Na závěr kroniky roku 2014 několik statistických čísel o počtu obyvatel v našem městě.

Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2014 16 443 (s cizími státními příslušníky)
15 914 (pouze občané ČR)

Do města se přistěhovalo 465
Z města se odstěhovalo 277

Narozené děti 138
Zemřelí 170

Podklady pocházejí z evidence obyvatel městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem.

 

Kronikář města děkuje paní učitelce Mgr. Jitce Baudischové za vstřícnou spolupráci při na-
malování ilustrací s tématikou školy a parku Schulzovy sady pro jednotlivé měsíce této kro-
niky, kterou vytvořili žáci základní školy Schulzovy sady..
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