
Ilustrace na měsíc prosinec – Melánie Havranová, základní škola Strž
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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI
Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2016

Zastupitelé schválili na svém zasedání 8. prosince v souladu s § 84
odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na
rok 2016, včetně rozpočtů městem zřízených peněžních fondů, navržený

jako deficitní v následujícím sestavení:

Celkové příjmy 314.171.487 Kč

Financování 33.669.055 Kč

Celkové zdroje 347.840.542 Kč

Celkové výdaje 347.840.542 Kč

K největším investičním akcím příštího roku bude zcela jistě patřit rekonstrukce chodníků
a cyklostezky na Benešově nábřeží a v ulici  Štefánikova včetně oprav veřejného osvětlení
a vodohospodářské infrastruktury, na které je vyčleněno v souhrnu téměř 20 mil. Kč. Plánová-
na je i první etapa opravy mostu Jana Palacha za 7 mil. Kč a opravy místních komunikací za
1 mil. Kč. 

Město v roce 2016 počítá také s opravou a rekonstrukcí školních budov a školských za-
řízení včetně mateřských škol, DDM Jednička a pečovatelské služby, na něž je vyčleněno do-
hromady téměř 9 mil. Kč, a na opravu, rekonstrukci  a údržbu Kina Svět,  Hankova domu,
městské knihovny Slavoj a městského muzea dalších 4,5 mil. Kč. Město podpoří v činnosti
a rozvoji i sportovní organizace, a to částkou 4 mil. Kč, na veřejně prospěšné aktivity je v roz-
počtu počítáno s 500 tisíci Kč a na sociální služby v oblastech vyhlášených městem 1,4 mil.
Kč. Významná je i podpora Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje ve výši
400 tisíc Kč a dětské lékařské služby první pomoci v Městské nemocnici, a. s., Dvůr Králové
nad Labem, která je jako v předchozích letech ve výši 200 tisíc Kč. 

Největší částkou na straně příjmů bude obecně příjem z daní ve výši téměř 189 mil. Kč,
dále  ze  sankčních  plateb  ve  výši  téměř  30  mil.  Kč  a  z  nájemného,  které  městu  ve  výši
13,2 mil. Kč zaplatí společnost Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o.

www.mudk.cz, 10. prosince, Miroslava Kameníková

Cena vodného a stočného od ledna 2016
Vodné a stočné ve Dvoře Králové nad Labem od ledna 2016 podražilo. Občané za kubík

vody nově zaplatili 79,85 Kč. Na své schůzi, která se konala v úterý 15. prosince, o tom roz-
hodla rada města. Zatímco za vodné odběratelé uhradili 34,81 Kč, stočné činilo 45,04 Kč.  

„Posledních šest let se cena vodného a stočného v našem městě nezměnila (kromě období,
kdy se měnila sazba DPH) a byla uměle a v rozporu se zákonem udržována ve stejné výši.
I když jsem si vědom toho, že žádné zdražování není populární, v tomto případě se jedná o je-
den z nezbytných kroků,  které  povedou ke  zlepšení  stavu  vodovodní  a  kanalizační  sítě  ve
městě,“ uvedl starosta města Ing. Jan Jarolím a pokračoval: „Kdybychom zdražení vodného
a stočného odkládali, problém by v následujících letech eskaloval. Zvýšení cen by pak bylo
stejně nevyhnutelné a navíc by došlo ještě k výraznějšímu zdražení, než je tomu nyní.“ 

O zdražení vodného a stočného rozhodly především tři faktory. „Do ceny bylo nutné na zá-
kladě nálezu finančního úřadu promítnout úpravu poměru nájemného vodohospodářské in-
frastruktury v poměru 40 % vodné a 60 % stočné namísto dosavadních 10 % ku 90 %. Dále
bylo  třeba  započítat  pokles  množství  vyfakturované  vody.  V roce  2013  jsme  fakturovali
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705 tisíc m3, v roce 2015 to bude už jen zhruba 620 tisíc m3 vody. Právě tento objem je výcho-
zím předpokladem pro stanovení kalkulace na rok 2016, kdy počítáme s tím, že dosáhneme
alespoň skutečnosti roku 2015. A vzhledem k tomu, že převážná část nákladů je fixních, v mo-
mentě,  kdy kalkulujeme méně kubíků vody,  cena za jeden kubík roste,“ vysvětlil  Ing.  Petr
Mrázek, jednatel společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem (dále
jen MěVaK), s. r. o., která je ve městě provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě.

Třetím důvodem zdražování  byl  nevyhnutelný nárůst  nákladů na  opravu infrastruktury,
která  je  kvůli  přístupu  v předchozích  obdobích  v  katastrofálním  stavu.  „Abychom  mohli
opravit kanalizační a vodovodní síť, z níž se ztrácí přes 63 % vody do země, musíme mít od-
povídající technické vybavení. A to nám dosud chybí. Díky opravám navíc budeme schopní
postupně snižovat náklady, které negativně ovlivňují kalkulaci, a měli bychom v dalších letech
cenu vodného a stočného udržet v přijatelné výši,“ poznamenal Ing. Petr Mrázek. 

Jak  starosta  města  podotkl,  město  mohlo  jít  cestou  snížení  nájmu  MěVaKu,  které  by
částečně kompenzovalo nárůst  vodného a stočného. „V tomto případě to ale náš stávající
problém neřešilo.  Vybrané nájemné totiž  budeme na rozdíl  od  předchozích  let  především
zpětně investovat do vodovodní a kanalizační sítě.  A snížením nájemného bychom na plá-
nované investice nedosáhli,“ konstatoval.

Jednatel společnosti MěVaK Ing. Petr Mrázek v nejbližších dnech předloží plán obnovy
vodovodní a kanalizační sítě, který je v souladu se stávajícím monitoringem. Tak bude možné
naplánovat konkrétní investiční akce podle výsledků tohoto monitoringu. „Největším problé-
mem, který je třeba řešit, je především stáří vodovodní a kanalizační sítě, 60 až 70 % potrubí
v délce okolo 50 kilometrů je totiž za hranicí své životnosti,“ sdělil Ing. Petr Mrázek. 

„Samozřejmě  budeme  intenzivně  hledat  vhodné  dotační  tituly,  jejichž  prostřednictvím
bychom  mohli  na  další  opravy  vodohospodářské  infrastruktury  získat  potřebné  finanční
prostředky. V současné době je vypsána 21. výzva Operačního programu Životní prostředí,
která však podporuje výstavbu kanalizace, nikoliv její opravu,“ dodal královédvorský starosta
Ing. Jan Jarolím.

www.mudk.cz, Miroslava Kameníková

O dotaci na stavbu nové ČOV se žádat nebude
Jedním z bodů 6. zasedání zastupitelstva města, který byl na návrh zastupitele Jana Béma

(ODS) dodatečně vložen do programu 8. prosince, bylo jednání o výstavbě nové čistírny od-
padních vod, které nakonec trvalo více než hodinu. Bývalého místostarostu především zají-
malo, zda město chce požádat o dotaci na výstavbu nové ČOV. Zastupitelé nakonec návrh na
podání žádosti o dotaci na výstavbu nové ČOV v termínu dle podmínek vyhlášené výzvy
č. 21 z OPŽP do 5. ledna 2016 neodsouhlasili.

„Dotace Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 je vyhlášena na stavbu nové
čistírny odpadních vod a nových vodovodních a kanalizačních sítí, nikoliv na odkup stávající
ČOV a opravy vodohospodářské infrastruktury,“ upozornil královédvorský starosta Ing. Jan
Jarolím (ANO 2011) a pokračoval. „Proto si myslím, že tato dotace není pro město vhodná.
Naší prioritou je navíc především oprava vodovodní a kanalizační sítě pod městem, která je
v žalostném stavu. Je třeba snížit množství balastních vod, které natékají na stávající ČOV,
a zamezit  únikům vody z potrubí do země. Pokud tedy investujeme peníze do stavby nové
ČOV, nebo do odkupu té stávající, budou nám chybět na rekonstrukce sítí.“

S tímto tvrzením souhlasil také zastupitel Nasik Kiriakovský (Východočeši),  který upo-
zornil na to, že do země uniká přes 60 % vody z vodovodního potrubí, a apeloval na to, že je
potřeba vodovodní a kanalizační sítě vyspravit.  „S vodami totiž zatím nehospodaříme jako
správný hospodář,“ podotkl mimo jiné a kritizoval vyrovnání s bývalým provozovatelem vo-
dovodní a kanalizační sítě ve městě, který za to, aby předčasně odstoupil od smlouvy s měs-
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tem, dostal zaplaceno 85 mil. Kč. 

Jan Bém oponoval, že jiná cesta tehdy v tak složité situaci nebyla z důvodu špatné smlouvy
uzavřené v roce 1994. A rozebral, z čeho se vlastně zmíněných 85 mil. Kč skládá: za před-
časné ukončení smlouvy 35 mil. Kč, 15 mil. Kč za areál MěVaKu, další výdaje byly za věci
nemovité  a  další  finanční  závazky.  Nicméně  současné  příjmy  plynoucí  z  provozování
vodovodní a kanalizační sítě jsou podle jeho vyjádření lepší než původní předpoklady. 

Město se tehdy úvěrově zatížilo  a  v  současné době činí  zbývající  závazky vyplývající
z dohody o narovnání s bývalým provozovatelem vodohospodářské infrastruktury ve městě
ještě zhruba 22 mil. Kč. Tyto finanční závazky by mělo město uhradit v roce 2020. 

Starosta Ing. Jan Jarolím poté upozornil na posudky z let 2009 a 2010, které jsou proti vý-
stavbě nové ČOV. Jan Bém jen podotkl, že se jedná o posudky staré, a varoval, že když se ne-
bude problém řešit, může nastat situace jako v roce 2012, kdy tehdejší provozovatel ČOV,
společnost WWTP, přerušil na několik dní čistění a znečištěná voda tekla přímo do Labe.
„V rámci projektu na výstavbu nové ČOV se řešilo i odstranění 40% nátoku všech balastních 
vod v lokalitě Slovany mezi Pušovým splavem a bývalým Holubovým zahradnictvím, což by
stálo jen 20 až 30 mil. Kč a bylo by to uhrazeno z dotace,“ uvedl Jan Bém. 

Zastupitelé nakonec návrh na podání žádosti o dotaci na výstavbu nové ČOV v termínu dle
podmínek vyhlášené výzvy č. 21 z OPŽP do 5. ledna 2016 neodsouhlasili.

„Mrzí mě to, protože projektu stavby nové ČOV věnovala řada úředníků a politiků velké
množství času, město přípravy stály okolo 20 milionů korun. Navíc v roce 2019 skončí budou-
cí kupní smlouva s panem Antonínem, na jehož pozemcích se měla nová ČOV stavět,“ řekl Jan
Bém. 

Podle starosty Ing. Jana Jarolíma je však pro město jakákoliv hra o výstavbu nové čistírny
hlavně hazardem. „Vodovodní a kanalizační síť je v kritickém stavu a stále nám hrozí i dopla-
tek za čistění vody od roku 2005 do současnosti na základě žalob vlastníka ČOV i jejího
provozovatele,“ dodal. 

Královéhradecký kraj v roce 2016 plánuje opravu svých komunikací ve Dvoře Králové nad
Labem a město tak hodlá investovat značné finanční prostředky do souběžných projektů, jako
jsou opravy chodníků či veřejného osvětlení a zahájit opravu a rekonstrukci infrastruktury,
která se nachází pod městem. 

www.mudk.cz, Miroslava Kameníková

Dvorského podnikatele ocenili sami zákazníci
 Už  pošesté  v  roce  2015  Sdružení  českých  spotřebitelů  vyhlašovalo  soutěž  s  názvem

Spokojený  zákazník  Královéhradeckého  kraje,  které  oceňuje  místní  podnikatele.  Jedním
z oceněných byl František Kočí, drogista ze Dvora Králové nad Labem. Prodejna pana Kočí-
ho v ulici Josefa Hory je jeden z posledních obchodů, který zůstal po roce 1989 na svém místě
(snímek na stránce 297). Tato drogerie je tu již od roku 1937 a pan Kočí s kolegyní vedou tuto
prodejnu již od roku 1972. Ocenění je spíše morální podporou, ale zároveň i oceněním práce
všech zaměstnanců prodejny.

Ocenění Spokojený zákazník je udělováno na dobu dvou let. Vítěze vybírá komise, kterou
stanovuje Sdružení českých spotřebitelů. Oceňován je především nadstandardní přístup k zá-
kazníkovi z hlediska nabídnutých služeb a produktů.

Krkonošský deník, 8. prosince, Jaroslav Pich (upraveno kronikářem)
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Vlastník bývalé Tiby Zálabí se s městem dohodl na společném po-
stupu

Na vzájemném setkání se společnost Textil Invest Group (TIG) dohodla s vedením města
Dvůr Králové nad Labem na spolupráci při plánovaném budoucím využití bývalého areálu
Tiba Zálabí. Po ukončení demolice nechá TIG zpracovat studii k budoucímu využití areálu.
Ke spolupráci bude uzavřeno memorandum, do nějž obě strany přispějí svými vizemi. Přizvá-
ny budou také významné podnikatelské subjekty z regionu.

Setkání k dalšímu osudu bývalého areálu Tiba Zálabí se uskutečnilo po několika měsících
a bylo velmi  konstruktivní.  Obě strany potvrdily,  že sledují  společný cíl,  a  tím je  rozvoj
revitalizovaného území ve prospěch města a jeho občanů. TIG a zástupci vedení města Dvůr
Králové nad Labem se domluvili  na spolupráci,  jejíž  první  fází  bude odborné zpracování
dalšího  využití  území  Tiby Zálabí.  Studii  vytvoří  architektonická  kancelář  znalá  místního
prostředí, která má zkušenosti s urbanistickými projekty v regionu. „Nabídneme vlastní ná-
vrh, jak bude možné území využít, to samé očekáváme od města. Je to předpoklad dosažení
kvalitního výsledku na území, které je velmi významné polohou i rozsahem. Výsledkem může
být i kombinace vizí více stran,“ říká Jiří Karásek, předseda představenstva TIG. 

„Vítáme návrh na tuto spolupráci. Jedná se o pozitivní vykročení na cestu k zajištění bu-
doucnosti areálu po Tibě Zálabí. Máme v plánu dát prostor i místním podnikatelům, kteří by
se na rozvoji tohoto území mohli a chtěli podílet,“ uvádí Ing. Jan Jarolím, starosta Dvora Krá-
lové nad Labem.

Práce na studii by měly začít po ukončení demolice, která v areálu bude probíhat zhruba do
konce února. Náklady studie uhradí společnost TIG. K celé spolupráci, v jejímž rámci je stu-
die první fází, uzavřou obě strany společné memorandum. „Je potěšující, že vlastník areálu
změnil postoj a zvolil otevřený přístup směrem k radnici. Příslib úhrady nákladů na studii
a poskytnutí prostoru městu k promítnutí svých vizí nám dá jistotu, že se na budoucím vývoji
bude město podílet,“ dodává opoziční zastupitel Nasik Kiriakovský. 

S ohledem na uzavřenou dohodu budou rozhovory o konkrétních podmínkách případného
prodeje pokračovat až po uzavření memoranda, aby případná další jednání měla již konkrétní
obrysy. Další setkání k Tibě Zálabí proběhne na přelomu února a března 2016.

Společná tisková zpráva města Dvůr Králové nad Labem a Textil Invest Group, a. s.
www.mudk.cz, Miroslava Kameníková

Na cyklopruh získalo město dotaci
Město Dvůr Králové nad Labem uspělo s žádostí o dotaci na projekt Na kole bezpečně –

Zprůchodnění centra města pro cyklisty v obou směrech. Společnost Škoda Auto, a. s., jej
totiž vybrala v rámci svého grantového programu „Dopravní bezpečnost“ a městu darovala
70 tisíc korun. Hlavním cílem projektu je jednak snížení rizika kolize chodců, cyklistů a auto-
mobilové dopravy, jednak zvýšení dostupnosti centra města pro cyklisty. Do této doby totiž
nemohli cyklisté legálně projet z náměstí Republiky přes náměstí T. G. Masaryka na náměstí
Odboje. Celkové náklady na dopravní značení z náměstí Republiky na náměstí Odboje byly
zhruba 220 tisíc korun včetně DPH, město tak ze svého rozpočtu uhradilo 150 tisíc korun.

www.mudk.cz, Miroslava Kameníková

Městským strážníkům pomáhají asistenti prevence kriminality
Od října 2015 má Městská policie Dvůr Králové nad Labem (MPDK) nové posily – pět

asistentů prevence kriminality. Ti se po úspěšném absolvování rekvalifikačního kurzu strážný
naplno zapojili do hlídkové činnosti a již zaznamenali první úspěchy. 

„Podařilo se jim odhalit černé skládky za Hartským potokem a nové místo výskytu bez-
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domovců u stadionu. Dále pravidelně kontrolují autobusové nádraží a také monitorují situaci
okolo supermarketů, zda zde například lidé bez domova nežebrají o peníze,“ říká Jan Štípek,
zastupitel pověřený řízením městské policie a zároveň nový manažer prevence kriminality na
Městském úřadu Dvůr Králové nad Labem, a pokračuje: „Nyní čeká asistenty prevence krimi-
nality ve spolupráci s odborem dopravy a silničního hospodářství proškolení, aby mohli do-
hlížet na bezpečnost v dopravě, a zároveň hledáme vhodná místa pro tuto činnost.“ 

Občané města nové pracovníky MPDK snadno poznají, na sobě mají žlutou reflexní vestu
s označením asistent prevence kriminality. Na rozdíl od strážníků nejsou oprávněni nosit slu-
žební  zbraň.  „Rozhodně  by  neměli  nahradit  strážníky  při  zajišťování  veřejného  pořádku.
Jejich činnost by měla být striktně preventivní, například ostraha veřejných prostor úřadu
práce ve městě, již zmíněná asistence při usměrňování dopravy na vybraných přechodech, na-
příklad v blízkosti škol, dále pomoc při organizaci společenských akcí města, preventivní po-
chůzková činnost  v katastru města,  hlavně v okolí  škol,  dětských hřišť  a parků.  Mají  pře-
devším monitorovat situaci a získávat podněty o nedostatcích v oblasti veřejného pořádku či
bezpečnosti ať už z vlastních poznatků nebo od občanů. Informace pak poslouží nejen pro
práci strážníků, ale i pro práci technických služeb,“ vysvětluje Jan Štípek. 

Navýšení o pět pracovních míst MPDK na zřízení asistentů prevence kriminality schválili
královédvorští zastupitelé na svém 5. zasedání, které se konalo 10. září. Vytvoření těchto pra-
covních míst k plnění veřejně prospěšných prací umožnil projekt Úřadu práce Trutnov, který
prostřednictvím dotace navíc hradí platy asistentů prevence kriminality.  Tento dlouhodobý
projekt se bude každých 12 měsíců aktualizovat, zřízená pracovní místa jsou tak podmíněna
jeho trváním. 

„Jsem opravdu rád, že městská policie má asistenty prevence kriminality, kteří jsou pro
město přínosem. Jsem přesvědčen o tom, že přispějí ke zvýšení bezpečnosti ve Dvoře Králové
nad Labem,“ dodává Jan Štípek. 

www.mudk.cz, Miroslava Kameníková

Novým zastupitelem města je MUDr. Petr Hroneš
Mgr. Petr Vojtěch v pondělí 30. listopadu rezignoval na post zastupitele města, kam byl

zvolen za ODS. „Rozhodl jsem se z důvodu velké časové zaneprázdněnosti,“ uvedl Mgr. Petr
Vojtěch, který pracuje jako ředitel Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad
Labem, a právě pracovní povinnosti vedly k jeho nepřítomnosti na zářijovém zasedání zastu-
pitelstva. 

Novým členem Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem se tak od 1. prosince 2015
stal MUDr. Petr Hroneš, který na kandidátce ODS skončil v loňských komunálních volbách
jako první náhradník a jenž převzal osvědčení o tom, že se stal členem zastupitelstva. 

MUDr. Petr Hroneš má s komunální politikou bohaté zkušenosti, jako zastupitel města pů-
sobil více než dvacet let a léta byl také členem rady města. 

www.mudk.cz, 7. prosince, Miroslava Kameníková

Diagnostika částečně uzavřela most Jana Palacha 
Od pondělí  14.  do  pátku  18.  prosince  prováděli  pracovníci  specializované  firmy  dia-

gnostiku  mostu  Jana  Palacha.  Jednalo  se  o  podrobnější  průzkum stavu  konstrukce  mostu
v souvislosti s rekonstrukcí, která se plánuje v roce 2016, aby byly v realizační dokumentaci
upřesněny některé detaily, které nelze odhalit povrchovou diagnostikou. Díky tomu také bu-
dou minimalizována rizika, která by mohla vzniknout při vlastní rekonstrukci.
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Kvůli pracím byl most Jana Pala-
cha  pro  řidiče  částečně  uzavřen.  Na
mostě byl otevřen pouze jeden jízdní
pruh  ve  směru  od  kostela  na  Bene-
šovo nábřeží.  Pro  opačný směr  byla
vyznačena objízdná trasa ulicemi Be-
nešovo nábřeží, 17. listopadu, Legio-
nářská,  Sladkovského,  Fügnerova,
Karlov. Ve špičce mezi 14. a 16. hodi-
nou začal na této objízdné trase znač-
ně houstnout provoz. Byla to taková
malá zkouška na připravovanou opra-
vu mostu Jana Palacha.

www.mudk.cz, Miroslava Kameníková

Změnila se zřizovací listina technických služeb
Od 1. ledna 2016 se změnila zřizovací listina Technických služeb města Dvora Králové

nad Labem (TSm). Na svém 6. zasedání dne 8. prosince o tom rozhodli zastupitelé města.

Jako hlavní činnost TSm bylo zrušeno umísťování reklamních, informačních a směrových
tabulí, jež jsou umístěny na sloupech veřejného osvětlení a které TSm pronajímají podnikate-
lům i ostatním subjektům na jejich reklamu. Tato činnost bude dále vykonávána ve vedlejší
hospodářské činnosti a nebude na ni poskytován provozní příspěvek.

Nově bylo ve zřizovací listině spojeno do jedné činnosti plnění povinností města vyplývají-
cí ze zákona o odpadech s provozováním městského sběrného dvora. Obě činnosti spolu sou-
visejí a je zbytečné, aby byly vykazovány jako dvě hlavní činnosti, 

TSm také začnou předkládat informace o své činnosti a výsledky hospodaření formou vý-
roční zprávy tak, jak to dělají ostatní příspěvkové organizace města, a ředitel TSm bude mít
povinnost  stanovit  si  svého  zástupce.  Do  souladu  byly  také  uvedeny  okruhy  doplňkové
činnosti navazující na hlavní účel TSm, a to ve vztahu k platným živnostenským oprávněním.

www.mudk.cz, Miroslava Kameníková

Společenská rubrika
Noví občánci města

V prosinci se narodilo ve Dvoře Králové nad Labem 8 občánků – 3 chlapci a 5 děvčat.

Úmrtí
V měsíci prosinci zemřelo ve správním obvodu pověřeného městského úřadu Dvůr Králové

nad Labem 25 lidí, z toho bylo 17 královédvorských občanů, 4 muži a 13 žen.

Sňatky
V prosinci neproběhly žádné svatební obřady.

Jubilea
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích v prosinci 21 ob-

čanů s gratulací a kytičkou. V tomto období oslavilo 7 manželských párů stříbrnou svatbu,
6 manželských párů zlatou svatbu a jeden pár svatbu diamantovou.

Vítání občánků
Na Staré  radnici  bylo v prosinci  slavnostně přivítáno 7 novorozených občánků našeho

města.
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Osmdesátiny profesora Tomáše Mervarta
V prosinci oslavil své osmdesáté narozeniny profesor Tomáš Mervart, který dlouhá léta do-

provází pěvecký soubor Záboj na klavír. Další z mnoha jeho aktivit jsou přednášky o svých
cestách, které absolvoval se svojí manželkou. 

Pan profesor během posledních let zažil ně-
kolik obtížných období. Odešla mu osoba nej-
bližší – jeho manželka (na kterou bych při této
příležitosti  také  rád  vzpomenul)  a  následně
prošel i nelehkými zdravotními komplikacemi.
Vše ale dokázal překonat, za což má můj velký
obdiv.  Ostatně  nejen  za  to.  Stále  se  věnuje
svým největším zálibám – hudbě a přírodě. Jen
během  posledního  roku  aktivně  absolvoval
několik  zahraničních  zájezdů,  kde  si  vychut-
nával krásy přírody. Na hudebním poli také ne-
zahálel  a  věnoval  se  jak  doprovodu mší,  tak
i korepetici různých hudebních těles.

Noviny královédvorské  radnice  11/2015,  MgA.  Vít
Havlíček, Ph.D.

KULTURA
Hankův dům, městské kulturní zařízení
Koncert Kruhu přátel hudby

Ve čtvrtek 3.  prosince se uskutečnil  429. koncert  Kruhu
přátel hudby (KPH). Na koncertu vystoupila Musica Figuralis s barokní hudbou na dobové
nástroje. Hráli: Eleonora Machová, Vít Nermut – housle, Van Bečka – viola, Petra Čadová-
Machková – violin, Marek Čermák – cembalo.

Musica Figuralis je vokálně-instrumentální těleso zaměřené na stylovou interpretaci hudby
zejména druhé poloviny 18. století v rámci provozovací praxe na dobové nástroje. Soubor za
účelem provádění chrámové, později i  světské hudby pozdně barokní Moravy založil roku
1997 dirigent, cembalista a varhaník Marek Čermák. Umělecká činnost ansámblu se po pěti
letech ve specializaci rozrostla na provozování novodobých premiér pozdně barokní a klasi-
cistní hudby dochované na území Čech, Moravy, Slezska, Rakouska a Itálie.

Věneček – slavnostní zakončení tanečních hodin 2015
V sobotu 5. a 12. prosince byly závěrečným věnečkem zakončeny letošní tanečních kurzy,

které vedli manželé Tomáš a Kateřina Chmelovi, hrála hudba Reflex Stanislava Čtvrtečky.
Věneček byl zahájen slavnostním nástupem a pak pokračoval podle tanečního pořádku. Sou-
částí věnečku byl také tanec, kdy tanečník předal tanečnici sako obrácené naruby a sám si vy-
hrnul nohavice, aby překonal případnou potopu. Na závěr věnečku tanečníci tančili se svíč-
kami.

Divadelní čtyřlístek
Dne 6. prosince uvedlo divadlo No Kakabus z Prahy humorně laděný pohádkový příběh

Vodníkův sen, ze světa vodníků, víl, čarodějnic a čertů a o tom, co prožil vodník Klepítko. 
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Školní akademie ZŠ Schulzovy sady
Ve čtvrtek 10. prosince probíhala ve třech představeních v Hankově domě školní akademie

ZŠ Schulzovy sady s názvem Ve znamení lva.

Divadelní představení – Hra vášní
V  neděli  13.  pro-

since  se  uskutečnilo
další divadelní předsta-
vení  v  předplatném,
uvedené   Agenturou
Harlekýn  z  Prahy pod
názvem Hra vášní. Ko-
medie Petera Nicholse,
o věčném tématu krize
středního  věku,  k  níž
dojde v okamžiku, kdy
se  objeví  mladá  při-
tažlivá  dívka  a  kdy je
třeba  znovu  nastolit
otázku,  co  ještě  drží
manželský  svazek  po-
hromadě  a  jaký  smysl
má další soužití. Hráli:
Dana Syslová,  Oldřich
Vízner,  Zuzana Kaina-

rová, Dana Batulková, Stanislava Jachnická a Otakar Brousek.

Královédvorské Vánoce
V  pátek  18.  prosince

probíhaly v Hankově domě
tradiční  vánoční  trhy s  ši-
rokou  nabídkou  drobných
vánočních dárků, ukázkami
řemesel a bohatým kulturní
program,  ve  kterém  vy-
stoupil  dětský  folklorní
soubor  Barunka  z  České
Skalice, dále pěvecký sou-
bor ZUŠ R. A. Dvorského
–  Carpe  diem,  flétnový
soubor ZUŠ F.  A.  Šporka
Jaroměř – Musica per leg-
ni,  vokálně  instrumentální

soubor Karmína z Prahy a vánoční pohádkový příběh pro děti sehrálo divadlo U staré herečky
z Hradce Králové.

Vystoupení skupiny Angeles Dance Group
V úterý 15. prosince uvedla ve třech představeních taneční skupina Angeles Dance Group

program nazvaný Vánoční show.

Vánoční koncert pěveckého sboru Záboj
V sobotu 26. prosince uspořádal smíšený pěvecký sbor Záboj vánoční koncert v kostele
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sv. Jana Křtitele. Zazněly pastorely Jana Jakuba Ryby a jeho České mše vánoční v nastu-
dování Víta Mišoně, program doplnily zpěvačky bývalého školního sboru a sboru gymnázia
pod vedením Pavlíny Flídrové a Jitky Pojarové.

Městská knihovna Slavoj
Vánoční zvyky a tradice

Program určený pro školní kolektivy v dopoledních hodinách. Poví-
dání o Barboře, čertovi a Mikuláši a připomínka typických zvyků a tradic

v předvánoční době. Zabavení dětí tak zkrátilo čekání na Ježíška.

Pohádkoterapie
V pátek 4. prosince proběhlo další povídání o vánočních příbězích.  Světla svíček, vůně

perníčků, melodie koled a dárky věnované s láskou jsou jen zlomkem vánočních zvyků a tra-
dic. Jak prožívali Vánoce hrdinové knížek Astrid Lindgrenové?  To vše v pohádkoterapii.

Beseda se spisovatelkou Ivou Pekárkovou
Ve středu 9. prosince se uskutečnila beseda s Ivou Pekárkovou, která je  známou českou

prozaičkou,  publicistkou  a  překladatelkou  z  angličtiny,  tlumočnice,  barmanka i  taxikářka.
Od roku 2005 žije spolu se svým nigerijským přítelem v multikulturním Londýně. Vstupné
30 Kč.
Loutkové divadlo Klíček

V sobotu  12.  prosince  předvedlo  Loutkové  divadlo  Klíček  maňáskovou  pohádku  Čert
a Káča. Vstupné 20 Kč dospělí, 10 Kč děti.
O toltécké moudrosti – čtyři dohody

Ve středu 16. prosince vyprávěl Mgr. arch. Marin Dobrev o duchovním pohledu na svět ko-
lem nás očima staré civilizace. Čtyři dohody mohou být průvodcem člověka. Používají obraz-
né výrazy z moudrosti indiánského kmene Toltéků a Aztéků. Vstupné 30 Kč.
Tříkrálové zpívání s Pecínkem

V pondělí  28.  prosince  dopoledne  uvedla  Mgr.  Martina  Pecnová  „tříkrálové  zpívání“
vánočních a tříkrálových písní jen tak pro radost. Zájemci měli mít s sebou hlavně chuť do
zpěvu a pohybu, případně hudební nástroj.

Městské muzeum
Poznávej se

Od 5. října 2015 až do 17. ledna 2016 pokračovala ve Špý-
charu putovní výstava Poznávej se pomocí hry, zábavy a poučení.

Vánoční dílna
Ve dnech 2. a 3. prosince se konala Vánoční dílna, na které si návštěvníci mohli vyrobit

vlastnoruční originální vánoční ozdobu pod vedením zkušených lektorek. Byl také připraven
i prodej vánočních ozdob. Vstupné 30 Kč.

Předvánoční koncert netradičně
Ve čtvrtek 10. prosince se konal v sále Špýcharu předvánoční koncert, na kterém vystoupili

Dita Jarošová – hra na housle a zpěv, Luděk Tureček – elektronické klávesy a s nimi jako
hosté děti Anička Svobodová a Jonášek Jaroš.
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Přednáška RNDr. Karla Martinka
Ve čtvrtek  17.  prosince  měl  velmi  zajímavou  dvojpřednášku  profesor  Karel  Martinek.

V první části se věnoval  dochované zmínce o existenci osídlení na území dnešního Dvora
Králové nad Labem. Ve druhé části navázal na loňskou přednášku o nedaleké hoře sv. Kateři-
ny s podtitulem Zapomenutý cíl výletů do minulosti. Vstupné 30 Kč.

Koncert Jamese Harriese
Dne 19. prosince se opět vrátil do prostoru Špýcharu městského muzea James Harries se

svojí vánoční nadílkou. Tentokrát ale přijel i s novým albem.
Na „Until The Sky Bends Down“ James Harries porušil snad všechna pravidla z natáčení

svých předchozích desek. Náhle nespoléhal jen sám na sebe, přesto se z nových písní nevytra-
tilo nic z něj samotného. Zůstala i naléhavost jeho nezaměnitelného hlasu, jen se více otevřel
spolupráci a vsadil na majestátní zvuk. Vstupné 150 Kč.

Loutkové pohádky pro nejmenší
V neděli 27. prosince zahraje loutkové divadlo Zvoneček pohádku Princezna Světluška.

Vstupné dobrovolné.

Návštěvnost muzea v roce 2015
Nejnavštěvovanější výstavy: 
Poznávej se 1 308 osob 
Tiba – vrchol a pád 762 osob 
Další nejnavštěvovanější akce: 
Čarodějnická dílna 203 osob 
Vánoční dílna 138 osob 
Celkový počet návštěvníků muzea v roce 2015: 4 833 osob 

Vyšlo nové vydání Vlastivědného čtení
Ve středu 23. prosince vyšlo nové číslo Vlastivědného čtení, které pojednává o historii tex-

tilního průmyslu ve městě a zejména o místním podniku TIBA Dvůr Králové nad Labem, je-
hož osudy jsou s městem nerozlučně spjaty. Jeho autorem je bývalý dlouholetý ředitel TIBY,
Ing. Josef Jiránek, který je také spoluautorem výstavy TIBA – vrchol a pád, která se letos
uskutečnila v městském muzeu.

Výběr z obsahu: TIBA – československý fenomén textilního tisku – Historie textilního prů-
myslu na Královédvorsku – Vznik podniku TIBA a jeho organizace – Závody podniku, tech-
nologie, dezény, výroba – Čistička odpadních vod, textilní muzeum – Zajímavosti, ohlédnutí
za výstavou.

ZOO Dvůr Králové, a. s.
Nový přírůstek v zoo

Samce nosorožce tuponosého jižního původem z Afriky získala ZOO
Dvůr Králové, a. s., začátkem prosince do svého chovu. Samec jménem

Pamir byl do zoo přivezen z belgické zoologické zahrady Pairi Daiza v rámci Evropského zá-
chovného programu. Narodil se v jižní Africe v roce 2007, do Evropy putoval o čtyři roky
později.

Výroční zpráva ZOO Dvůr Králové, a. s., 2015, str. 47

Fotografická soutěž Fotosafari 2015
Letošního 4. ročníku fotosoutěže se zúčastnilo 110 autorů z celé ČR, kteří zaslali 376 foto-

grafií. Porota v zoo a v KRNAPu Vrchlabí, byla zde totiž také kategorie Zvířata Krkonoš, vy-
brala k ocenění 15 fotografií. Vernisáž proběhla v sobotu 5. prosince za účasti většiny autorů.
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Součástí programu byla videoprezentace oceněných a došlých snímků. Po předání cen byla
zahájena  výstava  oceněných  a  vybraných  fotografií.  Celkem  bylo  k  vidění  v  galerii
Tengenenge  42  fotografií,  poté  se  výstava  přesunula  do  výstavních  prostor  KRNAPu  ve
Vrchlabí.

Výroční zpráva ZOO Dvůr Králové, a. s., 2015, str. 48

Jaroslav Kratěna se vrací s Amerikou a s Evou
Třináctý literární počin autora tentokrát doplnila čtyři CD zpěvačky Evy Adams. Autor je

dřevorubec,  textař,  spisovatel  a  básník,  kterého  jeho cesty za  dobrodružstvím po Severní
Americe od Aljašky po Key West a od New Yorku po Havaj inspirovaly k napsání deseti
úspěšných knih a mnoha písňových textů žánru country. Tato sbírka obsahuje ty, v nichž ob-
dobně jako ve svých knížkách s humorem a nadsázkou zachytil Severní Ameriku takovou, ja-
kou ji poznal on. Tak charakterizuje Kratěnu anotace nové sbírky, nesoucí všeříkající název
Severoamerická inspirace. Obsahuje kromě básní, prologu a epilogu 24 textů, z nichž některé
znají posluchači královédvorských country kapel. 

Jaroslav Kratěna napsal na 700 písňových textů. Většinou country, nyní ale zabrousil i do
jiných žánrů. To když se Eva Adams, známá dosud jen jako součást dua Eva a Vašek, rozhod-
la pro samostatnou pěveckou dráhu. Otextoval pro ni (ještě s dalšími textaři) celou řadu svě-
tových evergreenů (CD Slova tvých písní), německých – v dobrém slova smyslu – šlágrů (CD
Dál mi scházíš), něco z oblasti country (CD Vůně růží) a hity anglického zpěváka Chrise Rea
(CD V úderech mého srdce). Tato cédéčka vyšla k 45. narozeninám Evy Adams a pokřtili je
18. listopadu v pražské restauraci Salabka. Autor je zastáncem toho, že čeští interpreti mají
před českým publikem zpívat česky. I s Evou Adams dokázal, že to jde. Zpěvačka přitom zů-
stala svá, nikoho se nesnaží kopírovat, napodobovat a posluchači vědí, o čem zpívá.

Krkonošský deník, 9. prosince, Bedřich Machek (upraveno kronikářem)

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 novou obecně závaznou vyhlášku města č. 3/2015
O stanovení školských obvodů spádových základních škol zřízených městem Dvůr Králové
nad  Labem.  Vzhledem  k optimalizaci  počtu  dětí  ve  vztahu  ke  stávajícím  kapacitám  zá-
kladních škol ve Dvoře Králové nad Labem byly schváleny následující úpravy školských ob-
vodů spádových základních škol zřízených městem Dvůr Králové nad Labem:  ze školského
obvodu  ZŠ  Podharť  byly  převedeny  ulice  Jiráskova  a  Čechova  do  školského  obvodu
ZŠ Schulzovy sady. 
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Aktuálně  byly  školské  obvody  spádových  základních  škol  podle  ulic,  prostranství
a městských částí stanoveny takto:

Školský obvod Základní školy Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235
17. listopadu, Čechova, Čelakovského, Dobrovského, Dukelská, Eklova, Erbenova, Fügne-

rova, Havlíčkova, Hradební, Hradecká, Husitská, Jana Žižky, Jiráskova, Josefa Hory, Jung-
mannova, Karlov, Karolíny Světlé, Kollárova, Komenského, Kotkova, Krátká, K Rybníkům,
Legionářská, Libušina, 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, Přemyslova, Přímá, R. A. Dvorského, Revoluční, Riegrova, Rooseveltova, Sadová,
Sládkova,  Sladkovského,  Slovany,  Slunečná,  Šafaříkova,  Školní,  Švehlova,  Táboritská,
Trocnovská, Tylova, Tyršova, V Lukách, Valová ulička, Věžní, Zahradní, Zátopkova, Zbo-
rovská, Zboží.

Školský obvod Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, 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, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884
Antonína Wagnera, Blahoslavova, Bratří Čapků, Do Polí, Fibichova, F. L. Věka, Halíkova,

Hlávkova, Chelčického, Klicperova, Krkonošská, Máchova, Na Vyhlídce, Nedbalova, Neru-
dova, Nový Vorlech, Okružní, Pod Hřištěm, Pod Lesem, Puchmajerova, Purkyňova, Soukupo-
va,  Spojených  národů,  Štítného,  Thámova,  Nová  Tyršova,  Verdek,  Vorlech,  Vorlešská,
Vrchlického, Zeyerova.

Školský obvod Základní školy 5. května, Dvůr Králové nad Labem, ul. 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.

www.mudk.cz, Bc. Kateřina Pištorová, vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí

Střední škola informatiky a služeb
Barmanská soutěž Brněnský pohár

Poslední  barmanská  soutěž  v roce  2015  se  odehrála  14.  prosince
v brněnském hotelu Best Western Premier Hotel International. 

Soutěžní družstvo SŠIS ve složení Kateřina Bíbová, Vojtěch Mrázek a Pavel Purm si nene-
chalo tuto příležitost uniknout. Všichni výše jmenovaní jsou ve čtvrtém ročníku, před maturit-
ními branami, a tudíž byl tento počin i jejich rozloučením se soutěžemi, kterých bylo během
čtyřletého studia bezpočet, nejen barmanských, ale i sommelierských a kulinářských. Posbíra-
li mnoho medailí a vzorně reprezentovali školu.

Výrazného úspěchu dosáhli i na brněnské soutěži, kde se umístili v první třetině startovní-
ho pole (19., 23. a 25. místo). Soutěžících tentokrát bylo nebývale mnoho, mladí barmani při-
jeli i ze Slovenska a Rakouska.

 www.ssis.cz, 14. ledna 2016

288

http://www.ssis.cz/
http://www.mudk.cz/


Gymnázium
Beseda s uprchlicí ze Sýrie

V úterý 8. prosince měli studenti gymnázia výjimečnou příležitost, se-
tkali se na besedě s uprchlicí ze Sýrie. Paní Jola s rodinou žije v naší
republice již rok. Český jazyk jí ale dělá stále problémy. Proto její vy-
právění probíhalo především v angličtině. Studenti se dozvěděli o situaci

v Sýrii a důvodech, proč svou zemi opustila. Bylo to velice zajímavé a emotivní setkání.

Autorku  příspěvku  překvapil  její  názor  na  zahalování  žen  v  České  republice.  Ona  je
křesťanka, tudíž si tvář nezahaluje. Ale myslí si, že když je někdo v cizí zemi, měl by do-
držovat tamější pravidla, s čímž souhlasím i já.

Text: Pavlína Holmanová, prosinec 2015 (upraveno kronikářem)

Základní umělecká škola R. A. Dvorského
Koncert v lázních Velichovky

Ve středu 3. prosince odpoledne zahrál pro lázeňské hosty akordeo-
nový  soubor  Komořinka  pod  vedením  Markéty  Mikulkové,  dále  duo

akordeonů Jana Prouzy, soubor Glass Pinagle Marka Igla.

Po koncertu zahráli žáci Tomáše Valtery při rozsvícení vánočního stromu.

Soubory Carpe diem a Flauti Dolci
V úterý 8. a ve čtvrtek 17. prosince vystoupil pěvecký sbor Carpe diem Jany Machkové

a soubor fléten Flauti Dolci Vlasty Siřišťové na předvánočním posezení v domovech s pe-
čovatelskou službou.

V pátek 18. prosince vystoupil dopoledne a odpoledne pěvecký soubor Carpe diem na Krá-
lovédvorských Vánocích v Hankově domě.

Orchestr Dvorní múzy
V neděli 13. prosince vystou-

pil soubor Dvorních múz na ad-
ventním koncertu v kostele Čes-
koslovenské církve husitské pod
vedením Mgr. Lukáše Pelce.

Výstava žáků ZUŠ
V pondělí 14. prosince se ko-

nala vernisáž výstavy žáků vý-
tvarného  oboru  pod  názvem
Barvy života. Kulturní zahájení
obstarali  žáci  Vladimíry  Ma-
tuškové.  Výstava  trvala  až  do
11. ledna 2016.

Komořinka
Ve čtvrtek 17. prosince vystoupil soubor Komořinka v salonku restaurace Hankova domu

na „Setkání generací“, které pořádala na ukončení zimního semestru Univerzita třetího věku.

Prosincový koncert
Ve čtvrtek 17. prosince se konal další z pravidelných koncertů žáků ZUŠ v sále školy, na

kterém vystoupili  žáci hudebního oboru a slovem je provázeli  žáci  literárně-dramatického
oboru.
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Vánoční koncert
V sobotu 19. prosince vystoupili v předvánočním čase žáci hudebního oboru na koncertu

v kostele Srdce Páně na Starobuckém Debrném.

Adventní koncert
V neděli  20.  prosince se na adventním koncertu v kostele  sv.  Jana Křtitele představily

všechny obory základní umělecké školy R. A. Dvorského. Vystoupili žáci a učitelé hudebního
oboru, na skladbu s názvem Andělé zatančily žákyně tanečního oboru a slovem provedli žáci
literárně-dramatického oboru. Součástí byla i výstava prací žáků výtvarného oboru.

Text: Mgr. Ivana Černá, ředitelka ZUŠ R. A. Dvorského

ZÁJMOVÁ ČINNOST
Dům dětí a mládeže Jednička
Betlémská hvězda

Už po mnoho let patří k tradičním předvánočním akcím Jedničky vý-
stavy betlémů. Ta letošní byla uspořádána pod názvem Nad Betlémem
svítí hvězda ve dnech 30. listopadu až 8. prosince ve spolupráci s Krá-
lovédvorskými betlémáři  a  Městským muzeem ve Dvoře  Králové  nad

Labem, které ochotně zapůjčilo výstavní sál Staré radnice. Do těchto prostor se vrátila výstava
betlémů po dlouhých 16 letech.

K vidění byla zhruba sedmdesátka betlémů z různých materiálů i období. Vystaveny byly
historické kralické, příbramské i další jesličky, starší i současné betlémy ze dřeva, papíru, ke-
ramiky. Dominantou celé expozice, kterou jistě žádný návštěvník nepřehlédl, byly práce pana
Leoše Pryšingera z lipového dřeva – Braunův Betlém v měřítku 1 : 7, kopie sochy sv. Antoní-
na, žebrák z Braunova Betléma a hodiny s motivem Svaté rodiny a anděla Gloria z téhož díla.
Zpestřením výstavy byla možnost napsat vzkaz či své přání představitelům města a vhodit jej
do schránky v útrobách sochy sv. Antonína. Využily ji hlavně děti.

Pro skupiny i pro další zájemce byla připravena krátká přednáška o historii vzniku našeho
lidového betlémářství a o nejcennějších betlémech, kterými se chlubíme světu. Další zajímavé
informace  mohli  návštěvníci  výstavy  získat  od  betlémáře  pana  Karla  Richtery,  který  se
společně se svou paní zásadním způsobem podílel na přípravě a zajištění celé expozice. A ne-
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můžeme zapomenout ani na pana Leoše Pryšingera, který tu nejen prezentoval své práce, ale
také  všechny přítomné  informoval  o  současném stavu  Braunova  Betléma  a  snahách  Ob-
čanského sdružení Braunův Betlém zachránit toto mimořádné barokní dílo i pro další genera-
ce. Návštěvníci si také mohli zakoupit betlémy, pohlednice a pamětní plakety.

Již  vernisáž,  pořádaná  v pondělí  30.  prosince  odpoledne,  předznamenala  velmi  dobrou
účast na výstavě. Sešla se tu bezmála padesátka dospělých zájemců i několik dětí. Účastníci si
prohlédli expozici a živě diskutovali o betlémech, o kultuře i mnoha dalších věcech. Výstavu
pak průběžně navštěvovali žáci zdejších škol i veřejnost. Po domluvě s manželi Richterovými
bylo trvání výstavy posléze prodlouženo i o celý víkend a následující dva dny. Potěšila nás
vysoká účast – 870 lidí! Věříme, že ti, kteří výstavu navštívili, si zpříjemnili adventní období
pěkným, kulturním zážitkem.

Text: Bc. Vladimír Jiřička

Čertovská nadílka
Dne 4. prosince uspořádala Jednička čertovskou nadílku pro MŠ Juta, a tak se Mikuláš, an-

děl a čert vydali za malými předškoláky. Dříve než děti podaly ruku Mikuláši se slibem, že
budou hodné, zaznělo o každém z dětí z úst paní učitelky pár slov, které vyzdvihly kladné
stránky každé holčičky i kluka, ale také upozornily Mikuláše a zejména čerta, také na ty ne-
pěkné vlastnosti. Zkrátka, zlepšovat je vždycky co. Odměnou všem byla na závěr bohatá na-
dílka od Mikuláše a to, že si čert žádné z dětí neodnesl do pekla, zřejmě svědčí o tom, že
v této školce budou přeci jen spíše samé hodné děti.

Text: Bc. Lucie Pospíšilová

Zdobení vánočních stromečků v zoo
Zdobení vánočních stromečků v zoo se již stalo jednou z tradičních akcí DDM. Je určena

především pro menší děti a jejich rodiče z kroužků DDM. Ozdoby, kterými poté nazdobí je-
den ze stromečků dvorské zoo, si vyrábějí děti samy. Letošní ozdůbky tvořily děti z Kutílka.
Stromeček zdobilo přes 40 účastníků. Počasí bylo tentokráte jako na jaře, a tak si celou akci
všichni moc užili. Po nazdobení stromečku jsme se všichni vydali na procházku vánočně vy-
zdobenou zoo. A protože se bylo opravdu na co dívat, vydrželi jsme v příjemném prostředí
a pohodové adventní atmosféře až do tmy.

Text: Dana Kudrnovská 

Adventní tvoření
Po akci Advent v Jedničce, která se uskutečnila 10. a 14. prosince pro děti z mateřských

a základních škol, se konalo další adventní tvoření. Toho využily dvě třídy ze ZŠ Schulzovy
sady a ZŠ Podharť. V rámci výtvarné výchovy tak v Jedničce tvořily různé výrobky a dárky,
kterými jistě potěšili o vánočních svátcích své blízké.

Text: Bc. Lucie Pospíšilová

Adventní Prahou
V předvánočním čase pořádala Jednička 12. prosince další z výletů volného cyklu Rodinné

výpravy, nazvaný Adventní Prahou, a byl určen pro malé i dospělé zájemce.
Prvním cílem výletníků bylo Muzeum hlavního města Prahy na Florenci. Tentokrát tu byly

i různé dílničky a prodej drobností, největším magnetem byl ale historický Langweilův model
Prahy, představující velkou část našeho hlavního města před polovinou 19. století. Opravdu
stál za vidění! 

Pak se celá parta vydala pěšky směr Staré Město. Zastavili se na chvíli u kostela sv. Petra
Na Poříčí, na náměstí Republiky před kostelem „U Tadeáška“ a u Obecního domu a Prašné
brány. Připomenuta byla historie staveb a také jedna zajímavá pověst.  Na další cestě si výlet-
níci všímali zajímavých domů, zastavili se u Karolina a na Křižovnickém náměstí. V nedaleké
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Restauraci U Rudolfina si pak dali dobrý oběd a odpočinuli si před dalším putováním. Cesta
pokračovala na Malou Stranu. Na chvíli se zastavili u Rudolfina, prohlédli si okolní i vzdá-
lené stavby a sochy. Přes Mánesův most se pak vydali k stanici metra Malostranská a dál na
Valdštejnské náměstí a do Senátu na výstavu betlémů. 

Cesta samotná ale poskytla i zajímavé pohledy na Pražský hrad, jeho zahrady a pomník na-
šich letců působících za války ve Velké Británii. Cestou zpět byl čas i na prohlídku Staroměst-
ského náměstí s vánočním stromem a za Týnským chrámem sochu Panny Marie. Na Václav-
ském náměstí čekalo účastníky překvapení – posezení v restauraci Výtopna, kde studené ná-
poje vozí na stůl elektrické vláčky. Bylo to příjemné zpestření výletu a sladká tečka celého
putování.  Protože  na  závěr  zbyla  trocha  času,  zpestřili  jsme  si  cestu  ještě  vycházkou  po
vánočně vyzdobeném Václavském náměstí a pasáží Lucerna. 

Text: Bc.Vladimír Jiřička

Skautské středisko hlásí
V neděli 13. prosince se v aule gymnázia uskutečnila nejen pro rodiče,

ale i pro ostatní příznivce královédvorského skautingu Mikulášská be-
sídka. Program besídky tvořila vystoupení jednotlivých oddílů, které si
připravily scénky, písničky, pohádky. V závěru navštívil besídku Miku-
láš, který rozdal dárky oddílům střediska Zvičina.

K již tradiční činnosti skautů patří šíření Betlémského světla. Brněnští
skauti ho převzali 12. prosince ve Vídni, aby ho v sobotu 19. prosince mohli rozvést vlaky po
celé naší vlasti. Královédvorští skauti Betlémské světlo převzali téhož dne na vlakovém ná-
draží ve 14 hodin a následně bylo Betlémské světlo k dispozici pro nejširší veřejnost v kostele
sv. Jana Křtitele. Všechny oddíly si také připomněly Vánoce na svých vánočních schůzkách
a nezapomněly ani na zvířata, kterým ozdobily v lese stromek, pod kterým jim nadělily žalu-
dy, kaštany a další dobroty.

Noviny královédvorské radnice 12/2015, Ing. Martin Stránský

SPORT
Hokej – HC Rodos
Trenér Topol hodnotil dosavadní průběh sezony

Jsem velice rád, že jsem se rozhodl jít do Dvora Králové nad Labem.
Už od začátku našeho jednání ohledně mého působení jsem se tady cítil
velice dobře. Proto tohoto rozhodnutí vůbec nelituji. Mám k sobě super
lidi, Zdeněk Pištora je taková naše máma, která se o kluky perfektně stará

a vytváří jim servis jako v NHL, pak Miloš Hlavsa, náš vedoucí super parťák, a samozřejmě
Pavel Říčař. Pavla znám ještě jako hokejistu, který hrál v Pardubicích, a chodil jsem se na něj
dívat. Proto jsem velice rád, že s ním mohu spolupracovat, jeho poznatky a zkušenosti jsou
vynikající. A pak je tu pan Teodoridis. Klobouk dolů, co všechno se tady za tak krátkou dobu
zařídilo a udělalo ve prospěch hokeje. Dvůr se pro hokejisty zase stává žádanou adresou. A to
je ta nejlepší vizitka, co může být.

Seznamování s týmem

Měl jsem docela hodně informací o týmu, který tady působil minulý rok. Jasně jsme s ve-
dením řekli, že ten tým je potřeba doplnit, a doplnil se opravdu výborně. Na pár výjimek to
jsou vše kluci, co jsou ze Dvora, mají prostě vztah k městu, a to je vždy velké plus. Byl jsem
velice mile překvapen, jak ten tým začal hned od prvního tréninku na sobě pracovat. Měl jsem
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nějakou představu o herním pojetí a povedlo se nám to do kluků docela dostat. Hrajeme velice
útoční hokej zaměřený na bruslení a hráče to baví a musí se to i líbit fanouškům. I když jsou
to  někdy velice  divoké  výsledky.  Za  první  polovinu  soutěže  musím říci,  že  jsem docela
spokojen, i když vím, že jsme mohli mít cca o 6 bodů více. Velice mě mrzí ztráta bodů teď
v Jičíně, kde jsme totálně selhali v koncovce, ostatně s tou se trápíme skoro celou polovinu
soutěže. Pořád máme na čem pracovat. Na začátku jsem říkal, že by bylo dobré se pohybovat
v klidných vodách mezi 4.–5. místem. Dostali jsme se dokonce na třetí místo v tabulce a ten
tým na to má, ukázal to, a proto cílem teď bude pohybovat se druhou polovinu soutěže na
3.–4. místě. Bude to velice těžké, myslím, že jsme si už udělali jméno a každý soupeř se na
nás připravuje. My půjdeme pořád s pokorou do každého zápasu a budeme se snažit vyhrávat,
i když vím, že ne pokaždé se to povede, ale každý zápas chci, aby byl prostě odpracovaný na
100 %. 

Diváci a fanoušci
Když se podívám na naše domácí návštěvy, troufám si říci, že jsme asi nejnavštěvovanější

tým v této soutěži. Moc vám za to děkujeme. Všichni si pochvalujeme atmosféru domácích
zápasů a musím vyzvednou i to, kolik lidí jezdí i na venkovní zápasy a vytvoří nám domácí
atmosféru. Naše výsledky jsou i vaší zásluhou a moc za to ještě jednou děkujeme a budeme se
snažit vás tím hokejem bavit. 

Dvorští hokejisté získali zvučnou posilu
Královédvorské  hokejisty posílil  v  pro-

sinci zkušený útočník Jakub Luštinec, který
v  posledních  sezonách  hrál  II.  ligu  za
Trutnov. „Hráče znám, je to výborný brus-
lař a hodí se nám přesně do systému. Má
velké zkušenosti  ze  zahraničí  i  ze  II.  ligy.
Jeho  příchodem  se  zvýší  konkurence
v útočných řadách,“ říká na adresu nové po-
sily trenér Tomáš Topol. Podle něj důležitou
roli sehrálo, že sám Luštinec projevil zájem
hrát za Dvůr Králové nad Labem.

Prosincové zápasy
Ve středu 9. prosince: HC Rodos – HC

Jaroměř  5:2  (2:2,  2:0,  1:0).  Důležité  tři
body  si  připsali  do  tabulky  krajské  ligy
dvorští hokejisté. V 16. kole doma podruhé
v sezoně porazili Jaroměř 5:2. Parádní ve-

čer prožil útočník Jakub Luštinec, který v týdnu přestoupil do Dvora Králové z druholigového
Trutnova. Tomáš Topol: „Vstup do zápasu se nám vůbec nepovedl, darovali jsme Jaroměři
dvě branky. Proti tak kvalitnímu mužstvu nám chvíli trvalo, než jsme hru srovnali. Ve druhé
třetině jsme dokázali proměnit šance, které jsme si vytvořili. Velice dobře jsme bránili, křídla
sjížděla a pomáhala bekům. Fungovali jsme opravdu jako tým. Jsem rád, že se Jakub Luštinec
dvakrát prosadil.“

V neděli 13. prosince: BK Nová Paka – HC Rodos 3:9 (2:2, 0:1, 1:6). Trenér Tomáš Topol:
„Sehráli jsme výborný zápas. Od začátku jsme hráli dobře, ale dvěma chybami jsme pomohli
Nové Pace ke gólům. Dokázali jsme se vrátit do utkání, když jsme prohrávali 2:0, a to byl zá-
klad našeho úspěchu. Postupně jsme otěže zápasu přebírali do svých rukou a ve třetí třetině
jsme kralovali. Zase proti nám nastoupilo šest hráčů z II. ligy a zase jim to nepomohlo.“
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Ve středu 16. prosince: SK Třebechovice p. O. – HC Rodos 3:8 (1:4, 1:2, 1:2). Trenér To-
máš Topol: „Vyšel nám vstup do utkání, první třetinu jsme měli zápas pod kontrolou. Ve druhé
části jsme přidali ještě dva góly a bylo po utkání. Nelíbilo se mi, jak jsme nastoupili do třetí
třetiny. Přišlo sebeuspokojení a soupeř toho využil. Naštěstí jsme se včas vzpamatovali a při-
dali další branky. Jsme rádi, že máme tento zápas za sebou, styl Třebechovic nám moc nese-
dí.“

V neděli 20. prosince: HC Rodos – HC Náchod 6:3 (4:0, 1:1, 1:2). Trenér Tomáš Topol:
„Chtěli jsme od začátku udávat tempo, což se nám povedlo. Kluci do toho šli na sto procent,
vést 4:0 proti Náchodu po první třetině se nestává každý den. Ve druhé třetině přišlo trochu
uspokojení, Náchod se vzpamatoval, nechtěl tady dostat nějaký debakl, takže se hra vyrovna-
la. Nám trochu došla šťáva, což bylo vidět hlavně ve třetí třetině, kterou jsme neodehráli moc
dobře. Naštěstí jsme měli dostatečný náskok. Hokejisté Dvora Králové nad Labem tak zakon-
čili rok 2015 vítězstvím na svém ledě.“

www.hcrodos.cz, prosinec 2015

1. házenkářský klub Dvůr Králové nad Labem
Prosincová utkání

Desáté kolo v neděli 6. prosince:  HBC Ronal Jičín B – 1. HK Dvůr
Králové nad Labem 18:27 (10:11).  První poločas byl jako na houpačce.
Neustále jsme se s domácími přetahovali o jednobrankové vedení. Když
už to ve 27.  minutě vypadalo,  že domácí odskočí do většího náskoku

(10:8), přišel obrat, po kterém jsme už v utkání neprohrávali. Do šaten jsme odcházeli za na-
šeho vedení 10:11 a s vědomím, že dnes zde můžeme uspět. Po pauze domácí začali hrát vy-
sunutou obranu na naše spojky. Nám se ale podařilo navázat na náš výkon z konce poločasu
prvního a zvýšili jsme náš náskok na 10:13 v 6. minutě 2. poločasu. Domácím se ještě ve
14. minutě podařilo srovnat na 14:14. Pro zbytek utkání jim ale naše dobře fungující obrana se
skvěle chytajícím Martinem Babčaníkem, který si také skvěle postavil tyče branky, dovolila
skórovat pouze čtyřikrát. Naopak nám se v útoku dařilo téměř vše, na co jsme sáhli.

Jedenácté kolo bylo v sobotu 12. prosince. 1. HK Dvůr Králové nad Labem – Sokol Přerov
HC 33:15 (16:7).  Poprvé v sezoně se v naší sestavě objevil Jirka Groh, který jinak nastupuje
za tým Jičína v extralize. I díky němu bylo od začátku patrné, kdo bude v utkání tahat za delší
konec. Rychle jsme se ujali tříbrankového vedení. Hosté se přes naši obranu jen těžko pro-
sazovali, naopak my jsme si prakticky zakončovali, jak se nám chtělo. Jen díky laxnosti, která
pramenila z vývoje utkání, nebyl brankový rozdíl ještě větší. Ve druhém poločase se prostřída-
la celá lavička, ale na obrazu hry to nic nezměnilo. Rozdíl ve skóre stále narůstal, až se za-
stavil na konečném stavu 33:15. Díky tomuto výsledku přezimujeme na 8.–9. místě tabulky.
Například na 6. místo ztrácíme pouhé tři body, ale bohužel téměř žádnou ztrátu na nás nemají
ani týmy pod námi, jelikož máme náskok pouhého jednoho bodu na 11. sestupovou příčku.
Soutěž je opravdu vyrovnaná.

Po tomto utkání následovala herní přestávka až do února.
www.1hkdk.cz, prosinec 2015

Kuželky
Memoriál Jaroslava Dědka

Ve dnech 7.–21. prosince proběhl 2. ročník Memoriálu Jaroslava
Dědka, dlouholetého hráče a funkcionáře oddílu kuželek TJ Dvůr

Králové nad Labem, z. s. Turnaj byl vyhlášen na 100 hodů v kategoriích registrovaných a ne-
registrovaných mužů a žen. Přestože jde teprve o 2. ročník, pomalu se turnaj dostává do pod-
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vědomí hráčů východočeské oblasti, která zahrnuje Královéhradecký a Pardubický svaz kuže-
lek. V kategorii registrovaných mužů ovládli přední místa hráči domácího oddílu, když zvítě-
zil  po výborném výkonu Michal Sirový počtem 485 poražených kuželek.  Na třetím místě
Honza Janeček 475 kuželek.

Noviny královédvorské radnice 1/2016, Standa Dufek (upraveno kronikářem)

ZAJÍMAVOSTI
Do města dorazil obří kamion Coca Coly se Santa Clausem

V pondělí 14. prosince se ob-
čané města a hlavně děti dočkali
velké  megaakce  s  kamionem
Coca  Coly,  se  kterým  přijel
i Santa. Na náměstí T. G. Masa-
ryka  se  od  odpoledních  hodin
scházeli občané města se svými
ratolestmi, aby se setkali s jed-
ním ze současných symbolů Vá-
noc, Santa Clausem. Dlouhé če-
kání jim krátili elfové, kteří vy-
mýšleli  zábavné  hry.  Konečně
kamion  po  delším  čekání  do-
razil a začalo očekávané setkání
dětí se Santou, které se protáhlo

až do večerních hodin. 

Rekonstrukce přeměnila v Žirči bývalý pivovar a faru ve zdra-
votnické zařízení

Zlatým písmem se do historie  Domova svatého Josefa  zapíše první  prosinec  letošního
roku. V tento den byly slavnostně otevřeny dva nově zrekonstruované areály v Žirči, které bu-
dou sloužit Domovu sv. Josefa. Výsledkem více než ročního úsilí je 29 nových lůžek v objek-
tu sv. Kláry určených pro odlehčovací pobyt. Dalších 15 lůžek v objektu sv. Damiána je ur-
čeno pro klienty trvalého pobytu v rámci služby Domov pro osoby se zdravotním postižením.
Kapacita ojedinělého zařízení se tak zdvojnásobila.

Červenokostelecká charita
v Žirči zrenovovala v areálu
Domova  sv.  Josefa  dvě  bu-
dovy.  Někdejší  pivovar  se
proměnil v objekt sv. Damiá-
na a trvalý domov v něm zís-
ká patnáct klientů se zdravot-
ním  postižením.  V  nových
prostorech se snoubí původní
barokní  architektura  s  mo-
derním vybavením. Obyvate-
lé  tu  najdou  nejmodernější
rehabilitační  přístroje,  vodo-
léčebné vany, transportní za-
řízení.  Zdravotně  postižení
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zde budou bydlet převážně v jednolůžkových pokojích, k dispozici budou mít jídelnu nebo
podkrovní kulturní sál.

Druhou renovovanou budovou je dřívější fara, nyní objekt svaté Kláry. V rámci tzv. odleh-
čovací služby zde bude bydlet devětadvacet nových klientů. Charita tu vybudovala vícelůž-
kové pokoje nebo přednáškový sál.

Projekt Rozšíření Domova sv. Josefa v Žirči byl realizován díky dotaci z Regionálního
operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2.2: Rozvoj měst. Na pořízení
transportního zařízení nezbytného pro provoz objektů se významně podíleli tito partneři: Sku-
pina ČEZ, Nadace Divoké husy, město Kolín, Tesco, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Hav-
lové, Konto Bariéry.

Noviny královédvorské radnice 12/2015, Jitka Holcová, Domov sv. Josefa (upraveno kronikářem)

Zlatý kolovrat dostali Milan Bartoš a Jaroslav Plucha
Rada Královéhradeckého kraje ocenila v prosinci 2015 tvůrce, kteří se zasloužili o udr-

žování tradičních lidových řemesel. Cenu Zlatý kolovrat za významný přínos v oblasti tra-
diční lidové kultury převzali Milan Bartoš a Jaroslav Plucha ze Dvora Králové nad Labem za
výrobu a restaurování modrotiskových forem. 

Oceněný Milan Bartoš se věnuje vzorkorytectví. Toto řemeslo převzal po svém dědečkovi,
který mu zanechal kompletně zařízenou dílnu. V té se tak nadále opravují i vyrábějí modrotis-
kové formy. Snaha propagovat tuto činnost vyvrcholila otevřením malého muzea tisku v Kuk-
su. 

Milan Bartoš spolupracuje s dřevorytcem a řezbářem Jaroslavem Pluchou, který se řezbář-
skému umění naučil od krkonošských horalů. Během života vychoval celou řadu úspěšných
řezbářů a zasloužil se rovněž o propagaci vzorkorytectví. 

Krkonošský deník 17. prosince 
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Vlevo Milan Bartoš, vpravo Jaroslav Plucha při práci na tiskací šabloně
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Kronika obrazem
Obchody ve městě
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Drogerie pana Františka Kočího v ulici Josefa Hory obdržela ocenění
Spokojený zákazník (článek str. 278).

Na Denisově náměstí otevřela firma Katka a spol. prodejnu Pekařství.

Prodejnu Galanterie a Patchwork ve Fügnerově ulici provozuje
Jaroslava Iglová.



Rekonstrukce ve městě
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Detail sondy mostu Jana Palacha, hloubka je cca 1 m, odkryto je složení
mostového tělesa.

Pokračovaly práce na dokončení dlažby ve Valové uličce až k Hankovu
domu.

Starý železný most v Nedbalově ulici posloužil jako nosič PF 2016.



Závěr
Na závěr kroniky roku 2015 několik statistických čísel o počtu obyvatel v našem městě.

Celkový počet obyvatel k 2. lednu 2016 15 748

Do města se přistěhovalo 195
Z města se odstěhovalo 240

Narozené děti 95
Zemřelí 185

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

Poděkování
Kronikář města děkuje zástupkyni ředitelky základní školy Strž Mgr. Aleně Čihákové za po-
skytnuté obrázky žáků školy jako ilustrace jednotlivých měsíců kroniky 2015.

Poznámka
Snímky v kronice města, které nemají uvedeného autora, jsou kronikáře Václava Bartošky.
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