
Ilustrace na měsíc listopad: Kateřina Poživilová – pohled na hory
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MĚSTSKÉ  UDÁLOSTI

Papírově dořešená průmyslová zóna
Po více než dvou měsících královédvorská radnice dotáhla prodej prů-

myslové zóny ve Zboží, kterou odkoupí Karsit Automotive, s. r. o. Ačko-
liv tento záměr schválili zastupitelé města už v srpnu, až do minulého
týdne se čekalo na konečné znění smlouvy. Její finální verzi podpisem

stvrdili starosta města Dvůr Králové nad Labem Jan Jarolím a majitel společnosti Karsit Auto-
motive, s. r. o, František Řípa. 

„Podepsání podkladů proběhlo v souladu s naplňováním podmínky o spolupráci města
a společnosti Karsit Automotive, s. r. o. Firma nyní může pokračovat v přípravě svého in-
vestičního záměru,“ sdělila Miroslava Kameníková, mluvčí královédvorské radnice. V prů-
myslové zóně Zboží má být zahájený provoz už v první polovině roku 2019. Do té doby tu má
vyrůst moderní strojírenský závod na lisování kovových dílů pro automobilový průmysl. Za-
městnání tu ve Zboží najdou až tři stovky zaměstnanců na různých pozicích. 

Společnost Karsit Automotive, s. r. o., od města Dvůr Králové nad Labem odkoupila po-
zemky o velikosti 11,5 hektaru. Oba partneři mají spolupracovat i v průběhu výstavby, po-
zemky totiž nejsou zasíťované a zhruba 40 milionů korun za zřízení inženýrských sítí bude
nakonec odečteno od kupní ceny. Za průmyslovou zónu má firma zaplatit více než 60 milionů
korun. Po odečtení výše zmíněných nákladů by mělo město Dvůr Králové nad Labem obdržet
částku hraničící s 20 miliony korun.

„Investice Karsitu Automotive. s. r. o., je dobrou zprávou pro celé město. Pokud pominu
výši celé zakázky, mohlo by to do města přivést mladé a perspektivní občany. Výstavba prů-
myslové zóny s sebou může navíc přinést mnoho souběžných pozitivních efektů,“ vyjádřil se
už dříve starosta města Jan Jarolím. 

Skupina Karsit Automotive, s. r. o., by podle prvních předpokladů měla proinvestovat do
výstavby nové továrny 3 miliardy korun. Areál průmyslové zóny přitom město Dvůr Králové
nad Labem neúspěšně nabízelo už od roku 2006. Na radnici se od té doby vystřídalo celkem
26 investorů, ani jeden z nich ovšem záměr nedotáhl ke zdárnému konci. Hlavními příčinami
byly právě neexistence sítí, vysoký poplatek za vyjmutí ze zemědělského půdního fondu, ale
i kopcovitý terén a s tím spojené velké počáteční náklady za jeho úpravu.

Krkonošský deník, 1. listopadu, Jaroslav Pich (upraveno kronikářem)

Oprava komunikací v Městské Podstráni
Společnosti M – Silnice, a. s., a ROP – STAV, s. r. o., koncem listopadu zahájily práce na

zbývající části lokality Městská Podstráň – v ulicích Bohuslava Martinů, Jiřího Šlitra, Leoše
Janáčka a Bubeníkova. V rámci oprav byla provedena rekonstrukce komunikace technologií
recyklace za studena a následně došlo k položení asfaltového krytu vozovky.

Společenská rubrika
Noví občánci

V listopadu se narodilo ve Dvoře Králové nad Labem 11 občánků – 7 chlapců a 4 děvčata. 

Úmrtí 
V listopadu zemřelo ve správním obvodu města Dvůr Králové nad Labem 16 lidí, z toho

bylo 7 královédvorských občanů, 2 muži a 5 žen. 
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Sňatky 
Ve  Dvoře Králové nad Labem uzavřeli v listopadu manželství tito snoubenci: 

Vlastimil Valášek a Maryna Mykolajivna Matijčak – 12. listopadu.
Údaje jsou poskytnuty na základě souhlasu snoubenců.

Jubilea
Členové  komise  pro  občanské  záležitosti  navštívili  při  životních  jubileích  v  listopadu

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

KULTURA

Hankův dům, městské kulturní zařízení 
Divadelní představení

V úterý 1. listopadu uvedlo divadlo Palace z Prahy křehkou něžnou romantickou komedii
o stáří, lásce, snech a síle přátelství od Jiřího Hubače Stará dobrá kapela. Někdejší repetent
Beďar svolá abiturientský večírek gymnazistů po 50 letech, jehož vrcholem má být koncert
znovuobnovené studentské kapely, kterou kdysi vedl. Při jejích zkouškách se po dlouhých le-
tech setkávají také dva bývalí kamarádi na život a na smrt, Šána a Pinďas, jejichž přátelství
rozbila láska ke stejné spolužačce. Jak se blíží termín večírku a příjezd milované spolužačky,
mění  se zkoušky v bitevní  pole obou soků v lásce.  Hráli:  Václav Postránecký,  Svatopluk
Skopal, René Přibil, Václav Helšus, Zdeněk Maryška, Naďa Konvalinková, Johana Tesařová.
Cena vstupného zóna 1 – 430 Kč, zóna 2 – 410 Kč, zóna 3 – 390 Kč, k stání 200 Kč.

Koncert v Krčmě Starý pivovar – Lorenzo Thompson
Ve čtvrtek 3. listopadu se uskutečnil koncert Lorenzo Thompsona, špičky chicagské blue-

sové west-side scény, časované bomby z Chicaga, který patří mezi nejenergičtější a nejdivo-
čejší představitele bluesového zpěvu. A aby toho nebylo málo, zazpíval Lorenzo Thompson
spolu s výtečnou českou kapelou Jana Kořínka GROOVE. Vstupné 290 Kč.

Koncert Kruhu přátel hudby
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Zleva: Jan Thuri – hoboj, Martin Petrák – fagot, Irvin Venyš – klarinet, z vlastního životopisu Karla IV. četl
Jan Šťastný.
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V úterý 8. listopadu pořádal Hankův dům 437. koncert KPH nazvaný Vita Caroli – život
Karlův k 700. výročí narození Karla IV. V pořadu vystoupilo Trio DuBois ve složení Irvin
Venyš – klarinet, Martin Petrák – fagot a Jan Thuri – hoboj. Z vlastního životopisu Karla IV.
četl Jan Šťastný. Jednotné vstupné 130 Kč.

Etiopie – střecha Afriky
Ve středu 16. listopadu se uskutečnila velkoplošná panoramatická diashow Václav a Lenky

Špillarových o Etiopii. Pořad byl pro II. stupeň základních škol a pro střední školy. Jednotné
vstupné 45 Kč.

Pohádka pro děti
V úterý  22.  listopadu  zahrálo  Karlovarské  hudební  divadlo  eko  pohádku  O  Balynce,

dobrém štěněti. Pořad byl pro děti z mateřských škol a první ročníky základních škol. Po-
hádka pojednávala o kocourovi Robertovi, kterému, aby mohl čarovat, zařídí Balynka – psí
detektiv  –  společně  s  dětmi  nápravu  zaneřáděného  životního  prostředí.  Jednotné  vstupné
20 Kč.

Charitativní koncert Petra Bendeho

V úterý 22. listopadu se v Hankově domě uskutečnil benefiční koncert pro Farní charitu ve
Dvoře Králové nad Labem. Na koncertu vystoupil Petr Bende, Dalibor Dunovský, Michal
Gombařík a pěvecký sbor Carpe Diem základní umělecké školy R. A. Dvorského. Jednotné
vstupné 290 Kč.

Noc venku
Ve čtvrtek 24. listopadu se uskutečnil 3. ročník Noci venku. Jedná se o benefiční projekt na

podporu osob bez domova. Filmy, přednášky, diskuse, příběhy bezdomovců, spaní na náměstí
Václava Hanky. Vstupným byly trvanlivé potraviny v hodnotě cca 50 Kč.
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Divadelní čtyřlístek – Čert a Káča
V neděli 24. listopadu dopoledne uvedla scéna Ořechovka z Prahy v rámci akce Divadelní

čtyřlístek výpravnou divadelní pohádku Čert a Káča. Jednotné vstupné 100 Kč.
K tomuto představení namalovaly děti z výtvarného kroužku Vandy Kotíkové doprovodné

ilustrace do sálu Hankova domu.

Rozsvícení vánočního stromu na náměstí T. G. Masaryka
V neděli 27. listopa-

du  v  podvečer  se  ná-
městí  T.  G.  Masaryka
zaplnilo občany města,
kteří  se  přišli  podívat
na každoroční zahájení
adventu  rozsvícením
vánočního stromu. Le-
tos  bylo  počasí  velmi
příznivé, i když trochu
chladné,  což  nevadilo
návštěvníkům kulturní-
ho  programu.  Ná-
vštěvníci  si  od  od-
poledních hodin mohli
prohlédnout betlém do-
plněný živými zvířátky
nebo  navštívit  některý
ze  stánků  adventního
trhu. Program vyvrcho-
lil  koncertem  pardu-
bické  folkové  skupiny
Marien  a  po  krátké
zdravici starosty města
Jana Jarolíma již došlo
na  odpočítávání,  po
kterém byl rozsvícen královédvorský vánoční smrk (letos byl z Chvalkovic) a nebe rozzářil
slavnostní ohňostroj.

Pohádka Zapomněli na mě
V úterý 29. listopadu uvedlo Naivní divadlo z Liberce moderní autorskou pohádku mla-

dého uznávaného dramatika a režiséra Petra Vodičky Zapomněli na mě. Představení bylo pro
první stupeň základních škol. Jednotné vstupné 60 Kč.

Rozsvícení vánočního stromu v Žirči
V sobotu 26. listopadu před adventní nedělí připravili občané Žirče zvonkový průvod od

hasičské zbrojnice pod vedením zkušeného ponocného a s dozorem zdejšího hasičského sboru
na žirečské náměstíčko, kde byl po krátkém kulturním programu, k naladění slavnostní ad-
ventní nálady, rozsvícen vánoční strom. 
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Adventní koncert v kostele sv. Jana Křtitele
V neděli 27. listopadu odpoledne v 16:00 hod. se konal v kostele sv. Jana Křtitele první ad-

ventní  koncert  z  pravidelné  série,  kterou  pořádají  Římskokatolická  církev,  Českobratrská
církev evangelická a Církev československá husitská. 

Městská knihovna Slavoj
Kvantové techniky a jejich uplatnění v životě 

V pátek 4. listopadu se v knihovně uskutečnila přednáška o uplatnění
kvantové techniky v životě člověka.  Cesta transformace vlastního bytí

a pohledu na vesmír, který nás obklopuje. Tedy jednoduše řečeno – technika, pomocí které si
můžeme hrát tak, že si zařídíme život takový, jaký ho chceme mít. To nejdůležitější, co tech-
nika přináší,  je pochopení na vědomé i nevědomé úrovni, že jsme tvůrci vlastního života.
Vstupné dobrovolné.

Knihovnické pohádky Zuzany Pospíšilové 
Víte, co se odehrává v knihovně v noci, když všichni čtenáři dávno spí? Knihovna žije

svým neviditelným životem a dějí se v ní neuvěřitelné věci. Jaké? Tak to uslyšeli účastníci při
společném odpoledním čtení pohádek Zuzany Pospíšilové v úterý 11. listopadu. Program byl
určen pro děti od 7 let. Vstup volný.

Pohádky o zvířátkách 
Loutkové divadlo Klíček uvedlo 12. listopadu maňáskové pohádky o zvířátkách pro děti.

Vstupné 20 Kč dospělí, 10 Kč děti. Po dobu vystoupení bylo otevřeno oddělení pro děti. 

Předvánoční lekce pro ženy 
Jak prosadit svůj názor, základy asertivity a argumentace. V úterý 15. listopadu pořádala

další seminář Evropská kontaktní skupina ve spolupráci s městem Dvůr Králové nad Labem
v rámci projektu Cesta za sebedůvěrou. Vstup zdarma.

Moje cestování po USA 
Ve středu 16. listopadu měla Ing. Lenka Stehnová přednášku o své cestě do USA. Své vy-

právění z cest doplnila fotografiemi. Po přednášce následovala beseda o zážitcích z cesty.
Přednášku pořádala MO KDU-ČSL Dvůr Králové nad Labem. Vstupné 30 Kč. 

Den pro dětskou knihu 
Sobota před první adventní nedělí patřila v knihovně již tradičně nejen prodeji knih pro

děti za snížené ceny a registraci do knihovny zdarma, ale také výtvarným dílnám, zdobení
perníčků,  výrobě  malých  vánočních  dárků  a  dalším  drobným  aktivitám.  Také  letos  byl
umístěn v oddělení pro děti obchůdek, ve kterém bylo možno nakoupit pouze za moriony lov-
ců perel. V čajovně bylo připraveno občerstvení jak pro děti, tak pro dospělé. 

Expedice Himalaya 76 – 40 let 
Východočeši byli v roce 1976 jedinou úspěšnou výpravou v Kašmírském Himaláji, kde

zdolali jeho nejvyšší vrchol Nun Peak (7 135 m). Lektor RNDr. Petr Rybář vyprávěl ve středu
30.  listopadu  o  populární  1.  východočeské  himalájské  expedici.  Přednáška  byla  doplněna
projekcí fotografií. Vstup volný. 

260



Městské muzeum
Městské muzeum vydalo Královédvorský papírový 
betlém

Městské  muzeum ve  Dvoře Králové  nad Labem vydalo
k blížícím se vánočním svátkům Královédvorský papírový betlém, jehož autorkou je místní
malířka Taťána Ruprichová. Na pozadí královédvorských dominant přinášejí koledníci k jes-
ličkám i poněkud netradiční dary, jako jsou vánoční ozdoby nebo role potištěných látek.

Vánoční betlém bylo možné zakoupit za 100 Kč. 
www.mudk.cz, listopad 2016

Kuriozity z depozitáře
Do 20. listopadu probíhala výstava muzejních sbírek z depozitáře.

Loutkové divadélko Zvoneček
V listopadu uvedlo loutkové divadélko Zvoneček dvě pohádky. V neděli 6. listopadu Ko-

coura v botách a v neděli 20. listopadu Princeznu Světlušku.

Co je politický islám a proč by nás měl vlastně zajímat
Ve čtvrtek 9. listopadu uspořádalo městské muzeum přednášku Co je to politický islám

a proč by nás měl  zajímat.  Je  islám náboženstvím míru,  nebo ideologií  vedoucí  k  útisku
a omezování lidských svobod?  Na tyto otázky i mnohé další v rámci tematické přednášky od-
pověděl Mgr. Jan Zmeškal, představitel mezinárodní vzdělávací organizace CSPI (Centrum
pro studium politického islámu).

Výroční zpráva městského muzea 2016 (upraveno kronikářem)

Básně Jaroslava Kratěny
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Časozměna 
Rozdováděl se listopad,
když chladný vítr, jenž se zdvih',
usnadnil listům na větvích 
jich každoroční volný pád
 
Šuměly při něm jako déšť,
barevné, křehké na dotek, 
chladnoucí zemi polibek 
své smrti vtiskly, ale nešť
 
Nízkého slunce chladný jas
ukryl se za šeď oblaků, 
schylovalo se k soumraku,
měnil se letní v zimní čas
 
Že všechno bude jak má být,
to jen přírodě věřit lze;
v tichu plíživé inverze,
uslyšel jsem své srdce bít

Podzimní 
Podzim, záludný pletichář, 
připravený je od léta 
babího, které odlétá,
krajině denně měnit tvář
 
Co pravý Mistr „mejkapu“ 
ji přenádherně nalíčí, 
jen aby ji zas odlíčil 
staccatem deště z okapů
 
Nechá ji vypadat staře
a vstříc svojí následnici 
Zimě, bílé krasavici, 
jde s úsměvem sukničkáře
                    . . . 
Jakkoliv láká slunný jih 
teplem, jež nemá obdoby, 
i čtvero ročních období
má svoje kouzlo, řekl bych
                                  © Jaroslav Kratěna

http://www.mudk.cz/


ŠKOLY

ZŠ 5. května
Na škole se točil spot pro Ministerstvo školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravuje propagační spoty,
které veřejnosti představí například dobré příklady učitelské praxe, dále témata
vysokých škol, výzkumu či rovného přístupu ke vzdělávání. Cílem je zvýšit

povědomí o aktuálních výzvách Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
V prvním prezentovaném spotu se diváci setkali s učitelem přírodopisu a chemie Janem

Flídrem, vítězem posledního ročníku ankety Zlatý Ámos, do které byl nominován svými žáky.
Spot diváky zavede do skutečné třídy, v níž pan učitel Flídr učí, a je provázen skutečnými vý-
pověďmi jeho žáků. Spot informuje o podpoře učitelské profese v 21. století s účelem po-
ukázat na její prestiž pomocí reálného příkladu dobré atmosféry a fungujících vztahů mezi
kantory a žáky.

www.zs5kvdk.cz

ZŠ Strž
Evropské ocenění loňského eTwinningového projektu

Dne 22. listopadu přišel do školy e-mail tohoto znění:

Gratulujeme! Jako ocenění  Vaší  vynikající  práce na eTwinningovém projektu „RAČTE
VSTOUPIT“ byl  Vaší  škole udělen  Evropský certifikát  kvality (European Quality  Label).
Toto ocenění je důkazem toho, že Vaše práce, práce studentů a celé školy odpovídá vysokým
evropským měřítkům 

Váš projekt bude navíc zveřejněn ve zvláštní sekci evropského portálu www.etwinning.net.
www.zsstrz.cz, Marie Pilařová

Kouzla se sklem na 1. stupni
Řemeslo v dnešním moderním světě techniky pomalu ustupuje a začíná se z povědomí dětí

vytrácet. A nemůžeme se divit. S botami nenavštěvujeme ševce, starý hrnec neschováváme
pro hrnčíře a kominíka voláme většinou až na poslední chvíli. Přesto jsme měli možnost jedno
řemeslo poznat, a to díky výukovému programu o skle, který si pro děti z 1. stupně připravily
v listopadu dvě absolventky Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě.
V úvodní části se žáci seznámili s tím, jak vůbec sklo vzniká. Na interaktivní tabuli sledovali
zajímavou prezentaci, ve které se střídaly odborné pojmy jako sklářský písek a jeho přísady
(potaš, soda, borax, ...), kmen, sklářská píšťala nebo vanová pec. Přestože bývá v okolí pecí
i teplota 1 450 °C, měly děti možnost pozorovat výrobu skleněné figurky přímo ve třídě.
U kahanu takové horko nebylo. I tak sebou první řada při jeho zažehnutí mírně cukla. Naše
sklářská průvodkyně byla u kahanu přesná a  jistá  a my jsme mohli  sledovat,  jak se rodí
skleněná figurka. Postupným zahříváním skleněné tyčinky, jejím tvarováním a zastřiháváním
se pod šikovnýma rukama sklářky objevila různá zvířátka. Aby se figurka úplně povedla, mu-
sela se ještě chvíli chladit ve skelné vatě. Děti si odnesly kromě neobvyklého zážitku i svoji
vlastní figurku jako malý dárek.

www.zsstrz.cz, Mgr. Jana Hronešová 
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ZŠ Schulzovy sady
Podzimní sklizeň

Tak jako každé roční období, má i podzim své malé kouzlo. Přesto, že
nás během dne provází mnohdy šero, dny se krátí, ochlazuje se, radost na
tvářích zajisté přivodí barvy, s jakými si podzimní příroda hraje.  

Typickým znakem podzimu je i sklizeň úrody. Ať už se jedná o jablka,
hrušky, švestky, dýně, brambory anebo třeba šípky. A přesně to byl náš
úkol – připravit na zimu školní zahradu a sklidit vše, co jsme na jaře za-

seli. Třída „třeťáků a páťáků“ společnými silami vykopala brambory ze školní zahrady a otr-
hala jablka. Hned týden poté jsme uspořádali „Bramborový den“, kdy jsme smažili brambo-
ráky a připravovali americké brambory se salátem. Z jablek jsme poté připravili jablečné lí-
vance,  knedlíky,  muffiny či  koláčky.  Třeťáčci  se  pustili  do pečení  štrůdlu,  vařili  jablečný
kompot a v neposlední řadě si připomněli i etiketu stolování. S velkou chutí si děti své dobro-
ty snědly a už teď se těší na další zahradní sezonu.  

www.zsschsady.cz, Mgr. Markéta Johnová

ZŠ Podharť
Písmenkový den

V čase, kdy se prvňáčci loučí s Živou abecedou a začínají listovat ve Slabikáři, znají už
devět písmenek. A s těmito písmenky už jdou dělat divy! Naši prvňáčci si to vyzkoušeli při
projektovém dopoledni nazvaném Písmenkový den. V první části si z perníkového těsta vy-
modelovali začáteční písmeno svého jména, zahráli si hru a vymalovali si známá písmenka,
která využili při skládání slov v tělocvičně v druhé části dopoledne. Pomocí svých vlastních
těl vytvářeli opět známá písmena. Při všech činnostech si užili kromě učení i spoustu legrace. 

www.zspodhart.cz, Mgr. Hana Havlíčková, třídní učitelka 1. B

Výuka historie města pro žáky z Poharti
Žáci 1. stupně zažili v pondělí 7. listopadu úžasné dopoledne. Studenti SŠIS pod vedením

paní Ing. Nancy Engelen připravili projekt o historii našeho města.

Každá třída získala svého průvodce – studenta, který s dětmi procházel stanoviště. Navští-
vily kostel, muzeum, náměstí, park… Všude na ně čekaly historické postavy, které jim vy-
právěly o našem městě.  Potkaly královnu Žofii,  její  služebnou, manželku Václava Hanky,
kouzelnou  čarodějnici  a  mnohé  další… Uprostřed  putování  městem se  všichni  sešli  před
radnicí, kde byl připravený horký čaj. Společně s panem Pýchou si zazpívali píseň o královně
Žofii a našem krásném městě.

www.zspodhart.cz, Mgr. Ivana Pešťáková

Naše školy v 21. století – ředitelé s učiteli představili své přístupy 
k výuce

Jak se v dnešní době učí v místních základních školách a jaká je úloha školy v dnešní
společnosti? Setkání zástupců místních základních škol a veřejnosti, které se uskutečnilo 3. li-
stopadu v prostorách Špýcharu městského muzea, se těmito otázkami zabývalo. Své přístupy
k výuce zde názorně představili jednotliví ředitelé, společně se svými kolegy. 

Laická i odborná veřejnost tak měla možnost seznámit se s tím, jak funguje škola jako ta-
ková, jaké jsou její aktivity, přístupy k výuce a vzdělávání, zapojení v jednotlivých projektech
či konkrétní práce s žáky v jednotlivých hodinách. 
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Jednalo se o první společnou prezentaci všech místních základních škol vůbec, která se
uskutečnila  na základě  projektu Místní  akční  plány vzdělávání  v  ORP Dvůr Králové  nad
Labem (dále jen MAP), jež realizuje MAS Královédvorsko ve spolupráci s městem Dvůr Krá-
lové nad Labem. Projekt se týká 23 subjektů z řad mateřských škol a základních škol (MŠ
a ZŠ) v ORP Dvůr Králové nad Labem. Prioritou projektu je vytvořit aktivní partnerství škol
na území  ORP, v jehož rámci  budou probíhat  setkání  ředitelů,  učitelů a  dalších zaintere-
sovaných partnerů s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání dětí do věku 15 let a zejména těch, které
jsou z různých důvodů ohroženy školním neúspěchem. Vzhledem k tomu, že se tato akce
ukázala jako užitečná, plánujeme do  budoucna v takovýchto veřejných setkáních pokračovat,
a to v rámci celého území ORP a všech zapojených MŠ i ZŠ, a poskytnout větší prostor vzá-
jemné otevřené diskuzi. 

I na základě již provedeného dotazníkového šetření určeného pro rodiče a týkající se volby
školy pro děti, který byl mezi širokou veřejností distribuován v letních měsících, je zřejmé, že
na vzdělávání  v  regionu vám záleží.  Velice tímto  děkujeme za  aktivní  přístup zástupcům
všech královédvorských ZŠ a těšíme se na další společná setkání.

www.mudk.cz, listopad 2016, Lenka Křížová, DiS., projektová manažerka MAS Královédvorsko

Základní umělecká škola R. A. Dvorského
Divadelní představení

V pondělí 14. listopadu zahráli žáci ZUŠ v sále školy divadelní před-
stavení s názvem Barvy života.

Vernisáž výstavy

V úterý 22. listopadu se uskutečnila vernisáž výstavy studentských prací Střední průmys-
lové školy kamenické v Hořicích pod názvem Kamenosochařská škola v Hořicích se před-
stavuje. Slovem provedl Ladislav Peřina a v hudebním programu vystoupila rocková skupina
Silmaril vedená Jaroslavem Prouzou. Výstava probíhala do 16. prosince.

Rozsvícení vánoční výzdoby v Bílé Třemešné
Ve čtvrtek 24. listopadu zahráli žáci po vedením Tomáše Valtery u příležitosti rozsvícení

vánoční výzdoby v Bílé Třemešné.

Listopadový koncert žáků školy
Ve čtvrtek 24. listopadu se uskutečnil v sále ZUŠ pravidelný koncert žáků školy.
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Rozsvícení vánočního stromu v Lipnici
V sobotu 26. listopadu vystoupili žáci Nikoly Holcové a Vladimíry Matuškové u příleži-

tosti rozsvícení vánočního stromu v Lipnici.

Adventní koncert v Dubenci
V neděli 27. listopadu vystoupili žáci ZUŠ na adventním koncertě v kostele v Dubenci.

Koncert s Petrem Bende
V úterý 22. listopadu vystoupil pěvecký sbor Carpe Diem pod vedením Jany Machkové

v Hankově domě na společném koncertě se zpěvákem Petrem Bende.
Zdroj: Facebook.com/Zus/RADvorskehoDvurKraloveNadLabem

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Dům dětí a mládeže Jednička
Československé legie 

Ve dnech 1.–4. listopadu uspořádalo oddělení přírodovědy a turistiky
při  příležitosti  blížícího se Dne válečných veteránů výstavu Českoslo-
venské  legie.  Byla  určena  zejména  žákům II.  stupně  základních  škol
a studentům středních škol.

Výstava čerpala z propagačních materiálů Čs. obce legionářské a z dostupné literatury. Ex-
pozice byla plná dokumentačních obrázků, pohlednic a textů, které mapovaly účast našich
legionářů na ruské, francouzské i italské frontě 1. světové války. Byla doplněna i několika
předměty, které ochotně zapůjčilo Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem. Žáci si tak
měli možnost prohlédnout uniformu, tzv. „návratovku“ ruského legionáře, hlášení z italské
fronty se zmínkou o činnosti české rozvědky, portrét, medaile a vyznamenání italského legio-
náře pana Stránského ze Dvora Králové nad Labem. Nechyběl ani přehledný seznam legio-
nářů z našeho města.

Pro každou třídu byla připravena krátká přednáška mapující historii  vzniku čs. legií na
jednotlivých frontách a jejich zapojení do válečných operací. Každá ze zúčastněných skupin
získala balíček propagačních materiálů Čs. obce legionářské.

Výstava se vydařila.  Navštívilo  ji  celkem 170 žáků a studentů  ze ZŠ Schulzovy sady,
ZŠ Strž, Mostek a ze zdejšího gymnázia. Potěšil živý zájem mnohých dětí o problematiku od-
boje.

Text: Bc. Vladimír Jiřička

Není drak jako drak – výukový program 
V pondělí 7. listopadu přišla do Jedničky MŠ Roháčova s 18 dětmi na výukový program

Není drak jako drak. V úvodu jsme si s dětmi přečetli pohádku a následně se děti dostaly do
děje a byly připraveny celý ten příběh prožít. Děti putovaly za drakem Piškotem, který pekl
jeho oblíbené piškoty, a mohly je i ochutnat. Od draka se přemístily k nešťastné princezně,
které sdělily, že ji hrozný drak Piškot nechce sežrat. U princezny děti skládaly různé obrázky
draků a také si svého vytvořily.

Text: Bc. Lucie Pospíšilová
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Vánoční keramické tvoření 
Během listopadu přišlo 53 dětí ze školní družiny ZŠ Schulzovy sady rozdělených do 3 sku-

pin na vánoční keramické tvoření. Jedna skupina si vyrobila pohádkové domečky, druhá si vy-
robila andílky a ta třetí vánoční kapříky. Vše bylo formou obkreslování, otiskování, domode-
lování a dokreslování. 

Text: Bc. Lucie Pospíšilová

Uspávání strašidel – V Jedničce se opět strašilo!
Stejně jako v minulých letech,  tak i  letos byl  podzim v Jedničce ve znamení  strašidel

a halloweenských akcí. Tradiční dvoudenní akce s názvem Ať žijí duchové se opět vydařila.
Celkem  22  dětí  se  bavilo  nejen  dlabáním  dýní,  výrobou  strašidelných  dekorací  a  hallo-
weenským pečením, ale také společně navštívily strašidelně vyzdobenou zoo a v rámci pře-
spání v Jedničce absolvovaly stezku odvahy.

Druhá tradiční podzimní akce DDM nesla název Uspávání strašidel. Letos byla pro ná-
vštěvníky připravena spousta novinek a inovací. Strašidla se nejprve usadila na dopravním
hřišti a po dětech, které se na ně přišly podívat, chtěla splnění nejrůznějších úkolů. Za svitu
loučí a svíček, které místu dodaly tajemnou atmosféru, tak děti musely lovit klíče u Bílé paní,
vydat se pro poklad k mumii, trefit se míčkem do ducha, zpevnit řetěz Golemovi, zakřičet
u hejkala, osušit slzy z krájení cibule Jackovi Rozkrajovači, sníst gumovou žížalku u Čaro-
dějnice a mnoho dalšího. V šest hodin pak Velký Mág svolal všechny děti a převedl je „hrůz-
nou stezkou“ až k místu, kde se strašidla ukládají ke spánku. Za doprovodu tajemné hudby tak
děti  i  rodiče mohli  sledovat,  jak jedno strašidlo za druhým mizí  v mlhou zahalené bráně
a ukládá se do své postýlky k dlouhému zimnímu spánku. Přestože počasí bylo toho dne do-
slova mrazivé, věříme, že ti, kteří vydrželi až do konce celé akce, si odnesli pěkné zážitky
a příští rok přijdou do Jedničky na uspávání strašidel zase.

Text: Sylvie Černotová, DiS. 

Advent pro MŠ a ZŠ 
Ve dnech 24. a 25. listopadu probíhal advent pro MŠ a ZŠ, v těchto dnech byla Jednička

zaplněna menšími i staršími dětmi ze ZŠ a MŠ, které sem přišly nasát vánoční atmosféru a od-
nést si domů vánoční dekorace či dárečky v podobě svícínků, přáníček, stáčených svíček ze
včelího plástu nebo vlastnoručně vyrobených ozdůbek na stromeček. Děti si také mohly vy-
zkoušet  nazdobit  vánoční  perníček,  či  vytvořit  nepečené  cukroví  a  rovnou  ho  ochutnat.
Adventní dílničky letos navštívilo přes 200 dětí. Velké díky patří spoustě pomocníkům, kteří
pomohli s nachystáním této akce a také pomáhali dětem s jejich tvořením.

Text: Bc. Lucie Pospíšilová

Výlet za čerty do rakouského Schladmingu
V pátek 26. listopadu se od Jedničky vydalo 48 lidí na dlouhou cestu do rakouského Salz-

burgu. Ve městě účastníci mohli vidět zámek Mirabell, Salzburský dóm, rodný dům Mozarta
či pevnosti Hohensalzburg. Nasáli adventní atmosféru na vánočních trzích a přejeli jsme do
města Schladming na největší průvod čertů.

Text: Bc. Lucie Pospíšilová 

Adventní dílničky pro MŠ Roháčova
MŠ Roháčova navštívila DDM Jedničku 28. a 30. listopadu. Do programu bylo zahrnuto

povídání o adventu a o všem, co k němu patří, ukázka lidových zvyků, které se vztahují ke
Štědrému dni – krájení jablíček, loupání, pouštění lodiček z ořechů, lití olova, házení pan-
toflem. Děti si vyrobily i svícínek ze skleniček, byly šikovné, pracovalo se s nimi dobře.

Text: Dana Kudrnovská

266



Výlet do minizoo ve Stěžerách 
V sobotu 29. listopadu se děti z chovatelského kroužku vydaly do nedalekých Stěžer, kde

je čekala návštěva zoo parku. Děti si mohly prohlédnout různá místní i exotická zvířata, jako
jsou například osel, emu, různé druhy papoušků, rysa, velblouda dvouhrbého nebo lamu. Děti
tak měly možnost si prohlédnout i ty druhy zvířat, které by v zoo ve Dvoře Králové neviděly.
Výlet se vyvedl a děti byly spokojené.

Text: Bc. Veronika Málková

SPORT

Hokej – HC RODOS
HC Jičín – HC Rodos Dvůr Králové 2:9 (1:3, 1:2, 0:4)

HC Rodos Dvůr Králové – HC Wikov Hronov 3:4 SN (2:1, 0:1, 1:1 –
0:0)

Nový Bydžov – HC Rodos Dvůr Králové 3:8 (1:1, 1:2, 1:5)

HC Náchod – HC Rodos Dvůr Králové 2:8 (0:1, 1:2, 1:5)
HC Rodos Dvůr Králové – HC Jičín (2:1, 3:0, 1:0)
www.hcrodos.cz, listopad 2016

ZAJÍMAVOSTI

Noc venku 2016
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem a městské kulturní zařízení Hankův

dům uspořádaly ve dnech 24.–25. listopadu v Hankově domě a na náměstí Václava Hanky již
3.  ročník  benefičního  projektu  Noc  venku  na  podporu  osob  bez  domova.  Noc  venku
„proběhla“ současně v 19 městech České republiky a v Bratislavě. Ve Dvoře Králové nad
Labem se projektu zúčastnilo na 300 účastníků a 56 z nich přespalo venku. Celkem se vybralo
1 165 kusů různých trvanlivých potravin, které se dle potřeby rozdělily mezi tři organizace –
Pečovatelskou službu Města Dvůr Králové nad Labem – Dům Žofie (779 ks), RIAPS Trutnov
(120 ks) a Most k životu, o. p. s., Trutnov (266 ks). Ty je budou průběžně přerozdělovat svým
uživatelům – lidem v nouzi a osobám ohroženým bezdomovectvím. 

Výroční zpráva Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem, str. 19
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Charitní dům sv. Terezie z Lisieux
Charitní dům čp. 9 v Žirči byl slavnostně otevřen 30. listopadu 2016 a jeho patronkou se

stala Terezie z Lisieux. Jednalo se o letos rekonstruovaný objekt v centru Žirče s přímým na-
pojením na zámecký park Domova sv. Josefa.

V  přízemí  vznikly  2  byty
chráněného  bydlení  pro  pacienty
s  roztroušenou sklerózou nebo ji-
ným  neurologickým  postižením.
V prvním patře  se  nachází  dvou-
pokojový byt pro kněze, který bu-
de  mít  na  starosti  duchovní  péči
o  pacienty  v  Domově  sv.  Josefa,
a další pokoj pro návštěvy kněze či
řeholní sestry; dále jsou zde 2 po-
koje pro rodiny pacientů nebo pro
stážisty Domova sv. Josefa. V dru-
hém  patře  se  nacházejí  4  samo-
statné pokoje s vlastním příslušen-

stvím pro řádové sestry Kongregace nejsvětější svátosti, které slouží v Domově sv. Josefa.
Součástí je i společenská místnost s kuchyní. 

Otevření proběhlo v „rodinné“ atmosféře za přítomnosti ředitele Oblastní charity Červený
Kostelec Ing. Mgr. Miroslava Wajsara, architekta stavby Ing. Jana Zikmunda, provozního ře-
ditele Bc. Pavla Melichara, vedoucího Domova sv. Josefa Mgr. Dominika Melichara, kněžích
a dalších hostů. Přímo při slavnostním otevření dostal Charitní dům jméno po sv. Terezii z Li-
sieux.

Zdroj: Oblastní charita Červený Kostelec, Domov sv. Josefa v Žirči, 1. prosince

Martin se o jeden den přeběhl
Ve čtvrtek 10. listopadu o jeden den dříve přijel do Dvora Králové nad Labem „Martin na 

bílém koni“. Byl to po několika letech příchod zimy i se sněhem.
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Jeden z královédvorských bezdomovců. V programu vystoupil PoUtNíK Petr Hirsch.
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Rozsvícení vánočního stromu na náměstí T. G. Masaryka.

Vánoční betlém.
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Kulturní program při rozsvícení vánočního stromu obstarala pardubická folková skupina Marien.
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