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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI 
Zasedání rady města – vybraná usnesení 
Rada města na svém 117. zasedání v úterý 12. prosince 2017 mimo jiné: 
- jmenovala s účinností od 13. prosince 2017 do školské rady při ZŠ Strž Dvůr 
Králové nad Labem jako zástupce za zřizovatele Martu Staníkovou; 
- jmenovala s účinností od 13. prosince 2017 do školské rady při ZŠ 5. května 

Dvůr Králové nad Labem jako zástupce za zřizovatele Jana Jarolíma a Zuzanu 
Čermákovou; 

‐ vzala na vědomí oznámení ředitelky Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad 
Labem o získání dotace ve výši 5.000 Kč od obce Bílá Třemešná; 

‐ uložila vedoucímu RISM zajistit aktualizaci dokumentace – „Stavební úpravy 
stávajícího hřiště ve sportovním areálu pod Hankovým domem ve Dvoře Králové nad 
Labem na fotbalové hřiště s umělým povrchem“;  

‐ schválila provozovatele pravidelných prodejních trhů na náměstí T. G. Masaryka ve 
Dvoře Králové nad Labem v roce 2018 – Trhy Aleš – Radek Aleš, Plzeň; 

‐ souhlasila s poskytnutím finančního daru ve výši 20.000 Kč (na kastraci a zaléčení 
30 koček na katastru města) spolku Další šance, z. s., Hradec Králové 2 – působiště 
Dvůr Králové nad Labem – zastoupeného Ivou Pelíškovou; 

‐ stanovila s účinností od 1. ledna 2018, dle zákona o obcích, počet zaměstnanců 
zařazených do úřadu na 138 osob a k tomuto datu zrušila pracovní pozici manažera 
prevence kriminality; 

‐ souhlasila s úpravou – snížením konečné ceny díla – „Smíšená stezka pro pěší 
a cyklisty Denisovo náměstí – Zoologická zahrada“ – část I., v rámci projektu „Pěšky 
i na kole bezpečně po Dvoře Králové CZ.06.1.37/0.0/0.015_160000924“, o celkovou 
částku 672.224,60 Kč bez DPH; 813.391,77 Kč s DPH; 

‐ souhlasila s úpravou – snížením konečné ceny díla – „Rekonstrukce stezek pro pěší 
a cyklisty v ulici 28. října a Benešově nábřeží – VZ část č. 1“, v rámci dotačního 
programu „Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras 
v Královéhradeckém kraji", o celkovou částku 188.400,81 Kč bez DPH; 
227.964,98 Kč s DPH; 

‐ souhlasila s úpravou – snížením konečné ceny díla – „Rekonstrukce stezek pro pěší 
a cyklisty v ulici 28. října a Benešově nábřeží – VZ část č. 2“, v rámci dotačního 
programu „Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras 
v Královéhradeckém kraji", o celkovou částku 16.274,91 Kč bez DPH; 19.692,64 Kč 
s DPH.  

Zdroj informací: výtah z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 117/2017“ 
 
Rada města na svém 118. zasedání v úterý 19. prosince 2017 mimo jiné: 

‐ schválila dle zákona o obcích vnitřní předpis města č. 15/2017 pro správu a vymáhání 
pohledávek, a to s účinností od 1. ledna 2018; 

‐ schválila cenu vodného pro rok 2018 ve výši 30,27 Kč/m³ (bez DPH) a cenu stočného 
pro rok 2018 ve výši 39,17 Kč/m³ (bez DPH);  

‐ souhlasila s provedenými vícepracemi na akci „Společenské a vzdělávací centrum pro 
seniory v DPS Sadová č. p. 2755“ a s tím souvisejícím navýšením ceny díla 
o 32.692 Kč včetně DPH na celkovou částku 1.291.370 Kč včetně DPH;  

‐ souhlasila s úpravou – snížením konečné ceny díla – „Smíšená stezka pro pěší 
a cyklisty Denisovo náměstí – Zoologická zahrada“ – část I., v rámci projektu „Pěšky 
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i na kole bezpečně po Dvoře Králové CZ.06.1.37/0.0/0.015_160000924“, o celkovou 
částku 16.557 Kč bez DPH; 20.033,97 Kč s DPH;  

‐ souhlasila s úpravou – snížením celkové ceny díla – akce „Oprava mostu Jana Palacha 
ve Dvoře Králové nad Labem“ o 52.596,80 Kč bez DPH; 63.642,13 Kč s DPH;  

‐ souhlasila s prodloužením termínu dokončení stavebních prací do 26. listopadu 2017 
a dokončením díla do 18. prosince 2017 v rámci investiční akce „III/299 15 Dvůr 
Králové nad Labem, ul. Heydukova“. Dále souhlasila se snížením ceny díla 
o 274.326,27 Kč bez DPH, tj. 331.935 Kč s DPH, na konečnou částku 
5.390.906,84 Kč bez DPH, tj. 6.522.997,28 Kč s DPH.  

Zdroj informací: výtah z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 118/2017“ 
 

Zasedání zastupitelstva města – vybraná usnesení 
Zastupitelstvo města na svém 17. zasedání ve čtvrtek 7. prosince 2017 mimo jiné: 

‐ zvolilo s účinností od čtvrtka 7. prosince 2017 novým členem Rady města Veroniku 
Tomkovou; 

‐ schválilo dle zákona o obcích odměny členům a předsedům výborů (kteří nejsou členy 
zastupitelstva města) za rok 2017, a to členům za každé jednání výboru ve výši 100 Kč 
a předsedům ve výši 150 Kč;  

‐ stanovilo odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města podle funkce, za kterou 
je poskytována nejvyšší odměna. V případě souběhu funkcí (kromě řadových 
neuvolněných členů zastupitelstva města) je tato odměna navýšena o 200 Kč za každé 
další členství (nebo předsednictví) ve výboru nebo komisi – nejvýše však do počtu tří 
funkcí.  
Odměny poskytované dle nového nařízení od 1. ledna 2018:  

o neuvolněný člen zastupitelstva města – měsíční odměna ve výši 700 Kč; 
o člen rady města – měsíční odměna ve výši 2.000 Kč; 
o předseda výboru nebo komise – měsíční odměna 1.000 Kč; 
o člen výboru nebo komise – měsíční odměna 900 Kč. 

V případě nástupu náhradníka na uvolněný mandát člena zastupitelstva bude odměna 
poskytována ode dne složení jeho slibu; v případě změny v radě města a výboru bude 
odměna poskytována ode dne zvolení do této funkce; v případě změny v komisi, bude 
odměna poskytována ode dne jmenování do této funkce. 

‐ vzhledem k nástupu Jana Štípka do funkce ředitele MP k datu 1. prosince 2017 vzalo 
na vědomí jeho rezignaci na funkci zastupitele pověřeného řízením MP k datu 
30. listopadu t. r.; 

‐ zrušilo pověření k plnění některých úkolů při řízení MP strážníkovi Pavlu Chmelíkovi 
k datu 8. prosince 2017 a s účinností od 9. prosince 2017 pověřilo tímto plněním 
nového ředitele;  

‐ schválilo Plán prevence kriminality města Dvůr Králové nad Labem na období 
2017–2022;  

‐ vzalo na vědomí petici občanů „Ne! Omezování provozní doby restaurací a barů!“ 
a schválilo na ni odpověď; 

‐ vzalo na vědomí petici občanů za zrušení výstavby strojírenského závodu 
v průmyslové zóně Zboží a schválilo na ni odpověď; 

‐ schválilo Střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem, a to na 
období let 2019 až 2020, nahrazující dosavadní Střednědobý výhled rozpočtu města na 
období let 2018 až 2020. 

Zdroj informací: výtah z „Usnesení ZM Dvůr Králové nad Labem č. 17/2017“ 
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Dotace 61 milionů Kč na rekonstrukci školy 
Na svém zasedání, ve čtvrtek 7. prosince 2017, vzali zastupitelé na vědomí také zprávu 
o poskytnutí dotace ve výši 61 milionů Kč na rekonstrukci ZŠ Schulzovy sady 
z Integrovaného regionálního operačního programu.  

Město Dvůr Králové nad Labem tak uspělo s žádostí o dotaci na zásadní investiční 
akci roku 2018. Při přípravě podkladů byl využit původní projekt, který však byl 
aktualizován. 

Na základě těchto podkladů bude do budovy „A“ školy vybudován nový bezbariérový 
vchod se schodištěm a výtahem a v půdních prostorech vzniknou školní poradenská 
pracoviště i odborné učebny se zázemím a odpovídajícím vybavením. Úpravy učeben přispějí 
ke zvýšení kvality vzdělávání jak cizích jazyků, tak přírodních věd, využívat je budou také 
školáci základních škol z Kocbeře či z Vítězné. 

Za stavební práce včetně nového vybavení by naše město mělo uhradit 73 milionů Kč 
včetně DPH, přičemž většinu této částky (61 milionů Kč) obdrží z dotace.  

V roce 2018 je na část rekonstrukce vyčleněna částka 47,9 milionů Kč. 
V současné době je vyhotovena zadávací dokumentace, která byla předložena ke 

schválení Centru pro regionální rozvoj ČR. Po jeho vyjádření rada města schválí také vypsání 
výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací. 

Rekonstrukce je plánována zhruba od března 2018 do března 2019, během stavebních 
prací budou některé učebny z rekonstruované budovy dočasně přesunuty do náhradních 
prostor v budově bývalé ZŠ Komenského. V rámci rekonstrukce se počítá i s úpravou 
venkovního prostranství. 
Zdroj: informace MěÚ Dvůr Králové nad Labem 
 
Schválení Plánu prevence kriminality 
Zastupitelé města na svém zasedání 7. prosince 2017 schválili také „Plán prevence kriminality 
města Dvůr Králové nad Labem na období 2017–2022“. 

Jde o strategický dokument, který připravil manažer prevence kriminality ve 
spolupráci s Komisí prevence kriminality, Odborem školství, kultury a sociálních věcí 
Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem a s Úřadem práce. Jeho cílem je přispět ke 
snižování trestné činnosti a ke zvyšování pocitu bezpečí občanů v našem městě. 

Součástí je tak například i projekt „Bezpečně na přechodech“, v jehož rámci strážníci 
městské policie dohlížejí v ranních hodinách na přechodech pro chodce u základních škol na 
bezpečné přechody žáků, nebo pořádají besedy v mateřských a základních školách, zaměřené 
na dopravní výchovu. U pečovatelské služby sem spadá spolupráce MPDK na projektu 
„Kamery pro seniory“, nebo na projektu „Senior“, který má seniorům zprostředkovat 
praktické dovednosti sebeobrany apod. 
 
Uctění památky Václava Havla 
V pondělí 18. prosince 2017 se v 18:12 hodin u pomníku T. G. Masaryka v Podharti 
uskutečnila první vzpomínková akce na Václava Havla v našem městě, nazvaná „Krátké 
kalhoty pro Václava Havla“. 

Zúčastnila se jí asi stovka lidí, kteří u pomníku zapálili svíčky a zavzpomínali na 
našeho prvního porevolučního prezidenta, který již šest let není mezi námi, jeho odkaz 
a myšlenky jsou však stále aktuální. 
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Otevření zrekonstruovaného mostu Jana Palacha 
Krátce po osmé hodině ranní byla v úterý 5. prosince 2017 vyzvednuta jeřáby lávka, která se 
nacházela paralelně podél mostu Jana Palacha a po dobu jeho rekonstrukce sloužila chodcům 
jako provizorní přechod přes řeku Labe. Následně stavbaři lávku demontovali a převezli na 
jiné místo. Na opraveném mostě vyhradili koridor, který chodcům sloužil téměř týden. 

V pondělí 11. prosince 2017 pak byl most Jana Palacha definitivně otevřen pro 
veškerou dopravu.  
 
Úprava stanovišť kontejnerů na tříděný odpad 
Našemu městu se v roce 2017 podařilo získat příspěvek z  finančních prostředků 
Královéhradeckého kraje ve výši 130.000 Kč na projekt „Úprava stanovišť kontejnerů na 
tříděný odpad ve Dvoře Králové nad Labem“. 

Jak napovídá název projektu, získané prostředky byly určeny k tomu, aby mohly být 
zpevněny plochy na stanovištích, na kterých jsou umístěny velkokapacitní kontejnery na 
tříděný odpad. Dané úpravy, při nichž byly plochy vydlážděny zámkovou dlažbou, tak nejen 
zjednoduší manipulaci s kontejnery a usnadní obsluze při svozu odpadů jejich práci, ale 
povedou i k estetickému zlepšení prostředí stanovišť. 

Projekt, který byl ve čtvrtek 28. prosince 2017 ukončen, se týkal úpravy stanovišť 
v ulicích Raisova, Spojených národů, Odbojářů, 28. října, Riegrova, Klazarova, Čechova, 
Macharova, Roháčova, Fibichova, stanoviště na křižovatce ulic Libušina a Čechova, v oblasti 
Žižkova a v Žirči. 
Zdroj informací: Odbor životního prostředí MěÚ Dvůr Králové nad Labem 
 
Společenská kronika 
Noví občánci města 
V měsíci prosinci 2017 se v našem městě narodilo sedmnáct nových občánků – devět holčiček 
a osm chlapců. 
Zemřelí 
Ve Dvoře Králové nad Labem zemřelo v tomto měsíci devatenáct osob – z tohoto počtu bylo 
devět královédvorských občanů (pět žen a čtyři muži). 
Jubilea 
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili v prosinci s gratulací a s květinou čtyřicet 
jedna občanů při jejich životních jubileích. 
Sňatky 
V tomto období oslavily tři manželské páry stříbrnou, čtyři manželské páry zlatou a čtyři 
manželské páry svatbu diamantovou. 
Vítání občánků 
Na Staré radnici bylo v prosinci slavnostně přivítáno osm novorozených občánků našeho 
města, čtyři holčičky a čtyři chlapci. 
Zdroj informací: městská matrika, evidence obyvatel a Komise pro občanské záležitosti 
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František Vyskočil oslavil své 100. narozeniny 
V  pátek 15. prosince 2017 oslavil v našem městě, ve společnosti svých nejbližších, přátel 
a také zaměstnanců Domova důchodců v Roháčově ulici, kde pobývá, své 100. narozeniny 
pan František Vyskočil. 

Popřát vše nejlepší a především hodně zdraví mu přišel také starosta města Jan Jarolím 
a členka Komise pro občanské záležitosti, dále zástupci Krajského úřadu Hradec Králové 
a Okresní správy sociálního zabezpečení z Trutnova. 

Gratulaci k významnému jubileu mu zaslala také ministryně práce a sociálních věcí 
Michaela Marksová. 
Zdroj informací: Komise pro občanské záležitosti  

 

Městská policie Dvůr Králové nad Labem 
Statistika vybraných zásahů městských strážníků 

Strážníci Městské policie Dvůr Králové nad Labem řešili během měsíce prosince celkem 
67 přestupků. 
 

Druh zásahu prosinec 2017 
 BESIP přestupky 23 
 Dopravní nehoda 2 
 Trestný čin 2 
 Veřejný pořádek (přestupek)  5 
 Součinnost s PČR, MěÚ,... 2 
 Občanské soužití (přestupek) 2 
 Majetek (přestupek) 8 
 Ztráty a nálezy 2 
 Prevence (opatření a úkony) 8 
 Doručení písemnosti 5 
 Odchyt zvířete (opatření) 5 
 Pomoc v nouzi 1 
 Pokuty v blokovém řízení 11 
 Na místě nezaplacených blokových pokut 2 
 Předáno Policii ČR 4 
 Předáno na správní odbor MěÚ 1 

Moderní technologie prosinec 2017  
 BESIP – MKDS (předáno na ODP) 34 
 BESIP – úsekové měření rychlosti 
(předáno na ODP) 2 071 

Zdroj: informace Městské policie Dvůr Králové nad Labem 

  

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=717432&x=250&y=250&hash=3bf529b2ae86b5be89e79202ff695b73&ratio=1
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Městské vodovody a kanalizace 
Dvůr Králové nad Labem 
Odstávky vodovodního řadu z důvodu havárie 

V pátek 1. prosince 2017 byla provedena oprava vodovodního řadu v ulici Karolíny Světlé. 
Z těchto důvodů došlo i k odstávce vody v části ulice R. A. Dvorského, která trvala od 11:30 
do 13:30 hodin. 
Zdroj: informace MěVaK Dvůr Králové nad Labem 

 

Pečovatelská služba Města Dvůr 
Králové nad Labem 

Královédvorská ZUŠ potěšila obyvatele Domu s pečovatelskou 
službou ve Strži 
Příjemné odpoledne prožili obyvatelé Domu s pečovatelskou službou ve Strži (v ulici 
E. Krásnohorské) díky předvánočnímu koncertu žáků a učitelů královédvorské ZUŠ. Jejich 
vystoupení se v DPS uskutečnilo ve středu 6. prosince od 13:30 hodin.  
 
Slavnostní otevření nově zrekonstruované společenské místnosti 
V Domě s pečovatelskou službou Sadová se předvánoční setkání seniorů konalo ve 13:30 
hodin ve čtvrtek 14. prosince 2017. 

A setkání to bylo o to slavnostnější, neboť se uskutečnilo v nově zrekonstruované 
společenské místnosti, ze které se stal moderní multimediální prostor, ve kterém bude 
docházet nejen k setkávání, ale i ke vzdělávání seniorů. 

Rekonstrukci inicioval v létě roku 2016 dar soukromé osoby ve výši téměř 
300 tisíc Kč. Město, jako zřizovatel, pak myšlenku rekonstrukce nejen podpořilo, ale na její 
realizaci schválilo i finanční částku z městského rozpočtu ve výši 1 milion Kč. 

Původní společenská místnost byla postavena v roce 1983 v akci „Z“ a i když byla po 
celou dobu snaha udržovat ji v dobrém stavu, již zdaleka neodpovídala moderním 
požadavkům. 

Na konci září 2017 byla rekonstrukce zahájena. Došlo při ní ke změně prostorové 
dispozice, k vybudování nového podhledu místnosti s novou vzduchotechnikou a moderním 
osvětlením, které seniorům zlepšilo možnosti využívání tohoto prostoru, upravena byla 
elektroinstalace, aby zde bylo možné nainstalovat moderní přístroje a další zařízení, 
v místnosti je i nová vinylová podlaha.  

Součástí bylo také vybudování nové kuchyňky s vybavením a bezbariérového 
sociálního zařízení.  

Úpravy, které provedla královédvorská společnost Stavhaus, s. r. o., trvaly do konce 
měsíce listopadu 2017, náklady činily 1,29 milionu Kč včetně DPH. DPS si prostor vybavila 
mobiliářem, interaktivní tabulí s projektorem a čtyřmi počítači. 

Město začalo současně na pozemku domu s pečovatelskou službou budovat také 
parkovací místa pro zdejší klienty, protože automobil k vlastní dopravě v současné době 
využívá stále více seniorů.  Parkoviště by mělo být dokončeno v průběhu roku 2018. 

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=711725&x=250&y=250&hash=dbb58658e85cf9c59bd07bd797c2215b&ratio=1
http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=718367&x=250&y=250&hash=4a29f96393038f66bbc547243e572cc6&ratio=1
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Slavnostního otevření modernizovaného společenského a vzdělávacího centra se vedle 
seniorů zúčastnilo vedení DPS, pečovatelky, starosta a zástupci z vybraných odborů města 
i řada hostů. Pro seniory bylo připraveno také taneční odpoledne s živou hudbou. 
Zdroj informací: DPS a Město Dvůr Králové nad Labem 

 

KULTURA VE MĚSTĚ 

Městské kulturní zařízení Hankův dům 
Věneček I 
V sobotu 2. prosince 2017 se od 19:00 hodin sešli v sále Hankova domu 

účastníci „tanečních“ a jejich rodinní příslušníci a přátelé na slavnostním zakončení první 
skupiny tanečních kurzů pro mládež.  

Vstupné pro návštěvníky této slavnostní akce činilo 60 a 100 Kč. 
 
Kamil Střihavka & THE LEADERS ACOUSTIC BAND 
Koncert Kamila Střihavky & THE LEADERS ACOUSTIC BAND, který se měl konat 
v  listopadu 2017 a byl odložen, se v  náhradním termínu uskutečnil v Hankově domě v úterý 
5. prosince 2017 od 19:00 hodin. 

Vstupné bylo 350 Kč, vstupenky, zakoupené na původní termín konání koncertu, 
zůstaly v platnosti i pro nový termín. Výtěžek z tohoto benefičního koncertu byl určen pro 
Farní charitu Dvůr Králové nad Labem.  
 
Cena za něžnost 
V podání Jany Janěkové, Jitky Čvančarové, Alexeje Pyška a dalších herců Studia Bouře Praha 
se divákům v sále Hankova domu, v pátek 6. prosince 2017 od 19:00 hodin, představila 
divadelní hra v předplatném „Cena za něžnost“. 

Hra, která během zhruba třicetiletého časového úseku zachycuje proměnu vztahu 
autoritativní výstřední matky a dcery, snažící se vymanit z matčina područí, byla napsána 
podle oscarového filmu. Vstupné 320 a 340 Kč. 
 
Věneček II 
V sobotu 9. prosince 2017 od 19:00 hodin se v sále Hankova domu „rozloučili s tanečními“ 
účastníci druhé skupiny tanečních kurzů pro mládež. Vstupné 60 a 100 Kč. 
 
Swingové Vánoce 
Galakoncert plný vánočních evergreenů zlaté swingové éry v podání zpěvačky Dashy, 
swingového zpěváka Jana Smigmatora, saxofonistky Markéty Smejkalové a Big Bandu Felixe 
Slováčka si v sále Hankova domu vychutnali návštěvníci v pondělí 11. prosince 2017 od 
19:00 hodin. Vstupné 450, 470 a 490 Kč. 
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Zatoulaná v moři 
Netradiční vánoční taneční show královédvorské skupiny Angeles Dance Group se v sále 
Hankova domu uskutečnilo ve středu 13. prosince od 8:30, 10:30 a od 17:00 hodin.  

Dopolední vstupné pro školy a mateřské školy činilo pro děti a studenty 45 Kč. 
Odpolední vstupné 45 Kč děti, 70 Kč studenti a důchodci a 110 Kč dospělí.  
 
„Královédvorské Vánoce“ 
V pátek 15. prosince 2017 se od 10:00 do 17:00 hodin Hankův dům a Hankovo náměstí 
proměnily ve vánoční trhy a „vánoční koncertní pódium“. 

Návštěvníci zde mohli nakoupit vánoční ozdoby, dřevěné a kožené výrobky, keramiku 
perníky, šustí, sklo, květinové vánoční vazby, ručně vyráběné šperky, skleněné figurky 
a korále, dřevěné a textilní hračky, obrázky, malované kamínky, zhlédnout ukázky řemesel 
jako bylo foukání a malování skla, pletení ošatek, dřevořezba, výroba korálků a skleněných 
zvířátek, ale i načerpat „předvánoční náladu“. 

O tu se postaralo vystoupení řady skupin a souborů. V 10:00 a v 11:30 hodin: Carpe 
Diem – pěvecký sbor ZUŠ R. A. Dvorského; v 10:30, ve 14:00 a v 15:30 hodin: Vánoční 
duety – vánoční koledy a melodie, písničky pro děti, které zpívali Helena Hamplová a Zbyněk 
Drda. V 11:00, ve 13:00 a v 15:00 hodin: „ZHOR – vánoční tradice, zvyky, zpěvy a tance 
folklorního souboru ZUŠ Trutnov. Ve 12:30 a v 16:30 hodin: Vítěznáček – dětský sbor 
z Vítězné; ve 14:30 a v 16:00 hodin: „Andělé ze zapomenuté skříňky“ – poetické představení 
divadla Žlutý kopec z Prahy, ve kterém andělé dětem prozradili, co jsou „pravé Vánoce“. 
Během celého dne vystupoval ve foyeru flétnový soubor ZUŠ Jaroměř MUSICA PER 
LEGNI. Vstupné děti zdarma, dospělí 20 Kč.  
 
Vánoční koncert pěveckého sboru Záboj 
I když počasí letošních vánočních svátků připomínalo již tradičně spíše podzim nebo brzké 
jaro, Vánoční koncert pěveckého sboru Záboj, který se uskutečnil v úterý 26. prosince 2017 
od 17:00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele, přesto posluchačům navodil tu pravou vánoční 
atmosféru. Zpěváci sboru, pod vedením sbormistra Víta Mišoně, přednesli posluchačům písně 
z různých období, vstupné bylo dobrovolné. 
Zdroj informací: programy Městského kulturního zařízení Hankův dům 

 

Městské muzeum 
„Ze života loutek“ 

Od pátku 1. prosince 2017 mohli návštěvníci ve výstavním sále Špýcharu obdivovat výstavu, 
nazvanou „Ze života loutek“.  

Expozice, která malým návštěvníkům umožnila prohlédnout si zblízka řadu jejich 
hereckých hrdinů a dospělé návštěvníky na chvíli přenesla do doby jejich dětství, představila 
nejen rodinná loutková divadla, ale i loutky kočovných loutkařů, loutky královédvorského 
spolku i unikátní Suchardovy loutky. Na výstavě bylo také možné zhlédnout celé divadelní 
scény, makety, kulisy, plakáty, tiskoviny a další zajímavosti z oblasti loutkářství. 
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Vernisáž výstavy se uskutečnila ve čtvrtek 30. listopadu 2017 od 17:00 hodin, její 
součástí bylo i vystoupení loutkového divadla Zvoneček. 

Výstava potrvá do neděle 14. ledna 2018, vstupné 40 Kč a 20 Kč snížené vstupné. 
 
Vánoční dílna 
Prohlédnout si ukázky malování vánočních ozdob, vyrobit si originální vánoční dekoraci pod 
vedením zkušených lektorek, nakoupit si vánoční ozdoby, nebo jen získat inspiraci a prožít 
v příjemném prostředí předvánoční atmosféru, to vše čekalo od 8:00 do 12:00 hodin nebo od 
13:00 do 16:00 hodin ve středu 6. a ve čtvrtek 7. prosince 2017 návštěvníky přednáškového 
sálu Špýcharu. Vstupné 30 Kč. 
 
Rodiče jako spojenci školy 
Přednáška PhDr. Davida Čápa, PhD., z katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity 
Karlovy, na téma „Rodiče jako spojenci školy aneb Jak na komunikaci rodičů a školy“, čekala 
nejen na rodiče, ale i další rodinné příslušníky a pedagogické pracovníky v přednáškovém 
sále Špýcharu v pondělí 11. prosince 2017 od 16:00 hodin.  

Přednášku pořádalo město Dvůr Králové nad Labem v rámci projektu „Města 
vzdělávání“, vstupné bylo zdarma.  
 
Ohrožená semínka 
Netradiční dokumentární film „Ohrožená semínka“ seznámil ve čtvrtek 14. prosince od 
18:00 hodin v přednáškovém sále Špýcharu s – pro většinu obyvatel málo známou 
skutečností, že na ostrově Špicberky, kousek za polárním kruhem, je vybudována betonová 
stavba připomínající atomový kryt. A právě v ní se skrývá jedna z několika semenných bank, 
ve které jsou uloženy tisíce rostlinných semen z celého světa, které tu jsou tak střeženy před 
možnými globálními krizemi, které by naší zemi mohly v budoucnosti postihnout.  

Film USA byl natočen v roce 2016, vstupné zdarma. 
 
Koncert Jamese Harriese 
Tradiční předvánoční koncert Jamese Harriese zaplnil v sobotu 16. prosince 2017 od 
19:00 hodin přednáškový sál Špýcharu. Posluchače potěšil i čerstvým LP Live in Bratislava, 
které vzniklo díky náhodnému setkání s Ižďo Iždinským.  

Vstupenky bylo možné již od 1. prosince zakoupit ve videopůjčovně v ulici Palackého. 
 
Jak čerti čerta ženili 
Čekání na Ježíška zpříjemnilo dětem loutkové představení divadélka Zvoneček, které 
v přednáškovém sále Špýcharu mohly navštívit v neděli 17. prosince 2017 od 16:00 hodin.  
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Navštívit muzeum mohli návštěvníci také o vánočních svátcích 
Letošní „vánoční počasí“ bylo velmi proměnlivé. Tím spíše mohli malí i velcí návštěvníci 
prožít „vánoční čas“ v příjemném prostředí královédvorského muzea prohlídkou zajímavých 
expozic i výstavy.  

Otevřeno bylo v sobotu 23., v pondělí 25., v úterý 26. a v sobotu 30. prosince, a to od 
13:00 do 17:00 hodin a od středy 27. do pátku 29. prosince od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 
16:00 hodin. 
Zdroj informací: Městské muzeum Dvůr Králové nad Labem 

 

Městská knihovna Slavoj 
Ve středu 13. prosince byla knihovna uzavřena z důvodu plánované 
odstávky elektřiny, od neděle 24. do neděle 31. prosince pak byla 
uzavřena z důvodu vánočních prázdnin. 

 
Mandaly jako vitrážová malba na skle 
Mandala znamená kruh nebo magický kruh. Toto slovo pochází z východu, samotná mandala 
se ale vyskytuje ve všech dobách, kulturách i náboženstvích a mandaly jsou staré jako lidstvo 
samo, což dokazuje i fakt, že nejstarší obrazce tohoto druhu se vyskytují již v paleolitu. 
Mandaly se dají najít v půdorysech staveb ve starém Egyptě, v Babyloně a na Jávě, 
v moderních dějinách je mandala například půdorysem nejvyšší budovy světa v Dubaji. 

Pro tvoření mandal lze použít mandalové předlohy, ale lze také tvořit mandaly vlastní. 
Jednou z možností je tvorba od ruky, technikou automatické kresby, další možností je tvoření 
mandal podle návodů. K tvorbě se mohou použít různé pomůcky – kružítko, pravítko nebo 
šablona. Různý bývá také materiál pro tvorbu mandal – mohou se sypat, kreslit, skládat 
z přírodních materiálů nebo tvořit z korálků, obarveného písku, rýžové mouky či jiného 
sypkého materiálu. Mohou být ale i malovány na skle.  

A právě tento druh mandal si mohli zájemci prohlédnout v literární čajovně v přízemí 
knihovny v průběhu měsíce prosince. Prodejní výstava Michaely Konečné tak návštěvníkům 
nabídla i možnost pořízení velmi netradičního vánočního dárku. 
 
Vzpomínky, které nestárnou 
Další netradiční vánoční dárek si zájemci mohli zakoupit na výstavě královédvorského rodáka 
Matyáše Beránka. Ten se velkou část svého života zajímá o kulturu a život indiánů v Severní 
Americe. Po svém návratu z USA se začal věnovat malbě, svoji tvorbu pak zaměřil na 
indiánské portréty. Z těch si návštěvníci knihovny mohli vybrat svůj dárek v prostorách 
knihovny od pátku 1. prosince 2017. 
  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Paleolit
https://cs.wikipedia.org/wiki/Barevn%C3%BD_p%C3%ADsek
https://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%BD%C5%BEe
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mouka
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Den pro dětskou knihu 
Do třetice nabídla knihovna možnost získat pěkný vánoční dárek v sobotu 2. prosince 2017 od 
9:00 do 11:30 a od 13:00 do 17:00 hodin. Již tradičně tak bylo možné zakoupit dětské knihy 
za snížené ceny, nachystány byly také výtvarné dílny s možností výroby malých vánočních 
dárků. Tím však nabídka knihovny nekončila.   

Návštěvníci si mohli ozdobit perníčky, připravena byla registrace nových čtenářů do 
knihovny zdarma, lovci perel měli k dispozici obchod, ve kterém mohli nakupovat pouze za 
moriony. Malí i velcí návštěvníci se mohli občerstvit v čajovně a připraveny byly i další 
aktivity. 

Loutkové divadlo Klíček pak potěšilo hlavně malé diváky loutkovou pohádkou Čert 
a Káča, kterou v sálku knihovny mohli zhlédnout od 10:00 a od 14:00 hodin. Vstupné 
zdarma.  
 
Když přijde zima do Sněhové Lhoty 
Pro děti od sedmi let byla v pátek 8. prosince 2017 od 13:30 hodin v sálku knihovny 
připravena další Pohádkoterapie. Tentokrát si vyslechly příběh dvou sněhuláků, kteří jako 
zázrakem ožijí a na Štědrý den zažijí spoustu dobrodružství a legrace. 
 
Buddhovo vysvobozující učení 
Mnoho zajímavého o buddhistických metodách a jejich použití v každodenním životě 
osvětlila účastníkům přednášky, v úterý 12. prosince od 19:00 do 21:00 hodin v sálku 
knihovny, učitelka tibetského buddhismu Veronika Černá. Vstupné 80 Kč a 60 Kč pro 
studenty.  
Zdroj informací: Městská knihovna Slavoj Dvůr Králové nad Labem 

 

ŠKOLSTVÍ 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
V pondělí 11. prosince 2018 se v dopoledních hodinách konala v přednáškovém sále 
Špýcharu královédvorského městského muzea pro pedagogy zdejších škol přednáška 
PhDr. Davida Čápa, PhD., z katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, na 
téma „Rodiče jako spojenci školy aneb Jak na komunikaci rodičů a školy“. 

V odpoledních hodinách se pak přednášky mohli zúčastnit rodiče a další zájemci. 
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Základní škola Schulzovy sady 
„Putování za Ježíškem“ 
Součástí akce „Putování za Ježíškem“, která se ve čtvrtek 28. prosince 2017 
uskutečnila v kostele Navštívení Panny Marie ve Vítězné-Kocléřově, 
a jejímiž pořadateli byly Lesy ČR, Římskokatolická farnost Dvůr Králové 

nad Labem a obec Vítězná, byla i dražba obrázků lesních zvířátek, které namalovaly děti 
z Královédvorska. 

Do malování se zapojily také děti ze ZŠ Schulzovy sady. Obrázky žáků 2. C a žáků 
navštěvujících školní klub byly vydraženy za nejvyšší cenu, celkem se za vydražené obrázky 
i ostatních dětí vybralo přes 2.200 Kč. Částka bude v lednu 2018 vložena do Tříkrálové sbírky 
a i ona tak přispěje k realizaci různých projektů v sociální oblasti. 

Vlastní dražbu doprovázelo také vystoupení Pěveckého sboru Vítěznáček, s jeho 
vánočními koledami, a tóny trubačů ze ZUŠ R. A. Dvorského.  

Překvapení čekalo také malé malíře ze ZŠ Schulzovy sady, které navštívil revírník 
Václav Lokvenc a pan farář Andrzej Deniziak, kteří jejich snahu ocenili pěknými cenami – 
knížkami o zvířatech, karetními hrami, pastelkami, ovocem a sladkostmi. 
 
„Sboráček“ rozdával vánoční náladu 
Dětský pěvecký sbor „Sboráček“, složený z dětí 1. stupně (celkem 42 dívek a chlapců), 
přispěl v prosinci k vytvoření vánoční atmosféry hned na několika akcích. 

Seniorům z Diakonie a z Domova důchodců žáci zatancovali, zahráli na flétnu 
a zazpívali pásmo vánočních písní a koled a každého z posluchačů také obdarovali přáníčkem. 

Ve čtvrtek 21. prosince je pak čekal vánoční koncert v kostele sv. Jana Křtitele. Asi 
hodinový program písní s vánoční tematikou děti připravily ve spolupráci s dětmi ze 
ZŠ speciální Diakonie ČCE, pracoviště ve Dvoře Králové nad Labem. Na koncertu se podílel 
také žesťový soubor PlechBand z královédvorské ZUŠ R. A. Dvorského.  
Zdroj informací: ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní škola Strž 
Mikulášská besídka 
Sportovní hala ve Strži byla ve čtvrtek 7. prosince 2017 od 17:00 hodin 
místem, kde ZŠ Strž pořádala Mikulášskou besídku. 

Pro děti bylo vstupné 10 Kč, pro dospělé 25 Kč. Nechyběla ani tombola, lístek do ní si 
zájemci mohli zakoupit za 10 Kč.  
Zdroj: informace ZŠ Strž Dvůr Králové nad Labem 
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Základní škola Podharť 
„Podharťské čertoviny aneb Kdo má pro strach 
uděláno“ 
Předškoláky i jejich rodiče pozvala škola v pátek 1. prosince 2017 nejen na 

prohlídku školy, ale i na s ní spojené zábavné odpoledne plné her, soutěží, hudby a tance, 
nechyběl ani Mikuláš. Průběžný začátek byl od 14:30 do 15:30 hodin. 
 
„Vánoční chemický turnaj“ 
V úterý 12. prosince 2017 se na Střední škole informatiky a služeb uskutečnil „Vánoční 
chemický turnaj“. 

ZŠ Podharť reprezentovali tři žáci devátého ročníku, kteří na několika stanovištích 
plnili úkoly z chemie, fyziky a biologie (bylo mezi nimi například poznávání semen a ořechů, 
chemické pokusy, sestavování chemických vzorců a zapisování chemických rovnic, sestavení 
fungujícího modelu větrného mlýnu atd.). Podařilo se jim uspět především v chemických 
pokusech, při sestavování chemických vzorců, zapisování chemických rovnic, úspěšně 
sestavili také fungující model větrného mlýnu. Nakonec tak obsadili vynikající druhé místo. 
 
Komunikovat v angličtině může být i zábavné 
V pondělí 18. prosince 2017 navštívil školu rodilý mluvčí Neil, který žáky 4.–9. tříd 
nenásilnou formou seznámil s historií, geografií a dalšími zajímavostmi Velké Británie, 
Severního Irska a Irska. Před setkáním děti obdržely anglické pracovní listy a prostřednictvím 
jejich zpracování se připravily na workshop s Neilem. Součástí workshopu byla také soutěž 
mezi žáky 4.–5. tříd, 6.–7. tříd a 8.–9. tříd. Děti se pobavily i při převlékání za známé 
osobnosti Britských ostrovů, nechybělo ani zpívání. 
Zdroj informací: ZŠ Podharť Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní škola 5. května 
Návštěva Mikuláše, čertů a andělů 

V úterý 5. prosince 2017 navštívil Mikuláš s čerty a anděly také ZŠ 5. května. 
Jejich návštěva patřila především žákům nižších ročníků, kde děti od andělů obdržely balíčky 
se sladkostmi. Těm, kteří ve škole zlobí, navíc přidali „nadílku“ také čerti. Všichni tak dětem 
připravili jistě nezapomenutelný zážitek.  
 
„Nešůrujte domeček, přijďte zdobit stromeček“ 
Již čtvrtý ročník akce pod názvem „Nešůrujte domeček, přijďte zdobit stromeček“ se 
v budově školy konal ve čtvrtek 7. prosince 2017 od 15:30 do 18:00 hodin. Na ní děti 
společně s rodiči vyráběly originální vánoční ozdoby na stromečky, zatímco v prvním 
poschodí se v té době konal trh s dětskými výrobky.  

Návštěvníci, které hned u vchodu přivítali „čerti“ z nejvyššího ročníku, si tak mohli 
nejen zakoupit něco na výzdobu vánočních stromků ve svých domácnostech, ale mohli 
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navštívit rovněž koutek s vánočním občerstvením nebo zhlédnout divadelní představení, které 
pro ně děti připravily.  
 
Plavecký výcvik žáků 2. a 3. tříd 
V úterý 12. prosince 2017 ukončili žáci 2. a 3. třídy v plaveckém bazénu v Hořicích povinný 
plavecký výcvik, díky kterému se všichni naučili plavat. Za odměnu pak získali nejen 
diplomy, ale také „mokrá vysvědčení“.  
Zdroj informací: ZŠ 5. května Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní škola R. A. Dvorského 
Rozsvícení „vánočních stromů“ 
Žáci a učitelé ZUŠ R. A. Dvorského se pravidelně každý rok účastní řady 
předvánočních a vánočních akcí. Bylo tomu tak i v letošním roce, kdy sbory 

královédvorské ZUŠ potěšily svým vystoupením návštěvníky, kteří se v sobotu 2. prosince 
2017 přišli podívat na rozsvícení vánočních stromů nejen v okrajových částech Dvora 
Králové nad Labem, ale i v Hřibojedech. 

V 15:00 hodin se tak uskutečnilo vystoupení žáků pod vedením Tomáše Valtery 
v Hřibojedech, v 16:30 hodin pod vedením Nikoly Šimkové v Žirči a pod vedením Vladimíry 
Matuškové se žáci ZUŠ představili od 17:00 hodin v Lipnici. Při rozsvícení vánočního stromu 
ve Starém Debrném pak, pod vedením Tomáše Valtery, žáci od 18:00 hodin vystoupili 
v neděli 3. prosince 2017. 
 
Adventní koncert  
Královédvorský kostel svatého Jana Křtitele byl místem „Adventního koncertu“, na kterém 
vystoupili žáci všech oborů, tzn. nejen hudebního a pěveckého, ale i oboru tanečního (kde se 
ve svém vystoupení představily nejmladší žákyně) a literárně-dramatického, jehož žáci 
přednesli básně Jana Skácela. Celé odpoledne také probíhala výstava prací výtvarného oboru. 

Slovem provázel Ladislav Peřina, začátek koncertu byl v 16:00 hodin (viz Adventní 
koncerty křesťanské církve v této části kroniky). 
 
Vystoupení v domech s pečovatelskou službou 
Každoročně, v předvánočním čase, se žáci a učitelé ZUŠ snaží svým vystoupením potěšit také 
obyvatele a hosty v domech s pečovatelskou službou a zpříjemnit jim tak přípravy na Vánoce. 

Letošní koncert se v DPS ve Strži uskutečnil ve středu 6. prosince od 13:30 hodin, 
v DPS v ulici Sadová se pak koncert konal ve čtvrtek 14. prosince 2017, také ve 13:30 hodin. 
Oba koncerty se, již tradičně, setkaly s příznivým ohlasem posluchačů. 
 
Vánoční koncert v Kocbeřích 
Žáci a učitelé dechového oddělení královédvorské ZUŠ svým vystoupením potěšili také 
posluchače na „Vánočním koncertě“ v Kocbeřích. Koncert se konal v kapli sv. Floriana v 
pátek 8. prosince 2017 od 16:00 hodin.  
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Prosincový koncert 
„Prosincový koncert“ – další z pravidelných veřejných koncertů – se uskutečnil ve čtvrtek 
14. prosince 2017 od 18:00 hodin, tentokrát v sále školy. Vystoupili na něm žáci hudebního 
oboru. 
 
„Královédvorské Vánoce“ 
Základní umělecká škola R. A. Dvorského se zúčastnila rovněž akce, kterou pod názvem 
„Královédvorské Vánoce“, pořádalo v pátek 15. prosince královédvorské městské zařízení 
Hankův dům.  

Pěvecký sbor Carpe Diem, pod vedením Jany Machkové, navodil svými písněmi 
předvánoční náladu v sále Hankova domu na tradičních vánočních trzích nejen návštěvníkům, 
ale také prodejcům a ostatním účastníkům (blíže viz Městské kulturní zařízení Hankův dům). 
 
Cirkus svět 
V sále školy mohli návštěvníci až do pátku 15. prosince 2017 navštívit výstavu Stanislava 
Škody „Cirkus svět“. Její zahájení se uskutečnilo ve středu 15. listopadu 2017. 
 
Koncert v Choustníkově Hradišti 
Další z vánočních koncertů se pak konal v kostele Povýšení svatého kříže v Choustníkově 
Hradišti, a to v sobotu 16. prosince 2017 od 16:00 hodin.  

Zazněla na něm nejen sólová vystoupení (zpěv, trubka, housle, varhany atd.), ale 
vystoupil rovněž akordeonový a kytarový soubor a žáci literárně dramatického oboru na něm 
za kytarového doprovodu přednesli básně Jana Skácela. Slovem provázel Ladislav Peřina.  
 
„Od kapičky k potůčku“ 
Vedle velkého počtu koncertů uspořádala škola také výstavu žákovských prací výtvarného 
oboru Ivany Černé a Jiřího Holana s názvem „Od kapičky k potůčku“. 

Na vernisáži v úterý 19. prosince 2017 vystoupili v 17:00 hodin žáci hudebního oboru, 
výstava v galerii Otto Gutfreunda potrvá do úterý 16. ledna 2018. 
Zdroj informací: výtahy z programů ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem 

 

STŘEDNÍ ŠKOLY 

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 
Gymnázium získalo šestimilionový grant 
Královédvorskému gymnáziu se podařilo získat grant z prostředků Operačního 
programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“, a to 6,1 milionů Kč. 

Získané prostředky budou použity na rekonstrukci fyzikální laboratoře, která tak bude 
vybavena novým laboratorním nábytkem a sadami pomůcek na demonstraci a samostatnou 
badatelskou činnost žáků i pro jejich přípravu na „Fyzikální olympiádu“ a „Středoškolskou 
odbornou činnost“. Zrekonstruovány budou také odborné učebny chemie, biologie a fyziky, 
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ve kterých budou provedeny drobné stavební úpravy, a které budou vybaveny novým 
nábytkem a moderní didaktickou technikou. Během trvání grantu se uskuteční také řada 
zajímavých exkurzí, zaměřených na poznávání techniky, přírody a ekologických problémů. 

Druhou částí tohoto grantového projektu budou aktivity zaměřené na rozvoj čtenářské 
a matematické gramotnosti. Žáky tak čekají jak zajímavé exkurze spojené s návštěvou muzeí, 
památníků a divadelních představení, tak tvůrčí dílny zaměřené na rozvoj čtenářských nebo 
matematických dovedností.  
Zdroj: informace Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Dům dětí a mládeže Jednička 
Čertovská noc  
Z pátka 1. na sobotu 2. prosince se v „Jedničce“ konala tradiční čertovská 
„přespávačka“. V 17:00 hodin se sešlo 24 dětí, které vedle programu čekala 
také nadílka. Hrály se seznamovací a čertovské hry, děti si mohly vyrobit 

andílka nebo Mikuláše, připravena byla i čertovská stezka, na které měly za úkol jít podél 
loučí, které je dovedly až do podzemního pekla. I když některé měly trochu strach, nakonec 
peklo a čerty navštívily všechny. Další louče pak děti dovedly k andělovi a Mikulášovi, kteří 
pro ně měli připravenu nadílku, museli jim ale nejdříve zazpívat nějakou písničku.  

Na závěr se Mikuláš, anděl i oba čerti přišli rozloučit a děti už čekalo pouze 
přenocování v „Jedničce“, druhý den společná snídaně a návrat domů.  
 
Čertovská nadílka  
V pondělí 4. a v úterý 5. prosince 2017 se pracovníci DDM Jednička vydali v převlečení za 
čerta, Mikuláše a anděla do vybraných mateřských škol a jedné školy základní, aby zde 
obdarovali děti nadílkou, kterou jim připravily jejich paní učitelky. Celkem tak obdarovali 
144 dětí, které jim na oplátku zazpívaly různé písně a vánoční koledy. 
Zdroj: z příspěvku L. Pospíšilové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka 
 
Animagie II. 
Také měsíc prosinec byl ve znamení Animagie. V sobotu 9. a v neděli 10. prosince odjelo 
čtrnáct dětí mikrobusem do Prahy, kde na ně v Muzeu Karla Zemana čekala objevovací hra 
„Vynález zkázy“. Po zdolání záludných otázek se děti dostaly až k truhle s pokladem a mohly 
si tak mezi sebe rozdělit dárky.  

Další program pro ně připravila Aeroškola. Děti byly rozděleny do dvou skupin 
a každý tým si vytvořil film podle vlastní fantazie. Tento materiál si pak děti přivezly zpět do 
DDM Jednička, kde se z nich na chvíli stali dabéři. Děti tak vymýšlely dialogy, nahrávaly je, 
stříhaly filmový materiál a hotové filmy nakonec předvedly rodičům.  
Zdroj: z příspěvku A. Huškové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka  
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Adventní dílny pro školy 
Měsíc prosinec se nesl v duchu adventních dílen. Ve středu 6. prosince se jich zúčastnilo třicet 
děti ze ZŠ Kocbeře, v úterý 12. prosince dvacet dva žáků sedmé třídy ze ZŠ Podharť, ve 
čtvrtek 14. prosince osmnáct dětí z 1. třídy ZŠ Schulzovy sady.  

Děti vyráběly stáčené svíčky ze včelího vosku, papírové tašky á sob, vánoční přáníčka 
z tapetových proužků, andílky se šatičkami z igelitu, čaj (který si samy namíchaly z bylinek, 
sušeného ovoce a koření a na nějž si vytvořily i obal) a další dárky a vánoční dekorace.  
Zdroj: z příspěvku L. Pospíšilové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka 
 
Lesní abeceda 
Ve čtvrtek 14. prosince se ve 4. A ZŠ Schulzovy sady dvacet jedna dětí zúčastnilo první 
přednášky nového vzdělávacího programu „Lesní abeceda“. 

Prostřednictvím počítačové projekce, zaměřené na všechny funkce lesa, tento program 
přibližuje a srozumitelně vysvětluje názornými obrázky dětem I. stupně v čem spočívá 
význam lesa pro člověka, ostatní živočichy, přírodu a krajinu. Nejsou to jen všeobecně známé 
věci, jako tvorba kyslíku, zadržování vody, zpevňování půdy, zdroj surovin a lesních plodin. 
Patří sem také funkce hlukového a prachového filtru a mnohé další.  

Děti měly možnost seznámit se i s některými zajímavostmi, např. vertikálním lesem 
italského architekta nebo se zpevňujícím haťováním svahů.  
Zdroj: z příspěvku V. Jiřičky z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka 

 

Junák – český skaut, středisko Zvičina 
Dvůr Králové nad Labem, z. s. 
„Mikulášská skautská besídka“  
Neděle 3. prosince 2017 patřila v aule královédvorského gymnázia nejen 
všem skautům, ale také jejich rodičům, příbuzným a příznivcům. Ti 

všichni si zde od 13:30 hodin užili Mikulášskou skautskou besídku. 
 
Betlémské světlo 
V sobotu 16. prosince 2017 se při příležitosti převzetí Betlémského světla konala ve Vídni 
ekumenická bohoslužba. Pro světlo se z Brna vydali skauti, kteří je dopravili do České 
republiky a v neděli 17. prosince 2017 bylo pak světlo rozvezeno vlaky po celé naší vlasti.  

Královédvorští skauti a skautky Betlémské světlo v neděli 17. prosince 2017 (tzn. třetí 
adventní neděli) převzali ve 14:00 hodin na zdejším vlakovém nádraží. Zájemci ze široké 
veřejnosti si pak od 14:15 hodin mohli světlo odnést do svých domovů z katolického kostela 
sv. Jana Křtitele a v následujících dnech také z kostela husitského a evangelického. 

Tradice spojené s Betlémským světlem jsou po celém světě rozdílné. V Čechách se 
většinou drží tradice udržení Betlémského světla do Štědrého večera – světlo by mělo svítit za 
oknem každého domu tak, aby ukazovalo pocestným, že dům je pro ně otevřen. 
Zdroj informací: Junák – český skaut, středisko Zvičina Dvůr Králové nad Labem, z. s.   

http://zvicina.skauting.cz/
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„O Pohár přístavů 2017“ 
Ke konci roku 2017 byly oznámeny také výsledky celostátního seriálu vodáckých závodů 
„O  Pohár přístavů 2017“. V nich se královédvorský 2. oddíl vodácký umístil 
v celorepublikové konkurenci čtyřiceti posádek na 8. až 9. místě. 
Zdroj: článek v Novinách královédvorské radnice č. 1/2018 a informace Junák – český skaut, středisko 

Zvičina Dvůr Králové nad Labem, z. s.  

 

ZPRÁVY ZE SPORTU 

Kuželky Dvůr Králové nad Labem 
Memoriál Jaroslava Dědka 
Od pondělí 4. do pondělí 18. prosince 2017 se v kuželně ve Dvoře Králové nad Labem konal 
4. ročník kuželkářské soutěže „Memoriál Jaroslava Dědka“, startovné pro každého hráče 
činilo sto korun. Soutěžilo se v kategorii registrovaní a neregistrovaní, v každé kategorii byli 
tři nejlepší hráči odměněni věcnými cenami. Odměnu získala také nejlepší soutěžící žena. 
Zdroj: informace TJ Dvůr Králové nad Labem 

 

ZOO DVŮR KRÁLOVÉ 

„Vánoční dílny v zoo“ 
První adventní víkend (v sobotu 2. a v neděli 3. prosince 2017) čekaly 
návštěvníky od 9:00 do 17:00 hodin „Vánoční dílny v zoo“. Pravou 
vánoční atmosféru jim navodili řemeslníci a umělci, kterých se v zoo 
sešly desítky a kteří přímo před zraky návštěvníků vyráběli vánoční 

dekorace, svíčky, perníčky, šperky a dokonce se věnovali také africké vánoční tvorbě. Většina 
trhovců ale měla ve svých stáncích připraveny i dílny. Návštěvníci si tak zdarma, nebo za 
drobný poplatek, mohli vyrobit letované a bižuterní šperky, vyrýt obrázek na sklo, 
vymodelovat keramiku, vyzkoušet si malování voskem, malování dřevěných magnetů, 
drátkování, výrobu razítek, korálkování, zdobení perníčků a další zajímavé techniky. 
Nechyběly ani vánoční speciality. Vstupné pro děti od čtyř let a pro dospělé činilo 85 Kč. 
 
Zdobení vánočních stromků 
Děti ze základních a mateřských škol pak mohly se svými učiteli přijít od pondělí 4. do pátku 
22. prosince do předvánoční zoo a zúčastnit se zde zdobení stromků.  

Vítány byly ozdoby z přírodních a recyklovaných materiálů, nejlépe vlastnoruční 
výroby, zoo ale prosila malé umělce, aby děti nenosily ozdoby vyrobené z těstovin a tvrdého 
pečiva, které do zoo lákají ptáky a jiná zvířata. Odměnou za jejich tvůrčí činnost čekalo děti 
zvýhodněné vstupné ve výši 10 Kč, učitelé měli vstup zdarma. 

Stovky ozdobených stromečků pak vytvořily pro návštěvníky zoo nezapomenutelnou 
vánoční atmosféru. 
Zdroj informací: Safari Park Dvůr Králové nad Labem  

http://zvicina.skauting.cz/
http://zvicina.skauting.cz/
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DALŠÍ UDÁLOSTI VE MĚSTĚ A V JEHO OKOLÍ 

Domov důchodců Roháčova, Dvůr Králové nad Labem 
„Ježíškova vnoučata“ v královédvorském Domově důchodců 
Projekt Ježíškova vnoučata vznikl na podzim roku 2016 v Českém rozhlase v Jihlavě. 
Novinářka Olga Štrejbarová si při jednom svém natáčení uvědomila, že až třetina obyvatel 
domovů pro seniory jsou opuštění lidé, kteří vánoční dárek nedostali mnohdy několik let 
a období svátků je pro ně spíše než slavnostním a radostným časem, časem smutku a depresí 
z opuštěnosti.  

Vznikl tak nápad oslovit domovy pro seniory a další podobná státní nebo nestátní 
zařízení a tento projekt jim nabídnout.  

Pracovníci domovů v listopadu na stránky www.jeziskovavnoucata.cz vkládali přání 
svých klientů a posluchači Českého rozhlasu je podle svých možností plnili. Akce se setkala 
s velkým zájmem domovů, klientů i dárců, a proto pokračovala také v roce 2017. 

V projektu bylo zatím splněno téměř 14 000 přání nebo zážitků. Senioři si nejčastěji 
přáli oblečení, hygienické potřeby, zdravotní pomůcky a elektroniku. Mezi oblíbené zážitky 
patřila návštěva nějakého místa nebo účast na kulturní akci. Asi nejčastěji předávanými 
„drahými dárky“ byly invalidní vozíky – mechanické i elektrické. V projektu se jich rozdaly 
desítky, dále polohovací křesla a speciální zdravotní postele. Byla splněna ale i řada 
nezvyklých přání – let letadlem, jízda v závodním autě, let helikoptérou, návštěva zabijačky 
nebo letecké základy. 

Do projektu „Ježíškova vnoučata“ se v prosinci 2017 zapojil také královédvorský 
Domov důchodců v Roháčově ulici. Zaměstnanci oslovili „své“ obyvatele s otázkou, co by si 
přáli, nebo po čem touží. Získali tak od nich kolem padesáti nejrůznějších přání. Někdo si přál 
dort nebo zákusky, šišku uheráku, pivo či víno, jiní novou peněženku, karton cigaret, televizi, 
tablet, mobilní telefon atd. Objevila se ale i neobvyklá přání, jako například ještě jednou si 
zaplavat v bazénu, zkusit si řídit osobní automobil, podívat se do svého rodiště…  

Domov se následně domluvil s většinou dárců, kteří již dárky, které si obyvatelé přáli 
dostat, poslali nebo závazně přislíbili požadovaná přání uskutečnit. 

Podle vyjádření pracovníků Domova, byli všichni velice překvapeni tím, jak velký 
zájem vyplnit babičkám a dědečkům jejich přání, úplně cizí lidé z celé republiky projevili. 
Zdroj informací: Domov důchodců Roháčova, Dvůr Králové nad Labem a Český rozhlas 

 

Pěvecký sbor Záboj Dvůr Králové nad Labem 
Měsíc prosinec byl opravdu náročný 
Členové pěveckého sboru Záboj mají za sebou náročný měsíc. Během prosince vystoupili pod 
vedením sbormistra Víta Mišoně hned na několika koncertech.  

V předvánočním čase potěšili v sobotu 9. prosince 2017 své posluchače z Mostku 
koledami z celého světa.  

Další vystoupení sboru se uskutečnila v pondělí 18. prosince 2017 v Hajnici a ve 
středu 20. prosince 2017 v Žirči v Domově svatého Josefa.  

http://www.jeziskovavnoucata.cz/
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Následoval tradiční vánoční koncert v úterý 26. prosince 2017 od 17:00 hodin 
v kostele svatého Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem (vstupné dobrovolné) 
a posledním koncertem byl koncert v pátek 29. prosince 2017 v Horním Maršově.  
Zdroj informací: Pěvecký sbor Záboj Dvůr Králové nad Labem 

 

Adventní koncerty 
Křesťanské církve a Občanské sdružení Klíč uspořádaly v rámci 10. cyklu koncertů duchovní 
hudby v královédvorských kostelech od neděle 3. do neděle 17. prosince 2017 několik 
koncertů. Vstupné na ně bylo dobrovolné. 

Adventní koncerty zahájil koncert v kostele sv. Jana Křtitele první adventní neděli, 
a to 3. prosince 2017, kdy se zde od šestnácti hodin konal koncert ZUŠ R. A. Dvorského. 
Vystoupil na něm flétnový soubor Flauti Dolci i taneční a literárně dramatický obor. Slovem 
pořadem provázel Ladislav Peřina, nechyběla ani výstava výtvarných prací výtvarného oboru 
školy. Výtěžek z koncertu byl věnován Farní charitě Dvůr Králové nad Labem.  

Druhou adventní neděli, v neděli 10. prosince od 16:00 hodin, se ve Sboru 
Českobratrské církve evangelické konalo „Dostaveníčko v baroku“. Vystoupili na něm Rut 
Brodská (příčná flétna), Libuše Hladíková (hoboj) a David Urban (fagot).  

Zazněly skladby G. P. Telemanna, G. B. Pergolesiho, F. C. Belisiho a dalších. Výtěžek 
z koncertu byl věnován středisku Diakonie ČCE ve Dvoře Králové nad Labem. 

Třetí adventní neděli, v neděli 17. prosince od 16:00 hodin, zazněly ve Sboru Církve 
československé husitské „Adventní písně a koledy z celého světa“ v podání Komorního 
pěveckého sdružení Cantus Jaroměř. 
Zdroj: informace Římskokatolické církve, Českobratrské církve evangelické, Církve československé 

husitské a Občanského sdružení Klíč ve Dvoře Králové nad Labem 
 
Hooligan Sparrow 
Další z filmů o porušování lidských práv, promítaný v sále fary ČCE, ukázal těžký život 
lidskoprávní aktivistky Chaj-jen neboli Hooligan Sparrow (Rváč vrabčák), která v Číně bojuje 
za práva žen. Na sociálních sítích získala takovou popularitu, že by její zatčení vyvolalo 
nejspíše nežádoucí pozornost, přesto ona i její desetiletá dcera musí čelit drsné policejní 
šikaně. 

Snímek, promítaný v úterý 5. prosince od 19:00 hodin, byl přístupný až od 15 let, 
protože v něm byla přiblížena i bezvýchodná situace prostitutek v čínských nevěstincích 
a znásilňování školních dětí, které je v Číně častým jevem, a za jejichž práva a spravedlnost 
se Hooligan Sparrow snaží bojovat. 
Zdroj: informace ČCE Dvůr Králové nad Labem 
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Královédvorský chrámový sbor, z. s., Dvůr Králové nad 
Labem 
Adventní koncert v kostele sv. Jana Křtitele 
Královédvorský chrámový sbor, z. s., navodil posluchačům vánoční náladu v kostele sv. Jana 
Křtitele v sobotu 16. prosince 2017 v 17:00 hodin. Na programu byla Pastorální mše česká od 
J. E. Kypty a další skladby. Vstupné dobrovolné. 
Zdroj informací: Královédvorský chrámový sbor, z. s., Dvůr Králové nad Labem 
 
Tradiční vánoční koncert ve hřbitovní kapli 
Tradiční vánoční koncert se v našem městě konal také ve hřbitovní kapli, jeho součástí bylo 
rovněž slavnostní slovo kněze a živý betlém. Koncert se uskutečnil v neděli 24. prosince 2017 
ve 14:00 hodin, pro návštěvníky byla připravena horká medovina a teplý čaj. 

 

Domov sv. Josefa v Žirči 
Kalendář „Camino na kolečkách“ 
Milovníci netradičního cestování i podporovatelé charitativních akcí měli možnost 
zakoupit si kalendář „Camino na kolečkách“. Čtrnáct listů formátu A3 

dokumentuje na matné křídě cestu českých cestovatelů (včetně cestovatelů z našeho města) do 
španělského poutního města Santiago de Compostela.  

Část výtěžku z prodeje kalendáře bude použit na podporu Domova svatého 
Josefa v Žirči, zbylé prostředky budou využity pro další poutnické aktivity producenta 
stejnojmenného dokumentu, který je nyní promítán nejen v kinech, ale i v domovech 
a v zařízeních zdravotně hendikepovaných občanů. Cena kalendáře byla 190 Kč plus DPH, 
osobní odběr byl možný na několika místech v naší republice, nebo si zájemci mohli objednat 
jeho zaslání poštou. 
Zdroj informací: Domov sv. Josefa v Žirči 

 

Osadní výbor Žireč Dvůr Králové nad Labem 
Rozsvícení vánočního stromu 
V sobotu 2. prosince se od 16:30 hodin vydal od hasičské zbrojnice (pod vedením zkušeného 
ponocného) průvod, který se svými zvonečky, zvonky a svatojánskými lucerničkami zamířil 
na žirečské náměstí.  

Zde se pak v 16:45 hodin uskutečnilo rozsvícení vánočního stromu. Nechyběl 
doprovodný program a příjemnou předvánoční atmosféru navodily rovněž stánky 
s občerstvením. 
Zdroj informací: Osadní výbor Žireč Dvůr Králové nad Labem 
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Osadní výbor Lipnice Dvůr Králové nad Labem 
Vánoční strom se rozsvěcel také v Lipnici 
Již třetím rokem se počátkem měsíce prosince koná v Lipnici rozsvícení vánočního stromu, 
doplněné kulturním programem. 

V sobotu 2. prosince zahájilo celou akci, na zcela zaplněném prostranství u kapličky, 
vystoupení dětí z místní mateřské školy Lipnička. Po nich zazněly koledy a vánoční písně na 
zobcové flétny, trubky, klarinet a pozoun v podání lipnických dětí, které navštěvují 
ZUŠ R. A. Dvorského. Za doprovodu kláves děti rovněž zazpívaly. 

Velkým překvapením pak bylo vystoupení třicetičlenného pěveckého sboru lipnických 
dívek a žen, který pro tuto příležitost založila a na klávesy doprovodila Vladimíra Matušková. 
Pod taktovkou Nikoly Šimkové „Lipnické ženy (LI – ŽE)“ zazpívaly vánoční písně. 

Nechybělo cukroví, vánoční čaj, svařené víno a další dobroty. 
Zdroj informací: MŠ Lipnička Dvůr Králové nad Labem 

 

Změny v budově České spořitelny 
Ke konci roku 2017 byly v přízemí budovy České spořitelny zahájeny stavební práce, kterým 
předcházelo vystěhování původních nájemníků – Trafiky pana Cermana a obchodu Agiss 
móda. 

Do nově zrekonstruovaných prostor by se ze stávajících prostor v prvním patře měla 
přesunout královédvorská pobočka České spořitelny. Díky tomuto přesunu budou prostory 
snadněji přístupné i osobám s omezenou pohyblivostí nebo jinými zdravotními potížemi. 

V nových prostorech by měla být vytvořena také samoobslužná zóna, která bude 
přístupná dvacet čtyři hodin denně a klienti v ní naleznou nejen bankomat pro výběry 
a vklady v hotovosti, ale také platbomat. 
Zdroj informací: Česká spořitelna, pobočka Dvůr Králové nad Labem 

 

POČASÍ V NAŠEM MĚSTĚ 

Počasí v měsíci prosinci 
Počasí v měsíci prosinci bylo velice proměnlivé. O Štědrém dnu, který by se svojí sněhovou 
nadílkou měl připomínat tradiční „Ladovskou zimu“, se teploty pohybovaly od +4,7 °C do 
+6,1 °C. Štědrý den jsme tak prožili „na suchu“. „Sněhová nadílka“ nás ale během měsíce 
prosince potěšila hned několikrát – i když ne právě o vánočních svátcích. 

Nejnižší minimální teplota pak byla naměřena v pondělí 18. prosince (-9,6 °C), 
nejnižší maximální teplota o den později – v úterý 19. prosince (-4,2 °C). 

Nejvyšší minimální teplota dosáhla, jak již bylo uvedeno, hodnoty +4,7 °C, a to na 
Štědrý den v neděli 24. prosince 2017, kdy byla naměřena také nejvyšší maximální teplota 
+6,1 °C. 
Zdroj informací: meteostanice Gymnázia Dvůr Králové nad Labem 
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TEPLOTY V PROSINCI 2017 
DATUM Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota 

1.12.17           - 4,4 °C           - 2,3 °C           - 0,7 °C 

2.12.17           - 5,4 °C           - 2,4 °C           + 0,4 °C 

3.12.17           - 3,1 °C           - 1,7 °C           + 1,4 °C 

4.12.17           - 3,4 °C           - 1,4 °C           + 0,3 °C 

5.12.17           - 0,7 °C           + 1,2 °C           + 3,4 °C 

6.12.17           + 1,8 °C           + 2,2 °C           + 2,4 °C 

7.12.17           - 4,3 °C           + 0,4 °C           + 4,2 °C 

8.12.17           - 4,3 °C           + 0,4 °C           + 3,1 °C 

9.12.17           - 2,9 °C           - 1,7 °C           - 0,1 °C 

10.12.17           - 3,7 °C           - 2,3 °C           - 0,4 °C 

11.12.17           - 1,4 °C           + 1,5 °C           + 4,6 °C 

12.12.17           + 0,2 °C           + 2,5 °C           + 5,4 °C 

13.12.17           - 1,8 °C           - 0,3 °C           + 2,2 °C 

14.12.17           - 1,6 °C           + 1,1 °C           + 3,2 °C 

15.12.17           - 1,6 °C           - 0,2 °C           + 1,7 °C 

16.12.17           - 1,6 °C           - 0,4 °C           + 1,0 °C 

17.12.17           - 5,5 °C           - 1,7 °C           - 0,1 °C 

18.12.17           - 9,6 °C           - 6,1 °C           - 0,6 °C 

19.12.17           - 8,6 °C           - 5,8 °C           - 4,2 °C 

20.12.17           - 5,4 °C           - 3,4 °C           - 1,4 °C 

21.12.17           - 3,0 °C           - 1,7 °C           - 0,7 °C 

22.12.17           - 2,6 °C           - 0,2 °C           + 2,1 °C 

23.12.17           + 0,7 °C           + 2,7 °C           + 5,5 °C 

24.12.17           + 4,7 °C           + 5,3 °C           + 6,1 °C 

25.12.17           - 1,5 °C           + 2,9 °C           + 4,9 °C 

26.12.17           - 3,9 °C           - 0,9 °C           + 3,1 °C 

27.12.17           - 3,6 °C           + 0,7 °C           + 3,8 °C 

28.12.17           - 1,1 °C           + 1,4 °C           + 5,9 °C 

29.12.17           - 5,2 °C           - 1,7 °C           - 0,3 °C 

30.12.17           - 6,5 °C           - 3,2 °C           - 0,8 °C 

31.12.17           - 1,1 °C           + 0,7 °C           + 5,2 °C 
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ZAJÍMAVOSTI Z DOMOVA 

Kriminalita za rok 2017 
V roce 2017 evidovala PČR o 15 860 trestných činů méně, než v předešlém roce. Vývoj 
kriminality, která klesla o 7,3 %, prezentoval na tiskové konferenci náměstek policejního 
prezidenta pro SKPV plk. Jaroslav Vild a ředitel ÚSKPV plk. Michal Foit. 

Nejvyšší trestná činnost byla zaznamenána v Praze a v Moravskoslezském kraji, ale 
i zde došlo k výraznému poklesu kriminality oproti roku 2016. 

Pokles trestné činnosti byl zaznamenán u všech druhů kriminality, kromě kriminality 
mravnostní, která je naopak oproti předešlému roku zvýšena o 5,4 %. Otázkou však zůstává, 
zda je toto zvýšení způsobeno tím, že tohoto druhu kriminální činnosti přibývá absolutně, 
nebo zda je zvýšení způsobeno tím, že v rámci osvěty a zlepšení sociální pomoci jsou tyto 
činy více nahlašovány.  
 
Dopravní nehodovost za rok 2017 
Dopravní policisté šetřili za uplynulý rok 2017 celkem 103 821 dopravních nehod, při kterých 
zemřelo 502 lidí; 2 339 osob bylo těžce zraněno a 24 740 osob bylo zraněno lehce. 

Hmotná škoda při těchto dopravních nehodách dosáhla částky 6,3163 miliard Kč. 
Přitom počet osob usmrcených při nehodách za rok 2017 je nejnižší od roku 1961 (od tohoto 
roku dopravní policie disponuje souvislou statistikou dopravní nehodovosti). Nejvíce osob 
bylo při dopravních nehodách usmrceno v roce 1969 (1 758 osob). 
Zdroj informací: PČR 
  

http://www.policie.cz/clanek/namestek-policejniho-prezidenta-pro-skpv-85725.aspx
http://www.policie.cz/clanek/namestek-policejniho-prezidenta-pro-skpv-85725.aspx
http://www.policie.cz/clanek/urad-sluzby-kriminalni-policie-a-vysetrovani.aspx
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FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ A AKCÍ 
 

Prosinec 2017 
 
Otevření zrekonstruovaného mostu Jana Palacha na Benešově 
nábřeží 

 
V úterý 5. prosince 2017 byla jeřáby vyzvednuta lávka, která se nacházela paralelně podél 
mostu Jana Palacha a po dobu jeho rekonstrukce sloužila chodcům jako provizorní přechod 
přes řeku Labe.  
 

 

Na opraveném mostě stavbaři chodcům zatím vyhradili koridor, který jim sloužil téměř týden. 
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V pondělí 11. prosince 2017 pak byl most 
Jana Palacha otevřen pro veškerou dopravu.  
 

 

 

 
Dokončená rekonstrukce chodníků v ulici Štefánikova 
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Rekonstrukce chodníků na Benešově nábřeží 

 
K závěru se přiblížila také rekonstrukce chodníků na Benešově nábřeží. Levá strana ulice 
směrem k mostu Jana Palacha s pohledem na část určenou chodcům, která navazuje na 
smíšený chodník, společný pro chodce i cyklisty (vlevo). Na pravé straně chodníku (směrem 
od zoo) se začátkem prosince ještě finišovalo s terénními úpravami.  

 

Konečnými úpravami procházely také ulice navazující na Benešovo nábřeží. Na snímku 
pohled do ulice Dr. Kramáře. 
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Na snímku vlevo část Benešova nábřeží před prodejnou Penny. Upraveny byly rovněž 
přechody pro chodce (jeden z přechodů – u „Obecních domů“ a mostu Jana Palacha). 

 
 

Úpravy, opravy a změny u objektů v našem městě 
 

 
 
 
Firma Žižka, s. r. o., v ulici Elišky 
Krásnohorské – zde pokračovala 
výstavba provozních budov. 
 
 
 
 

 
 

 

 

Ve Štefanikově ulici byla opravována 
fasáda soukromého domu č. p. 1080. 
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K pronájmu byl nabízen obchod v ulici Husova, 
po levé straně ulice směrem k náměstí, nedaleko 
mostu Jana Palacha. 

 

 

 

 

Fasáda byla opravována také 
v Tylově ulici č. p. 508 – na 
budově, ve které se nacházejí 
prostory Raiffeisen stavební 
spořitelny, a. s.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Hotel Safari v královédvorské zoo procházel kompletní rekonstrukcí (vlevo). Náhled toho, jak 
bude hotel Safari po rekonstrukci vypadat (plakátek vpravo). 
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Dokončená nástavba obchodu firmy Donap 
na Benešově nábřeží. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Také bytové domy na levé straně ulice na 
Benešově nábřeží (směrem k zoo) „dostaly“ 
novou fasádu. 
 
 
 
 
 
Vánoční čas i konec roku 2017 byly ve znamení řady kulturních 
vystoupení, koncertů a vánočních výstav 

 Byla mezi nimi i výstava dětských prací, instalovaná za velkými okny v přízemí Domu 
s pečovatelskou službou ve Štefánikově ulici.  
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Akce Domu dětí a mládeže Jednička 

Čertovská noc 
 
 
 
Na tradiční čertovské „přespávačce“ se v DDM 
Jednička hrály seznamovací a čertovské hry, 
vyráběli se andílci a Mikulášové, připravena 
byla také čertovská stezka, na které měly děti 
za úkol jít podél loučí, které je dovedly až do 
podzemního pekla. 

 
 
 

Animagie II. 
 
V sobotu 9. a v neděli 
10. prosince zavítalo 
čtrnáct dětí v Praze do 
Muzea Karla Zemana, 
kde na ně mimo jiné 
čekala objevovací hra 
„Vynález zkázy“. Děti 
navštívily i Aeroškolu, 
kde ve dvou skupinách 
vytvářely film podle 
vlastní fantazie. 
 
 

  
Rodinné výpravy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tradiční zájezd do předvánoční Prahy byl nazván „Pražská zákoutí“ a svému názvu nezůstal 
nic dlužen. Nechyběly ale ani exkurze do firmy vyrábějící vitráže (foto vpravo), návštěva 
Werichovy vily (foto vlevo), prohlídka pražských pamětihodností a vánočních trhů. 
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Vánoční a novoroční přání starosty polského partnerského města Kamienna Góra, pana 
Krzysztofa Świątka, a předsedy rady města, Henryka Różańskiego, obyvatelům našeho města. 

 
 

Vánoční přání vedení města Dvůr Králové nad Labem. 
 
Na titulní straně kroniky událostí v měsíci prosinci 2017: královédvorský Betlém z dílny 
Taťány Ruprichové (foto kronikářka). 
 
Foto: z akcí Domu dětí a mládeže Jednička archiv DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem, 
ostatní foto, pokud není uvedeno jinak, kronikářka. 
 

Poděkování: kronikářka děkuje Mgr. Ing. Miroslavě Kameníkové za provedené jazykové 
korektury a jí i Bc. Janu Skalickému, MSc. za pomoc při finální úpravě kroniky. 


