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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI 
Zasedání rady města – vybraná usnesení 
Rada města na svém 114. zasedání v úterý 14. listopadu 2017 mimo jiné: 
- souhlasila s provedenými vícepracemi na akci „Přístavba sociálního zázemí 
hasičské zbrojnice v Žirči“ a s tím souvisejícím navýšením ceny díla o 21.662 
Kč včetně DPH na celkovou částku 1.499.064 Kč včetně DPH. Schválila proto 
dodatek ke Smlouvě o dílo ze 14. června 2017 a pověřila starostu města jeho 
podpisem; 

‐ schválila poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města na úhradu nákladů v roce 
2017 (v souvislosti s realizací majetkoprávního vypořádání k pozemkům v rámci 
projektu „Labská stezka“) v celkové výši 40.320 Kč, a to sdružení Královéhradecká 
Labská, o. p. s., zastoupenému ředitelkou společnosti Ladislavou Reichovou; 

‐ vzala na vědomí informaci o získání dotací v rámci 2. kola z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje pro rok 2017 a z rozpočtu MPSV, a to na pečovatelskou 
službu ve výši 300.000 Kč, na azylový dům ve výši 72.560 Kč a na noclehárnu ve výši 
47.900 Kč; 

‐ schválila dodatek ke smlouvě o dílo s firmou SAMAB PRESS GROUP, a. s., Brno, na 
tisk a kompletaci Novin královédvorské radnice v období leden 2016 až prosinec 2018 
a pověřila starostu města jeho podpisem. 

Zdroj informací: výtah z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 114/2017“ 
 
Rada města na svém 115. zasedání v úterý 21. listopadu 2017 mimo jiné: 

‐ odvolala, dle zákona o obcích, s platností k 21. listopadu 2017 z funkce předsedy 
komise pro životní prostředí Dušana Sedláčka a do této funkce jmenovala Josefa 
Pojezdného; 

‐ schválila, dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, plán výnosů 
a nákladů na rozpočtový rok 2018 příspěvkovým organizacím zřízeným městem, a to 
ZŠ Schulzovy sady, ZŠ 5. května, ZŠ Strž, ZŠ Podharť, ZUŠ, MŠ Drtinova, 
MŠ E. Krásnohorské, Městské knihovně Slavoj, Městskému kulturnímu zařízení 
Hankův dům, městskému muzeu, Domu dětí a mládeže Jednička, pečovatelské službě 
a Technickým službám města Dvora Králové nad Labem; 

‐ schválila i střednědobý výhled rozpočtu těchto příspěvkových organizací na léta 2019 
až 2020.  

Zdroj informací: výtah z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 115/2017“ 
 
Seminář o nabídce sociálních služeb 
Pracovníci Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem; Misericordie, o. p. s.; 
Diakonie ČCE, ze střediska Dvůr Králové nad Labem, a Farní charity Dvůr Králové nad 
Labem seznámili občany, starostu obce i členy místního klubu důchodců v Bílé Třemešné se 
službami, které tyto organizace mohou svým klientům a jejich rodinným příslušníkům 
nabídnout v jejich nepříznivé životní situaci.  

Představeny byly také další sociální služby, dostupné v oblasti Královédvorska, 
a sociální pracovnice Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem je rovněž seznámila 
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s možností zprostředkování poradenství, nebo jiné pomoci, díky které je problematické 
situace klienta možné řešit.  

Zástupkyně Úřadu práce ČR, kontaktního pracoviště Dvůr Králové nad Labem, je pak 
informovala o možnostech, jaké dávky pro zdravotně postižené osoby je možné získat a jak 
pro jejich získání, nebo pro získání příspěvku na péči, mají postupovat. 

Informační seminář o nabídce sociálních služeb se uskutečnil ve středu 1. listopadu 
2017 v Domě hasičů v Bílé Třemešné.  
Zdroj: informace Odboru školství, kultury a sociálních věcí MěÚ Dvůr Králové nad Labem 

 
 
Dočasný zákaz vstupu do lesů byl prodloužen 
Lesy ČR požádaly Městský úřad Dvůr Králové nad Labem o prodloužení zákazu vstupu do 
některých lesních porostů v okolí našeho města, které v srpnu letošního roku poškodila větrná 
bouře a u nichž došlo k dalším polomům vlivem silných větrů na konci října.  

I když již skončila houbařská sezona, v rámci které lesy každodenně navštěvovalo 
velké množství houbařů, městský úřad přesto, z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti osob, 
dočasný zákaz vstupu do vybraných lesů prodloužil. 

Nově tak bude zákaz platit až do 17. února 2018, a to pro katastrální území Kohoutov, 
Kladruby u Kohoutova, Dolní Vlčkovice a Choustníkovo Hradiště. Zákaz se ale netýká 
myslivců. Protože Ministerstvo zemědělství nařídilo vlastníkům lesa na území České 
republiky zpracování nahodilých těžeb, tj. vytěžení stromů napadených hmyzími škůdci 
a stromů vyvrácených nebo poškozených polomy, netýká se zákaz ani vlastníků lesa a jejich 
zástupců nebo pověřených osob, které v lesních porostech zpracovávají poškozené 
a nebezpečné stromy.  
Zdroj informací: Lesy ČR a MěÚ Dvůr Králové nad Labem 
 
„Den boje za svobodu a demokracii“ 
Během krátké piety, která se uskutečnila v pátek 17. listopadu od 10:00 hodin na náměstí 
Odboje, si členové vedení města, zástupci organizací a veřejnost připomněli položením kytic 
a zapálením svíček u památníku před gymnáziem „Den boje za svobodu a demokracii“. 
Zdroj: informace MěÚ Dvůr Králové nad Labem 

 
Podpora domácího kompostování 
Dřevěný kompostér o objemu 1 000 a 2 000 litrů si za dotovanou cenu mohli zájemci na pět 
let pronajmout od města Dvůr Králové nad Labem také v měsíci listopadu. 
Zdroj informací: Odbor životního prostředí MěÚ Dvůr Králové nad Labem 

 
Podzimní sběr zahradního odpadu 
Od čtvrtka 9. do středy 15. listopadu 2017 byl ve městě pořádán sběr zahradního odpadu. 
Tuto možnost mohly již tradičně využít pouze fyzické osoby, pro které byl vytvořen rozpis 
časů a stanovišť, na kterých mohly odevzdávat listí a další rostlinný materiál ze svých zahrad. 

Na daných místech byly opět připraveny velkoobjemové kontejnery, do kterých se 
zahradní odpad odkládal. Město, které tento sběr pořádá, opět apelovalo na občany, aby na 
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stanoviště nepřinášeli jiné druhy odpadů, neboť obsluhující pracovník z technických služeb 
města je od nich nebude přijímat. 

Danou službu s velkým zájmem již několik let vděčně využívají nejen majitelé 
rodinných domů, ale také zahrádkáři, jejichž počet v našem městě v posledních letech opět 
vzrůstá. 
Zdroj: informace Odboru životního prostředí MěÚ Dvůr Králové nad Labem 

 
Noviny královédvorské radnice doplnil odpadový kalendář města 
a brožura pečovatelské služby 
Vydání Novin královédvorské radnice číslo 11/2017 (které vyšlo na konci listopadu) bylo 
opět doplněno odpadovým kalendářem města vyzdobeným kresbami dětí a brožurou 
Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem, seznamující čtenáře novin s činností 
a službami, které toto zařízení občanům nabízí.  

Noviny byly distributory, které zajistila Farní charita, doručeny do poštovních 
schránek, zájemci si je ale mohli vyzvednout také v informačním centru na náměstí 
T. G. Masaryka nebo na recepci městského úřadu. 
Zdroj: informace MěÚ Dvůr Králové nad Labem 
 
Společenská kronika 
Noví občánci města 
V měsíci listopadu 2017 se v našem městě narodilo devět nových občánků – tři holčičky 
a šest chlapců. 
Zemřelí 
Ve Dvoře Králové nad Labem zemřelo v tomto měsíci dvacet osob – z tohoto počtu bylo 
deset královédvorských občanů (pět žen a pět mužů). 
Jubilea 
Členové komise pro občanské záležitosti navštívili v listopadu s gratulací a s květinou dvacet 
pět občanů při jejich životních jubileích. 
V tomto období oslavilo osm manželských párů stříbrnou a tři manželské páry zlatou svatbu. 
Sňatky 
Své „ano“ si v listopadu řekly dva páry. 
Vítání občánků 
Na Staré radnici bylo v listopadu slavnostně přivítáno deset novorozených občánků našeho 
města – čtyři holčičky a šest chlapců. 
Zdroj informací: městská matrika, evidence obyvatel a 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 listopadu celkem 181 přestupků. 

  

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=717432&x=250&y=250&hash=3bf529b2ae86b5be89e79202ff695b73&ratio=1


377 
 

Druh zásahu listopad 2017  
 BESIP přestupky 53 
 Dopravní nehoda 1 
 Překročení nejvyšší povolené rychlosti 3 
 Veřejný pořádek (přestupek)  1 
 Součinnost s PČR, MěÚ,... 4 
 Občanské soužití (přestupek) 4 
 Majetek (přestupek) 14 
 Ztráty a nálezy 5 
 Prevence (opatření a úkony) 4 
 Doručení písemnosti 3 
 Odchyt zvířete (opatření) 11 
 Pomoc v nouzi 2 
 Pokuty v blokovém řízení 40 
 Na místě nezaplacených blokových pokut 10 
 Předáno Policii ČR 2 
 Předáno na správní odbor MěÚ 1 

Moderní technologie listopad 2017 
 BESIP – MKDS (předáno na ODP) 35 
 BESIP – ostatní (předáno na ODP) 29 
 BESIP – úsekové měření rychlosti 
(předáno na ODP) 2 124 

Zdroj: informace Městské policie Dvůr Králové nad Labem 

 

Technické služby města Dvora Králové nad 
Labem 
Vánoční strom 

Ve čtvrtek 16. listopadu 2017 se obyvatelům a návštěvníkům našeho města naskytl zajímavý 
pohled. 

Technické služby města totiž na náměstí T. G. Masaryka převážely vzrostlý smrk, 
který zde byl poté usazen do připraveného základu. 

Následně byl strom ozdoben, z důvodu bezpečnosti chodců a návštěvníků náměstí 
netradičními (ale originálními) vyřezávanými dřevěnými ozdobami (při ozdobení klasickými 
skleněnými ozdobami totiž hrozí nebezpečí, že při poryvech větru mohou ozdoby ze stromu 
popadat a někoho zranit). 

Strom byl poprvé slavnostně rozsvícen při předvánoční akci v neděli 27. listopadu 
2017 (viz text „Rozsvícení vánočního stromu“). 
Zdroj informací: Technické služby města Dvora Králové nad Labem a předvánoční akce „Rozsvícení 

vánočního stromu“ 
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Městské vodovody a kanalizace 
Dvůr Králové nad Labem 
Pozor na falešné odečítače vodoměrů 
Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem 

upozorňovaly počátkem měsíce listopadu své odběratele na to, že se ve městě vyskytl případ, 
kdy se neznámá osoba vydávala za terénního odečítače vodoměrů. 

Informovaly občany, že všichni pracovníci MěVaK pouze opisují stavy či vyměňují 
vodoměry a jsou vybaveni zaměstnaneckým průkazem opatřeným fotografií, který jsou na 
požádání povinni předložit. Jejich prostřednictvím MěVaK nikdy nevrací žádné přeplatky, tito 
pracovníci rovněž nemají k dispozici žádné informace o vyúčtování vodného a stočného 
klientů. Přeplatky, které jsou vraceny v hotovosti, jsou vždy vypláceny výhradně v sídle 
společnosti na Denisově náměstí a odběratel je vyzván k jejich vyzvednutí na základě 
příslušného písemného vyúčtování. 

Protože se, v případě falešných odečítačů vodoměrů, jedná o nebezpečné jednání 
s kriminálním podtextem, kdy tyto osoby využívají svá nepravdivá tvrzení k tomu, aby se 
neoprávněně dostaly do objektů odběratelů a buďto je přímo okradly, nebo si jejich objekt 
vytipovaly k následné kriminální činnosti, obrátily se MěVaK na své klienty také s žádostí, 
aby takovéto případy obratem nahlásili městské policii. 
 
Odstávky vodovodního řadu 
Ve čtvrtek 9. listopadu proběhla od 8:00 do 10:00 hodin (z důvodu opravy vodovodní 
přípojky) odstávka vodovodního řadu v ulici Pod hřištěm. 

K další odstávce, tentokrát z důvodu havárie, pak došlo ve středu 29. listopadu 2017 
v ulicích Josefa Hory a Komenského. Protože odstávka trvala od 8:30 do 13:00 hodin, byl 
pro odběratele přistaven náhradní zdroj pitné vody. 
 
Rozbory pitné vody Podharť – horní tlakové pásmo 
Výsledky laboratorních rozborů pitné vody, ze vzorků odebraných z horního tlakového pásma 
v Podharti, neprokázaly v pitné vodě přítomnost jakýchkoliv nebezpečných látek, ať již se 
jedná o dusičnany, dusitany, železo, nebo nějaké druhy bakterií. Pouze v jednom 
z odebraných vzorků byla nalezena pachová stopa, způsobená údajně menší hodnotou PH 
v surové vodě. 

S pracovníky chemické laboratoře VaK, a. s., Trutnov proto nyní MěVaK hledá 
vhodnou formu úpravy PH. Skutečností však zůstává, že provoz původního vodního zdroje 
(prameniště) bude opět obnoven a systém zásobení horního tlakového pásma pitnou vodou 
bude znovu přepojen do původního stavu.  
Zdroj: informace MěVaK Dvůr Králové nad Labem 

  

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=711725&x=250&y=250&hash=dbb58658e85cf9c59bd07bd797c2215b&ratio=1
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Pečovatelská služba Města Dvůr 
Králové nad Labem 

Cena kvality v sociální péči za rok 2017 
Časopis Ošetřovatelská péče společně s národní Radou kvality ČR oceňuje nejlepší 
poskytovatele sociálních služeb v České republice již dvanáct let. Snaží se tak přispět ke 
zvýšení společenské prestiže a uznání profesí spojených se sociálními službami a zároveň 
jejich poskytovatelům poděkovat za nelehkou, ale nesmírně potřebnou práci. 

Ceny kvality v sociální péči za rok 2017 a čestná uznání se v sídle Senátu Parlamentu 
České republiky, v Rytířském sále Valdštejnského paláce, předávaly také v letošním roce. 
Slavnostní akce se uskutečnila ve čtvrtek 9. listopadu 2017 za účasti senátorek, náměstka 
ministryně práce a sociálních věcí, pověřeného řízením sekce pro sociální a rodinnou politiku, 
a mnoha dalších významných hostů. Záštitu opět převzala naše první dáma, paní Ivana 
Zemanová. 

Nominováno na ocenění bylo více než sto organizací a jednotlivců, a to v kategoriích: 
„Poskytovatelé sociálních služeb pro seniory – pobytové služby“; „Poskytovatelé sociálních 
služeb pro seniory – terénní služby“ a „Poskytovatelé sociálních služeb pro osoby se 
zdravotním postižením“, přičemž v každé kategorii byla předána jedna Cena kvality v sociální 
péči za rok 2017 a jedno čestné uznání.  

Udělena byla také „Cena sympatie“, kterou převzalo dokonce sedm oceněných, a cena 
„Osobnost roku sociálních služeb“. Ta je nejvyšším oceněním, které může jednotlivec 
v sociálních službách v naší republice obdržet.  

Dvůr Králové nad Labem může těšit, že právě tuto cenu, za svůj přínos v sociálních 
službách, převzala ředitelka Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem, paní 
Mgr. Marcela Hauke. 
Zdroj: informace MPSV ČR a Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem 
 
„Noc venku“ 
„Noc venku“ je ojedinělá akce, která si v naší republice klade za cíl seznámit širokou 
veřejnost s problematikou života lidí bez domova a zážitkovou formou zprostředkovat jejím 
účastníkům jaké to je žít bez zázemí, na ulici, a to i v podzimních a zimních měsících. 
V našem městě ji pravidelně pořádá pečovatelská služba. 

Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 tak prostory Hankova domu a náměstí Václava Hanky 
byly od 18:00 hodin svědky účasti cca 300 zájemců, kteří se do „Noci venku“, která se 
v našem městě koná již čtvrtým rokem, chtěli nějakým způsobem aktivně zapojit. Celou akci 
zahájili starosta města Ing. Jan Jarolím, vedoucí Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad 
Labem Mgr. Marcela Hauke a ředitelka knihovny Slavoj, Mgr. Marta Staníková.  

Pak již mohli účastníci, jako dobrovolné vstupné, odevzdat trvanlivé potraviny, 
prohlížet si připravené výstavy fotografií, seznamovat se s vystavenými materiály, ohřívat se 
u ohňů a udržovat je, nebo se již připravovat na přespání venku – v teplotě kolem nuly. 
K dispozici byly kartonové krabice, ze kterých si nocležníci vytvářeli své „noclehárny“, 
přinést si mohli také své vlastní spací pytle (součástí akce byla rovněž soutěž o nejlepší 
příbytek). Těch odvážných, kteří na ulici skutečně přespali, bylo šedesát osm a byl mezi nimi 
i starosta našeho města. 

Atmosféru účastníkům zpříjemňovala polní kuchyně, ve které se smažily bramboráky, 
prezentace věnované sociální problematice, studentské filmy a ukázky, zážitkové programy, 

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=718367&x=250&y=250&hash=4a29f96393038f66bbc547243e572cc6&ratio=1
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fotografie i vystoupení královédvorské skupiny Green Day Revival, měli ale také možnost 
navštívit společenský program, který přibližoval život lidí bez domova. Byla pro ně 
připravena rovněž jedinečná možnost vyzkoušet si sebezkušenostní brýle, které jim imitovaly 
pocity, jaké zažívají narkomani po požití drog. 

Ve 22:30 hodin čekal účastníky ve stanu guláš, od 24:00 hodin do 5:30 hodin se ale 
prostory Hankova domu pro všechny definitivně uzavřely a z účastníků se stali 
„bezdomovci“. 

Od 5:30 do 6:30 hodin, v pátek 24. listopadu, si pak zaregistrovaní spáči mohli ve 
stanu vyzvednout „Certifikát spáče“, v 6:00 hodin je po chladné noci čekala ve stanu velice 
vítaná snídaně a v 7:30 hodin ráno byla celá akce úspěšně ukončena a její účastníci mohli 
odejít do školy nebo do svých zaměstnání a teplých domovů. 

Letošního ročníku, který byl z hlediska zájmu veřejnosti ze všech ročníků 
nejúspěšnější, se zúčastnili i skauti, motorkáři, příslušníci církve, nebo Červený kříž.  

V loňském roce se vybralo cca 1 200 kusů potravin, letos podle předběžného sčítání 
přinesli dobrovolníci kolem 1 500 kusů trvanlivých potravin, které budou rozděleny sociálně 
potřebným. Nejvíce byly zastoupeny těstoviny, rýže, polévky a konzervy. 

 

KULTURA VE MĚSTĚ 

Městské kulturní zařízení Hankův dům 
FAMILY HŐNIG QUARTET 
Family Hönig Quartet vznikl v rodině Sylvy a Jaromíra Hönigových (na 

půdě pardubické konzervatoře) již v roce 1995. Z původního Komorního dua manželů – 
Jaromír (flétna) a Sylva (klavír, cembalo) – se po ukončení studií jejich dětí Silvie a Reného 
(oba flétna) stalo postupně trio a později i kvarteto. Nepříliš běžné, ale o to zajímavější 
obsazení (tři flétny a klavír nebo cembalo) tak souboru a jeho koncertům dodává již dvacet let 
originalitu. 

V rámci 445. koncertu Klubu přátel hudby si milovníci hudby mohli v salonku 
Hankova domu vychutnat vystoupení Family Hönig Quartetu ve čtvrtek 9. listopadu 2017 od 
19:00 hodin. Zazněly skladby J. Haydna, E. Bozzy, G. Hüe, G. Ph. Telemanna, 
W. A. Mozarta, F. Bornscheina, Ph. Gauberta, G. Gershwina a J. J. Quantze. 

Vstupné na koncert k jubileu, v podání Sylva Hönigová (klavír), Jaromír Hönig 
(flétna), Silvie nyní provdaná Mechová (flétna) a René Hönig (flétna), činilo 130 Kč. Hosty 
byly Silvie Mechová ml. a Marie Mechová. 
 
Cirkus Unikum 
Nové výpravné představení Divadla Polárka Brno předvedlo žákům prvního stupně 
základních škol živé loutky, provazochodkyni, krotitele, kouzelníka – zkrátka „Cirkus 
Unikum“.  

Vystoupení se uskutečnila v pátek 10. listopadu 2017 v sále Hankova domu, a to od 
8:30 a také od 10:00 hodin, vstupné činilo 70 Kč. 
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Kamil Střihavka a THE LEADERS 
Benefiční koncert Kamila Střihavky a The Leaders (s jejich Vánočním programem) pro Farní 
charitu Dvůr Králové nad Labem se měl konat v sále Hankova domu v úterý 14. listopadu 
2017 od 19:00 hodin. Výtěžek ze vstupného, které mělo činit 350 Kč, byl určen na podporu 
provozu Občanské poradny a služeb Osobní asistence a domácí péče, které charita poskytuje 
z větší části zdarma. Vzhledem k onemocnění Kamila Střihavky byl ale koncert zrušen. 
V náhradním termínu by se měl konat v úterý 5. prosince 2017. 

Letošní benefiční koncert je již čtvrtým v pořadí, který královédvorská Farní charita 
pořádá. 
 
„Vietnam – země plná kontrastů“ 
Velkoplošná panoramatická diashow Václava a Lenky Špillarových přiblížila žákům druhého 
stupně základních a studentům středních škol populární a nenásilnou formou exotickou zemi 
s odlišnou kulturou, ale bohatou historií a nevšedními krásami, z níž pocházejí předci řady 
jejich spolužáků. Diashow mladí diváci zhlédli v sále Hankova domu ve středu 15. listopadu 
2017 ve dvou představeních, a to od 8:30 a od 10:30 hodin, vstupné činilo 50 Kč.  
 
Do ložnice vstupujte jednotlivě! 
Herci Divadelní společnosti Háta z Prahy – Mahulena Bočanová, Lukáš Vaculík, Martin 
Zounar, Monika Absolonová, Kateřina Lojdová, Olga Želenská a další předvedli 
návštěvníkům Hankova domu v bláznivé komedii anglických dramatiků Raye Cooneye 
a Johna Chapmana neuvěřitelnou skutečnost – že totiž i prostorná ložnice může být za 
určitých okolností náhle těsná, sejde-li se v ní nečekaně několik mileneckých 
a mimomanželských párů a další nečekaní návštěvníci, například mravopočestná populární 
autorka dětských knížek. Diváky jistě pobavila i závěrečná brilantní pointa. 

Hra náleží k vrcholům společné tvorby obou autorů, dočkala se mnoha uvedení 
v Anglii nebo v divadlech newyorské Broadway, premiéru v podání Divadelní společnosti 
Háta měla před čtyřmi roky – 9. listopadu 2014.  

V sále Hankova domu si ji naši diváci vychutnali ve středu 15. listopadu 2017 od 
19:00 hodin, vstupné činilo 320, 340 a 360 Kč, vstupenku ke stání pak bylo možné získat za 
170 Kč. 
 
Červená Karkulka 
Loutková scéna Klíček sehrála v sále Hankova domu v neděli 19. listopadu od 10:00 hodin 
nejmenším divákům pohádku „Červená Karkulka“, populární a známou v mnoha generacích. 
Vstupné 20 Kč děti a 30 Kč dospělí. 
 
Krysáci a ztracený Ludvík 
Divadlo D5 Praha uvedlo v neděli 26. listopadu v sále Hankova domu od 10:00 hodin 
pohádku na motivy večerníčků České televize – příběh party, kterou tvoří Hubert a Hodan 
(dva krysáci), Eda (laboratorní potkan z Prahy) a sádrový trpaslík Ludvík. Ti všichni prožívají 
na malém smetišti poblíž Vizovic jedno dobrodružství za druhým.  

Scénář a režie Libor Jeník, který je také společně se Zdeňkem Berry Beranem autorem 
hudby. Vstupné 100 Kč.   
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Rozsvícení vánočního stromu a Vánoční jarmark 
V neděli 26. listopadu od 15:00 hodin se na náměstí T. G. Masaryka uskutečnila akce nazvaná 
„Rozsvícení vánočního stromu“, kterou pořádalo městské kulturní zařízení Hankův dům ve 
spolupráci s Centrem Kultury w Kamiennej Górze. 

Zúčastnili se jí i zástupci z tohoto polského města, proto akci slavnostně v 15:00 hodin 
zahájili oba starostové. V 15:15 hodin vystoupil se svým pěveckým pásmem Dětský pěvecký 
sbor Vítězňáček z Vítězné a v 15:45 hodin folklorní soubor Olga z Kamiennej Góry. V 16:30 
hodin zahrál Tomáš Kočko & Orchestra a v 17:30 hodin byl slavnostně rozsvícen vánoční 
strom. Celou akci pak zakončil ohňostroj, který ozářil nejen celé náměstí, ale i budovu 
radnice. Od 10:00 do 18:00 hodin se na náměstí T. G. Masaryka konal také vánoční jarmark, 
který „Rozsvícení vánočního stromu“ doplnil o množství stánků s nabídkou vánočních ozdob, 
řemeslných výrobků a drobných dárků, nechyběly ale ani stánky s nabídkou nejrůznějšího 
občerstvení. Na návštěvníky po celou dobu čekaly také doprovodné programy a ukázky 
polských řemesel a vánočních dekorací, „na své“ si ve výtvarných dílničkách přišly i děti.  

Z bezpečnostních důvodů byl vánoční strom letos ozdoben pouze lehkými 
vyřezávanými ozdobami z balzy, návštěvníkům byl ale zato v premiéře představen 
královédvorský Betlém z dílny Taťány Ruprichové.  

„Rozsvícení vánočního stromu“ a „Vánočního jarmarku“ se zúčastnily také další 
polské děti, z polského města Bardó, které navštívily královédvorský DDM Jednička v rámci 
projektu „Neznáme se, poznáme se“, který je spolufinancován z prostředků EFRR 
prostřednictvím Euroregionu Glacensis.  
 
Vánoční hvězda 
Další pohádka čekala děti z mateřských škol a z prvních ročníků základních škol v sále 
Hankova domu v pondělí 27. listopadu 2017, a to od 8:30 a od 10:00 hodin.  

Příběh dvou veverek – Zubky a Drábka, které na Štědrý den navštíví lidské obydlí, aby 
se dozvěděly, co to vlastně jsou ty Vánoce, je vánoční pohádkou, která malým divákům 
přiblížila vánoční zvyky a koledy. Vstupné 60 Kč. 
Zdroj: informace a programy Městského kulturního zařízení Hankův dům 

 

Městské muzeum 
Oslavy 200. výročí nalezení Rukopisu 

královédvorského 
„Rukopis královédvorský inspirující“ 
V neděli 12. listopadu 2017 skončila výstava „Rukopis 
královédvorský inspirující“, uspořádaná při příležitosti oslav 
200. výročí objevení Rukopisu královédvorského v kobce 
královédvorského kostela sv. Jana Křtitele.  

Výstava, kterou návštěvníci mohli v městském muzeu 
navštívit od měsíce září, kdy se uskutečnila její vernisáž, hostila 
v říjnu po dva dny také originál Rukopisu a po celou dobu svého trvání se těšila velkému 
zájmu návštěvníků.   

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=985750&x=600&y=600&hash=01a182ab01055574657080fe1e619525&ratio=1
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Zvěstuji vám pověst veleslavnou čili Rukopis královédvorský 
V přednáškovém sále Špýcharu čekalo diváky v neděli 12. listopadu 2017 od 17:00 hodin 
vystoupení volného ochotnického uměleckého sdružení Montalban  z Jilemnice.  

Pásmo, ve kterém zazněly ukázky z písně Oldřich, Růže, Beneš Heřmanův, Kytice, 
Jelen, Opuštěná, Zbyhoň, Žežulice a Jaroslav, tak divákům nejen přiblížilo obsah epických 
a lyrických písní Rukopisu, ale bylo i více než důstojným zakončením oslav nalezení 
„Rukopisu“ v našem městě. Vstupné dobrovolné. 
 
Loutkové pohádky pro nejmenší  
V neděli 19. a 26. listopadu patřil sál v budově Špýcharu opět nejmenším divákům. Od 16:00 
hodin jim zde divadélko Zvoneček sehrálo oblíbené loutkové pohádky.  

V neděli 19. listopadu to byla pohádka „O princezně Dobrovíle“ a o týden později 
pohádka „Kocour v botách“. V obou případech bylo vstupné dobrovolné.  
Zdroj: informace Městského muzea Dvůr Králové nad Labem 
 
Naše muzeum v pořadu „Sama doma“ 
Čas vánoční, k němuž patří také krásně ozdobený vánoční stromek, se nezadržitelně blíží. 
Zdobení stromečku ozdobami, historii a způsobu výroby vánočních ozdob a módním trendům 
v této oblasti tak byl věnován i pořad „Sama doma“. Vysílala jej ČT1 ve středu 29. listopadu 
2017 od 12:30 hodin a moderátorka si v něm o výrobě této vánoční krásy povídala 
s ředitelkou královédvorského muzea, kurátorkou výstavy vánočních ozdob v našem muzeu 
a malířkou, která divákům ukázala, jak se ozdoby zdobí. 

Perly, ze kterých se původně sestavovaly vánoční ozdoby, se začaly vyrábět již 
v druhé polovině 19. století v německém městě Lauscha. Brzy poté se čeští skláři naučili perly 
vyrábět a svými výrobky zásobovali celý svět. V našem regionu začal skleněné perly vyrábět 
Josef Kynčl ze Zdobína, perly se vyvážely do firmy Hofer ve Vídni. Po první světové válce 
však zájem o perly poklesl, čeští perlaři je tak nahradili novinkou – foukanými vánočními 
ozdobami. V roce 1931 vzniklo v našem městě družstvo Vánoční ozdoby. První výrobky byly 
ve tvaru ovoce, sortiment se však stále rozšiřoval. Na přelomu 20. a 21. století sice výroba 
vánočních ozdob upadala (byla nahrazována nekvalitními strojovými vánočními ozdobami 
z Číny), přesto firma Vánoční ozdoby v našem městě nezanikla. V současné době zájem 
zákazníků o kvalitní foukané skleněné a ručně zdobené vánoční ozdoby opět vzrůstá. Každá 
z ozdob je originál, zákazník si může vybrat z nepřeberného množství tvarů a z více než dvou 
tisíc barevných odstínů. 

Stálá expozice, dokumentující výrobu vánočních ozdob, vznikla v královédvorském 
městském muzeu 20. prosince 2013, letos tedy oslaví již čtyři roky svého trvání. Návštěvníci 
v ní mohou vidět jak ozdoby ze třicátých let minulého století, tak nejnovější trendy. Některé 
z vystavených exponátů, které byly divákům představeny také ve středečním televizním 
pořadu, jsou staré i osmdesát let.  

Královédvorská expozice vánočních ozdob je jediná svého druhu v naší republice. Ti, 
kdo ji navštíví, si mohou odnést nejen zajímavé zážitky, ale vánoční ozdoby si mohou také 
zakoupit v pokladně muzea. Předvánoční čas je k této návštěvě více než vhodný. 

Vstupné na výstavu: děti, studenti a důchodci 25 Kč; dospělí 50 Kč; rodinné vstupné 
činí 130 Kč. 
Zdroj: informace Městského muzea Dvůr Králové nad Labem a pořad televize ČT1  
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Městská knihovna Slavoj 
Komiksový workshop 
Komiksový scénárista Daniel Vydra seznámil v pátek 10. listopadu ve 
workshopu, který se konal od 8:00 a následně od 10:00 hodin, žáky 

druhého stupně základních škol s komiksovými scénáři, scénickým zpracováním, prezentací 
komiksů i s tím, co si mají představit pod pojmy manga, strip nebo panely.  
 
„Jak hastrmánek Haničce svatbu zachránil“ 
Pohádka, tentokrát maňásková, čekala na malé návštěvníky i v knihovně. V podání Loutkové 
scény Klíček byla pro ně připravena v sobotu 11. listopadu 2017 od 15:00 hodin v sálku 
knihovny. Vstupné 10 Kč děti a 20 Kč dospělí. Po dobu představení byla již tradičně otevřena 
literární čajovna a oddělení pro děti. 
 
Relaxační procházka s tóny tibetských misek 
Setkání, spojené s tóny tibetských misek, zvonků, gongu, dešťové hole, KOSHI zvonků 
a dalších nástrojů, bylo pro zájemce o relaxaci připraveno v sálku knihovny, a to ve středu 
22. listopadu 2017 od 18:00 hodin.  

Účastníky celou relaxací provedla Věra Radoňová, vstupné činilo 50 Kč. 
 
Strašidlář – mezi námi čerty 
Dětem od sedmi let byla určena Pohádkoterapie „Strašidlář – mezi námi čerty“. Mohly se tak 
v odpoledním programu, v pátek 24. listopadu od 13:30 hodin, v bezpečí sálku knihovny 
„bát“ čertů, čertic, ďáblů a rarášků prostřednictvím strašidelných příběhů.  
 
Závěrka 
V rámci „Listování“ představili profesionální herci v sálku knihovny, v neděli 26. listopadu 
od 18:00 hodin, divákům milostnou novelu Miloše Urbana o prokletí doby, kdy se každý 
může stát fotografem a udělat alespoň jednu dobrou fotografii.  

Návštěvníci mohli získat také autogram od přítomného autora, nebo si zakoupit jeho 
knihy. Vstupné 120 Kč.  
Zdroj: informace Městské knihovny Slavoj Dvůr Králové nad Labem 
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ŠKOLSTVÍ 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY  

Základní škola Schulzovy sady 
  

„Martin na bílém koni“ 
Pro školáky i předškoláky připravila škola v sobotu 11. listopadu od 14:00 do 
16:00 hodin v budově „A“ zábavné odpoledne „Martin na bílém koni“. 
Od 14:00; 14:30; 15:00 a 15:30 hodin byly také pro zájemce „otevřeny dveře“ 

školních tříd 1. A i 1. B pro „vyučovací hodinu nanečisto“.  
Zdroj: informace ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní škola Podharť 
Návštěva královédvorské radnice 
V letošním školním roce se žáci v rámci učebních osnov seznamují se 
základním rozdělením obcí, s tím, jaké jsou na obcích jednotlivé odbory, kdo 
obce řídí, zkrátka „jak to na obcích vlastně chodí“. 

Ve čtvrtek 16. listopadu se proto uskutečnila návštěva žáků na královédvorském 
městském úřadě, kde se dozvěděli další informace, a v praxi se seznámili s jeho fungováním. 
V zasedací místnosti jim tajemník MěÚ, Ing. Ondřej Kudrnáč, objasnil činnost úřadu i to, co 
si zde lidé vyřizují, navštívili také kancelář starosty města, „servrovnu“, neboli „IT srdce 
úřadu“, a na závěr exkurze konšelský sál ve Staré radnici, aby viděli, kde se konají svatby 
a vítání nových občánků. 
 
Florbalu patřil i podzim  
I v letošním roce se žáci zúčastnili turnajů ve všech kategoriích okrskového kola ve florbalu. 
Úspěšnější byly celky v kategoriích mladších dívek a chlapců, kde v okrskovém kole oba 
týmy obsadily druhá místa, a tím se nominovaly do kola okresního.  

V soubojích s celky Trutnova, Úpice, Hostinného, Vrchlabí atd. nakonec výraznějšího 
úspěchu dosáhl tým mladších chlapců, který po úporném boji obsadil čtvrté místo. 
 
Zajímavosti o Keni 
V září letošního roku se žáci 7. A zúčastnili Dne jazyků v DDM Jednička, kde v soutěži tříd 
obsadili první místo. Součástí ceny byla i hodina anglického jazyka s rodilou mluvčí 
z jazykové školy Magic English. V listopadu tak třídu navštívila Catherine Dušek, která 
vyučuje angličtinu nejen v jazykové škole, ale učí také anglickou konverzaci na 
královédvorském gymnáziu.  

Catherine žákům nejprve vyprávěla o Keni, ze které pochází, o národních parcích 
a zvířatech, o životě lidí ve slamech, o keňském národním jídle a dalších zajímavostech. Žáci 
si pak s ní povídali o školních předmětech, domácích mazlíčcích, oblíbené hudbě a filmech, 
o sportování, typických českých jídlech i o historii Dvora Králové nad Labem. Setkání bylo 
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nejen zajímavé, ale žáci si při něm názorně uvědomili, že v současném světě je angličtina 
velice důležitá. 
Zdroj: informace ZŠ Podharť Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní škola 5. května 
Okrskové kolo ve florbalu 
V okrskovém kole ve florbalu, které se konalo v ZŠ Strž a kterého se 
zúčastnily všechny královédvorské školy, ZŠ z  Bílé Třemešné a studenti 

královédvorského gymnázia, reprezentovala ZŠ 5. května tři družstva, a to družstva mladších 
dívek a chlapců a družstvo starších chlapců.  

Nejlépe se umístila mladší děvčata, a to na 3. místě, družstvo mladších chlapců 
obsadilo čtvrtou příčku a starší chlapci byli pátí.  
 
Zdobení stromečků  
Také „druháci“ ze ZŠ 5. května se připojili k ostatním královédvorským školám a svými 
výrobky ozdobili několik stromků na náměstí T. G. Masaryka. I jejich „vánoční stromečky“ 
tak přispěly k vytvoření „vánoční atmosféry“ pro řadu setkání a předvánoční i vánoční akce, 
které se na náměstí konaly. 
 
Sledování rychlosti automobilů 
Ve čtvrtek 2. listopadu sledovali žáci 7. třídy při hodině fyziky, v rámci učiva o rychlosti, 
rychlost projíždějících vozidel na místní komunikaci – v ulici Smetanova. 

Ke svému pozorování využívali informativní měřič rychlosti, výsledky sledování 
zaznamenávali do tabulky.  

Z ní vyplývá, že za dvacet minut projelo ulicí Smetanova 36 vozidel, přičemž 
povolenou rychlost překročilo šestnáct z nich. Nejnižší takováto rychlost dosahovala 
51 km/hod., nejvyšší 60 km/hod., a to přesto, že téměř všichni řidiči před radarem svoji 
rychlost ještě snížili. 
Zdroj: informace ZŠ 5. května Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní umělecká škola R. A. Dvorského 
Koncert Marka Igla a Viktora Vondráčka 
Sál školy uvítal ve čtvrtek 2. listopadu Victora Vondráčka, violoncellistu 
orchestru Národního divadla, kterého na klavír doprovodil učitel 

královédvorské ZUŠ Marek Iglo. Zazněly skladby J. S. Bacha a D. Šostakoviče, koncert byl 
zahájen v 18:00 hodin. 
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Světlohry 
Milovníci fotografie mohli ve školní galerii Otto Gutfreunda navštívit výstavu 
královédvorského rodáka, fotografa Petra Matyáše, a to až do pátku 10. listopadu 2017. 
 
Setkání bývalých žáků a učitelů 
Královédvorskou Základní uměleckou školu absolvovali za dobu jejího trvání tisíce hudebně 
i jinak umělecky nadaných žáků a učili na ní desítky učitelů.  

Ti všichni měli možnost se v sobotním odpoledni 4. listopadu od 14:00 hodin setkat 
v prostoru školy, aby si ji prohlédli, se svými bývalými pedagogy či spolužáky si 
zavzpomínali na uplynulá školní léta a popovídali si s nimi o svých dalších životních osudech. 

V 15:00 hodin pak pro ně bylo v sále školy připraveno představení literárně-
dramatického oboru, ve kterém se jim představili jeho současní studenti, a v 16:30 hodin je 
čekal koncert bývalých absolventů školy. 
 
Cirkus Svět 
Královédvorský rodák, grafik a malíř Stanislav Škoda, představil svoji tvorbu na výstavě 
Cirkus Svět. Vernisáž se uskutečnila v úterý 14. listopadu 2017 od 18:00 hodin. Slovem 
provedl Ladislav Peřina, v hudebním programu vystoupili učitelé a žáci ZUŠ.  

Výstava ve školní galerii Otto Gutfreunda potrvá do pátku 15. prosince 2017. 
 
Říjnový koncert 
Ve čtvrtek 23. listopadu se od 18:00 hodin uskutečnil v sále školy další z řady veřejných 
koncertů. Vystoupili na něm žáci hudebního oboru. 
Zdroj: informace ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem 

 

STŘEDNÍ ŠKOLY 

Střední škola informatiky a služeb 
Dvůr Králové nad Labem 
Ocenění spolupráce SŠIS s firmami 

Cílem Královéhradeckého kraje a Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje je 
podporovat spolupráci mezi školami (které své studenty připravují na budoucí povolání) 
a firmami (které pak absolventům nabízejí vhodné uplatnění). Proto tyto dvě královéhradecké 
instituce každoročně oceňují nejaktivnější firmy a školy, aby jim alespoň touto cestou 
vyjádřily své poděkování za jejich aktivitu v této oblasti. 

Královédvorská SŠIS v rámci výuky oboru „Aplikovaná chemie“ navázala spolupráci 
s firmami v oblasti praxí, stáží, odborných přednášek a stipendijních programů. 

V pátek 3. listopadu 2017 proto obě královéhradecké instituce vyslovily SŠIS 
poděkování „za příkladnou přípravu žáků na budoucí povolání a za spolupráci se 
zaměstnavateli“, díky čemuž byla škola nominována na ocenění „Škola firmě 2017“. 
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„Dny otevřených dveří“ 
Další možnost, prohlédnou si areály školy a seznámit se blíže s nabídkou studia na ŠSIS ve 
školním roce 2018/2019, měli žáci devátých tříd a jejich rodiče ve středu 8. listopadu od 
13:00 do 18:00 hodin a v sobotu 25. listopadu od 8:00 do 12:00 hodin. 
Zdroj: informace SŠIS Dvůr Králové nad Labem 

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Dům dětí a mládeže Jednička 
Výstava Marie Terezie 
Ve společenské místnosti DDM Jednička pokračovala od středy 1. listopadu 
do pátku 3. listopadu (zahájena byla v pondělí 30. října 2017) výstava, 

věnovaná třístému výročí narození Marie Terezie, jediné ženské panovnice na českém trůně, 
která vládla od roku 1740 do roku 1780 a která byla i jednou z královen, které naše město 
bylo dáno věnem. 

Výstavu, kterou si prohlédlo 179 žáků základních a studentů středních škol, bylo 
možné navštívit od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 14:30 hodin, prohlídky školních a jiných 
skupin bylo nutno předem nahlásit. Vstupné činilo 20 Kč. 

Návštěvníci se dozvěděli mnoho informací o rodinném životě Marie Terezie, 
o výchově dětí i o jejím vztahu k manželovi. Představeny byly všechny reformy, největší 
pozornost byla samozřejmě věnována reformě školské. Nebyly opomenuty ani dvě významné 
osobnosti, pocházející z českých zemí, které se pohybovaly v blízkosti panovnice. První 
z nich, kníže Václav Antonín Kounic, zásadním způsobem zasáhl do vnitřní i zahraniční 
politiky habsburské monarchie. Druhý, královédvorský rodák Jan Václav Bergl, se stal 
dvorním malířem panovnice a vymaloval mimo jiné i část pokojů v zámku Schönbrunn. 
Výstavu doplňovaly zajímavosti a obrázky přibližující místo vlády Marie Terezie, portréty 
jejích dětí, ukázky konfirmačních privilegií pro Dvůr Králové nad Labem atd. Žáci si mohli 
také prohlédnout originály výnosů panovnice, školní psací tabulky a pamětní minci. 
Soka Trutnov umožnil na výstavu pořídit kopie starých listin, královédvorské městské 
muzeum zapůjčilo některé archiválie a školní psací tabulky. 

Maria Theresia Walburga Amalia Christiana z rodu Habsburků se narodila 13. května 
1717 ve Vídni, kde také 29. listopadu 1780 zemřela. Byla arcivévodkyní rakouskou, 
královnou uherskou (1741–1780) a českou (1743–1780), markraběnkou moravskou atd. Za 
její vlády došlo k řadě reforem státní správy, armády i školství. Byla také matkou dvou císařů 
– Josefa II. a Leopolda II. 
Zdroj: z příspěvku V. Jiřičky z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

a doplnila kronikářka 
 
Vánoce se blíží… 
V pondělí 6. a 13. listopadu se dvě skupiny dětí ze školní družiny ZŠ Schulzovy sady (celkem 
třicet dětí) zúčastnily vytváření keramického vánočního andílka. Naučily se tak zpracovat 
hlínu, rozválet ji, obkreslit si šablonu anděla a pak ho dozdobit pomocí vykrajovátek, razítek 
nebo pomocí krajky. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Habsburkov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/13._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/1717
https://cs.wikipedia.org/wiki/29._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Arciv%C3%A9voda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_uhersk%C3%BDch_kr%C3%A1l%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_p%C5%99edstavitel%C5%AF_%C4%8Desk%C3%A9ho_st%C3%A1tu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Markrabstv%C3%AD_moravsk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_II.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Leopold_II.
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V úterý 21. listopadu hostila keramická dílna děti ze Základní školy speciální 
a praktické školy Diakonie ČCE Dvůr Králové nad Labem. S jedenácti dětmi přišlo sedm 
učitelů či asistentů a s jejich pomocí děti vyráběly vánoční dárky v podobě andílků, hvězdiček 
a kapříků. 
Zdroj: z příspěvku L. Pospíšilové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka 
 
Uspávání strašidel 
Podvečerní akci plnou strašidel mohly děti a jejich rodiče navštívit v pátek 10. listopadu. 

Od 16:30 do 18:00 hodin je na dopravním hřišti čekala strašidelná stanoviště, na 
kterých děti plnily úkoly, aby se poté všichni společně vydali stezkou odvahy do zahrady 
DDM Jednička, kde strašidla uložili ke spánku. Vstupné dobrovolné, akce se zúčastnilo sedm 
desítek dětí a rodičů, které neodradil ani neustávající drobný déšť. 
Zdroj: z příspěvku O. Černoty pro kroniku upravila kronikářka 
 
„Otázky a obrázky“ 
Od úterý 14. do čtvrtka 16. listopadu se v DDM Jednička konal již 16. ročník přírodovědné 
poznávací soutěže „Otázky a obrázky“, kterého se zúčastnili žáci ZŠ Schulzovy sady 
a ZŠ Strž. Své znalosti předvedlo celkem 124 dětí ze 4. a 5. tříd, což je oproti loňsku 
dvojnásobek účastníků. Pro žáky byla tentokrát připravena nová sada otázek a obrázků, od 
poměrně jednoduchých až po těžší, které vyžadovaly i určité znalosti navíc. 

Za každou z dvaceti otázek (10 obrázků k poznávání + 10 otázek ze života zvířat 
a rostlin) mohli soutěžící získat 1,5 bodu – děti odpovídaly buď přímo, nebo vybíraly ze tří 
možností. 

Aby byla soutěž zajímavější, byla pro ně připravena také ukázka trofejí, drahých 
kamenů a zkamenělin. 
Zdroj: z příspěvku V. Jiřičky z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka 
 
Návštěva Mezinárodního festivalu Animánie 
V pátek 17. listopadu 2017 se skupina šesti dětí z PT Letní animace vypravila do Plzně na 
návštěvu Mezinárodního festivalu Animánie. 

Poháněla je touha uvidět své animované příběhy na velkém plátně. V pátek děti 
zhlédly celý soutěžní blok a zapojily se také do workshopu, ve kterém si mohly zanimovat 
svůj krátký příběh. Stejně nabytý pak byl i druhý den jejich pobytu na festivalu. 
Zdroj: z příspěvku A. Huškové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka 
 
Advent v „Jedničce“ 
Od 14:00 do 17:00 hodin čekalo děti i dospělé v sobotu 25. listopadu v Jedničce výtvarné 
tvoření. V připravených dílničkách si všichni mohli vyrobit netradiční i klasické vánoční 
ozdoby a dekorace, potřebný materiál si mohli zakoupit na místě. Podle svého vkusu si pak 
zdarma vybrali jednu z přichystaných dílniček, mohli ale navštívit dílničky všechny.  

Domů si tak odnášeli zdobené perníčky, papírová přáníčka, voňavá mýdla, vánoční 
věnce, slaměné postavičky, andílky z korku, šperky z barevné vlny, zvonky z pedigu a další 
vánoční dekorace. 
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Tvoření se v rámci projektu „Neznáme se, poznáme se“, který je spolufinancován 
z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis, zúčastnily také děti z polského 
města Bardó. Pro ně a pro české účastníky projektu měl DDM připravený také další program. 
V sobotu dopoledne děti navštívily Vánoční trhy v Kuksu a sobotní večer patřil bowlingu 
a diskotéce. V neděli dopoledne se zúčastnily „jazykohrátek“, po kterých následoval 
odpolední kvíz, při kterém poznávaly naše město. Zakončením celé akce pak byla účast na 
„Rozsvícení vánočního stromu“ na královédvorském náměstí T. G. Masaryka. 
Zdroj: informace DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem 
 
Advent pro školy 
Během dvou dnů – v úterý 28. a ve středu 29. listopadu – navštívilo „Jedničku“ 245 dětí ze 
základních a mateřských škol, aby si vyrobily dárky na „Vánoce“, nebo vánoční dekorace. 

Třídy se střídaly po dvaceti minutách v pěti adventních dílničkách, kde děti vytvářely 
závěsného andílka na stromeček, tašku se sobíkem, vánoční přáníčko, stromeček 
z napíchaných papírů na koláčku ze dřeva, stáčenou svíčku ze včelího vosku, ale také si 
mohly do vlastnoručně vytvořených obalů nasypat čaj z různých bylinek, koření a ze 
sušeného ovoce a vytvořit tak dárek pro své blízké. Nechyběla ani sladká dílnička, ve které 
děti zdobily předem napečené perníčky. Vložné činilo 50 Kč. 
Zdroj: z příspěvku L. Pospíšilové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku upravila 

kronikářka 

 

Junák – český skaut, středisko Zvičina 
Dvůr Králové nad Labem, z. s. 
Charitativní akce i hra „Stínadla“ 
V sobotu 11. listopadu se uskutečnil již 5. ročník Národní potravinové 
sbírky, jejímž účelem je shromáždit od dárců trvanlivé potraviny 

a prostřednictvím potravinových bank a následně i charitativních organizací je pak přerozdělit 
co největšímu počtu potřebných osob – osamělým matkám s dětmi, rodinám v nouzi, 
bezdomovcům, ale také dětským domovům. Do akce se zapojili svými dary a pomocí 
i Světlušky a skauti 3. oddílu. 

V pátek 17. listopadu se středisko zúčastnilo pietního aktu na náměstí Odboje, na 
kterém si zúčastnění připomněli krvavé události roku 1939, smrt Jana Opletala i průběh 
protestních akcí na Národní třídě a vznik sametové revoluce v roce 1989. 

Za účasti tří stovek skautů se v sobotu 25. listopadu v našem městě konal již 27. ročník 
skautské hry „Stínadla“. V boji o Velkého Vonta se proti sobě utkaly dvě skupiny – 
Mažňákovci a Losnovci. Pětihodinový boj o plán na Tleskačovo létací kolo, o ulice, životy 
i o vlajku soupeřovy skupiny probíhal na náměstí a v přilehlých ulicích. Na závěr se pak 
v parku Schulzovy sady uskutečnila volba Velkého Vonta. 

Skautky 3. oddílu mezi sebou v listopadu uspořádaly sbírku a prostřednictvím projektu 
„Adopce na dálku“ poslaly dětem v indické škole nedaleko Karnataky balíček se školními 
potřebami. 
Zdroj informací: Junák – český skaut, středisko Zvičina Dvůr Králové nad Labem, z. s.  
  

http://zvicina.skauting.cz/
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Týden vzdělávání dospělých  
Akci „Týden vzdělávání dospělých“ pořádá Asociace 

institucí vzdělávání dospělých ČR, z. s., nepřetržitě již od roku 1995. 
Letošní „Týden“ se v celém Královéhradeckém kraji konal od pondělí 6. do pátku 

10. listopadu. Jeho náplní byly již tradičně nejen vzdělávací nebo prezentační akce, ale 
i možnosti navštívit a prohlédnout si řadu organizací, úřadů, školských zařízení a podniků. 

V našem městě se do projektu zapojila TOLMEA na Slovanech a Europe-Direct SŠIS. 
Pod názvem „Studuj, pracuj, cestuj v EU“ se zájemci během několika dnů mohli v aule ŠSIS 
seznámit blíže s možnostmi studia a stáží v zahraničí, sezónními pracemi, au-pair pobyty, 
s vyhledáváním správných zprostředkujících agentur, s tím, na co si při hledání práce 
v zahraničí dát pozor atd. 

TOLMEA Slovany zase připravila akci nazvanou „Česká výroba oblečení. Výroba 
oblečení v Čechách, jde to i bez pomoci z Číny, kvalita „zlatých“ českých ručiček je znát!“. 

Na Trutnovsku se pak „Královédvoráci“ mohli blíže seznámit například s pěstounskou 
péčí, technickým vzděláváním na SPŠ Trutnov, s profesní kvalifikací „Náhradní babička“ 
v projektu rekvalifikace, s  podmínkami podnikání, úpravou digitálních fotografií, s ukázkami 
první pomoci, s důchodovými záležitostmi a řadou dalších činností, nabídek a informací. 
Otestovat si mohli také své znalosti cizího jazyka na jazykové škole, nebo své manažerské 
kvality v Centru inovací a podnikání. 

Vstup na všechny nabízené akce byl zdarma. 
Zdroj informací: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z. s. 

 

EKS (Evropská kontaktní skupina) 
Objevte své silné stránky 
Kurz osobního rozvoje pro maminky se uskutečnil i od pátku 10. do neděle 12. listopadu. 
Účastnice na něm objevovaly své silné stránky, učily se je vědomě a efektivně využívat, 
posilovaly své sebevědomí, učily se, jak se prosadit, zjišťovaly, jak zvládají práci, rodinu 
a své koníčky a řešily i další důležité životní postoje a záležitosti, které by měly přispět nejen 
k jejich plnohodnotnému uplatnění na trhu práce, ale i k jejich osobnímu a rodinnému životu. 
Zdroj informací: plakátek EKS (Evropská kontaktní skupina) 
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ZPRÁVY ZE SPORTU 

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem 
Závody v Team gymu 
Královédvorská sokolovna byla v neděli 26. listopadu 2017 svědkem 
oblastních závodů v gymnastické disciplíně „Team gym“, která se skládá 
z přeskoku, prostných a společné pohybové sestavy. V závodech se střetly 

týmy Sokola Dvůr Králové nad Labem a oddílu Spartak Trutnov, většinou zlatých medailí se 
mohli pochlubit trutnovští závodníci. 

Na podobných závodech se závodilo také v Brně. V  podstatně větší konkurenci 
královédvorští chlapci uspěli a obsadili krásné třetí místo. 
Zdroj: informace TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem 

 

HC Rodos Dvůr Králové nad Labem 
Nový trenér HC Rodos 
Devětačtyřicetiletý Juraj Jurík, bývalý útočník a trenér Zlína, se stal 
novým trenérem HC Rodos. V extraligovém týmu působil jako 

asistent hlavního trenéra pět sezon. Nyní nahradil Ivana Houdu, který po sezoně a půl tým 
Rodos opouští. 

Jurík již v pondělí 27. listopadu vedl první trénink, soutěžní premiéra ho pak na 
lavičce HC Rodos čeká v sobotu 2. prosince 2017 na zimním stadionu HC Kobry v Praze. 
Zdroj informací: HC Rodos Dvůr Králové nad Labem 

 

ZOO DVŮR KRÁLOVÉ 

Narodilo se páté mládě drilů černolících 
Chovu drilů černolících, vzácného druhu afrických primátů, se 
královédvorská zoo věnuje jako jediná v České republice již od roku 
2015. Tehdy sem byla dovezena sedmičlenná skupina drilů 
z frankfurtské zoo. Od té doby zaznamenává naše zahrada každoročně 

nové přírůstky, tím posledním je (pravděpodobně) samička, která se narodila v pondělí 
6. listopadu 2017. 
 
Pelikáni se stěhovali do zimoviště 
S blížící se zimou dochází v ZOO Dvůr Králové každoročně k odchytu pelikánů a k jejich 
přemístění z areálu „Safari“ do zimoviště. 

Ve středu 8. listopadu se tak více než dvacet ošetřovatelů a zoologů snažilo tyto ptáky 
pochytat holýma rukama. Zatímco jedni v neoprenech a na člunech naháněli hejna pelikánů 
z rybníků na břeh, druzí je na břehu odchytávali. 
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Během pouhé hodiny se tak podařilo přestěhovat 17 kadeřavých, 10 bílých 
a 9 afrických pelikánů. Při odchytu je důležité sevřít každému jedinci ihned pevně zobák, aby 
při jejich přenášení nedošlo ke zranění ošetřovatelů. Pelikáni se totiž urputně brání a svým 
dlouhým zobákem jim často míří přímo do obličeje. 

Ptáci v zimovišti stráví celou zimu, během které vyvedou svá mláďata. V té minulé se 
v naší zoo vylíhlo přes třicet malých pelikánů. 
 
Výstava H+Z v Africe 
V pátek 10. listopadu 2017 byla v Galerii Tengenenge veřejnosti představena výstava 
„H+Z v Africe“, která návštěvníky vrátila do období, kdy Ing. Miroslav Zikmund a Ing. Jiří 
Hanzelka s vozem Tatra 87 cestovali po Africe, objevovali místa, která do této doby žádní 
cizinci nenavštívili, a na filmový či fotografický materiál zachycovali místa, která v dnešní 
době již mnohdy neexistují.  
 
ZOO má další okapi 
Okapi, nejbližší příbuzné žiraf, chová královédvorská zoo jako jediná v České republice a na 
Slovensku. Prvním mládětem, které se zde narodilo, byl sameček Ewang. K tomu nyní ve 
čtvrtek 23. listopadu pozdě v noci přibyla z belgické ZOO Antverpy dvouletá samice Qira. 
V budoucnu by právě s Ewangem měla vytvořit pár. 

Aby se Qira snáze aklimatizovala, přicestovala s ní z Belgie i její ošetřovatelka, která 
jí pomůže s prvními kroky v novém domově, od pondělí 27. listopadu také byl pro 
návštěvníky pavilon okapi dočasně uzavřen. 
Zdroj: informace ZOO Dvůr Králové nad Labem 

 

DALŠÍ UDÁLOSTI VE MĚSTĚ A V JEHO OKOLÍ 

Městská nemocnice, a. s., 
Dvůr Králové nad Labem 

Nová biochemická a hematologická laboratoř 
V pondělí 6. listopadu 2017 byl v areálu královédvorské Městské nemocnice, a. s., slavnostně 
zahájen provoz nové biochemické a hematologické laboratoře. 

Stavbu za více než 40 milionů Kč z větší části financoval Královéhradecký kraj, na 
jejím financování se ale významně podílela také královédvorská společnost Juta, a. s., která 
přispěla osmi miliony korun.  

Oddělení klinické biochemie a hematologie tak po zhruba 37 letech získalo adekvátní 
zázemí pro svoji práci, a to ve zcela novém pavilonu vybudovaném uprostřed nemocničního 
areálu.  

Tým pracovníků laboratoře se do něho přestěhoval ze zastaralé budovy, která pochází 
již z roku 1970, která v současné době neplnila ani elementární požadavky na tato 
diagnostická pracoviště a která by v dohledné době nevyhovovala ani technickým, ani 
hygienickým požadavkům. 
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Vlastní přesun proběhl díky zaměstnancům nemocnice a spolupracujícím firmám bez 
problémů, takže jednotlivá oddělení nemocnice žádný výpadek v laboratorní diagnostice 
prakticky nezaznamenala. 

Nově vybudovaný objekt přináší zásadní změnu pro klienty laboratoře z hlediska 
kvality prostředí, ve kterém jsou prováděny odběry krevních vzorků. Zcela revoluční je pak 
změna pracovního prostředí pro personál, všechny prostory jsou nyní v jednom podlaží, což 
práci zdravotníků výrazně usnadňuje. Provoz laboratoří je nepřetržitý, v noci a o víkendu 
fungují v tzv. pohotovostním režimu. Tým sedmi laborantek zde provádí základní 
i specializovaná biochemická, imunochemická, hematologická a imunohematologická 
vyšetření, a to jak pro pacienty nemocnice, tak pro pacienty ordinací praktických a odborných 
lékařů ve spádové oblasti. Určitou zajímavostí může být i to, že služby nemocniční laboratoře 
dlouhodobě využívá nejen královédvorská zoologická zahrada – za měsíc zde vyšetří asi 
desítku vzorků exotických zvířat – ale také veterinární lékaři z našeho města a z jeho okolí. 

O rozsahu prováděné diagnostiky vypovídá skutečnost, že laboratoře vyhodnotí řádově 
okolo 1,1 milionu stanovení ročně. 

Parametry nového objektu splňují veškeré požadavky na akreditaci těchto pracovišť. 
Laboratoře právě letos v rámci dozorového auditu opětovně obhájily certifikát Národního 
autorizačního střediska pro klinické laboratoře II.  stupně (NASKL II.). 

Realizace stavby trvala 15 měsíců – stavební práce byly započaty v březnu 2016, 
kolaudací stavba úspěšně prošla v červnu 2017. Přístavba dvorního traktu laboratoří stála 
33,64 milionu Kč, doprovodné náklady, např. na energetický kolektor, silnoproudé rozvody 
a areálovou kanalizaci, činily dalších 7,13 milionu Kč. Nový pavilon laboratoří je částečně 
zapuštěn do svahu a je řešen jako železobetonová monolitická stavba.  
Zdroj informací: Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a. s. 

 

Policie České republiky 
KŘP Královéhradeckého kraje 
Obvodní oddělení PČR Dvůr Králové nad Labem 
Ve Dvoře hořela čtyři vozidla 

V pondělí 6. listopadu 2017 zapálil ve Dvoře Králové nad Labem neznámý pachatel 
v časných ranních hodinách několik vozidel.  

Krátce před půl třetí zasahovali členové místního hasičského záchranného sboru na 
parkovišti u obchodního domu Penny Market na Benešově nábřeží u požáru osobního vozidla 
Volkswagen Passat. Požár vznikl v prostoru motoru, od hořícího auta chytilo i vedle stojící 
vozidlo Renault Megane. Naštěstí se vše obešlo bez zranění, škoda na shořelém vozidle 
Volkswagen a Renault, které bylo následkem požáru rovněž poškozeno, však byla odhadnuta 
na 100 tisíc Kč. 

Podruhé vyjížděli královédvorští hasiči ve 3:45 hodin k hořící dodávce Citroen 
Jumper, na kterou žhář zaútočil rovněž na Benešově nábřeží, tentokrát na parkovišti 
u obchodního domu Tesco. Vůz zde hořel již v plném rozsahu, hasiči proto použili zařízení 
pro rychlý zásah, takzvaný vysokotlak. Ani zde nebyl nikdo zraněn, vzniklá škoda byla 
odhadnuta na cca 50 tisíc Kč. 
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To však žháři nestačilo. Požár další dodávky nahlásili svědci krátce před šestou 
hodinou ranní. U vozidla Ford Transit, zaparkovaného u garáží v Mánesově ulici, hasiči již 
pouze dohašovali ohnisko požáru. Škoda se pohybovala kolem 40 tisíc Kč. 

Vyšetřovatel příčin vzniklých požárů konstatoval, že všechny tři automobily někdo 
zapálil úmyslně a že spolu tyto případy souvisejí, policie proto v nočních hodinách posílila 
své hlídky a již v pondělí si také vytipovala možného pachatele. 

Jak se ukázalo, byl její typ správný. Padesátiletý recidivista, který byl již více než 
dvacetkrát soudně trestaný, se již ve středu 8. listopadu k činu přiznal. Protože svým jednáním 
způsobil škodu téměř 200 tisíc Kč, skončil ve vazbě a v případě prokázání viny mu hrozí trest 
odnětí svobody v trvání jednoho roku. 
 
Krádež jízdního kola 
Policisté ze Dvora Králové nad Labem šetří krádež nezajištěného kola z chodby domu v Bílé 
Třemešné. Vzniklá škoda byla odhadnuta na cca deset tisíc korun. 
 
Zadržení muže podezřelého z vraždy 
Ve čtvrtek 23. listopadu po desáté hodině dopoledne přijala ohlašovna PČR v Trutnově 
oznámení, že ve Dvoře Králové nad Labem byl spáchán trestný čin. V jednom z bytů pak bylo 
nalezeno tělo mrtvé ženy, zároveň bylo oznámeno, že z místa činu prchal nějaký muž. Do 
akce byli nasazeni policisté z okresu Trutnov, Náchod, Jičín, Rychnov nad Kněžnou a ze 
zásahové jednotky, zvažováno bylo i nasazení vrtulníku. Po půl hodině pátrání byl ale muž 
zadržen v centru města. Ještě týž den byl dvaačtyřicetiletý muž obviněn z vraždy 
devětadvacetileté ženy, se kterou pravděpodobně bydlel, a umístěn do hradecké vazební 
věznice. Při prokázání viny mu hrozí až osmnáct let vězení. 

Kriminalisté ani nemuseli žádat o jeho vazební stíhání, protože při vyšetřování zjistili, 
že po obviněném muži je již vyhlášeno celostátní pátrání, neboť se vyhýbal vězení, kam měl 
nastoupit pro zanedbání povinné výživy. V pátek v dopoledních hodinách navíc ve své cele ve 
vazební věznici založil požár. 
Zdroj informací: OO PČR Dvůr Králové nad Labem 

 

I v našem městě probíhal výzkum Akademie věd ČR 
Také v našem městě navštěvovali od pátku 10. listopadu až do konce měsíce vyškolení 
tazatelé české výzkumné společnosti Median vybrané domácnosti a prováděli v nich šetření 
Mezinárodního programu sociálního výzkumu (ISSP). Toto šetření by mělo přinést dosud 
neznámé pohledy na společenské vztahy v české společnosti a mohlo by sloužit ke zlepšování 
sociální politiky. 

Šetření ISSP na různá témata probíhají po celém světě každoročně již 30 let, 
v současné době se jich účastní respondenti ze 45 zemí. U nás byl listopadový výzkum, při 
kterém bylo osloveno celkově 4 500 náhodně vybraných domácností z celé republiky, 
prováděn Medianem pro Sociologický ústav Akademie věd ČR.  

Vyplnění dotazníku s tazatelem trvalo přibližně 40 minut, účastníci, jako poděkování 
za svoji ochotu, obdrželi malý dárek. 
Zdroj informací: Sociologický ústav Akademie věd ČR a Median, s. r. o.  



396 
 

Setkání s bývalým senátorem a poslancem Poslanecké sněmovny 
Ve čtvrtek 30. listopadu se v královédvorském kině Svět uskutečnila od 17:00 hodin beseda 
Jiřího Hlavatého s občany našeho regionu. Pozvánka na setkání byla zveřejněna v tisku, na 
plakátě na Benešově nábřeží, na sociálních sítích, na besedu zval i propagační automobil, 
který projížděl městem. Ti, kteří se besedy v kině nemohli zúčastnit osobně, ji mohli sledovat 
na YouTube kanálu portálu Královédvorsko.cz, kde byl zachován i záznam ze setkání pro ty, 
kteří se na průběh besedy chtěli podívat později. 

Besedy se, v zaplněném sále kina, zúčastnil také starosta města Jan Jarolím a Pavel 
Plzák, předseda hnutí ANO za Královéhradecký kraj. 

V úvodu pan Hlavatý seznámil posluchače se svými zkušenostmi s médii poté, co byl 
v říjnu zvolen poslancem do Poslanecké sněmovny, uvedl na pravou míru svá sdělení do 
tisku, která byla, dle jeho vysvětlení, následně vytržena z kontextu a zkreslena. Řekl, že za 
dobu své činnosti v Senátu nečerpal náhrady, na které měl jako senátor nárok, a daňovým 
poplatníkům tak ušetřil 2.118.828 Kč, a že nikdy po těch, kteří jej „kroužkováním“ „vynesli“ 
do Poslanecké sněmovny nechtěl (jak uvedla média), aby uhradili náklady na nové senátní 
volby v okrese Trutnov. Vysvětloval také, proč znovu kandiduje do Senátu. Chtěl by dokončit 
záležitosti, kterým se jako senátor věnoval (např. výstavbu operačních sálů v královédvorské 
nemocnici, opravu komunikací ve městě, které spadají pod krajské ředitelství atd.). Uvedl, že 
by chtěl pokračovat také v práci v Hospodářském výboru Senátu, jehož byl dosud členem. Za 
tři roky navštívilo jeho senátní kancelář v královédvorské Jutě se svými stížnostmi a náměty 
kolem 180 občanů, kterým pomáhal jejich záležitosti řešit, a v této činnosti by chtěl i nadále 
pokračovat. 

V rámci diskuze odpovídal na dotazy občanů také starosta města, ať již se týkaly 
rekonstrukce komunikace a chodníků v ulici Rokycanova, zachování šestiletého studia na 
královédvorském gymnáziu, nebo problémů s rušením nočního klidu v našem městě. Na dotaz 
jednoho z občanů ozřejmil, proč se chodníky na Benešově nábřeží musely nově předláždit, 
proč se zpozdilo předání opraveného mostu Jana Palacha veřejnosti, a uvedl, že most byl již 
v roce 2012 v havarijním stavu. Opravy mostů, komunikací a chodníků sice v našem městě 
komplikují život jeho obyvatelům a návštěvníkům již třetím rokem, byla to ale jediná 
možnost, jak na tyto úpravy využít finanční příspěvky i z jiných zdrojů a od jiných právních 
subjektů a dát tyto důležité spoje, které již desítky let byly ve špatném stavu, konečně do 
pořádku. Bez těchto finančních „injekcí“ by město nebylo ze svého rozpočtu takto rozsáhlé 
opravy schopno samo realizovat. 

Beseda trvala více než dvě hodiny, původně plánovaný program kina byl zrušen. 
Zdroj: informace z uskutečněné besedy  

 

Lednové volby na Trutnovsku 
Poté, co předseda Senátu vyhlásil termín nových prezidentských voleb, a v důsledku ztráty 
senátorského křesla Jiřího Hlavatého (po jeho zvolení do Poslanecké sněmovny) se uskuteční 
nové volby i do Senátu, čekají voliče na Trutnovsku (podle předběžných odhadů) v lednu 
2018 až troje volby: 

‐ ve dnech 5.–6. ledna 2018 doplňovací volby do Senátu (1. kolo vyhlášeno prezidentem 
republiky); 

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99edseda_Sen%C3%A1tu_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
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‐ ve dnech 12.–13. ledna 2018 volba prezidenta republiky (1. kolo) a případně 
doplňovací volby do Senátu (2. kolo); 

‐ ve dnech 26.–27. ledna 2018 případná volba prezidenta republiky (2. kolo). 
Prezidentem může být zvolen občan ČR, který dosáhl alespoň čtyřicet let věku (stejně 

jako senátoři), nikdo nemůže být jako prezident zvolen více než dvakrát za sebou. Voleb se 
mohou zúčastnit jen kandidáti, které registrovalo Ministerstvo vnitra ČR. K registraci je 
zapotřebí dvacet podpisů poslanců nebo deset podpisů senátorů nebo padesát tisíc podpisů 
občanů ČR, doplněných čísly občanských průkazů či cestovních pasů. 

V současné době je do druhé přímé volby prezidenta České republiky zaregistrováno 
devět kandidátů, a to: Jiří Drahoš (68 let), Michal Horáček (65 let), Vratislav Kulhánek 
(73 let), Pavel Fischer (52 let), Mirek Topolánek (61 let), Miloš Zeman (73 let), Petr Hannig 
(71 let), Marek Hilšer (41 let) a Jiří Hynek (56 let). 

Kandidátní listiny bylo třeba odevzdat Ministerstvu vnitra ČR šedesát šest dnů před 
dnem voleb, tedy do 7. listopadu 2017, kandidatura uvedených kandidátů byla 24. listopadu 
ministerstvem potvrzena.  

Devět kandidátů bude také, vedle Jiřího Hlavatého, kandidovat na Trutnovsku do 
Senátu. 
Zdroj: informace ČT24 a Ministerstva vnitra ČR 

 

Českobratrská církev evangelická 
Principals 
Petr Fiala (kytara), Vlastimil Kovář (cembalo a zpěv) a Martina Vejrová (zpěv a flétna) se 
posluchačům představili na koncertě, konaném k  500. výročí reformace v  kostele 
Českobratrské církve evangelické na náměstí Odboje.  

Koncert se konal v neděli 5. listopadu 2017 od 17:30 hodin, vstupné dobrovolné. 
 
„Vyrob si svůj stát“ 
Film Antony Buttse, zabývající se porušováním lidských práv, zavedl diváky na Ukrajinu, kde 
na jaře roku 2014 Rusko využilo mocenského vakua v Kyjevě a provedlo nepřiznanou 
separatistickou operaci na Donbase.  

Režisér filmu „Vyrob si svůj stát“ na konkrétních osudech lidí ukázal všechny emoce 
(jako odhodlání, nadšení, naivitu, aroganci, krutost, ale i rozčarování) účastníků převratu.  

V úterý 7. listopadu od 19:00 hodin byl film promítán v sále fary ČCE. Vstup zdarma. 
 
„Zlatý úsvit – jak to vidím já“ 
Film „Zlatý úsvit – jak to vidím já“ se zabývá sociálním vyloučením a zločiny z nenávisti. 
Divákům představil řecké politické uskupení „Zlatý úsvit“, které se netají svým 
neonacistickým směřováním. Ukázal, jak populistické rozdávání jídla nezaměstnaným 
Řekům, tak i brutální šikanování cizinců, vedoucí dokonce k vraždě. Zřetelně v něm vyvstala 
paralela s nástupem nacismu v meziválečném Německu ve 20. století.  

V sále fary ČCE mohli diváci film zhlédnout v úterý 21. listopadu 2017 od 19:00 
hodin. Vstupné zdarma.  
Zdroj: informace CČE Dvůr Králové nad Labem  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_vnitra_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
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Domov sv. Josefa v Žirči 
Začala oprava prostor mezi budovami 
Ve středu 1. listopadu 2017 byla zahájena první etapa revitalizace „náměstíčka“ 

mezi jednotlivými budovami v areálu Domova sv. Josefa. Její dokončení je naplánováno 
na polovinu prosince. S realizací druhé etapy se pak počítá od 1. března do 31. května 2018.  

I díky finanční pomoci dárců tak bude vybudován bezbariérový chodník a zajištěn 
bezpečný přejezd vozíčkářů mezi jednotlivými budovami „Domova“, zpřístupněna bude také 
jediná cesta do obce a do přírody. Úpravami náměstí se celý „Domov“ stane bezbariérovým, 
úpravy umožní i snazší setkávání obyvatel „Domova“ se zdravými spoluobčany.  
Zdroj informací: Domov sv. Josefa v Žirči 

 

Hospitál Kuks 
Vánoční trhy v Kuksu 
Vánoční trhy v Kuksu se na labském nábřeží a pod hospitálem konaly po dva 

víkendy, a to od soboty 18. do neděle 19. listopadu a od soboty 25. do neděle 26. listopadu 
2017, vždy od 9:00 do 16:00 hodin. Pro návštěvníky byl připraven také doprovodný program.  

Vstupné činilo 30 Kč, zlevněné vstupné pak 20 Kč. 
Zdroj informací: obec Kuks a České farmaceutické muzeum Kuks 

 

POČASÍ V NAŠEM MĚSTĚ 

Počasí v měsíci listopadu 
I když příslušná vyhláška řidičům nařizuje, že od 1. listopadu musí mít jejich auto „přezuto“ 
na zimní pneumatiky, držely se teploty na počátku měsíce, a to i v ranních hodinách, ještě 
příjemně nad nulou. Odpolední teploty pak v některých dnech připomínaly spíše teploty 
charakteristické pro měsíc říjen. Také v sobotu 11. listopadu (na svatého Martina, který je 
znám pranostikou, že „přijíždí na bílém koni“) se teploty pohybovaly od +1,1 °C do +5,4 °C. 
Větší sněhové nadílky, kdy sněhové vločky ihned neroztávaly, ale vytvořily na zemi tenkou 
pokrývku, jsme se v našem městě dočkali až ve středu 29. listopadu 2017. 

Minimální teploty se tak v listopadu pohybovaly od -3,4 °C (úterý 14. listopadu) do 
+5,4 °C, v pondělí 6. listopadu 2017. 

Maximální teploty dosahovaly hodnoty od +1,1 °C (čtvrtek 30. listopadu) do +9,3 °C 
(ve čtvrtek 2. listopadu).  

Největší teplotní rozdíl mezi minimální a maximální naměřenou teplotou byl 
zaznamenán v sobotu 4. listopadu 2017, a to 10 °C. 
Zdroj informací: meteostanice Gymnázia Dvůr Králové nad Labem 
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TEPLOTY V LISTOPADU 2017 
DATUM Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota 

1.11.17 + 3,2 °C + 4,4 °C + 5,8 °C 

2.11.17 + 4,2 °C + 6,6 °C + 9,3 °C 

3.11.17  + 0,4 °C + 6,3 °C + 9,0 °C 

4.11.17  - 1,7 °C + 3,0 °C + 8,3 °C 

5.11.17  + 0,4 °C + 4,5 °C + 7,3 °C 

6.11.17  + 5,4 °C + 5,9 °C + 6,7 °C 

7.11.17  + 2,3 °C + 6,4 °C + 8,5 °C 

8.11.17  + 1,0 °C + 4,1 °C + 9,0 °C 

9.11.17  + 3,3 °C  + 4,9 °C + 6,1 °C 

10.11.17 + 3,8 °C + 4,8 °C + 6,2 °C 

11.11.17  + 1,1 °C + 3,3 °C + 5,4°C 

12.11.17 - 0,5 °C + 1,9 °C + 3,8 °C 

13.11.17 - 1,6 °C + 0,8 °C + 3,9 °C 

14.11.17 - 3,4 °C - 0,8 °C + 1,3 °C 

15.11.17 - 0,5 °C + 1,1 °C + 2,6 °C 

16.11.17 + 1,7 °C + 4,2 °C + 8,5 °C 

17.11.17 + 0,5 °C + 2,7 °C + 4,4 °C 

18.11.17 - 2,0 °C - 0,1 °C + 1,4 °C 

19.11.17 + 0,3 °C + 1,3 °C + 2,6 °C 

20.11.17 - 0,7 °C + 0,7 °C + 2,3 °C 

21.11.17 - 1,0 °C + 0,6 °C + 2,2 °C 

22.11.17 + 0,4 °C + 4,0 °C + 7,8 °C 

23.11.17 - 1,7 °C + 1,4 °C + 7,9 °C 

24.11.17  - 0,8 °C + 2,8 °C + 6,9 °C 

25.11.17 + 1,9 °C + 3,3 °C + 4,8 °C 

26.11.17 - 1,2 °C + 0,5 °C + 2,0 °C 

27.11.17 - 1,0 °C + 0,3 °C + 2,9 °C 

28.11.17 - 1,0 °C + 1,6 °C + 3,6 °C 

29.11.17 - 1,3 °C - 0,2 °C + 2,1 °C 

30.11.17 - 1,1 °C + 0,1 °C + 1,1 °C 
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ZAJÍMAVOSTI Z DOMOVA 

Královédvorskému rodákovi mohli posluchači klást otázky 
v Hyde Parku Civilizace 
Mistr Evropy a nově i vicemistr světa v letecké sérii Red Bull Air Race, královédvorský 
rodák, akrobatický pilot Martin Šonka, vystoupil v sobotu 11. listopadu 2017 v pořadu Hyde 
Park Civilizace ČT24.  
Zdroj: informace ČT24 
 
Hledá se firma roku Královéhradeckého kraje 2017  
Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, ve spolupráci s bankou Moneta 
Money Bank, ocení také v letošním roce nejlepší firmu Královéhradeckého kraje.  

Do 30. listopadu 2017 bylo možné nominovat na toto ocenění regionální firmy, které 
byly rozděleny podle svého sídla v příslušných okresech Královéhradeckého kraje a dle 
kategorií na: 

‐ fyzické osoby;  
‐ firma do 50 zaměstnanců;  
‐ firma do 250 zaměstnanců; 
‐ firma nad 250 zaměstnanců; 
‐ podnikatelka roku.  

Zdroj informací: Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje 
 
Ustavující schůze Poslanecké sněmovny 
V pondělí 20. listopadu 2017 se nově zvolení poslanci sešli ve 13:00 hodin na ustavující 
schůzi Poslanecké sněmovny. Byl mezi nimi i nový poslanec za ANO 2011, Ing. Jiří Hlavatý 
ze Dvora Králové nad Labem. 

Po složení poslaneckého slibu však již při prvním hlasování došlo k problémům, neboť 
jedné z poslankyň nefungovalo hlasovací zařízení. Předseda Poslanecké sněmovny Jan 
Hamáček tak hlasování musel prohlásit za zmatečné.  

Následně se pak poslanci dostali do prvního názorového sporu, neboť se nemohli 
shodnout na obsazení a počtu členů mandátového a  imunitního výboru. Výboru, který je 
klíčový v případě, kdy se rozhoduje o vydání zákonodárců k trestnímu stíhání. Nejprve bylo 
navrhováno, aby byl výbor dvanáctičlenný, v takovém případě by v něm však neměly své 
zastoupení všechny strany, které byly do Poslanecké sněmovny zvoleny. Po dvou hodinách 
sporů se nakonec poslanci shodli a odhlasovali, že výbor bude devatenáctičlenný, tzn., že 
každá ze zvolených stran bude mít v tomto výboru své zastoupení.  
Zdroj: informace ČT24 a Poslanecké sněmovny ČR 
 
Jiří Hlavatý se vzal poslaneckého mandátu 
V pátek 24. listopadu, čtyři dny po složení poslaneckého slibu, se Jiří Hlavatý vzdal svého 
nově získaného poslaneckého mandátu. Své místo v Poslanecké sněmovně tak přenechal 
náhradníkovi, kterým byla lékařka Eva Matyášová z okresu Hradec Králové. 
Zdroj: informace ČT24 a Poslanecké sněmovny ČR 
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Nejnižší míra nezaměstnanosti byla v České republice 
Míra nezaměstnanosti v celé Evropské unii v listopadu 2017 opět klesala a byla tak na novém 
minimu od finanční krize.  

Z jednotlivých členských zemí měla nejnižší míru nezaměstnanosti podle Eurostatu 
Česká republika, a to 2,5 %. Následují Malta a Německá republika (3,6 %). 

Na opačném konci žebříčku je pak Řecko (20,5 % – údaj za měsíc září) a Španělsko 
(16,7 %). 
Zdroj: informace Českého statistického úřadu 
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FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ A AKCÍ 
 

Listopad 2017 
 
„Rozsvícení vánočního stromu“ 
V neděli 26. listopadu 2017 čekal návštěvníky na náměstí T. G. Masaryka bohatý program, 
který zahájili starosta našeho města a starosta polského města Kamienna Góra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V programu vystoupil pěvecký sbor Vítěznáček z Vítězné (snímek vlevo dole), nechyběl ani 
folklorní soubor Olga z Kamiennej Góry (na snímku vpravo). 
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Návštěvníci na akci mohli navštívit 
prodejní stánky a nakoupit drobné dárky 
na „Vánoce“ či se občerstvit (foto 
nahoře) nebo si prohlédnout nový Betlém 
z dílny Taťány Ruprichové (snímek vlevo).  
Pro děti byly připraveny výtvarné dílny 
(dolní snímek). 
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„Vánoční atmosféru“ navodil také slavnostně osvětlený městský úřad (vlevo). Součástí akce 
bylo rovněž rozsvícení vánočního stromu. 

 

 

 

 

 

 

 

Akci ukončil slavnostní 
ohňostroj.                                                                              
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I v měsíci listopadu pokračovala rekonstrukce chodníků  
na Benešově nábřeží a v ulici Štefánikova 

 

Benešovo nábřeží – chodníky směrem k mostu J. Palacha podél „obecních domů“ (snímky 
nahoře) a dále směrem k zoo (dolní snímek vlevo) a v ulici M. Horákové. 
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Ulice Štefánikova – chodníky na pravé straně komunikace směrem k zoo; na křižovatce s ulicí 
Elišky Krásnohorské a na levé straně směrem k zoo (foto v dolní části). 
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Pokračovala také rekonstrukce mostu Jana Palacha 
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Nová biochemická a hematologická laboratoř  
V pondělí 6. listopadu 2017 byl v areálu královédvorské Městské nemocnice, a. s., slavnostně 
zahájen provoz nové biochemické a hematologické laboratoře. Stavbu za více než 40 milionů 
Kč z větší části financoval Královéhradecký kraj, na jejím financování se ale významně 
podílela také královédvorská společnost Juta, a. s., která přispěla 8 miliony Kč. 
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Rekonstrukce plynového vedení v ulici R. A. Dvorského 

 
Při rekonstrukci plynového vedení byly v ulici R. A. Dvorského opraveny také chodníky 
a komunikace. 
 

Setkání s bývalým senátorem a poslancem 

 

V kině Svět se 30. listopadu konalo setkání bývalého senátora a poslance Jiřího Hlavatého 
s občany, na kterém vysvětloval, proč kandidoval do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
(ze které čtyři dny po její ustavující schůzi dne 24. listopadu ze své poslanecké funkce 
odstoupil) a proč chce opět kandidovat do Senátu.  
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Akce Domu dětí a mládeže Jednička 
„Uspávání strašidel“ 

 

Podvečerní akci plnou strašidel mohly děti i jejich rodiče navštívit v pátek 10. listopadu 2017 
na dopravním hřišti v Podharti. Děti zde čekaly úkoly, všechny pak stezka odvahy.  

 

„Otázky a obrázky“ 
Již 16. ročníku přírodovědné poznávací soutěže „Otázky a obrázky“ se od úterý 14. do čtvrtka 
16. listopadu zúčastnilo 124 dětí – žáků ZŠ Schulzovy sady a ZŠ Strž. Aby byla soutěž 
zajímavější, byla pro ně připravena i ukázka trofejí, drahých kamenů a zkamenělin (foto 
vpravo). 
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Návštěva Mezinárodního festivalu Animánie 

Šest malých animátorů navštívilo tento festival v pátek 17. a v sobotu 18. listopadu 2017. 
 
Advent v „Jedničce“ 

                                

V dílničkách na děti i dospělé čekalo 25. listopadu vytváření vánočních ozdob a dekorací. 
 
Advent pro školy  

                       

 
V úterý 28. a ve středu 29. listopadu navštívilo „Jedničku“ 245 dětí ze základních 
a mateřských škol, aby si vyrobily dárky na „Vánoce“, nebo vánoční ozdoby. 
Foto: 9x archiv DDM Jednička 
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Královédvorské zoo má další okapi   

 
 

Okapi, nejbližší příbuzné žiraf, 
chová královédvorská zoo jako 
jediná v České republice a na 
Slovensku. Prvním mládětem, 
které se zde narodilo, byl 
sameček Ewang.  
K němu ve čtvrtek 23. listopadu 
přibyla z belgické zoo Antverpy 
dvouletá samice Qira. 

 

 

 

 

 

 

Na titulní straně kroniky událostí v měsíci listopadu 2017: předvánoční akce „Rozsvícení 
vánočního stromu“ byla ukončena slavnostním ohňostrojem (foto kronikářka). 
 
Foto: Pokud není uvedeno jinak, autorkou fotografií je kronikářka města. 
 


