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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI 

Novoroční přání  
Nový rok „Královédvoráci“ sice nepřivítali ohňostrojem, který si vychutnali 

již při slavnostním rozsvícení vánočního stromu v prosinci 2017, starosta 

Dvora Králové nad Labem jim ale i tentokrát poslal na začátku roku svůj 

novoroční pozdrav. Zhodnotil v něm nejen aktivity města a připomenul 

významné akce v roce 2017, ale poukázal i na to, že v roce 2018 čekají naše 

občany nejen prezidentské a komunální volby, ale i volby do Senátu Parlamentu České 

republiky.  

Ani v letošním roce pak nebudou opět chybět investiční akce, které by měly nejen 

zlepšit vzhled našeho města, ale v některých případech jej i změnit. 

 

„Vážení spoluobčané, milí Královédvoráci, 

dovolte mi Vám popřát do nového roku hodně zdraví, štěstí, pohody, rozvahy ve Vašich 

konáních, šťastnou ruku a chladnou hlavu při rozhodováních. Ať se daří našemu městu vracet 

jeho důležitost i hrdost, jaká tomuto krásnému městu i jeho obyvatelům patří, ať se nám ve 

Dvoře Králové nad Labem dobře žije. 

 

Vážení spoluobčané, milí Královédvoráci, 

máme za sebou rok plný významných investičních akcí. Kromě rekonstrukce mostu Jana 

Palacha byly opraveny mnohé ulice, postupně byly rekonstruovány i chodníky a cyklostezky 

a velká část finančních prostředků města směřovala do oprav budov v oblasti školství, kultury, 

sociálních služeb a do vodohospodářské infrastruktury. Všechny tyto akce znamenaly velký 

zásah do každodenního života a byly velmi omezující. Musím ale znovu poděkovat každému 

z vás – všichni jste se přes tyto překážky dokázali s velkým nadhledem a s noblesou přenést 

a trpělivě je snášet. 

Loni pokračovaly i společné práce na budování nového závodu v oblasti průmyslové 

zóny společnosti Karsit. Měli jsme také možnost ohlédnout se do historie města a připomenout 

si 200. výročí objevení Rukopisu královédvorského, který v kobce kostela sv. Jana Křtitele 

nalezl Václav Hanka. 

V roce 2018 nás z velkých investic čeká zřejmě vybudování okružní křižovatky u oční 

školy. Pokusíme se s Královéhradeckým krajem domluvit i rekonstrukci komunikace od oční 

školy k muzeu, přes náměstí Republiky až po ulici Spojených národů. Pokračovat budou 

opravy chodníků, veřejného osvětlení, vodohospodářské infrastruktury a opravy budov 

základních škol, do nichž plánujeme i prostřednictvím dotací investovat kolem 80 milionů 

korun. 

Čekají nás senátní, prezidentské i komunální volby, které ustanoví nové zastupitelstvo 

a vedení města. Ať již dopadnou všechny volby jakkoliv, neměli bychom zapomínat, že jsme 

všichni součástí jednoho společenství, musíme spolu vycházet, žít, vzájemně si pomáhat, mít 

k sobě úctu a brát na sebe ohledy. A možná víc než kdy jindy bychom měli v dnešní době a ve 

světle mnohých málo uvěřitelných výroků a činů uctívat a obhajovat nejstarší lidské hodnoty: 

slušnost, úctu, statečnost, čest a  spravedlnost. 

Dovolte mi Vám popřát do nového roku hodně zdraví, štěstí, pohody, rozvahy ve 

Vašich konáních, šťastnou ruku a chladnou hlavu při rozhodováních. Ať se daří našemu 

městu vracet jeho důležitost i hrdost, jaká tomuto krásnému městu i jeho obyvatelům patří, ať 

se nám ve Dvoře Králové nad Labem dobře žije. 

Ing. Jan Jarolím, starosta města“ 
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Schůze rady města – vybraná usnesení 
Rada města na své 119. schůzi v úterý 9. ledna 2018 mimo jiné: 

‐ schválila podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na realizaci 

výstavby ČOV ve Dvoře Králové nad Labem; 

‐ neschválila poskytnutí daru Českému rybářskému svazu, z. s., místní organizace 

Havlovice, na investiční akci s názvem „Výměna oken a dveří hospodářské budovy 

v Havlovicích“; 

‐ neschválila poskytnutí finančního příspěvku na rok 2018 Oblastní charitě Trutnov 

s odůvodněním, že osobní asistence je v našem městě zabezpečena a poskytována 

v dostačující míře Farní charitou Dvůr Králové nad Labem a organizací Společné 

cesty. 

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 119/2018“ 

 

Rada města na své 120. schůzi v úterý 23. ledna 2018 mimo jiné: 

‐ souhlasila s prodloužením termínu dokončení prací a vyklizení staveniště na akci 

„Tyršovo koupaliště – brouzdaliště“ Dvůr Králové nad Labem – zhotovitel Lacus 

Technology, s. r. o., Říčany, do 15. května 2018; 

‐ souhlasila s tím, aby Technické služby města Dvora Králové nad Labem uzavřely 

smlouvu o výpůjčce s Fanclubem HC RODOS Dvůr Králové nad Labem, z. s., 

zastoupeným předsedou spolku Miroslavem Křížem, na část objektu v areálu zimního 

stadionu pro potřeby spolku; 

‐ souhlasila i s tím, aby technické služby uzavřely dodatek ke smlouvě o výpůjčce 

z 22. listopadu 2016 na část objektu v areálu zimního stadionu pro potřeby 

kulečníkového oddílu TJ Dvůr Králové nad Labem; 

‐ schválila vyhlášení dotačního programu na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou 

nemovitou kulturní památkou nebo které se nacházejí na území Městské památkové 

zóny města Dvůr Králové nad Labem; 

‐ souhlasila se změnou termínu pro podávání žádostí do dotačního programu pro služby 

související se sociální oblastí – nový termín byl stanoven od 23. února do 5. března 

2018; 

‐ odvolala z funkce člena Sportovní komise Rady města Dvůr Králové nad Labem 

Alana Výborného na jeho vlastní žádost a z funkce členky Sociální komise Markétu 

Vohnoutovou, také na její vlastní žádost, a to oba s platností od 24. ledna 2018, 

a k tomuto datu jmenovala do funkce členky Sociální komise Petru Šimkovou;  

‐ vzala na vědomí informaci o průběhu soudního řízení se společností EVORADO 

IMPORT, a. s.;  

‐ schválila dodatek smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení z 31. března 

2006 se společností ELEKTROWIN, a. s., Praha 4. 

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 120/2018“ 

 

Volby do Senátu Parlamentu České republiky a volba prezidenta 

republiky 
V lednu čekaly občany našeho města hned dvoje volby – doplňovací volby do Senátu 

Parlamentu České republiky a volby prezidentské.  

Zatímco doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky se dle rozhodnutí 

prezidenta republiky č. 358/2017 Sb. týkaly pouze volebního obvodu č. 39 (tzn. okresu 

Trutnov), prezidenta České republiky samozřejmě volili voliči nejen v naší republice, ale 

i občané České republiky v zahraničí. 
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První kolo voleb do Senátu se uskutečnilo v pátek 5. ledna 2018 od 14:00 do 

22:00 hodin a v sobotu 6. ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin. O jeden senátorský mandát se 

ucházelo celkem devět kandidátů, z toho pět žen, průměrný věk kandidátů byl padesát čtyři 

let. Tyto volby se uskutečnily z toho důvodu, že ve volbách do Poslanecké sněmovny, 

konaných v říjnu 2017, kandidoval za ANO 2011 i královédvorský senátor Ing. Jiří Hlavatý, 

který se díky preferenčním hlasům stal členem Poslanecké sněmovny. Dle platných zákonů 

tak ale ztratil svůj senátorský mandát. Mandátu poslance se následně po složení slibu poslance 

vzdal a rozhodl se obhájit svůj původní senátorský mandát v doplňovacích senátních volbách. 

Kandidáti: 

Č. 1. Luďka Tomešová, ředitelka tiskárny, Trutnov, 49 let, kandidovala za stranu Svoboda 

a přímá demokracie – Tomio Okamura; 

Č. 2. Blanka Horáková, majitelka firmy, Trutnov, 41 let, kandidovala za Občanskou 

demokratickou alianci; 

Č. 3. Mgr. Klára Sovová, majitelka Luční boudy a pivovaru Paroháč, Praha, 51 let, 

kandidovala za Nezávislou iniciativu (NEI); 

Č. 4. Ing. Jiří Hlavatý, statutární ředitel Juta a. s., Dvůr Králové n. L., 69 let, bez politické 

příslušnosti, kandidoval za ANO 2011; 

Č. 5. Karel Šklíba, místostarosta města Úpice, 67 let, kandidoval za Českou stranu sociálně 

demokratickou; 

Č. 6. Ing. Jan Sobotka, starosta města Vrchlabí, 56 let, bez politické příslušnosti, kandidoval 

za Starostové a nezávislí; 

Č. 7. Iva Řezníčková, předsedkyně odborové organizace Oblastní nemocnice Trutnov, 

Trutnov, 43 let, bez politické příslušnosti, kandidovala za Komunistickou stranu Čech 

a Moravy; 

Č. 8. Mgr. Jaroslav Dvorský, středoškolský učitel, učitel ZUŠ, Malé Svatoňovice, 54 let, 

bez politické příslušnosti, kandidoval za Českou pirátskou stranu;  

Č. 9. PhDr. Terezie Holovská, OSVČ, Praha, 55 let, bez politické příslušnosti, kandidovala 

jako nezávislý kandidát. 

Volební účast byla velmi nízká – z celkového počtu 100 438 voličů celého volebního obvodu 

se jich voleb zúčastnilo pouze 23 000, což představovalo 22,9 %.  

Potřebnou nadpoloviční většinu hlasů nezískal po sečtení odevzdaných volebních 

lístků v prvním kole ani jeden z devíti kandidátů. Mgr. Klára Sovová obdržela 11,9 % hlasů; 

Mgr. Jaroslav Dvorský 10,6 %; Iva Řezníčková 7,1 %; Karel Šklíba 5,7 %; Luďka Tomešová 

3,3 %; Blanka Horáková 2,0 % a PhDr. Terezie Holovská 0,7 % hlasů. Do druhého kola voleb 

tak postoupil kandidát č. 6 – Ing. Jan Sobotka, starosta Vrchlabí – který získal 7 615 hlasů 

(tedy 33,51 %) a královédvorský kandidát, Ing. Jiří Hlavatý, který obdržel 5 728 hlasů 

(tj. 25,21 %).  

O týden později, v pátek 12. a v sobotu 13. ledna 2018, se v našem městě i v celém 

okrese Trutnov konalo nejen první kolo prezidentských voleb (výsledky viz kapitola 

Zajímavosti z domova/Prezidentské volby, v této kronice), ale současně i druhé kolo voleb do 

Senátu Parlamentu České republiky.  

V něm vyhrál Ing. Jan Sobotka, který obdržel 30 331 hlasů (67,11 %), Ing. Hlavatému 

dalo svůj hlas 14 859 (32,88 %) voličů. 

Zprávy z voleb z našeho města, konkrétně z volební místnosti v ZŠ Strž, přineslo 

prostřednictvím reportéra Vlastimila Weinera i Zpravodajství ČT1 a ČT24.  

Přímo ve Dvoře Králové nad Labem získal Ing. Hlavatý v prvním kole voleb 

1 968 hlasů (volilo jej 57,07 % voličů ve městě), Ing. Jan Sobotka 630 hlasů (18,27 % ve 

městě); ve druhém kole senátních voleb obdržel Ing. Hlavatý 4 242 hlasů (volilo jej 62,6 % 

voličů ve městě), Ing. Jan Sobotka 2 534 hlasů (37,39 % voličů ve městě). 



5 

 

Ve druhém kole voleb získal Ing. Hlavatý v 15 obcích trutnovského okresu (v Bílé 

Třemešné, v Bílých Poličanech, v Dolní Brusnici, v Doubravici, v Dubenci, v Horní Brusnici, 

v Hřibojedech, v Hynčicích, v Lanžově, v Libotově, v Litíči, v Maršově u Úpice, v Mostku, 

ve Vlčkovicích a v Zábřezí-Řečicích) více hlasů než jeho protikandidát. Stejný počet hlasů 

pak oba kandidáti získali v Kocbeřích, kde jim voliči shodně odevzdali po osmdesáti hlasech. 

 

Účast voličů obvodu č. 39 ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky  

 

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu České republiky 

 
Zdroj: Český statistický úřad (www.volby.cz) a volební listiny 

 

Společenská kronika 
Noví občánci  

V měsíci lednu 2018 se narodilo dvanáct nových občánků našeho města – pět holčiček a sedm 

chlapců. 

Zemřelí 

Ve Dvoře Králové nad Labem zemřelo v tomto měsíci sedmnáct osob, z tohoto počtu bylo 

třináct královédvorských občanů (pět žen a osm mužů). 

Jubilea 

Členové komise pro občanské záležitosti navštívili v lednu s gratulací a s květinou dvacet tři 

občanů při jejich životních jubileích. V tomto období oslavily tři manželské páry stříbrnou, 

jeden pár zlatou a dva páry diamantovou svatbu. 

Vítání občánků 

Na Staré radnici bylo během měsíce ledna slavnostně přivítáno sedmnáct novorozených 

občánků našeho města – jedenáct děvčat a šest chlapců. 

Zdroj: městská matrika, evidence obyvatel a Komise pro občanské záležitosti 

  

http://www.volby.cz/
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Městská policie Dvůr Králové nad Labem  
Zásahy městských strážníků 
Strážníci Městské policie Dvůr Králové nad Labem řešili během 

měsíce ledna 2018 celkem 92 případů. 

Druh zásahu leden 2018 

 BESIP přestupky 44 

 Dopravní nehoda 2 

 Veřejný pořádek (přestupek)  2 

 Součinnost s PČR, MěÚ,... 6 

 OZV o volném pohybu psů 7  

 Občanské soužití (přestupek) 3 

 Majetek (přestupek) 7 

 Ztráty a nálezy 1 

 Prevence (opatření a úkony) 3 

 Doručení písemnosti 8 

 Odchyt zvířete (opatření) 3 

 Pomoc v nouzi 2 

 Stížnosti 1 

 Pokuty v blokovém řízení 17 

 Na místě nezaplacených blokových pokut 5 

 Předáno Policii ČR 1 

 Předáno na správní odbor MěÚ 4 

 

Moderní technologie leden 2018 

 BESIP - MKDS (předáno na ODP) 24 

 BESIP - ostatní (předáno na ODP) 5  

 BESIP - úsekové měření rychlosti (předáno na ODP) 1 990 

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem 

 

Zkvalitnění kamerového systému a další novinky městské policie 
Královédvorská městská policie, ve snaze zkvalitnit a rozšířit svoji činnost, investovala 

poměrně značné finanční prostředky do výměny zastaralého vybavení i zastaralé výstroje 

strážníků. Nakoupeny tak byly například osobní kamery, kamery do vozidel, střelné zbraně, 

ochranné vesty a další materiál. 

Obnoven byl také kamerový systém, jehož některé části byly již za hranicí životnosti, 

došlo i k nákupu nového serveru, včetně zvýšení kapacity úložiště dat. Na přelomu roku 2017 

a 2018 byly rovněž vytvořeny čtyři nové kamerové body – na ZŠ Schulzovy sady, na družině 

ZŠ 5. května a také u mostu Jana Palacha a na kruhovém objezdu na Denisově náměstí – 

a mobilní kamerový systém byl vybaven kamerou, která umožňuje rovněž záznam zvuku. Za 

nákup nového serveru, kamer a za rozšíření kamerového systému uhradila městská policie 

částku přes 400 tisíc Kč.  

Kolem 110 tisíc Kč investovala pak městská policie do modernizace jednotlivých 

pracovišť strážníků a do vybavení místnosti určené pro jednání s veřejností. Poté, co bylo 

pracoviště odboru dopravy a silničního hospodářství přemístěno z budovy městské policie do 

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=717432&x=250&y=250&hash=3bf529b2ae86b5be89e79202ff695b73&ratio=1
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hlavní budovy městského úřadu, začala i tyto uvolněné prostory využívat městská policie. 

Pracoviště šesti strážníků a kancelář ředitele byly přemístěny do prvního poschodí. V přízemí 

pak vznikla místnost s bezbariérovým vstupem pro jednání s veřejností, kterou jako své 

pracoviště využívá i dozorčí služby a v případě potřeby ji pro jednání se svými klienty mohou 

využívat také pracovnice odboru školství, kultury a sociálních věcí, které mají v budově 

městské policie své kanceláře.  

Město navíc financovalo i opravu příjezdové cesty k budově městské policie a opravu 

schodiště a bezbariérového přístupu do budovy.  

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem 

 

Pečovatelská služba Města Dvůr 

Králové nad Labem 
Problematika bezdomovectví v našem městě 
Bezdomovectví se v naší zemi netýká pouze velkých měst, ale tento problém zasáhl i Dvůr 

Králové nad Labem. Azylový dům Žofie v Bezručově ulici (jako pobytová služba s jedenácti 

lůžky), určený pro lidi bez domova nejen z našeho města, ale i ze spádových obcí, působí 

v našem městě již několik let a podává nejen pomocnou ruku těm, kteří svoji neutěšenou 

sociální situaci chtějí změnit, ale v zimních měsících jim pomáhá i ve zdraví a důstojně přežít 

mrazivé počasí. Dům Žofie čerpá od 1. ledna 2016 do 30. června 2019 finanční prostředky na 

svůj provoz částečně i z Operačního programu „Zaměstnanost“ v rámci projektu „Služby 

sociální prevence v Královéhradeckém kraji“ – konkrétně se jedná o částku 2.814.525 Kč. 

V roce 2017 zdejší pobytovou službu využilo celkem dvacet šest osob, z toho devět 

klientů bylo ve věku do 50 let (35 %), osm ve věku 51–60 let (31 %), dva klienti byli ve věku 

61–65 let (7 %) a sedm klientů bylo starších než 66 let (27 %). Z celkového počtu měli tři 

klienti přiznánu invaliditu 3. stupně (tzn., že se jedná o invaliditu nejtěžší, při které u klienta 

dochází k poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 %) a dva klienti byly osoby zdravotně 

znevýhodněné.  

Poměrně vysoké procento seniorů (34 %) a osob zdravotně postižených nebo 

znevýhodněných ukázalo na smutnou skutečnost, že přibývá chudoba (a tím v řadě případů 

i bezdomovectví) seniorů a lidí s hendikepem. Přes fakt, že míra nezaměstnanosti byla v roce 

2017 v naší zemi velmi nízká, tato věková skupina osob má velmi omezené možnosti jak svoji 

situaci vyřešit vlastními silami. I když řada těchto osob již dosáhla důchodového věku, nebo 

jim byl přiznán některý ze stupňů invalidity, neznamená to, že mají nárok na pobírání 

invalidního nebo starobního důchodu. Na ten totiž mají nárok pouze tehdy, pokud si také po 

příslušnou předepsanou dobu hradili sociální pojištění.  

Pracovníci sociální služby v takovýchto případech velmi úzce spolupracují nejen se 

samotnými klienty, ale i s dalšími subjekty – sociálními terénními pracovníky městského 

úřadu, pracovníky Úřadu práce, s lékaři atd., a pokud to dovolí situace i s rodinnými 

příslušníky, a snaží se pro tyto klienty najít východisko z jejich těžké životní situace. 

K boření mýtů a předsudků, spojených s touto cílovou skupinou, přispívají i „Dny otevřených 

dveří“, jejichž součástí je také prohlídka azylového domu, nebo benefiční projekt „Noc 

venku“ konaný na podporu osob bez domova, na jehož konání se každoročně podílí řada 

královédvorských organizací a dobrovolníků. 

Zdroj: Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem 

  

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=718367&x=250&y=250&hash=4a29f96393038f66bbc547243e572cc6&ratio=1
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Technické služby města Dvora Králové nad Labem 
Byla provedena druhá část deratizace 
V sobotu 13. ledna 2018 provedli pracovníci společnosti Elemento Brno, s. r. o., 

druhou část ohniskové deratizace v sídlišti Elišky Krásnohorské, Karolíny Světlé, v ulici Nad 

Parkem a dále na Benešově nábřeží, v oblasti Pod ZOO a v ulici Roháčova. Práce navázaly na 

deratizaci z října loňského roku, která byla provedena na základě podnětů občanů. Další 

deratizace, po vyhodnocení tohoto zásahu, je naplánována na jaro letošního roku. 

Zdroj: Technické služby města Dvora Králové nad Labem 

 

Městské vodovody a kanalizace 

Dvůr Králové nad Labem 
Cena vodného a stočného se pro rok 2018 nemění 
V roce 2018 zaplatí obyvatelé našeho města za vodné a stočné stejné 

částky jako v roce 2017. Cena byla určena na základě kalkulace společnosti Městské 

vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., a mimo jiné vycházela 

i z rozhodnutí městského zastupitelstva, které v prosinci jednalo o úhradě záloh za čištění 

odpadních vod a rozhodlo, že město i v roce 2018 bude společnosti Litave, s. r. o., hradit 

stejnou měsíční částku jako v roce 2017, tj. měsíčně necelých 1,27 milionů Kč bez DPH. 

Za vodné tak odběratelé v našem městě uhradí 34,81 Kč/m
3
, za stočné 45,04 Kč/m

3
 

včetně DPH, tedy celkově uhradí 79,85 Kč/m
3
. Ceny schválila rada města na své schůzi dne 

19. prosince 2017. 

Pro zajímavost k porovnání – cena vodného a stočného byla odběratelům v Trutnově 

stanovena na 76,30 Kč/m
3
; v Praze na 87,39 Kč/m

3
 a v Hradci Králové, kde je třetí nejdražší 

vodné a stočné v naší republice, to je 103,92 Kč/m
3
. Nejdražší vodu mají v naší republice 

v Táboře, kde za kubík vody zaplatí 114,36 Kč; nejlacinější v Klatovech, kde uhradí 

63,66 korun (stav k 15. lednu 2018). 

Zdroj: MěVaK Dvůr Králové nad Labem a příslušné organizace v uvedených městech 

 

KULTURA VE MĚSTĚ 

Městské kulturní zařízení Hankův dům 
Plesová sezona 2018 
Leden v Hankově domě opět patřil plesové sezoně. Zahájil ji již v pátek 

5. ledna od 20:00 hodin v sále Hankova domu tradiční „Ples absolventů tanečních“, 

pořádaný nejen pro absolventy kurzů tance a společenské výchovy, ale i pro širokou 

veřejnost. O dobrou náladu se postaral DéKá Band, vstupné bylo 220 Kč. 

O čtrnáct dnů později – v pátek 19. ledna 2018 – roztančili sál Hankova domu 

návštěvníci již XXVIII. ročníku „Reprezentačního plesu Hankova domu“. Vedle kapely 

Levou rukou Band Nová Paka je čekalo i předtančení Tanečního klubu Chvaletice, hostem 

večera byla Olga Lounová & Band. V salonku pak zahrála kapela EKG Jazz. Ples byl zahájen 

ve 20:00 hodin, vstupné 450 Kč. 
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Dalším z již tradičních plesů byl „Ples zdravotníků“. Konal se rovněž v sále Hankova 

domu v pátek 26. ledna 2017 od 20:00 hodin. I tento ples slavnostně zahájilo předtančení, 

tentokrát TAK Dance Krok Hradec Králové, vystoupila rovněž taneční skupina MMG. 

K tanci a k poslechu zahrál JK Band, vstupné 200 Kč. 

 

Pořady pro děti 
Zkrátka nepřišli v měsíci lednu ani malí diváci. 

V neděli 14. ledna 2018 pro ně v sále Hankova domu byla od 10:00 hodin připravena 

loutková pohádka „Čaroděj Habakuk a princezna Zlatovláska“ v podání Loutkové scény 

Klíček. Vstupné 20 a 30 Kč. 

Hudebně-zábavný pořad Pavla Nováka „O zvířatech“, určený pro děti z mateřských 

škol a pro první ročníky škol základních, pak v sále Hankova domu děti pobavil během dvou 

představení, a to ve čtvrtek 18. ledna 2018 od 8:30 a od 10:00 hodin. Vstupné 60 Kč. 

Do třetice sehrálo dětem náhradní představení za původně avizované „Krkonošské 

pohádky“ Divadlo Láryfáry Praha v neděli 28. ledna 2018 od 10:00 hodin. V pohádce 

„O třech námořnících“ prožili svá velká dobrodružství na lodi Bublině, při hledání 

tajuplného ostrova Hukalulu, čestný a dobrý kapitán Hrom, lodní kuchařka Marmeládka 

a pirát Kudlička. Představení se konalo v sále Hankova domu v rámci „Divadelního 

čtyřlístku“, vstupné 100 Kč. 

 

„Prokletí nefritového škorpióna“ 
Bláznivá komedie „Prokletí nefritového škorpióna“, v podání Divadla Antonína Dvořáka 

Příbram, s detektivní zápletkou podle filmu Woodyho Allena připravila příjemný večer 

návštěvníkům Hankova domu ve středu 17. ledna 2018. V podání Bohumila Klepla, Anny 

Fixové, Vladimíra Seniče, Martina Dusbaby a dalších herců, je tato hra v předplatném 

pobavila od 19:00 hodin. Vstupné 320, 340 a 360 Kč. 

 

4. ročník Taneční soutěže Českého svazu učitelů tance o Cenu 

Hankova domu  
Pod záštitou starosty města Ing Jana Jarolíma se v neděli 21. ledna uskutečnil 4. ročník 

„Taneční soutěže Českého svazu učitelů tance o Cenu Hankova domu“. Soutěž byla 

slavnostně zahájena v sále Hankova domu v 10:00 hodin a soutěžily v ní taneční páry Hobby 

Dance SUT z celé České republiky a ze zahraničí. 

Soutěžilo se v kategoriích: 

Děti 1 (věk staršího v páru v roce konání soutěže 1–9 let, tzn. narození v letech 2009–2017); 

Děti 2 (věk staršího v páru 10–11 let, tzn. narození 2007–2008); 

Absolventi (věk staršího v páru 15–20 let, tzn. narození 1998–2003). Soutěžily páry, které ve 

školním roce konání soutěže poprvé chodily do základních tanečních kurzů a zároveň se nikdy 

nezúčastnily soutěží Hobby Dance nebo předchozího ročníku soutěže Absolventi. 

Senioři (věk staršího v páru v roce konání soutěže 35–99 let (tzn. narození 1919–1983). 

Děti do 15 let (věk obou v páru v roce konání soutěže do 15 let, tzn. narození 2003–2018). 

Soutěžící mohli být i registrovanými členy v jiných tanečních organizacích. 

Junioři 1 (věk staršího v páru 12–13 let, tzn. narození 2005–2006). 

Junioři 2 (věk staršího v páru 14–15 let, tzn. narození 2003–2004). 

Dospělí (věk staršího v páru 16–34 let, tzn. narození 1984–2002). 

Vložné v soutěži bylo stanoveno na částku 50 Kč za osobu a soutěž; vstupné pro diváky činilo 

50 Kč děti a 100 Kč dospělí.  
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„Rapper“ 
V podání herců Divadelního spolku Frída Brno – Martina Trnavského, Anety Antošové 

(mistryně Evropy v hip-hopu a propagátorky tanečního stylu twerk), Dominiky Červinkové 

(několikanásobné účastnice mistrovství světa v moderní gymnastice), Julie Šurkové a v režii 

slovenského režiséra Jakuba Nvoty – uvedl Hankův dům divadelní hru „Rapper“. 

Hra v předplatném (řada B pro mladé diváky) pojednávala o příběhu učitele středního 

věku (který učí hudební výchovu na základní umělecké škole a kvůli studentům se začne, i se 

svým bypassem, zajímat o to, co je to rap a hip-hop) a diváky jistě pobavila. V sále Hankova 

domu ji mohli zhlédnout v úterý 23. ledna 2018 od 19:00 hodin. Vstupné 240, 260 a 280 Kč. 

 

Kalliopé Trio Prague 
V pořadí 447. koncert Klubu přátel hudby si mohli posluchači vychutnat v sále Hankova 

domu ve čtvrtek 25. ledna 2018 od 19:00 hodin. 

Klavírní trio – Markéta Vokáčová – housle; Jan Zemen – violoncello a Alena Grešlová – 

klavír – vzniklo na HAMU, všichni jeho členové jsou laureáty mezinárodních soutěží a jejich 

soubor patří mezi nové a nadějné soubory mladých umělců. Vstupné 130 Kč. 

Zdroj: Městské kulturní zařízení Hankův dům Dvůr Králové nad Labem 

 

Městské muzeum 
„Ze života loutek“ 
Až do neděle 14. ledna 2018 mohli návštěvníci ve výstavním sále 

Špýcharu obdivovat nejen rodinná loutková divadla, divadla královédvorského spolku či 

kočovných loutkařů, ale i unikátní loutky z dílny známého režiséra, loutkoherce a autora 

loutek – Vojtěcha Suchardy. Ten v roce 1920 založil se svojí ženou v Praze na Letné divadlo 

„Říše loutek“. V roce 1928 se divadlo přestěhovalo do „Ústřední knihovny hlavního města 

Prahy“, kde pak Sucharda jako principál souboru, režisér a loutkoherec působil čtyři desítky 

let, vytvořil tři sta padesát loutek a výpravu pro sto třicet sedm her.  

V českých zemích je tradice loutek a loutkářů velice bohatá. Expozice tak 

návštěvníkům představila například i východočeského rodáka Matěje Kopeckého, světoznámé 

loutky Spejbla a Hurvínka a další. Doplnily ji také celé scény, makety, kulisy, plakáty, 

informace a ukázky z nejrůznějších typů loutkářské výroby. 

Od roku 2016 je české loutkářství zapsáno organizací UNESCO na seznamu 

„Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva“. 

Výstava se těšila velkému zájmu nejen malých návštěvníků, ale byla i vítaným místem 

návštěv celých rodin, nebo těch „více dospělých“, kteří zde s nostalgií vzpomínali na „svá“ 

rodinná divadélka. Potěšitelné pak je, že i v dnešní přetechnizované době se v našem městě 

„pimprlová“ představení těší každý týden neutuchajícímu zájmu dětských diváků.  

Vstupné na výstavu činilo 20 a 40 Kč. 

 

Loutkové pohádky pro nejmenší 
O tom, že v našem městě má loutkové divadlo skutečně své místo i v dnešní době, svědčí 

například také to, že se v přednáškovém sále Špýcharu městského muzea konala v lednu 

letošního roku dvě loutková představení pro nejmenší. 

V neděli 14. ledna od 16:00 hodin sehrálo divadélko Zvoneček pohádku „O Rusalce 

a vodníkovi“ a o čtrnáct dnů později, v neděli 28. ledna 2018, také od 16:00 hodin, pohádku 

„Koza Líza“. Vstupné na představení bylo dobrovolné.  
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Putinovy hry 
Unikátní dokumentární film „Putinovy hry“ čekal návštěvníky v přednáškovém sále Špýcharu 

ve čtvrtek 11. ledna od 18:00 hodin. 

Film svým dějem vrátil diváky před rok 2014, do doby příprav na zimní olympijské 

hry. Všudypřítomná korupce, vyvlastňování soukromých majetků, násilné vystěhovávání 

obyvatel, nevratné dopady na životní prostředí – tak je možné charakterizovat kontroverzní 

projekt ruského prezidenta Vladimira Putina, který by nebylo možné zrealizovat bez jeho 

osobní posedlosti. Ve filmu svá svědectví sdělovali divákům lidé, kterých se tyto necitelné 

postupy osobně dotkly a navždy tak změnily jejich život a osudy. Vstupné zdarma. 

 

LiStOVáNí s Lukášem Hejlíkem 
(Viz informace Městské knihovny Slavoj.) 

Zdroj: Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem 

 

Městská knihovna Slavoj 
Půjčování audioknih a společenských her 
V Městské knihovně Slavoj si zájemci mohou zapůjčit nejen 

klasické knihy, ale mohou si zde vypůjčit i audioknihy nebo 

společenské hry.  

Audioknihy se půjčují v hudebním oddělení, kde si návštěvníci vyberou ze široké nabídky 

„knížky do ucha“ nejen pro dospělé, ale i pro děti. Společenské hry s dobrodružnou 

tématikou, didaktické hry, hry na procvičování paměti a hlavolamy jsou pro ně připraveny 

v literární čajovně, výpůjční doba je jeden měsíc. Nabídka je opět široká – od her pro děti ve 

věku tří let až po hry pro dospělé. Návštěvu knihovny si je navíc možné zpestřit posezením 

v samotné čajovně nad šálkem dobrého čaje. 

 

Anketa dětských čtenářů o nejoblíbenější knihu 
V rámci již pětadvacátého ročníku ankety o nejoblíbenější a nejčtenější knihu pro děti „Suk – 

čteme všichni“, mohli dětští čtenáři prostřednictvím hlasovacích lístků od pondělí 1. ledna 

2018 odevzdávat svůj hlas knížce, která byla vydána v roce 2017 a která se jim nejvíc líbila. 

Hlasovací lístky byly k dispozici v Městské knihovně Slavoj v oddělení pro děti a na 

jejím webu, hlasovat se mohlo odevzdáním hlasovacích lístků osobně v knihovně, nebo 

prostřednictvím e-mailu. Hlasování potrvá do čtvrtka 15. března 2018. Již tradičně budou 

všechny odpovědi slosovány a tři vylosované výherce knihovna odmění věcnými cenami. 

Zapojit se do hlasování v této anketě ale mohli čtenáři i zasláním svých typů 

prostřednictvím webových stránek www.npmk.cz. Z odpovědí na otázku: „Která kniha 

vydaná v roce 2017 se vám nejvíce líbila“, vylosuje Národní pedagogické muzeum 

a Knihovna J. A. Komenského v Praze padesát výherců, kteří obdrží knížku. Ti, kteří odpoví 

na doplňkovou otázku „Kdo mi nejčastěji četl/čte?“, budou zařazeni do slosování o tři knihy. 

Vyplněné anketní lístky bylo nutné zaslat do Pedagogické knihovny J. A. Komenského do 

20. března 2018, do ankety se v tomto případě mohli zapojit i knihovníci a knihovnice. 

Vyhodnocení ankety proběhne již tradičně v Památníku národního písemnictví ve středu 

4. dubna 2018. 

V loňském roce se do ankety zapojilo téměř dva tisíce mladých čtenářů. Ceny byly 

předány ve středu 12. dubna 2017 za přítomnosti spisovatelů, ilustrátorů a zástupců dětských 

čtenářů z celé republiky. Zároveň byly uděleny „Ceny učitelů za přínos k rozvoji dětského 

http://www.npmk.cz/
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čtenářství“, „Ceny knihovníků“ a „Cena Noci s Andersenem“. Uskutečnila se i velká 

autogramiáda oceněných tvůrců českých knih pro děti. 

Zdroj: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, Národní pedagogické muzeum 

a Knihovna J. A. Komenského v Praze 

 

„Co by můj syn měl vědět o světě“ 
Tentokrát se návštěvníci královédvorského LiStOVáNí seznámili prostřednictvím herce 

Lukáše Hejlíka s Frederikem Backmanem, autorem knihy „Muž jménem Ove“. Ten ve 

své půvabné knize vtipně eliminuje všechny úzkosti a nedostatky, které mají rodiče 

v jedenadvacátém století. LiStOVáNí se konalo v městském muzeu ve čtvrtek 18. ledna od 

18:00 hodin a poprvé v něm účinkoval jen jeden herec. Vstupné 120 Kč. 

 

Pohádkoterapie: „Čtyřlístek na divokém západě“ 
V sálku knihovny byl v pátek 19. ledna 2018 připraven od 13:30 hodin pro děti od sedmi let 

program, ve kterém poznaly známé čtyři kamarády z Třeskoprsk a zažily s nimi řadu 

dobrodružství v zemi indiánů a banditů. Vstupné zdarma. 

 

Kašpárek a hloupý čert 
Loutkové divadlo Klíček sehrálo v sobotu 20. ledna 2018 od 15:00 hodin v sálku knihovny 

maňáskovou pohádku pro děti „Kašpárek a hloupý čert“. Vstupné 10 a 20 Kč. Po dobu 

vystoupení bylo návštěvníkům k dispozici i oddělení pro děti. 

 

Virtuální Univerzita 3. věku 
V úterý 30. ledna byl v knihovně zahájen další semestr Virtuální Univerzity 3. věku (VU3V), 

konané pod patronací České zemědělské univerzity v Praze. Otevřeny byly opět čtyři 

přednáškové kurzy, ve kterých posluchače čeká nejen šest přednášek, ale také šest testů 

a závěrečný test, který shrnuje celé semestrální učivo. 

Tentokrát si posluchači mohli vybrat buďto soubor přednášek „Historie a současnost 

české myslivosti“ (který bude na základě výběru navštěvovat první skupina každé druhé úterý 

od 10:00 hodin a druhá skupinu posluchačů každou druhou středu od 13:00 hodin), nebo 

soubor přednášek „České dějiny II“ (který bude třetí skupina navštěvovat každé druhé úterý 

od 13:00 hodin a čtvrtá skupinu posluchačů každou druhou středu od 10:00 hodin). 

Univerzity 3. věku se v městské knihovně účastní kolem padesáti posluchačů. 

 

„Všude žijí lidé“ 
„Všude žijí lidé“ – pod tímto názvem se ve středu 31. ledna od 18:00 hodin konala v sálku 

knihovny beseda se spisovatelkou Dankou Šárkovou, vlastním jménem Šárkou Denkovou, 

autorkou společenských románů, jejíž knihy pojednávají o vztazích v rodinách a na pracovišti 

a některé mají i kriminální zápletku. Na svém kontě má již třináct knih. 

Nechybělo také vyprávění z jejího putování po Asii a Africe, kde cestovala například 

po takových zemích, jako jsou Kambodža, Malajsie, Etiopie, Jihoafrická republika, Tanzanie, 

Indie, které tato devětačtyřicetiletá spisovatelka (narozená v roce 1969) procestovala 

„s batohem na zádech“, ukázky jejích fotografií, autorské čtení a na závěr i autogramiáda. 

Vstupné 30 Kč. 

Zdroj: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem 
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ŠKOLSTVÍ 
Až do úterý 2. ledna trvaly (na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy) „Vánoční prázdniny“ – vyučování tak bylo zahájeno ve středu 3. ledna 2018. 

Ve středu 31. ledna 2018 pak bylo ukončeno vyučování v prvním pololetí školního roku 

2017/2018 a v pátek 2. února si školáci a studenti mohli užít jednodenní pololetní prázdniny. 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Základní škola Podharť 

„Spolu polehoučku“ 
Od ledna letošního roku pořádá škola ve třídách MŠ Slunečná pro 

předškoláky cvičení a malování s prvky tchaj-ti, jehož úkolem je rozvoj 

grafomotoriky, nácvik soustředění a spolupráce dětí i jejich tolerance ke 

kamarádům. Velmi důležité je také cvičení správného držení těla a dýchání – to vše 

přirozenou a hravou formou napomáhá dětem naučit se dobře psát. Kurzy budou probíhat až 

do měsíce dubna. 

Zdroj: ZŠ Podharť Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní škola 5. května 
Nové ceny školních obědů 
Od úterý 2. ledna 2018 upravila škola stávající cenu obědů, a to na základě 

stanovení školní jídelny ZŠ Strž (odkud se obědy do ZŠ 5. května dovážejí) 

a na základě zvýšení cen vstupních nákladů. Cena obědů pro věkovou kategorii 7–10 let byla 

stanovena na 23 Kč za oběd; pro 11–14 let na 26 Kč; pro 15 let a starší na 29 Kč a pro cizí 

strávníky na 59 Kč za oběd. Žáci jsou rozděleni do kategorií podle věku, který dovrší v daném 

školním roce. 

Zdroj: ZŠ 5. května Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní umělecká škola R. A. Dvorského 
„Od kapičky k potůčku“ 
Výstavu žákovských prací „Od kapičky k potůčku“ mohli návštěvníci až do 

úterý 16. ledna 2018 navštívit ve školní galerii Otto Gutfreunda. Zdařilé 

práce žáků výtvarného oboru školy se těšily zaslouženému zájmu.  

 

„Letem světem“ 
Vernisáž výstavy královédvorského fotografa Aleše Tauchmana „Letem světem“ se 

uskutečnila ve čtvrtek 18. ledna od 18:00 hodin v sále školy. Slovem provedl Ladislav Peřina, 

v hudebním programu vystoupil Michal Koudelka.  
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Lednový koncert 
Další z pravidelných koncertů žáků hudebního oboru se také v sále školy konal v pondělí 

29. ledna od 18:00 hodin. 

Zdroj: programy ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem 

 

STŘEDNÍ ŠKOLY 

Změny ve školství v Královéhradeckém kraji  
Od školního roku 2018/2019 zanikne na středních školách a učilištích Královéhradeckého 

kraje celkem 1 500 studijních míst. Kromě oborů, které v posledních letech studenty nelákají, 

zruší kraj také ty, které by se na spojených školách překrývaly. Protože v důsledku slabších 

ročníků bude i nadále docházet k poklesu počtu studentů, měla by redukce míst pokračovat 

také v budoucnu. Po velice bouřlivých debatách nakonec krajští zastupitelé schválili spojení 

dosavadních jedenadvaceti středních škol do deseti subjektů. 

Všechny střední školy v kraji nyní nabízejí kolem devíti tisíc míst pro čtyři tisíce 

studentů. Počet těchto míst v prvních ročnících chce proto kraj nadále snižovat až na šest tisíc. 

V letošním roce se pak kraj chce zabývat také otázkou gymnázií a počtem dětí ve třídě. 

Tyto změny se středního školství v našem městě naštěstí zatím nedotkly! 

Zdroj: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

 

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 
„Den otevřených dveří“ 
I v letošním roce mohli zájemci o studium na královédvorském gymnáziu, 

jejich rodiče, příbuzní a široká veřejnost navštívit ve středu 10. ledna 2018 od 

15:00 do 18:00 hodin, v rámci „Dne otevřených dveří“, budovu školy a prohlédnout si nejen 

zdejší učebny, ale v aule školy mohli od 16:30 hodin získat také informace o studiu 

a seznámit se s podmínkami přijímacího řízení.  

Zdroj: Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 

 

Střední škola informatiky a služeb  

Dvůr Králové nad Labem 
Školní kolo soutěže v účesové tvorbě  

V úterý 8. ledna 2018 se ve 12:00 hodin uskutečnilo v kadeřnické provozovně školy školní 

kolo v účesové tvorbě. Zúčastnily se ho čtyři studentky ze třídy 2. D, z nichž odborná porota 

vybrala dvojici soutěžících, která bude školu reprezentovat v pátek 8. února na mezinárodní 

kosmeticko-kadeřnické soutěži Kalibr cup v Lanškrouně na téma „Mystic gothic“. 

Zdroj: Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem, obor Kosmetické služby, 

kadeřník, vizážista 
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ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Dům dětí a mládeže Jednička 
„Voda, voděnka“ 
Osmnáct dětí z mateřské školy Nemojov přijelo ve středu 10. ledna do 

„Jedničky“ a zúčastnilo se zde výukového programu, který je nejen zábavnou 

formou seznámil „s dobrými a špatnými skutky“ vody, ale v němž společně 

vyčistily i rybníček plný odpadků a naučily se je třídit a v němž nechyběly ani pokusy s vodou 

(voda jako led nebo pára). Programem je provázela víla Vodněnka, která je „začarovala“ do 

vodních skřítků a víl. Na závěr akce byly děti za svoji statečnost odměněny medailemi.  

 

15. ročník soutěže „Hádej, co jsem za zvíře“ 
Tradiční, již 15. ročník přírodovědné soutěže „Hádej, co jsem za zvíře“ žáků 2. až 4. tříd 

základních škol zaznamenal rekordní účast – 194 soutěžících žáků z šesti tříd ZŠ Schulzovy 

sady, tří tříd ze ZŠ Podharť a z jedné třídy ze ZŠ Strž.  

Soutěž se konala od úterý 16. do pátku 19. ledna 2018 v DDM Jednička a na soutěžící 

v ní čekalo dvacet zcela nových otázek, doplněných obrázkem, trofejí nebo kožešinou, za 

jejichž správné zodpovězení mohli získat maximálně 27 bodů.  

Vyhodnoceni a drobnými cenami a diplomy odměněni byli vždy tři nejlepší účastníci 

z každé třídy, zvláštní ocenění obdržela Pavlína Hamerská z 2. C ZŠ Schulzovy sady, která se 

se ziskem 18,5 bodů stala nejúspěšnější soutěžící bez rozdílu kategorie. 

Na závěr soutěže si žáci mohli prohlédnout ukázku zajímavých trofejí, drahých 

kamenů, zkamenělin, nebo třeba neobvyklou větev borovice postižené chorobou, či nástěnku 

s informacemi o nedávno objevených živočiších. 

 

„Víkend v pohybu“ 
Tradiční sportovní akci „Víkend v pohybu“ navštívilo od pátku 19. do neděle 21. ledna 

celkem čtyřicet dva účastníků.  

Pátek byl orientován spíše na taneční choreografii, kterou v sobotu dopoledne završil 

taneční workshop s Marií Novákovou, absolventkou tanečního divadla v Praze a tělesné 

kultury v Liberci. Celodenní sobotní program s přespáním byl více zaměřen na celkový rozvoj 

pohybových dovedností – zahájil ho tak funkční trénink v TS Attitude, kde nechyběly ani 

úpolové hry, následoval výše uvedený taneční workshop, florbal, vybíjená, šipky, děti si 

mohly vyzkoušet i aerobní cvičení na trampolínkách nebo kuželky v královédvorské kuželně. 

Večer zakončila diskotéka a film. Akce se konala za podpory Královéhradeckého kraje. 

 

Tajný výlet 
„Tajný výlet“ z cyklu „Rodinné výpravy“ směřoval v sobotu 20. ledna 2018 do Hostinného, 

Horní Kalné, Staré Paky a do dalších míst v této oblasti. Zúčastnilo se ho patnáct 

„cestovatelů“, z toho pět dětí. 

V Hostinném se výprava seznámila s historií města a jeho radnice, prohlédla si 

konšelské prostory, hodinový stroj, vystoupila na ochoz radniční věže a viděla i kostel 

Nejsvětější Trojice s náhrobky místní šlechty. 

Dalším místem byla exkurze do Umělecké slévárny HVH v Horní Kalné, která odlévá 

sochy pro renomované umělce; ve Staré Pace si všichni prohlédli knihovnu v zrekonstruované 

roubence bývalé staré školy; v roubené chalupě – v „Hostinci Na Ploužnici“ (z roku 1715) 

nedaleko Lomnice nad Popelkou – je čekal nejen oběd, ale i prostředí plné připomínek starého 

mocnářství, včetně portrétu císaře; následovala zastávka na úbočí malého vrchu na jižním 
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okraji Jičína a výstup k málo známé rozhledně Čeřovce, která je nejstarší rozhlednou Českého 

ráje (byla postavena v roce 1843) a na závěr Valdštejnská lodžie, kde se seznámili s dějinami 

této stavby, pozoruhodné nejen svojí velikostí. 

 

V. ročník „Šplháme s Jedničkou“ 
Již pátý ročník sportovní soutěže ve šplhu na tyči „Šplháme s Jedničkou“ se ve středu 

24. ledna konal v tělocvičně ZŠ Schulzovy sady. Soutěže se zúčastnilo třicet dívčích, 

chlapeckých i smíšených družstev z prvních až šestých tříd z královédvorské ZŠ Schulzovy 

sady a ZŠ Strž a z nemojovské ZŠ MUDr. J. Moravce. Závodníci měli k dispozici vždy dva 

pokusy, přičemž do celkového hodnocení byl započítán čas z pokusu lepšího soutěžícího a do 

hodnocení družstev byly vybrány tři nejlepší časy.  

V kategorii I. (1. a 2. třídy) obsadila první místo 2. A chlapci; druhá byla 2. A dívky 

a třetí 2. B dívky – všechny třídy ze ZŠ Schulzovy sady. V kategorii II. (3. a 4. třídy) byla 

první 4. B chlapci; druhá 3. B dívky I. a třetí 3. B dívky II. – opět všechna družstva ze 

ZŠ Schulzovy sady. V kategorii III. (5. a 6. třídy) bylo první družstvo 5. B dívky ze 

ZŠ Schulzovy sady; druhé družstvo 6. A, B chlapci ze ZŠ Strž a třetí družstvo 5. B chlapci ze 

ZŠ Schulzovy sady. Jednotlivci, 1.–2. třídy: 1. František Šturm (2. A ZŠ Schulzovy sady); 

2. Anežka Holanová (2. Individuální vzdělávání); 3. Matěj Holan (2. Individuální vzdělávání). 

3.–4. třídy: 1. Hlieb Stets (4. B); 2. Michal Lukáš (3. B) a 3. Kiril Stets (4. B) – všichni ze ZŠ 

Schulzovy sady. 5.–6. třídy: 1.Tobiáš Kulveit (5. B); 2. Jolana Jarošová (5. B) a 3. Tomáš 

Holub (5. A) – opět všichni ze ZŠ Schulzovy sady. 

Nejrychlejším družstvem celé soutěže se stalo dívčí družstvo z 5. B ZŠ Schulzovy 

sady (Bára Voborníková, Jolana Jarošová, Josefína Šturmová, Anna Marie Senetová 

a Veronika Hryb), nejrychlejším jednotlivcem bez ohledu na věk se stal Tobiáš Kulveit z 5. B 

ZŠ Schulzovy sady. 

Zdroj: DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem 

 

Mateřské centrum Žirafa 
„Čtení do ouška“ 
Každé pondělí od 11:00 hodin bylo v měsíci lednu pro děti připraveno 

předčítání pohádek pro rozvoj jejich pozornosti a fantazie. 

 

„Školka nanečisto“ 
Každý čtvrtek od 9:00 do 12:00 hodin se konaly různé pohybové, výtvarné a hudební aktivity. 

Cena 40 Kč za hodinu. 

 

Setkávání se zvířátky 
Každý pátek od 9:30 do 12:00 hodin se uskutečnila návštěva kynologického klubu Nový svět. 

Vstupné 50 Kč. 

 

Beseda s Janou Bartoňovou 
Na čtvrtek 18. ledna 2018 od 10:00 hodin byla připravena beseda s Mgr. Janou Bartoňovou na 

téma – ,,Je rýma nemoc?“. Vstupné 40 Kč. 

Zdroj: Mateřské centrum Žirafa Dvůr Králové nad Labem  
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ZPRÁVY ZE SPORTU 

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem 
Královédvorská rodačka se nominovala na ZOH 

2018 
Královédvorská rodačka a odchovankyně královédvorského Sokola 

Karolína Grohová byla nominována na Zimní olympijské hry 2018 

v jihokorejském Pchjongčchangu. 

Vhodnou přípravkou pro její současný vrcholový sport byl pro Karolínu Grohovou 

právě královédvorský Sokol. Je přebornicí České obce sokolské ve sportovní všestrannosti, 

v gymnastice, ve šplhu i v atletice, je držitelkou řady medailí z přeborů ČOS v atletickém 

víceboji i v přespolním běhu a mnohonásobnou župní přebornicí v různých sportovních 

odvětvích.  

Pokud se týká zimních sportů, jejím hlavním sportovním oborem se nakonec stal běh 

na lyžích. Poté, co na Mistrovství ČR 2010 v Harrachově obsadila ve sprintu 2. místo, stala se 

v následující sezoně členkou B týmu ženské reprezentace v běžeckém lyžování. Ve Světovém 

poháru poprvé startovala 15. ledna 2011 v Liberci a ve sprintu obsadila bodované 29. místo. 

Na Mistrovství světa 2011 v kategorii do 23 let v estonském Otepää se v závodu na 5 km 

volnou technikou umístila na 31. místě a na 26. místě v klasickém sprintu. V polovině února 

2012 startovala ve sprintu Světového poháru v polské Szklarske Porębie a zúčastnila se 

i Mistrovství světa do 23 let v tureckém Erzurumu, kde byla 28. ve sprintu a 32. v klasické 

desítce. V lednu 2013 na Mistrovství světa do 23 let obsadila v Liberci 11. místo ve sprintu, 

30. místo ve volné desítce a 37. místo ve skiatlonu. V únoru 2013 se ve Val di Fiemme poprvé 

zúčastnila seniorského Mistrovství světa a ve sprintu dojela 34., se štafetou pak obsadila 

12. místo.  

Zúčastnila se také Zimních olympijských her 2014, kde se s českou štafetou umístila 

na 10. místě a ve sprintu volnou technikou skončila třicátá osmá. Nejlepší umístění pak 

dosáhla ve Světovém poháru v běhu na lyžích v úvodním závodě sezony 2015/2016 ve finské 

Ruce, kde ve sprintu klasickou technikou postoupila do čtvrtfinále a obsadila 24. místo. 

Nyní ji tedy čeká již druhá zimní olympiáda a všichni jí „drží palce“, aby se jí na ní 

dařilo! 

Zdroj: ČT24, Wikipedie a TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem 

 

Zlaté a bronzové medaile z přeboru republiky v Teamgymu 
Vynikajícího úspěchu dosáhly na přeboru republiky v sokolském Tyršově domě v Praze, 

v Teamgymu v kategorii Junior III., královédvorské ženy a dorostenky, které se v sobotu 

20. ledna 2018 staly přebornicemi republiky mezi sokolskými družstvy, i naše družstvo 

děvčat Junior I., které na tomto přeboru získalo bronzové medaile. 

Zdroj: TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem 
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1. HK Dvůr Králové nad Labem 
4. kolo „Dvorské školní ligy“ v miniházené  
Ve středu 17. ledna 2018 se v královédvorské sportovní hale ZŠ Strž konalo 

4. kolo „Dvorské školní ligy“ v miniházené 4+1. V kategorii 4. tříd si 

vítězství odnesla ZŠ 5. května se ziskem šesti bodů a lepším skóre, druhá 

byla ZŠ Schulzovy sady – Legionářská (4 body), na třetím místě se umístil 

tým ZŠ Schulzovy sady – Školní (2 body) a čtvrtý byl tým ZŠ Podharť. 

Nejlepším střelcem ze všech škol pak byl Jakub Dufek ze ZŠ Schulzovy sady 

– Legionářská, který nastřílel dvanáct branek. 

V kategorii 5. tříd  vyhrál tým ZŠ Schulzovy sady – Školní (5 bodů), druhá 

byla ZŠ Strž (4 body), třetí ZŠ Schulzovy sady – Legionářská (3 body) 

a i v této soutěži se na čtvrtém místě umístil tým ZŠ Podharť. Zde byl s dvanácti brankami 

nejlepším hráčem Jan Špaček ze ZŠ Schulzovy sady – Školní. 

 

Pozvánka na 66. ples 
V pátek 26. ledna 2018 se v Aule SŠIS na Benešově nábřeží ve Dvoře Králové nad Labem 

uskutečnil již 66. ples oddílu házené 1. HK Dvůr Králové nad Labem. K tanci a k poslechu 

hrála hudební skupina Jari Kurri Band, začátek od 20:00 hodin, vstupné 180 Kč. 

Zdroj: 1. HK Dvůr Králové, z. s. 

 

ZOO DVŮR KRÁLOVÉ 

Nejoblíbenější mládě 

Každoročně pořádá královédvorská zoo soutěž, ve které uživatelé 

Facebooku hlasují o nejoblíbenějším mláděti uplynulého kalendářního 

roku. Hlasování za rok 2017 se konalo od pátku 22. prosince 2017 do 

pátku 5. ledna 2018 a zúčastnilo se jej úctyhodných dvacet tisíc 

návštěvníků Facebooku. 

Nejoblíbenějšími mláďaty se stala tři koťata karakalů – Luisa, Ryšár a Stouny – která 

se narodila v březnu 2017. V červnu byla mláďata slavnostně pokřtěna, návštěvníci je ale 

mohli v zoo obdivovat pouze do podzimu 2017, kdy obohatila další zoologické zahrady.  

Na druhém a třetím místě se se shodným počtem hlasů umístili malí gepardi a mládě 

hrabáče. Také gepardi Haraka a Risasim se narodili koncem měsíce března 2017. V jejich 

případě je již královédvorské zoo zkušeným chovatelem, gepardů se zde během let narodilo 

osmdesát čtyři. 

V dubnu pak přišlo na svět mládě hrabáče a jednalo se o historicky první mládě 

hrabáče kapského. S jeho matkou Skylou ho návštěvníci mohli vidět v expozici pavilonu 

Africká savana. 

Kromě mláďat, která v soutěži diváků obsadila první tři místa, se v královédvorské 

zoo již tradičně narodilo během roku 2017 množství mláďat všeho druhu. Za zmínku však 

jistě stojí narození kočkodaní samičky Miujizy, která je vůbec prvním odchovaným mládětem 

tohoto druhu ve Dvoře Králové nad Labem. 

Zdroj: ZOO Dvůr Králové 
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DALŠÍ UDÁLOSTI VE MĚSTĚ A V JEHO OKOLÍ 

Farní charita Dvůr Králové nad Labem 
Tříkrálová sbírka 

Již tradičně se na začátku roku i v našem městě a v okolních obcích konala 

Tříkrálová sbírka. Koledníci „vyrazili“ do ulic navečer ve čtvrtek 4. ledna, po 

požehnání na faře, které se konalo v 16:00 hodin. Koledovalo se až do neděle 

7. ledna 2018. 

Celkem bylo do sbírky na Královédvorsku během čtyř dnů zapojeno se svými pokladničkami 

116 skupinek koledníků a sbírka vynesla rekordních 357.310 Kč. V samotném Dvoře Králové 

nad Labem se pak vybralo 145.704 Kč. 

Dárcům se koledníci, vedle přání štěstí, zdraví a pokoje do nového roku, již tradičně 

odměňovali drobným dárkem – cukříkem a kapesním kalendářem s motivem Tří králů. Do 

akce se opět zapojily královédvorské základní školy, které již třetím rokem pomohly při 

náboru malých koledníků ve třídách prvního stupně, zdejší Farní charita si zvláště 

pochvalovala velmi dobrou spolupráci s vedením ZŠ Podharť. Pro malé koledníky pak 

„Charita“ připravila opět dárek ve formě filmového představení. Představení „Špunti na vodě“ 

se konalo v sobotu 13. ledna v Kině Svět a sešly se na něm téměř dvě stovky koledníků. 

Výtěžek jejich letošní sbírky pak bude použit na pokrytí nákladů na sociální služby pro 

občany Královédvorska. 

Pro zajímavost – v Diecézi královéhradecké, pod kterou královédvorská Farní charita 

Dvůr Králové nad Labem patří, bylo úředně rozpečetěno 3 992 pokladniček, ve kterých bylo 

uloženo 17.567.751 Kč. Diecéze tak byla v naší zemi čtvrtá, co do počtu vybraných 

finančních prostředků – první byla Arcidiecéze olomoucká (28.387.035 Kč), druhá Diecéze 

brněnská (26.169.724 Kč) a třetí Diecéze ostravsko-opavská (17.853.512 Kč). 

Celkem bylo v republice do 22 785 pokladniček vybráno 112.260.038 Kč. Tříkrálový 

koncert v neděli 7. ledna, který se konal od 18:00 hodin na ČT1, pak vynesl další 

1.823.831 Kč (bylo přijato 33 139 DMS). 

Letošní výtěžek sbírky – 114.083.869 Kč – tak převýšil 

loňský výtěžek o 9.657.974 Kč. Výnos Tříkrálové sbírky je 

tradičně z největší části určen na podporu lidí v nouzi, žijících na 

území ČR. Většina vykoledovaných prostředků také zůstává 

v regionu, kde byly vybrány. Letošní sbírka se tak rozdělí mezi 

více než osm set záměrů. Zhruba desetina výtěžku pak připadne na 

rozvojové projekty v zahraničí, eventuálně zůstane jako rezerva 

pro případ pomoci při humanitárních katastrofách. 

Zdroj: Charita České republiky a Farní charita Dvůr Králové nad Labem 

 

Hasičský záchranný sbor České republiky 
Výjezdy jednotky profesionálních hasičů ze Dvora 

Králové nad Labem 
Měsíc leden poznamenala řada dopravních nehod, způsobených náledím, 

nezvyklými přívaly sněhu a větrnými poryvy, které s sebou po několika 

letech přineslo skutečně zimní počasí a které mnohé řidiče i „zaskočilo“. 

Královédvorští profesionální hasiči ale zasahovali i u požárů. 

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=1062052&x=300&y=300&hash=54499a3398da611274946ef3ce22a829&ratio=1
http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=702153&x=800&y=599&hash=7149fc351594ff5523091c8917f8a380&ratio=1
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Požár chatky 
Nový rok 2018 nezačal pro majitele chatky v zahradní kolonii v ulici Ve Strži právě šťastně. 

Při požáru, který vznikl těsně před půlnocí, zasahovali nejen profesionální hasiči ze Dvora 

Králové nad Labem, ale i jednotky dobrovolných hasičů z Hajnice, z Bílé Třemešné a ze 

Žirče. Při příjezdu hasičů byl objekt již celý v plamenech. Příčina požáru, který byl již ve své 

čtvrté fázi, se dále vyšetřuje, naštěstí se vše obešlo bez zranění osob. Vzniklá škoda ale byla 

odhadnuta na 50 tisíc Kč. 

 

Dopravní nehody, spadané stromy a požár komína 
Napilno měli královédvorští profesionální hasiči i ve středu 3. ledna, kdy kolem 9. hodiny 

pomáhali společně s profesionálními hasiči z Jaroměře u dopravní nehody nákladního 

automobilu a dodávky ve Velichovkách. Jedna osoba byla při nehodě zraněna a musela být 

předána do péče záchranářů, silnice do Velichovek byla nehodou zablokována. Tentýž den 

byli královédvorští profesionální hasiči v dopoledních hodinách povoláni i do Tyršovy ulice, 

kde na výjezdu z města blokoval silnici uvízlý kamion. Ten zásahová jednotka odtáhla 

k čerpací stanici. Tento den vinou sněhové kalamity, silného větru i kluzkých vozovek 

zasahovali hasiči nejen u dopravních nehod a uvízlých vozidel, ale odstraňovali i stromy, 

spadlé na vozovku. 

V pátek 5. ledna před polednem byli hasiči přivoláni k dopravní nehodě osobního 

automobilu v Choustníkově Hradišti. Při ní došlo v důsledku poškození vozidla k úniku 

provozních kapalin, naštěstí pouze na vozovku, blízká strouha kontaminována nebyla. Uniklý 

olej na vozovce zasypala jednotka sorpčním materiálem. 

V pondělí 8. ledna královédvorští hasiči odstraňovali v 10:10 hodin nejen spadlý strom 

na Mostkách, ale v 16:30 hodin zasahovali i společně s dobrovolnými hasiči z Hajnice 

a z Náchoda u požáru sazí v komíně v Hajnici – naštěstí po jejich příjezdu docházelo již jen 

k doutnání. Místo požáru proto hasiči zkontrolovali termokamerou, a protože při bližším 

zkoumání zjistili, že komín je částečně prasklý, vyloučili až do opravy jakékoliv jeho další 

užívání.  

Ve čtvrtek 18. ledna v odpoledních hodinách museli hasiči vyprostit ve 14:18 hodin 

v Choustníkově Hradišti osobní automobil, který spadl do potoka. Naštěstí nebyl nikdo 

zraněn. Jednotka tak automobil pouze vytáhla z potoka a umístila jej mimo vozovku. 

Sněhové srážky a také silný vítr byly ve čtvrtek 18. ledna příčinou pádu stromu na 

vozovku v Kohoutově. Jeho odstranění a tím i průjezdnost silnice tak hasiči museli zajistit 

v pátek 19. ledna v 6:21 hodin.  

U neobvyklé dopravní nehody asistovali profesionální hasiči z našeho města o týden 

později, v neděli 28. ledna 2018. Po 18. hodině se na silnici směrem od Choustníkova 

Hradiště do Dvora Králové nad Labem převrátil do příkopu před Zbožím autojeřáb. Došlo 

tak k omezení dopravy, naštěstí se ale tato nehoda obešla bez zranění a nedošlo ani k úniku 

kapalin do okolí vozidla, které by hasiči museli dekontaminovat. Na místě události tak 

jednotka pouze až do příjezdu policistů zajišťovala bezpečný průjezd ostatních účastníků 

provozu. 

Zdroj: HZS Královéhradeckého kraje 

  



21 

 

Policie České republiky 

KŘP Královéhradeckého kraje 

Obvodní oddělení PČR Dvůr Králové nad Labem 
Dopadený zloděj 

Královédvorští policisté počátkem ledna odhalili pachatele, který se v polovině prosince 2017 

vloupal v našem městě v jedné firmě do devatenácti šatních skříněk a svým počínáním tak 

této společnosti způsobil škodu okolo čtyř tisíc korun. Vloupání obhajoval poněkud 

absurdním tvrzením – „že se mu v práci ztratily cigarety, a tak si je chtěl vzít tímto 

způsobem…“. Nyní sedmadvacetiletému muži, v případě prokázání viny, hrozí až dvouletý 

trest odnětí svobody. 

 

Nerespektovaný zákaz podomního prodeje 
V úterý 23. ledna 2018 byl na linku 158 přijat telefonický hovor 

královédvorského občana, ve kterém oznamoval, že dva muži nabízejí 

v Macharově ulici své služby, a to přesto, že je ve městě podomní prodej 

zakázán.  

Přivolaní policisté oba muže na místě legitimovali, přičemž zjistili, že se jedná o pracovníky 

jedné společnosti, která potenciálním klientům nabízí výhodnější odběr energií. Policisté 

muže upozornili na to, že se dopouštějí protiprávního jednání, které jako přestupek bude 

postoupeno k projednání správnímu orgánu. Upozornili je také na to, že v případě, že by své 

jednání opakovali, může dojít i k jejich zajištění.  

Zdroj: Policie ČR – Krajské ředitelství Královéhradeckého kraje 

 

Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem 
Patnáctá „Tříkrálová jízda“ 
Čerpací stanice PaP Oil byla v sobotu 6. ledna 2018 místem, odkud na 

svoji „spanilou jízdu“ vyjeli v 9:30 hodin účastníci tradiční „Tříkrálové 

jízdy“. Na královédvorském náměstí T. G. Masaryka se veteránům 

mohli obdivovat diváci, zatímco jejich majitelé se fotografovali 

u vánočního stromu. V 10:00 hodin následoval odjezd na parkoviště u královédvorské zoo, 

kde se uskutečnil závod zručnosti v ovládání strojů a následně pak odjezd k přehradě Les 

Království a na vrch Zvičina, kde se účastníci potkali se skupinou Tří králů.  

Zdroj: Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem 

  

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=702153&x=800&y=599&hash=7149fc351594ff5523091c8917f8a380&ratio=1
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POČASÍ V NAŠEM MĚSTĚ 

Počasí v měsíci lednu 
Ve středu 10. ledna v podvečerních hodinách začalo v našem městě hustě sněžit a brzy bylo 

vše pokryto souvislou vrstvičkou sněhu. Nepřestalo sněžit ani v noci, takže ve čtvrtek ráno 

leželo ve Dvoře Králové nad Labem cca 10 cm sněhu. Ten částečně vydržel až do pátku 

12. ledna. 

Nejnižší minimální teplota dosáhla v lednu v našem městě hodnoty -10,3 °C (v pondělí 

22. ledna), nevyšší minimální teplota +3,6 °C (v sobotu 6. ledna 2018). 

Nejnižší maximální teplota -2,0 °C (v pondělí 15. ledna), nejvyšší maximální teplota 

+10,2 °C (v sobotu 6. ledna 2018). 

Přesto byly teploty v letošním lednu nadprůměrné, a to o +1,7 °C nad běžně 

naměřenou lednovou teplotou. Rekordy padaly o víkendu 6. a 7. ledna 2018. Na některých 

místech naší republiky rozkvetly sakury a rostly zimní houby. Na Tři krále (sobota 6. ledna) 

naměřili v Praze +7,8 °C a v Karviné dokonce +13,2 °C. 

Vysoké teploty byly, jak je patrno z tabulky, naměřeny také ve Dvoře Králové nad 

Labem (v sobotu od +3,6 °C do +10,2 °C, ale vysoké lednové teploty zde byly naměřeny 

i před a po tomto dni). 

Leden 2018 byl podle klimatologických zpráv NOAA i NASA pátým nejteplejším 

lednem v historii měření (od roku 1880). Globální teplota byla o +0,71 °C vyšší, než činí 

průměr za 20. století (+12 °C). Teplejší byl leden pouze v letech 2007; 2015; 2016 a v roce 

2017. 

Historicky nejnižší teplota pak byla v lednu naměřena v roce 1942, a to -36,2 °C. 

Zdroj: meteostanice Gymnázia Dvůr Králové nad Labem a Český hydrometeorologický ústav 

 

    
TEPLOTY V LEDNU 2018 

DATUM Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota 

1.1.18           - 2,6 °C          + 1,2 °C          + 5,8 °C 

2.1.18           - 2,9 °C          + 0,4 °C          + 2,8 °C 

3.1.18           - 1,3 °C          + 0,3 °C          + 3,0 °C 

4.1.18          + 1,2 °C          + 3,0 °C          + 4,3 °C 

5.1.18          + 1,6 °C          + 3,8 °C          + 6,8 °C 

6.1.18           + 3,6 °C          + 5,1 °C         + 10,2 °C 

7.1.18           + 1,4 °C          + 3,0 °C          + 5,0 °C 

8.1.18           + 0,5 °C          + 1,4 °C          + 2,6 °C 

9.1.18             0,0 °C          + 4,7 °C          + 6,9 °C 

10.1.18           - 1,2 °C          + 2,6 °C          + 5,5 °C 
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TEPLOTY V LEDNU 2018 

DATUM Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota 

11.1.18           - 1,2 °C           - 0,3 °C          + 1,7 °C 

12.1.18           - 0,2 °C           + 0,7 °C          + 2,4 °C 

13.1.18           - 3,0 °C           - 2,1 °C           - 0,2 °C 

14.1.18           - 4,6 °C           - 2,4 °C           + 1,0 °C 

15.1.18           - 3,5 °C           - 2,7 °C           - 2,0 °C 

16.1.18           - 4,7 °C           + 3,0 °C             0,0 °C 

17.1.18           - 2,3 °C           - 1,1 °C           + 1,3 °C 

18.1.18           - 2,3 °C             0,0 °C           + 3,5 °C 

19.1.18           - 4,1 °C           - 0,4 °C           + 1,7 °C 

20.1.18           - 3,4 °C           - 1,5 °C           + 0,7 °C 

21.1.18           - 7,2 °C           - 2,2 °C           + 1,8 °C 

22.1.18          - 10,3 °C           - 5,8 °C           - 1,6 °C 

23.1.18           - 4,1 °C           - 2,1 °C           - 0,3 °C 

24.1.18           - 1,0 °C           + 0,1 °C           + 1,6 °C 

25.1.18           - 2,5 °C           + 0,1 °C           + 4,4 °C 

26.1.18           - 3,0 °C           - 0,5 °C           + 2,0 °C 

27.1.18           - 1,3 °C           - 0,4 °C           + 1,6 °C 

28.1.18           - 0,8 °C           + 1,8 °C           + 4,5 °C 

29.1.18           + 3,5 °C           + 5,2 °C           + 7,1 °C 

30.1.18           - 3,2 °C           + 1,9 °C           + 5,5 °C 

31.1.18           - 3,3 °C             0,0 °C           + 2,9 °C 
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NAŠE MĚSTO VE STATISTICKÝCH ÚDAJÍCH 

(dle zprávy Českého statistického úřadu) 

Obyvatelstvo 
K 1. lednu 2018 žilo v našem městě 15 733 obyvatel (15 839 k 1. lednu 2017), z toho 

7 603 mužů (7 648 v roce 2017) a 8 130 žen (8 191 k 1. lednu 2917). 

Ve věku do 14 let žilo v našem městě 2 221 dětí (1 125 chlapců a 1 096 děvčat); ve 

věku 15 až 64 let celkem 9 859 obyvatel (4 947 mužů a 4 912 žen) a ve věku nad 65 let 

celkem 3 653 obyvatel (1 531 mužů a 2 122 žen). 

Průměrný věk tak činil 44,3 let – 42,8 let u mužů a 45,8 let u žen (44 let – 42,5 let 

u mužů a 45,4 let u žen v roce 2017).  

Za rok 2017 se v našem městě narodilo 151 dětí (přibylo jich však pouze 150); 

71 chlapců a 79 děvčat. Zemřelo 186 obyvatel (z toho dvě děti do jednoho roku). V rámci 

„přirozeného přírůstku“ tedy naopak došlo k 1. lednu 2018 ke snížení počtu obyvatel 

o 36 osob. 

Během tohoto období se do města přistěhovalo 274 osob (119 mužů a 155 žen), 

odstěhovalo se ale 344 obyvatel (141 mužů a 203 žen), takže „přírůstek stěhováním 

(migrační)“ znamenal naopak úbytek obyvatel o 70 osob (22 mužů a 48 žen). 

„Celkový přírůstek“, složený z „přirozeného přírůstku“ a z „přírůstku migračního“, 

nakonec znamenal snížení počtu obyvatel v našem městě o 106 osob (o 43 osob byl úbytek 

v roce 2016). 

Bylo uzavřeno 75 sňatků (65 v roce 2016) a během roku 2017 bylo v našem městě 

rozvedeno 27 manželství (51 o rok dříve). Došlo k 57 potratům (k 66 v roce 2016), 

v manželství se narodilo 64 dětí. 

Zdroj: podklady Českého statistického úřadu/obyvatelstvo 

 

Výměra pozemků k 1. lednu 2018 
Celková výměra pozemků, které dle Katastrálního úřadu náleží do katastru Dvora Králové 

nad Labem, se během roku 2017 snížila o 0,09 hektaru, takže k datu 31. prosince 2017 činila 

celkem 3 584,35 ha (oproti 3 584,44 ha k 31. prosinci 2016). 

Výměra zemědělské půdy se snížila o 1,24 ha na 1 906,71 ha (oproti 1 907,95 ha 

v roce 2017), orná půda vzrostla o 0,29 ha na 1 036,68 ha (oproti 1 036,39 ha) a výměra 

zahrad vzrostla o 0,26 ha na 270,24 ha (oproti 269,98 ha).  

Klesla výměra trvalých travních porostů o 1,58 ha na 545,72 ha (oproti 547,30 ha), 

vzrostla výměra nezemědělské půdy o 1,15 ha na 1 677,64 ha (oproti 1 676,49 ha k 1. lednu 

2017) a lesních pozemků o 0,22 ha na 931,78 ha (oproti 931,56 ha). 

Plocha ovocných sadů klesla na 54,08 hektarů oproti 54,28 ha. Vodní plocha klesla 

o 0,03 ha na 77,48 ha (oproti 77,51 ha), výměra zastavěné plochy a nádvoří o 1,23 ha na 

169,92 ha (oproti 171,15 ha k 1. lednu 2017) a o 2,17 ha vzrostla výměra ostatní plochy, a to 

ze 496,28 ha (k 1. lednu 2017) na 498,45 hektarů (k 1. lednu 2018). 

Zdroj: podklady Katastrálního úřadu 

  



25 

 

ZAJÍMAVOSTI Z DOMOVA 

Problémy s doručováním denního tisku předplatitelům 
Česká pošta hodlala od ledna 2018 zdražit jednu ze svých služeb, kterou je ranní doručování 

denního tisku předplatitelům. Protože vydavatelé odmítali na toto poměrně razantní zvýšení 

přistoupit a argumentovali tím, že by vedlo i ke zvýšení předplatného a tím zřejmě 

i k odhlašování abonentů, vypověděla Česká pošta všem vydavatelům tisku v České republice 

ke konci roku 2017 jejich smlouvy. 

Vydavatelé proto byli nuceni zajistit ve velmi krátkém časovém období každodenní 

distribuci cca 250 tisíc předplacených tiskovin jiným způsobem. Od ledna 2018 tak 

doručování tiskovin předplatitelům zajišťují ve společném projektu společnosti PNS, a. s., 

a Mediaservis, a. s. Společnost PNS, a. s., která je distributorem periodického tisku, doručuje 

každý den balíky s předplacenými novinami na zhruba 2 300 předávacích míst, kde si je 

přebírají zástupci společnosti Mediaservis, a. s. Ti pak mají na starost finální distribuci až ke 

čtenářům. Bohužel se ukázalo, že z nejrůznějších důvodů Mediaservis, a. s., nedisponuje ve 

všech místech dostatečným počtem doručovatelů a distribuce tak v měsíci lednu leckde vázla. 

I když se vzniklá situace postupně konsolidovala, přesto ze strany abonentů vedla k řadě 

stížností na pozdní doručování tisku, nebo jeho nedoručení vůbec, v krajních případech pak 

i ke ztrátě abonentů, kteří si ranní tisk raději zakoupili u novinových stánků. 

Zdroj: PNS, a. s. 

 

Zvýšení minimální mzdy 
Minimální mzda se od 1. ledna 2018 zvýšila o 1.200 Kč – na částku 12.200 Kč. O této úpravě 

rozhodla vláda již v srpnu loňského roku. Základní hodinová sazba hrubé minimální mzdy se 

zvýšila z původních 66 Kč na 73,20 Kč. 

Minimální mzda má ve světě více než stoletou historii. Česká republika patří k prvním 

zemím v Evropě, kde se od roku 1919 začala minimální mzda používat, a to pro některé velmi 

málo placené profese.  

Za nejnižší mzdu pracuje v současnosti v naší zemi kolem 132 tisíc lidí. 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

 

Výstava „Symbolická moc českých korunovačních klenotů“ 
V polovině ledna měli návštěvníci Pražského hradu jedinečnou možnost – spatřit na vlastní 

oči české korunovační klenoty. Ty se vystavují jen při zvláštních událostech, většinou při 

příležitosti volby českého prezidenta nebo v rámci významných oslav. Naposledy se tak stalo 

v květnu 2016 u příležitosti oslav 700. výročí narození českého krále a římského císaře 

Karla IV. 

V letošním roce si připomínáme 100. výročí vzniku Československa a 25. výročí 

založení České republiky, zároveň se v lednu, po pěti letech, konaly i prezidentské volby. 

V pondělí 15. ledna 2018 se proto ve 14:00 hodin uskutečnilo v chrámu sv. Víta 

v Praze slavnostní otevření Korunní komory, ve které jsou české korunovační klenoty 

uloženy. Vstupní dveře do těžko přístupné komory v kapli sv. Václava jsou opatřeny sedmi 

zámky. 

Otevření se zúčastnilo všech sedm klíčníků, tedy stávající prezident republiky Miloš Zeman, 

premiér Andrej Babiš, předseda Senátu Milan Štěch, předseda Poslanecké sněmovny Radek 

Vondráček, Dominik kardinál Duka, pražská primátorka Adriana Krnáčová a děkan 

Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze Ondřej Pávek. Jako první odemkl složitý zámek 

prezident Zeman. 
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Za dveřmi je schodiště z doby Karla IV., které vede do klenuté komory, která je poměrně 

skromně vybavená. Je zde pouze trezorová skříň, která se odemyká stejnými klíči jako 

komora, stůl a židle. 

Pracovníci postupně vynesli korunu, žezlo a jablko. Klenotům, které i na oltáři 

svatováclavské kaple zůstaly v ochranných pouzdrech, se poklonilo všech sedm klíčníků. Poté 

se ceremonie přesunula do Vladislavského sálu, kde již byly korunovační klenoty vyzvednuty 

z pouzder a uloženy do nové bezpečnostní výstavní vitríny. V ní si je návštěvníci mohli oproti 

minulosti prohlédnout ze všech stran. Poprvé tak viděli i zadní stranu koruny, kde na čelence 

je osazen velice drahocenný safír, původem ze Srí Lanky, který patří mezi největší modré 

safíry na světě. 

Do doposud používané vitríny, kterou v době takzvané první republiky vytvořil 

architekt Josef Gočár, byly umístěny památky spojené se sv. Václavem – jeho přilba, zbroj 

a meč, užívaný při korunovačních ceremoniálech českých králů. Návštěvníci si také mohli 

prohlédnout výstavu o osudech korunovačních klenotů za sto let trvání naší republiky nebo 

klíč od Korunní komory, který při otevírání komory drží prezident republiky. 

Soupravu korunovačních klenotů tvoří Svatováclavská koruna, žezlo, jablko, kožená 

pouzdra, v nichž jsou klenoty uloženy, poduška pod korunu a korunovační plášť s doplňky. 

Koruna, kterou nechal v roce 1346 zhotovit Karel IV. pro svoji korunovaci českým králem, je 

zdobena 96 drahokamy a 20 perlami, vzácné kameny pro ni shromáždil sám panovník. 

Veřejnost mohla výstavu navštívit zdarma od úterý 16. do úterý 23. ledna, tedy 

v období mezi oběma koly prezidentských voleb. Zájem byl enormní, zájemci se sjížděli ze 

všech koutů republiky a nevadilo jim ani vystát si několikahodinovou frontu v dešti. 

Celkem výstavu během osmi dnů navštívilo 32 300 návštěvníků. 

Zdroj: kancelář Pražského hradu a denní tisk 

 

Prezidentské volby 
Letošní volby byly druhými přímými prezidentskými volbami v naší zemi. Proti současnému 

prezidentovi, Miloši Zemanovi, kandidovalo v prvním kole voleb pět nestraníků – bývalý šéf 

Akademie věd Jiří Drahoš, někdejší premiér Mirek Topolánek, textař a podnikatel Michal 

Horáček, bývalý diplomat Pavel Fischer a lékař Marek Hilšer. Dalšími protikandidáty byli 

podnikatel Vratislav Kulhánek (ODA), vydavatel a producent Petr Hannig (Rozumní) 

a prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek (Realisté). 

Voliči v 1. kole dostávali volební lístky do svých schránek, nebo si je mohli vyžádat 

ve volebních místnostech. Ve 2. kole jim pak byly předány pouze u volební komise. V obou 

kolech mohli volit na voličské průkazy, čehož v dosud nebývalé míře využili především voliči 

z Prahy při svých „prázdninových a dovolenkových pobytech“ v horských střediscích. 

Před 1. kolem voleb se konala řada televizních a rozhlasových konfrontací mezi 

jednotlivými kandidáty i diskuzní fórum, kterého se zúčastnili všichni kandidáti kromě 

stávajícího prezidenta Zemana, nebo diskuzní pořad všech partnerek kandidátů (kromě Petra 

Hanniga, který je vdovcem), kterého se paní Ivana Zemanová také nezúčastnila.  

Na rozdíl od prvních přímých voleb doprovázela tyto volby řada vypjatých situací. Již 

v listopadu loňského roku zveřejnil brněnský radní městské části Brno-střed Svatopluk Bartík 

(Žít Brno) na svém facebookovém profilu „zaručenou zprávu“, že prezident Zeman trpí 

rakovinou. Zprávu lékaři dementovali, radní nyní čelí trestnímu stíhání pro podezření 

z pomluvy. Právníci prezidentské kanceláře na Bártíka podali trestní oznámení a žalobu na 

ochranu osobnosti, ve které požadují omluvu a pět milionů korun. Před 1. kolem se také na 

sociálních sítích šířila falešná zpráva, která měla voliče Miloše Zemana přesvědčit o tom, že 

mu v tomto kole není třeba dávat svůj hlas, protože „jako současný prezident automaticky 

postupuje do kola druhého“. Sdělení se objevilo i v podobě letáků v dopisních schránkách 

voličů v Moravskoslezském kraji. Automatický postup stávajícího prezidenta v něm byl 
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vysvětlován jako novinka letošních voleb. Policie České republiky prověřovala toto šíření 

nepravdivých informací jako podezření ze spáchání trestného činu maření přípravy a průběhu 

voleb podle § 351 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku ve znění pozdějších předpisů. 

Skandál se odehrál i v první den 1. kola voleb – v pátek 12. ledna 2018 – v Praze 

Lužinách, kde Miloš Zeman odvolil až na druhý pokus. V okamžiku, kdy volební komisi 

prokazoval svoji totožnost a chtěl převzít volební obálku, totiž proti němu vyběhla ukrajinská 

aktivistka hnutí Femen, jejíž v horní části obnažené tělo bylo popsáno slogany, které 

vulgárním způsobem osočovaly prezidenta z toho, že straní Rusku. Ochranka prezidenta 

z volební místnosti okamžitě odvedla, ženu srazila k zemi a následně také ji odvedla mimo 

volební místnost, přičemž žena stejná vulgární hesla po celou dobu i vykřikovala. Poté se 

teprve prezident mohl vrátit a se svojí ženou odvolit. Celou vzniklou situaci vzal s nadhledem, 

dokonce řekl, že je poctěn, protože ho napadla aktivistka skupiny Femen, která napadla také 

papeže. Případ řešila pražská policie a následně ve zkráceném řízení i Obvodní soud pro 

Prahu 5, který aktivistce uložil trest tři měsíce vězení podmíněně se zkušební dobou jeden 

rok. Navíc byla z naší republiky okamžitě vyhoštěna. Za trestný čin výtržnictví jí přitom 

hrozily až dva roky vězení. Angelina Diashová, členka aktivistické skupiny Femen, po otci 

Angolanka a po matce Ukrajinka, studovala psychologii v Kyjevě. Jak se později zjistilo, 

dostala se do volební místnosti na falešný novinářský průkaz. Skupina Femen se k akci 

přihlásila na sociálních sítích. 

V 1. kole, které se konalo v pátek 12. a v sobotu 13. ledna, získal Miloš Zeman 

38,56 % (1 985 547 hlasů); Jiří Drahoš 26,6 % (1 369 601 hlasů); Pavel Fischer 10,23 % 

(526 694); Michal Horáček 9,18 % (472 643); Marek Hilšer 8,83 % (454 949); Mirek 

Topolánek 4,3 % (221 689); Jiří Hynek 1,23 % (63 348); Petr Hannig 0,5 % (29 228) 

a Vratislav Kulhánek 0,47 % (24 442 hlasů). Do 2. kola tak postoupili Miloš Zeman a Jiří 

Drahoš. 

Jiří Drahoš vyhrál volby v Praze, Miloš Zeman ve všech ostatních částech naší země. 

Mezidobí mezi 1. a 2. kolem bylo nezvykle vzrušené. Všichni neúspěšní kandidáti 

oznámili svoji podporu panu Drahošovi, přidala se k nim i řada umělců, politiků, a dokonce 

i některé politické strany. Pan Drahoš vyzval prezidenta Zemana k veřejné debatě, když se 

však chtěl pan Zeman zúčastnit debat na TV Barrandov a TV Prima, pan Drahoš se debat 

nezúčastnil, takže prezident Zeman zde vystupoval sám. 

Debata na TV Nova za účasti obou kandidátů a asi 200 příznivců obou stran, se dle 

odborníků změnila v „kotel“. Moderátor Karel Voříšek pořad nezvládl a také vystoupení pana 

Drahoše nehodnotili odborníci jako příliš zdařilé. 

Vyvrcholením pak byla čtvrtá debata kandidátů na ČT1. Nesla se již v kultivovaném 

duchu i díky tomu, že televize omezila návštěvnost stoupenců obou stran ve studiu a místo 

obvyklého moderátora Václava Moravce celý pořad moderovala Světlana Witowská. Zde by 

se dalo říci, že vystoupení obou kandidátů bylo relativně vyrovnané. 

Druhé kolo voleb se uskutečnilo v pátek 26. a v sobotu 27. ledna 2018. Zúčastnilo se 

ho 66,6 % voličů. Zvítězil v něm Miloš Zeman s 51,36 % (2 853 390 hlasů), Jiří Drahoš 

obdržel 48,63 % (2 701 206 hlasů). Pan Drahoš vyhrál volby v Praze, v Královéhradeckém, 

Středočeském a v Libereckém kraji, pan Zeman v ostatních částech republiky. 

Nově zvolený prezident by se své funkce měl ujmout ve čtvrtek 8. března 2018. 

Zdroj: média a Český statistický úřad 

 

Potraviny pro potřebné 
Odhaduje se, že ročně se v naší republice vyhodí tisíce tun potravin.  

Od 1. ledna 2018 musí všechny obchody s potravinami s prodejní plochou nad 400 m
2
 nabízet 

a darovat potravinovým bankám nebo charitativním organizacím neprodejné potraviny, které 

by jinak skončily na skládkách (jde hlavně o jídlo s poškozeným obalem, nečitelnou etiketou 
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nebo po uplynutí minimální trvanlivosti, nesmí mít ale prošlé datum spotřeby). Do akce je 

zapojeno na padesát hypermarketů.  

Organizace, ve kterých jsou tyto potraviny shromažďovány, je pak různým způsobem 

(stravování klientů v charitativních jídelnách, potravinové balíčky, sociální obchody atd.) 

přerozdělují svým klientům (sociálně slabým, hendikepovaným, matkám samoživitelkám, 

dětským domovům, azylovým domům, bezdomovcům apod.). Tato pomoc je, bohužel, u nás 

stále nutná pro příliš velkou část naší populace. 

Uvedený postup vyplývá ze schválené novely zákona o potravinách a tabákových 

výrobcích. Konkrétní seznam organizací, které tento druh potravin mohou přijímat, zveřejnilo 

Ministerstvo zemědělství koncem měsíce ledna.  

Nejbližší potravinová banka 

v našem kraji se nachází v Hradci 

Králové – vznikla 16. ledna 2015 a je 

členem České federace potravinových 

bank. 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR a potravinové banky 

 

Zadluženost českých domácností 
České domácnosti dluží bankám, podle celorepublikového šetření, již více než 1,5 bilionu Kč 

– dluhy stále rostou, a to již od února 2016.  

Nejvíce si lidé půjčují na bydlení (zhruba tři čtvrtiny z celkového počtu dluhů). 

Meziměsíčně se tyto úvěry v prosinci podle ČNB zvýšily o 0,6 % na 1,148 bilionu Kč. 

Spotřebitelské úvěry činily na konci loňského roku téměř 230 miliard Kč, což bylo oproti 

předchozímu měsíci o 0,3 % více. Velkým problémem jsou snadno dostupné nebankovní 

půjčky, které většinou využívají lidé, kteří jsou ve finančních problémech. Zadluženost 

domácností s sebou přináší i velice nebezpečný fenomén, kterým jsou exekuce.  

Proti loňskému roku se počet lidí v exekuci zvýšil o 3,4 % na 863 tisíc. Již uvalení 

jedné exekuce je pro většinu lidí velkým problémem, podle průzkumu se ale u Čechů čím dál 

častěji objevují potíže s vícečetnými exekucemi. Tři a více exekucí má aktuálně 493 tisíc 

obyvatel. Meziroční nárůst počtu osob s deseti a více exekucemi činil 3,9 %, což představuje 

dalších šest tisíc osob v neřešitelné životní situaci. Těmto lidem se nevyplatí oficiálně 

pracovat, výdělky proto hledají v šedé ekonomice, což s sebou přináší problémy státu při 

výběru daní i odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Situace je již natolik vážná, že se touto 

problematikou hodlá zabývat vláda a Parlament ČR. 

Během let se myšlení lidí a přístup k půjčkám poměrně změnily. Centrum pro výzkum 

veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, provedlo v lednu průzkum, podle kterého 87 % 

dotázaných sice považuje půjčky za riziko, zároveň ale 82 % je přesvědčeno, že půjčování 

peněz a pořizování si věcí na dluh je v dnešní době přirozenou součástí života, a jen 30 % 

dotázaných si myslí, že za půjčky se musí stydět. Přitom pouze 30 % dotázaných souhlasí 

s tím, že půjčovat si peníze se vyplatí. Nejpřijatelnější jsou pro českou veřejnost půjčky na 

bydlení (90 % dotázaných), studium (76 %) a podnikání (74 %), naopak nejméně přijatelné 

jsou půjčky na dovolenou (14 % dotázaných) a na vánoční dárky (11 %). Že má v současnosti 

nějakou půjčku deklarovalo 42 % tázaných, pro 58 % z nich je splácení snadné, což je zatím 

nejvíce za celou dobu měření (v roce 2010, kdy byla otázka poprvé položena, to bylo 44 %). 

Sedm z deseti domácností si vytváří finanční rezervu pro nečekané případy – 63 % 

dotázaných považuje takovou rezervu za rozhodně důležitou a dalších 31 % za spíše 

důležitou. 

Zdroj: Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR 
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FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ A AKCÍ 

Leden 2018 
ZOO Dvůr Králové 

Hlasování o nejoblíbenější mládě, narozené v roce 2017  

Do pátku 5. ledna 2018 mohli 

návštěvníci Facebooku 

hlasovat o nejoblíbenějším 

mláděti královédvorské zoo 

za rok 2017. Na druhém 

a třetím místě se umístilo 

mládě hrabáče (na snímku), 

které se zde narodilo v dubnu 

2017. Jednalo se o historicky 

první mládě hrabáče 

kapského narozené v naší zoo 

a s jeho matkou si ho 

návštěvníci mohli prohlédnout 

v expozici pavilonu Africká 

savana. 

 

 

Volby do Senátu Parlamentu České republiky a volba prezidenta 

republiky 
V lednu čekaly občany našeho města hned dvoje volby – doplňovací volby do Senátu 

Parlamentu České republiky a volby prezidentské.  
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První kolo voleb do Senátu se uskutečnilo v pátek 5. ledna 2018 od 14:00 do 22:00 hodin 

a v sobotu 6. ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin. O jeden senátorský mandát se ucházelo 

celkem devět kandidátů, mezi nimi i královédvorský kandidát Ing. Jiří Hlavatý. 

Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se konalo o týden později, v pátek  

12. a v sobotu 13. ledna 2018, a to současně s prvním kolem voleb prezidentských, jejichž 

druhé kolo se pak uskutečnilo v pátek 26. a v sobotu 27. ledna 2018. 

V prvním kole prezidentských voleb obdržel ve Dvoře Králové nad Labem současný 

prezident Miloš Zeman (2 681 hlasů – 35,87 %); druhý skončil Jiří Drahoš (2 037 hlasů – 

27,25 %); třetí Michal Horáček (808 hlasů – 10,81 %); čtvrtý Marek Hilšer (741 hlasů – 

9,91 %); pátý Pavel Fischer (661 hlasů – 8,84 %); šestý Mirek Topolánek (385 hlasů – 

5,15 %); sedmý Jiří Hynek (83 hlasů – 1,11 %), osmý Petr Hannig (46 hlasů – 0,61 %) 

a devátý Vratislav Kulhánek (31 hlasů – 0,41 %). V prvním kole vyhrál volby Miloš Zeman ve 

čtrnácti královédvorských volebních obvodech, Jiří Drahoš ve třech z nich. 

Ve druhém kole Drahoš zvítězil v osmi královédvorských volebních obvodech a Zeman ve 

volebních obvodech devíti. 

Zdroj informací: Český statistický úřad/výsledky voleb 2018 

 

Tříkrálová sbírka   
Tříkrálová sbírka byla v  našem městě 

zahájena navečer ve čtvrtek 4. ledna, po 

požehnání na faře, koledovalo se až do 

neděle 7. ledna 2018. Ve Dvoře Králové 

nad Labem se do ní vybralo 145.704 Kč 

(na Královédvorsku se do ní během čtyř 

dnů zapojilo 116 skupinek koledníků a 

sbírka vynesla rekordních 357.310 Kč). 

 Jako koledníci se do sbírky zapojily 

i děti z královédvorských škol, pro které 

bylo za odměnu 13. ledna uspořádáno 

filmové představení „Špunti na vodě“. 

 

Pomník z války 1866 prochází renovací 
 

 

 

 

Pomník z války 1866 ve Štefánikově ulici na 

nějakou dobu „zmizel“ ze svého původního 

místa, aby se podrobil zasloužené renovaci, 

neboť vzhledem k jeho stáří, počasí, 

frekventované dopravě a s ní spojenými 

výfukovými plyny, se jeho renovace ukázala 

jako nezbytná (jména padlých i další nápisy 

na pomníku již byly například málo čitelné). 

 

  



31 

 

Měsíc leden byl pátým nejteplejším lednem v historii měření 

(tj. od roku 1880), přesto vydatně sněžilo 

 

Počasí v měsíci lednu bylo plné paradoxů. 

Zatímco ve středu 10. ledna v podvečerních 

hodinách začalo v našem městě hustě sněžit 

a nepřestalo sněžit ani v noci, takže ve 

čtvrtek ráno leželo ve Dvoře Králové nad 

Labem cca 10 cm sněhu (který na mnoha 

místech vydržel až do pátku 12. ledna), na 

začátku a na konci měsíce bylo teplo a po 

sněhu nebylo „ani památky“. 
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Akce Domu dětí a mládeže Jednička 

„Šplháme s Jedničkou“ 

Již 5. ročník sportovní soutěže 

ve šplhu na tyči „Šplháme 

s Jedničkou“ se ve středu 

24. ledna uskutečnil 

v tělocvičně ZŠ Schulzovy sady. 

Soutěže se zúčastnilo třicet 

dívčích, chlapeckých i 

smíšených družstev z prvních až 

šestých tříd z královédvorské 

ZŠ Schulzovy sady a ze ZŠ Strž 

a  z nemojovské 

ZŠ MUDr. J.  Moravce. 

 

 

„Voda, voděnka“ 
 

 

Výukového programu v DDM 

Jednička se v lednu zúčastnily 

i děti z mateřské školy Nemojov. 

Zábavnou formou se tak seznámily 

„s dobrými a špatnými skutky 

vody“. Programem je provázela 

víla Vodněnka, která je 

„začarovala“ do vodních skřítků 

a víl. 
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„Hádej, co jsem za zvíře“ 

Patnáctého ročníku přírodovědné soutěže „Hádej, co jsem za zvíře“, žáků 2. až 4. tříd 

základních škol, se od 16. do 19. ledna 2018 zúčastnilo sto devadesát čtyři soutěžících z šesti 

tříd ZŠ Schulzovy sady, tří tříd ZŠ Podharť a z jedné třídy ZŠ Strž. Na závěr soutěže si žáci 

mohli prohlédnout ukázku trofejí, drahých kamenů, zkamenělin a dalších zajímavostí. 

 

„Víkend v pohybu“ 
Sportovní akci „Víkend 

v pohybu“ navštívilo od pátku 

19. do neděle 21. ledna 

42 účastníků. Pátek byl věnován 

taneční choreografii, sobotu 

zahájil trénink v TS Attitude, 

následoval taneční workshop, 

florbal, vybíjená, šipky, aerobní 

cvičení na trampolínkách 

i kuželkářská soutěž 

v královédvorské kuželně. Večer 

zakončila diskotéka a film. 
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Tajný výlet 
„Tajný výlet“ z cyklu „Rodinné výpravy“ 

směřoval v sobotu 20. ledna 2018 do 

Hostinného, Horní Kalné, Staré Paky a do 

dalších míst v této oblasti. Účastníky čekala 

řada zajímavých informací, prohlédli si 

i běžně nepřístupná místa a prostory 

a Uměleckou slévárnu HVH v Horní Kalné, 

která odlévá sochy pro renomované umělce.  

 

 

 

Foto:14x archiv DDM Jednička 

 

Na titulní straně kroniky událostí v měsíci lednu 2018: Večerní pohled do zasněžené 

Štefánikovy ulice směrem od ZOO Dvůr Králové. 

Foto: Pokud není uvedeno jinak, autorkou fotografií je kronikářka města.  

  


