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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI 

Schůze rady města a zasedání zastupitelstva města – 

vybraná usnesení 
Rada města na své 5. schůzi v úterý 4. prosince 2018 mimo jiné: 

- souhlasila s rozšířením veřejné zakázky o zhotovení konstrukčních vrstev 

zpevněné plochy před objektem hasičské zbrojnice v Žirči a o zhotovení 

elektroinstalací dle požadavku dobrovolných hasičů, i s provedením víceprací 

spočívajících v zesílení základů, a tím i s navýšením ceny díla o 406.861 Kč 

včetně DPH a s prodloužením termínu dokončení prací do 30. dubna 2019; 

- rozhodla o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na službu „Monitoring 

médií na rok 2019”, a to společnosti Monitora Media, s. r. o., Praha 5, za cenu 

65.340 Kč včetně DPH. 

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 5/2018“ 

 

Rada města na své 6. schůzi ve středu 19. prosince 2018 mimo jiné: 

‐ schválila v souladu se zákonem o obcích vnitřní předpis města Dvůr Králové nad 

Labem č. 13/2018 „Sazebník úhrad za poskytování informací v roce 2019“; 

‐ schválila další spolupráci s veterinárními ordinacemi a lékaři za účelem zajištění 

trvalého označování psů na území města Dvůr Králové nad Labem formou smluv 

o spolupráci s MVDr. Jaroslavem Rapáčem, Žireč; s FANOU – veterinární ambulancí, 

MVDr. Petrem Faltou – Husova ulice; s MVDr. Jiřím Váhalou, Ph.D., Štefánikova 

ulice; s MVDr. Pavlem Kočím, ulice Slunečná; s MVDr. Daliborem Sovou, 

Velichovky (ordinace Švehlova ulice); s Mobilní veterinární službou DAKTARI, 

MVDr. Vilmou Kajerovou, Ph.D., Žirecká Podstráň; s Mobilní veterinární službou 

DAKTARI, MVDr. Martinou Taslerovou, Žirecká Podstráň; s MVDr. Lukášem 

Pavlačíkem, Ph.D., Štefánikova ulice; s MVDr. Lenkou Němcovou, Zaloňov, Jaroměř; 

‐ souhlasila s tím, aby v souladu s vyhodnocením veřejné ankety byla na centrálním 

ostrůvku nového kruhového objezdu u oční školy zrealizována instalace „nosorožce 

Sudána v životní velikosti a v provedení kámen – kov“, autorů Pavla Vágnera a Jana 

Brože; 

‐ souhlasila s doobjednáním dvou kusů „samonivelačních – plovoucích kanalizačních 

poklopů“ včetně jejich osazení na městkou kanalizaci v rámci akce „Údržba silnic 

Královéhradeckého kraje, a. s., II/300 Dvůr Králové nad Labem – malá okružní 

křižovatka s II/299 a II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – I. etapa“, a to za 

částku 28.900 Kč bez DPH, tj. 34.969 Kč s DPH; 

‐ souhlasila s úhradou díla provedeného Českou telekomunikační infrastrukturou, a. s., 

(přeložka sítí elektronických komunikací) při realizaci akce „Oprava mostu Jana 

Palacha“ v celkových nákladech ve výši 477.776 Kč; 

‐ schválila výši nájmu za vodohospodářský majetek pro rok 2019 ve výši 

15.000.000 Kč/rok bez DPH firmě Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad 

Labem, s. r. o.;  

‐ souhlasila s přijetím dotace ve výši 332.815 Kč na realizaci projektu „Všichni správně 

tušíme, že s přírodou se učíme (MŠ Dvořákova)“ ze Státního fondu životního prostředí 

České republiky; 
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‐ doporučila řediteli Technických služeb města Dvora Králové nad Labem vybrat 

nejvhodnější nabídku veřejné zakázky „Dodávka vozidla s třístranným sklápěčem“, 

a to společnosti SIMED, s. r. o., Slovany, s nabídkovou cenou 1.750.000 Kč bez DPH, 

tedy 2.117.500 Kč s DPH; 

‐ schválila ukončení nájmu diagnostických přístrojů – ultrazvukového systému SDU 

450 XL (IČ 0212020325) s Městskou nemocnicí, a. s., k 31. prosinci 2018; 

‐ schválila ukončení pronájmu parkovacího místa č. 12, v areálu č. p. 101 na náměstí 

Republiky, se spolkem Další šance, z. s., Hradec Králové, zastoupeným Mgr. Ivou 

Pelíškovou, a to k 31. prosinci 2018. Zároveň spolku schválila pronájem prostoru 

č. 15, za účelem provozování depozitu pro ochranu a péči o opuštěné a týrané kočky, 

a to od 1. ledna 2019 na dobu určitou 5 let, za cenu 600 Kč/m
2
/rok, s uplatněním 

meziročního inflačního růstu nájemného. Jistota byla stanovena ve výši trojnásobku 

měsíčního nájemného; 

‐ schválila pronájem prostoru č. 3 v č. p. 3 na náměstí T. G. Masaryka od 1. ledna 2019 

na dobu neurčitou, za cenu 10.917 Kč/čtvrtletí včetně uplatnění meziročního 

inflačního růstu, společnosti ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, za účelem provozování 

technologického zařízení výměníkové stanice; 

‐ schválila pronájem jednoho parkovacího místa v areálu č. p. 101 na náměstí Republiky 

ve Dvoře Králové nad Labem za cenu 250 Kč/měsíc bez DPH, od 1. ledna 2019, na 

dobu neurčitou, společnosti INECO průmyslová ekologie, s. r. o., Dvůr Králové nad 

Labem; 

‐ schválila pronájem prostoru č. 3 v č. p. 400 v ulici Švehlova, Farní charitě Dvůr 

Králové nad Labem za účelem rozšíření poskytování služeb sociálně terapeutické 

dílny Slunečnice, a to za cenu 800 Kč/m
2
/rok, včetně uplatnění meziročního inflačního 

koeficientu, na dobu určitou 5 let s výpovědní lhůtou 3 měsíce; 

‐ vzala na vědomí oznámení ředitelky MŠ Elišky Krásnohorské o získání finančních 

prostředků ve výši 874.475 Kč na projekt „Digitalizace školy – usnadní pracovní roli“, 

realizovaný v rámci Operačního programu MŠMT Výzkum, vývoj a vzdělávání, 

prioritní osa 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání; 

‐ schválila poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč Senior domu Beránek, s. r. o., 

Úpice; 

‐ vzala na vědomí oznámení ředitelky ZUŠ R. A. Dvorského o získání finančních 

prostředků ve výši 1.069.207 Kč z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

na realizaci výstupů a jednotek výstupů aktivit zjednodušeného projektu „Šablony II“; 

‐ schválila vyhlášení dotačního programu na podporu tělovýchovy a sportu; 

‐ schválila dar Pavlu Cajthamlovi ve výši 3.000 Kč na částečnou úhradu výdajů účasti 

na 6. Mistrovství ČR v klasickém trojboji; 

‐ schválila poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč na úhradu nákladů spojených 

s převzetím a zajištěním péče o nalezeného psa na území města Dvůr Králové nad 

Labem Věře Kuhnové; 

‐ vzala na vědomí ukončení činnosti kontaktního místa Sdružení českých spotřebitelů ve 

Dvoře Králové nad Labem; 

‐ schválila nájem plochy k parkování pro zákazníky registru vozidel v ulici Nedbalova, 

od společnosti TMW, a. s., Nedbalova, cena nájmu činí 8.000 Kč za rok; 

‐ schválila smlouvu o poskytování služeb se společností GLOBDATA, a. s., Praha 1, na 

projekt prodeje virtuálního parkovacího lístku; 
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‐ stanovila celkový počet zaměstnanců zařazených do úřadu na 140,7 osob, a to 

s platností od 1. ledna 2019; 

‐ zřídila s platností od 20. prosince 2018 komisi prevence kriminality; komisi kulturní, 

sociální, památkovou, dopravní, likvidační, stavebně-architektonickou, sportovní, 

škodní a komise cestovního ruchu a životního prostředí; 

‐ jmenovala předsedou komise prevence kriminality Jana Štípka a členy: Bc. Kateřinu 

Pištorovou; Bc. Zdeňka Pikla; Mgr. Stanislava Lupače; Ivetu Hanušovou; Jaroslavu 

Poskočilovou; Miloslavu Buřilovou; Mgr. Kateřinu Litošovou; Mgr. Jiřího Popova; 

Miroslava Kříže a Mgr. Sofii Hladíkovou; 

‐ jmenovala předsedou kulturní komise Zuzanu Čermákovou a členy: Mgr. Vladimíru 

Matuškovou; Ivetu Hanušovou; Bc. Danu Humlovou; Mgr. Alexandru Jiřičkovou; 

Filipa Pýchu; Mgr. Martu Peškovou Staníkovou; Bc. Petru Zivrovou; Bedřicha 

Machka; Bc. Janu Munzarovou a Martinu Jarolímkovou; 

‐ jmenovala předsedou sociální komise Mgr. Alexandru Jiřičkovou a členy: 

Ing. Vítězslava Šturmu; Mgr. Marcelu Hauke; Mgr. Kateřinu Hojnou; Mgr. Radku 

Mitiskovou; MVDr. Václava Krpálka; Mgr. Dagmar Motalovou; Bc. Kateřinu 

Pištorovou; MUDr. Libora Senetu; Martinu Svobodovou a Petru Šimkovou; 

‐ jmenovala předsedou komise pro občanské záležitosti Ing. Jana Jarolíma a členy: 

Dagmar Baierovou; Barboru Bezrovou; Lenku Fléglovou; Ladislava Matrase; Simonu 

Matrasovou; Lenku Prajzlerovou; Radku Pryšingerovou; Soňu Vachkovou a Ivetu 

Weiglovou; 

‐ jmenovala předsedou památkové komise Bedřicha Machka a členy: Bc. Vladimíra 

Jiřičku; Mgr. Alexandru Jiřičkovou; Ing. Miloše Kudrnovského; Ing. Táňu 

Novákovou; Ing. Ctirada Pokorného; Ing. arch. Kateřinu Sedláčkovou; Mgr. Ivanu 

Černou; Ing. Pavla Tschiedla; Ing. Dagmar Flosovou a Ing. arch. Otu Černého; 

‐ jmenovala předsedou komise cestovního ruchu Filipa Košťála a členy: Nancy 

Hendriku Leonardu Marii Engelen; Markétu Kirschovou; Miloše Rejla; 

Mgr. Alexandru Jiřičkovou; Michala Súkupa; Bc. Ladislava Markla; Mgr. Šárku 

Šádkovou; Ing. Jana Staňka; Ing. Veroniku Tomkovou a Bc. Petru Zivrovou; 

‐ jmenovala předsedou dopravní komise Ing. Jana Jarolíma a členy: Milana Janáka; 

Milana Štenberka; Petra Valeše; Jana Štípka; Luďka Krýzu; Bc. Jana Sedláčka; 

Ing. Bc. Michala Šmídu; MUDr. Jana Prouzu; Mgr. Jindřicha Hauke a Jiřího Kříže; 

‐ jmenovala předsedou likvidační komise Elenu Mocovou a členy: Milenu Šulcovou; 

Marcela Šádka; Miluši Černou a Jaroslavu Kirschovou; 

‐ jmenovala předsedou škodní komise Martina Plecháče a členy: Mgr. Zdeňka 

Lokvence; Milenu Šulcovou; Ing. Ctirada Pokorného a Mgr. Šárku Hulíkovou; 

‐ jmenovala předsedou stavebně-architektonické komise Ing. arch. Otu Černého 

a členy: Ing. Martina Rudolfa; Ing. Jana Helbicha; Luďka Krýzu; Nasika 

Kiriakovského; Ing. Ctirada Pokorného; Ing. Jiřího Raina; Vojtěcha Stoklasu; Ing. 

Stanislava Janáka a Ing. Kateřinu Sedláčkovou; 

‐ jmenovala předsedou sportovní komise Ing. Jana Jarolíma a členy: Georgiose 

Karadzose; Vasilise Teodoridise; Ing. Lukáše Backu; Mgr. Pavlínu Špatenkovou; 

Mgr. Michala Vágnera; Mgr. Dušana Kubicu; Zbyňka Wolfa; Bc. Petru Zivrovou; 

Víta Zlámala a Martina Heřmanského; 

‐ schválila zpoplatněné služby svozu a zajištění využití bioodpadu – přihlášení účastníci 

projektu budou v roce 2019 přispívat na projekt částkou 300 Kč/rok za nádobu 
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o objemu 140 l, 500 Kč/rok za nádobu o objemu 240 l a 2.000 Kč/rok za nádobu 

o objemu 770 l – nádoby budou poskytovány do vyčerpání zásob. 

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 6/2018“ 
 

Zastupitelstvo města na svém 2. zasedání ve čtvrtek 6. prosince 2018 mimo jiné: 

- zřídilo dle zákona o obcích osadní výbory a zvolilo jejich předsedy a členy:  

Osadní výbor Verdek – předseda Jan Exner; členové – Zdeněk Žižka, Ing. Michal 

Gejdoš; 

Osadní výbor Lipnice – předsedkyně Ing. Tereza Slezáková; členové – Ing. Dušan 

Sedláček, Milada Suchardová, Jan Metelka, Jaroslav Munzar, Vladimíra Matušková, 

Markéta Šimková;  

Osadní výbor Zboží – předseda Martin Říha; členové – MUDr. Milan Šuják, Jan 

Dittrich; 

Osadní výbor Žireč – předsedkyně Božena Saifrtová; členové – Jan Balcar, Zdeněk 

Blažek, Ing. Dagmar Flosová, Mgr. Linda Harwot, PhD., Mgr. Jindřich Hauke, 

Zdeněk Hladík, Iva Matasová, Vladimír Mertlík, Iveta Weiglová, Vlastimil Rezek, 

Jaroslav Rapáč ml., Jaroslav Tomanec ml.; 

- schválilo peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy ZM, a to 

za každé jednání v roce 2018 ve výši 100 Kč členům výborů a 150 Kč předsedům 

výborů; 

- schválilo plán financování a obnovy vodovodů a kanalizací pro léta 2019–2028 a cenu 

vodného pro rok 2019 ve výši 30,74 Kč/m
3
 (bez DPH) a cenu stočného pro rok 2019 

ve výši 42,15 Kč/m
3
 (bez DPH); 

- neschválilo odkoupení pozemkových parcel č. 142/5 o výměře 5.506 m
2
, č. 143/2 

o výměře 495 m
2
, č. 143/4 o výměře 57 m

2
, č. 148/3 o výměře 947 m

2
, č. 148/11 

o výměře 3 m
2
, č. 2616/3 o výměře 1.011 m

2
, č. 3569/1 o výměře 862 m

2
, č. 3569/3 

o výměře 96 m
2
, č. 3571/30 o výměře 8 m

2
 a č. 3571/31 o výměře 146 m

2
, všechny 

v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu ve výši 12.700.000 Kč od společnosti 

ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY, a. s., se sídlem v Chrudimi, a pověřilo starostu 

dalším jednáním s touto společností (další informace viz samostatný příspěvek této 

kroniky); 

‐ schválilo odkoupení části koryta vodoteče na pozemkové parcele č. 24/2 v k. ú. Žireč 

Městys za kupní cenu ve výši 20.430 Kč a úhradu nákladů za znalecký posudek ve 

výši 4.719 Kč od České republiky – Státního pozemkového úřadu, Praha 3 – Žižkov; 

‐ souhlasilo s darováním částí pozemkových parcel č. 756/13, č. 756/14, č. 3370/2, 

č. 3634, č. 3493/1 a č. 3490 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem do vlastnictví 

Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, s právem hospodařit s majetkem kraje, pro 

Správu silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkovou organizaci; 

‐ schválilo odkoupení pozemkové parcely č. 1906 o výměře 5.649 m
2
 v k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem za kupní cenu ve výši 2.090.000 Kč od manželů Tomáše a Silvie 

Kožákových; 

‐  schválilo prodej pozemkové parcely č. 1699 o výměře 76 m
2
 v k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, za kupní cenu 200 Kč/m², tj. za celkovou kupní cenu ve výši 15.200 Kč, 

společnosti ZOO Dvůr Králové nad Labem; 

‐ schválilo prodej části pozemkové parcely č. 429/5 o výměře 87 m
2
, dle geometrického 

plánu č. 241-196/2018 značené jako díl „a“, části pozemkové parcely č. 429/5 výměře 

111 m
2
, značené jako díl „c“, části pozemkové parcely č. 441/1 o výměře 7 m

2
, 
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značené jako díl „b“, vše v k. ú. Žireč Městys, za cenu 150 Kč/m
2
, tj. za celkovou 

kupní cenu ve výši 30.750 Kč Oblastní charitě Červený Kostelec; 

‐ s platností od 7. prosince 2018 schválilo vnitřní předpis města Dvůr Králové nad 

Labem č. 5/2018 – „Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr 

Králové nad Labem“; 

‐ schválilo Strategický plán rozvoje sportu města Dvůr Králové nad Labem (více 

informací viz samostatný příspěvek v této kronice); 

‐ schválilo střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na období let 

2020–2021, nahrazující dosavadní střednědobý výhled rozpočtu; 

‐ schválilo rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2019, včetně rozpočtů 

městem zřízených peněžních fondů, v následujícím sestavení: 

o Celkové příjmy ve výši 425.643.713,88 Kč + financování 53.330.860,12 Kč =  

celkové zdroje 478.974.574,00 Kč.  

o Celkové výdaje ve výši 478.974.574,00 Kč.  

o Uvedený celkový schodek rozpočtu města na rok 2019 v souhrnné výši 

53.330.860,12 Kč je pokryt jednak zůstatkem finančních prostředků 

z minulých let a také smlouvami o kontokorentním úvěru v souhrnné výši 

úvěrového limitu 55 mil. Kč (podrobnější rozbor – viz následující příspěvek 

kroniky). 

Zdroj: výňatky z „Usnesení ZM Dvůr Králové nad Labem č. 2/2018“ 

 

Zastupitelstvo schválilo rozpočet města na rok 2019 
Na svém zasedání 6. prosince 2018 schválili zastupitelé mimo jiné i rozpočet města na rok 

2019. Předpokládané příjmy v něm činí 425,64 milionů Kč, předpokládané výdaje 

478,97 milionů Kč. Deficit ve výši 53,33 milionů Kč bude krýt zůstatek finančních prostředků 

z hospodaření města v minulých letech a kontokorentní úvěry. 

Tak jako v předcházejících letech ovlivňují výši výdajů významné investiční akce, 

které naše město plánuje v roce 2019 zrealizovat. Jedná se především o dokončení nákladné 

rekonstrukce budovy „A“ ZŠ Schulzovy sady ve výši 63,5 milionů Kč; o rekonstrukci 

Čelakovského ulice včetně realizace vodovodní a kanalizační sítě za 19 milionů Kč 

a o rekonstrukci a vybavení speciální učebny v ZŠ Podharť za 6 milionů Kč. 

Na rekonstrukci komunikace a chodníků v ulici Pod Safari se počítá s výdaji ve výši 

5,2 milionů Kč; na varovný informační systém a digitální povodňový plán s výdaji 

4,4 milionů Kč; pokračování rekonstrukce fasády Hankova domu bude stát 4,1 milionů Kč; na 

sportovní hřiště s umělým povrchem na letním stadionu se počítá s výdaji ve výši 

3,5 milionů Kč.  

Vytvoření expozice textilního tisku by mělo stát 2,5 milionů Kč; vybavení sdílené 

učebny robotiky a informatiky 2,3 milionů Kč; na další etapu výstavby metropolitní sítě byly 

uvolněny 2 miliony Kč; na rekonstrukci bytů, určených pro sociální bydlení, částka 

1,7 milionů Kč; na dopravní techniku pro jednotku SDH Žireč 1,2 milionů Kč. 

Na realizaci výše uvedených významných investičních akcí tak bylo uvolněno 

150,18 milionů Kč. 

Další výdaje pak byly určeny na opravy a udržování majetku města 

(33,05 milionů Kč); neinvestiční a investiční příspěvek technickým službám bude činit 

43,14 a 4,85 milionů Kč; na školství jsou plánovány výdaje ve výši 28,16 milionů Kč; na 

kulturu 26,53 milionů Kč; na sociální služby včetně neinvestičního příspěvku pečovatelské 
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službě města bylo uvolněno 13,12 milionů Kč a výdaje na životní prostředí jsou plánovány ve 

výši 4,3 milionů Kč. 

Další výdaje pokryjí dopravní obslužnost, provozování MHD, činnosti z oblasti 

krizového řízení, činnost dobrovolných hasičů či personální a mzdové náklady. 

Stejně jako v předchozích letech město ve svém rozpočtu počítá i s příspěvkem pro 

HZS Královéhradeckého kraje ve výši 400 tisíc Kč a na zajištění dětské lékařské pohotovosti 

ve výši 200 tisíc Kč. 

Na straně příjmů jsou nejvýznamnější položkou předpokládané daňové výnosy, 

výnosy ze správních a místních poplatků a ostatní daňové příjmy (celkem 239,3 milionů Kč).  

Nedaňové příjmy ve výši 87,12 milionů Kč tvoří především nájmy z objektů ve 

vlastnictví města, nájemné od společnosti Lesy města, s. r. o., od společnosti Městské 

vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., atd. Je počítáno i s příjmy z prodeje 

domů, bytů, staveb a pozemků (celkem cca 4,5 milionů Kč). 

Významnou část příjmů pak samozřejmě tvoří finanční prostředky získané z různých 

dotačních titulů. Ty nyní tvoří souhrnnou částku 94,72 milionů Kč, přičemž největší podíl 

v této částce zaujímá dotace na rekonstrukci budovy „A“ ZŠ Schulzovy sady 

(61,18 milionů Kč). 

Na svém zasedání zastupitelé schválili rovněž střednědobý výhled rozpočtu města 

Dvůr Králové nad Labem na období let 2020–2021, který tak nahradil dosavadní podklady. 

Zdroj: www.mudk.cz 

 

Městu je nabízen areál autobusového nádraží 
Na svém prosincovém zasedání se zastupitelé zabývali i nabídkou společnosti Arriva 

Východní Čechy, a. s., na odkoupení areálu autobusového nádraží. Areál, který tvoří pozemky 

o celkové výměře 9 131 m
2
, společnost nabízí za cenu 12,7 milionů Kč. 

Navrhovaná cena však pro město nebyla akceptovatelná, proto zastupitelé odkoupení 

areálu neschválili. Starosta Jan Jarolím ale bude i nadále o její výši s ředitelem společnosti 

Jindřichem Poláčkem jednat. Pozemek, na kterém se areál nachází, je totiž pro město důležitý 

– nachází se na lukrativním a pro město velice zajímavém a strategickém místě. 

Zdroj: www.mudk.cz 

 

Nový Strategický plán rozvoje sportu 2019–2026 
Dalším dokumentem, který zastupitelé na svém prosincovém zasedání schválili, byl 

Strategický plán rozvoje sportu ve městě v období let 2019–2026. 

Až dosud mělo město v této oblasti k dispozici Akční plán rozvoje sportu města na rok 

2018, který sestavil zastupitel města Dušan Kubica, a který vycházel z Programu rozvoje 

města Dvůr Králové nad Labem na období let 2016–2022 a z rozpočtu města na rok 2018. 

Z nově schváleného dokumentu, který zpracoval Jakub Popelka, bude nyní město 

moci vycházet v případě investic do sportu a do údržby sportovních zařízení ve městě 

v dalších letech. Zpracování materiálu ukládal městu zákon, na jeho vytvoření se pak podíleli 

nejen pracovníci městského úřadu a členové sportovní komise rady města (z předchozího 

volebního období), ale také široká veřejnost. Dospělí občané i žáci královédvorských škol se 

zúčastnili také dotazníkového šetření a obsah nového dokumentu byl i předmětem diskuze na 

veřejném projednávání.  

http://www.mudk.cz/
http://www.mudk.cz/
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Materiál například definoval, jakým sportům se obyvatelé města věnují, jaká 

sportoviště využívají a co jim naopak chybí. Především ale mapoval stav jednotlivých 

sportovišť a hřišť a sumarizoval i nedostatky v této oblasti. 

I když je jasné, že do oblasti sportu bude město muset v budoucnu nainvestovat 

nemalé finance, jedná se o smysluplně vynaložené prostředky, které by měly přispět ke 

zlepšení a rozšíření aktivit obyvatel našeho města, a to všech jeho věkových skupin. 

Zdroj: město Dvůr Králové nad Labem 

 

Další kontejnery na sběr drobného kovového odpadu 
V měsíci prosinci bylo v našem městě rozmístěno dalších deset šedých 

kontejnerů na sběr drobného kovového odpadu (např. na plechovky od 

potravin – které je ale nutné alespoň zhruba omýt, aby nedocházelo 

k rozkladu zbytku obsahu – na kovové obaly od nápojů; na kovové obaly od kosmetiky a na 

drobné kovové obaly z domácnosti – hliníková víčka od jogurtů apod. – na kovové nádobí 

a nářadí a na ostatní drobné hliníkové nebo železné předměty). 

Kontejnery byly rozmístěny v ulicích 17. listopadu; Heydukova; Spojených národů; ve 

Fügnerově ulici (za domem č. p. 524); v ulicích Čechova; Roháčova (u bytových domů); 

Odbojářů a v ulici Klazarova; dále na křižovatce ulic Raisova a Sochorova a na Žižkově. 

Do kontejnerů ale nepatří plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, domácí 

spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů, a to ani jejich demontované 

části. Občané by také měli dát pozor na lesklé obaly, které připomínají kovy a které do 

uvedených kontejnerů rovněž nepatří. 

Zdroj: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí 

 

Společenská kronika 
Noví občánci 

V měsíci prosinci 2018 se narodilo devět nových občánků našeho města – pět holčiček a čtyři 

chlapci.  

Zemřelí 

Ve Dvoře Králové zemřelo v tomto měsíci dvacet šest osob – z tohoto počtu bylo devatenáct 

královédvorských občanů (osm žen a jedenáct mužů). 

Jubilea 

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

občanů při jejich životních jubileích. 

Sňatky 

V tomto období oslavily tři manželské páry stříbrnou, pět párů zlatou a dva páry diamantovou 

svatbu. Své „ano“ si na královédvorské radnici řekl v měsíci prosinci jeden pár snoubenců. 

Vítání občánků 

Ve Staré radnici bylo v prosinci slavnostně přivítáno devět novorozených občánků našeho 

města – pět holčiček a čtyři chlapci. 

Zdroj: městská matrika, evidence obyvatel a Komise pro občanské záležitosti 
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Městská policie Dvůr Králové nad Labem 

Zásahy městských strážníků 
Strážníci Městské policie Dvůr Králové nad Labem řešili během prosince celkem 

143 případů. 

Druh zásahu prosinec 2018  

 BESIP přestupky 108 

 Dopravní nehoda 1 

 Veřejný pořádek (přestupek)  1 

 OZV o volném pohybu psů 1 

 Majetek (přestupek) 7 

 Občansko-právní spor 1  

 Doručení písemnosti (šetření) 1 

 Odchyt zvířete (opatření) 7 

 Ztráty a nálezy 3 

 Prevence (opatření a úkony) 3  

 Trestný čin 4 

 Pokuty v blokovém řízení 50 

 Na místě nezaplacených blokových pokut 8 

 Předáno Policii ČR 3 

 Předáno na správní odbor MěÚ 7  

 

Moderní technologie prosinec 2018  

 BESIP - MKDS (předáno na ODP) 7 

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem 

 

Městské informační centrum 

Dvůr Králové nad Labem 

Nástěnný kalendář na rok 2019 mapuje významné 

události v našem městě 
Také v letošním roce vydalo město Dvůr Králové nad Labem svůj nástěnný kalendář. Letos 

jsme si připomínali významné výročí – 100 let vzniku naší republiky. Tomuto výročí je 

věnován i kalendář na rok 2019, ve kterém ti, kteří si jej za 100 Kč zakoupili, našli historické 

fotografie ze sbírek královédvorského městského muzea, dokládající významné události 

tohoto období v našem městě. 

Kalendář bylo možné zakoupit v městském informačním centru na náměstí 

T. G. Masaryka, v městském muzeu a v městské knihovně Slavoj. 

  

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=717432&x=250&y=250&hash=3bf529b2ae86b5be89e79202ff695b73&ratio=1
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4. číslo Vlastivědného čtení o Královédvorsku 
Ve čtvrtém čísle „Vlastivědného čtení o Královédvorsku“, které vyšlo v prosinci, našli čtenáři 

další výběr témat z historie našeho regionu. Mimo jiné články „Jaký byl (a jaký nebyl) hrabě 

Špork“; „Nejstarší líčení hrdinských činů generála Jana Šporka“; „Vražda v Podstráni“; „Ach, 

ten náš milý zvičinský kostelíček“; „Národní garda města Dvora Králové v roce 1938“; „Tak 

vás tu máme, bratři z krve Kainovy (21. srpen 1968)“; „Válka přichází do maloměsta Dvůr 

Králové v roce 1914“; „Česká menšina v Dolní Brusnici před rokem 1945“; „Český rozhlas 

začal vysílat před 95 lety za účasti R. A. Dvorského“; „Dějiny trampingu v královédvorském 

regionu (pokračování)“ a řadu dalších zajímavostí. 

„Vlastivědné čtení“ si zájemci mohli za 50 Kč zakoupit v městském informačním 

centru na náměstí T. G. Masaryka, v městském muzeu a v městské knihovně Slavoj. 

Zdroj: Městské informační centrum Dvůr Králové nad Labem 

 

Městské vodovody a kanalizace 

Dvůr Králové nad Labem 

Odstávky vodovodního řadu  
V pondělí 3. prosince 2018 došlo od 7:30 do 10:30 hodin, z důvodu 

opravy poruchy vodovodního řadu, k dílčí odstávce vodovodu v ulici Pod Hřištěm. 

V úterý 11. prosince byla od 7:00 do 14:00 hodin provedena odstávka pitné vody 

v lokalitě Nový Vorlech – v ulici směrem k firmě Čapek, dřevo-kovo. Důvodem bylo 

přepojení nového vodovodního řadu PVC 90 a nových vodovodních přípojek. Po dobu 

odstávky byla uživatelům jako náhradní zdroj pitné vody k dispozici cisterna. 

O dva dny později, ve čtvrtek 13. prosince, byla provedena odstávka pitné vody v ulici 

Nerudova – v místě proti startovní tribuně. V době od 7:30 do 10:30 hodin zde došlo 

k výměně porušené vodovodní přípojky.  

Zdroj: MěVaK Dvůr Králové nad Labem  

 

Zvýšení ceny vodného a stočného 
Na prosincovém zasedání zastupitelstva schválili zastupitelé rovněž plán financování 

a obnovy vodovodů a kanalizací a stanovili také cenu vodného a stočného pro rok 2019. 

Od 1. ledna 2019 tak odběratelé za vodné a stočné zaplatí zhruba o 5 % více než v roce 

2018, tedy 83,83 Kč včetně DPH. Vodné bude nově činit 35,36 Kč/m
3
 včetně DPH (zdražení 

o 0,55 Kč/m
3
); stočné bude stát 48,47 Kč/m

3
 včetně DPH (tzn. zdražení o 3,43 Kč/m

3
). 

Cena vodného a stočného byla v našem městě naposledy zvýšena v roce 2016, kdy 

byla stanovena na 79,85 Kč/m
3
 včetně DPH. 

Důvodem zdražení vodného a stočného jsou především chystané investice do oprav 

vodovodní a kanalizační sítě. Ta je, i přes již uskutečněné investice, stále ve špatném stavu.  

V roce 2019 plánuje město prostřednictvím společnosti Městské vodovody 

a kanalizace Dvůr Králové nad Labem vydat podle schváleného plánu na obnovu vodovodů 

a kanalizací částku 15,85 milionů Kč, z toho na vodovody 4,13 milionu Kč a na kanalizaci 

11,72 milionů Kč. Tato částka zahrnuje obnovu sítí v ulicích Krkonošská a Čelakovského 
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a sanaci kanalizace nevýkopovou technikou v Luční ulici. Do roku 2028 by do obnovy sítí 

mělo být nainvestováno celkem 183,51 milionů Kč. 

Jak vysvětlil starosta města Jan Jarolím: „Výše vodného a stočného sice nemá přímý 

vliv na rozpočet města, ale má vliv na nájemné za vodohospodářskou infrastrukturu, které 

nám měsíčně platí provozovatel – společnost Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové 

nad Labem, s. r. o. MěVaK tak za rok 2019 zaplatí za pronájem vodovodní a kanalizační sítě 

15 milionů Kč, namísto stávajících 12,4 milionů Kč.“ 

Průměrná cena vodného a stočného v České republice činila v letošním roce 85 Kč/m
3
 

(v Hradci Králové stál kubík vody včetně DPH 105,20 Kč; v Praze 87,39 Kč; v Náchodě 

76,21 Kč; v České Třebové 66,36 Kč atd.). Nejlevnější byla v roce 2018 cena vody v Krnově, 

kde stál kubík 48,42 Kč včetně DPH (vodné 22,43 Kč/m
3
; stočné 25,99 Kč/m

3
). 

Zdroj: „Usnesení ZM Dvůr Králové nad Labem č. 2/2018“ 

„Cena kubíku vody 2018: Vodné a stočné ve 200 českých městech“ – informace ČT24 

 

Pečovatelská služba Města 

Dvůr Králové nad Labem 
Dárky pro osamělé seniory 
Většina z nás tráví vánoční svátky v rodinném kruhu. Jsou však lidé, kteří jsou z nejrůznějších 

důvodů sami a Vánoce tak jsou pro ně nejtěžším obdobím v roce. 

Sedmi osamělým klientům Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem se 

proto Kooperativa pojišťovna, a. s., rozhodla zpříjemnit alespoň částečně toto období 

a „nadělila“ jim pod stromeček dárkové koše i multifunkční hrnce. Pro většinu 

z obdarovaných to byly jediné dárky, které „pod stromečkem“ našli… 

 

Vánoční setkání 
V měsíci prosinci se v Domech s pečovatelskou službou každoročně konají různá vánoční 

setkání a nejinak tomu bylo i v letošním roce. 

Studenti 4. C královédvorského gymnázia uspořádali ve čtvrtek 13. prosince 2018 pro 

seniory z Domu s pečovatelskou službou v Sadové ulici vánoční dílnu. Setkání zahájili 

zpěvem koled a poté se seniory, zdejšími zaměstnanci a s jejich dětmi tvořili vánoční svíčky, 

nechybělo ani drobné vánoční pohoštění. 

Vánoční posezení uspořádala v obou Domech s pečovatelskou službou i samotná 

pečovatelská služba. Vánoční atmosféru navodili zpěvem a hrou na hudební nástroje žáci 

královédvorské ZUŠ R. A. Dvorského a opět nechybělo nejen občerstvení, ale i hudba k tanci 

a k poslechu. 

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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KULTURA VE MĚSTĚ 

Městské kulturní zařízení Hankův dům 

„Popletení čertíci“ 
Míša Růžičková se svojí písničkovou show, „Zpíváme a tančíme s Míšou 

– popletení čertíci“, přinesla do sálu Hankova domu, v sobotu 1. prosince od 15:00 hodin, 

v rámci diskotéky, zábavu nejmenším divákům. Míša je známá ze stovek vystoupení po celé 

České republice i z účinkování v televizních pořadech pro děti. Vstupné 170 Kč. 

 

Rozsvícení vánočního stromu 
Počasí v neděli 2. prosince nebylo nijak příznivé – pršelo a mrzlo, takže ulice i náměstí 

T. G. Masaryka se postupně měnily v „kluziště“. Na náměstí musela dokonce vyjet multikára, 

která, proplétajíce se mezi nepříliš četnými hloučky diváků, solila kluzkou dlažbu tak, aby 

nedošlo k nějakému úrazu. Přes nepřízeň počasí se ale tu správnou předvánoční náladu na 

náměstí přece jen podařilo „navodit“. 

Sváteční pořad zahájilo v 16:00 hodin vystoupení dětského sboru Vítězňáček 

z Vítězné, v 16:30 hodin vystoupili žáci ZUŠ R. A. Dvorského (další informace viz kapitola 

Základní umělecká škola R. A. Dvorského této kroniky) a v 17:00 hodin zahráli a zazpívali 

Poutníci – brněnská folková kapela („Country Vánoce“). 

Nechyběly ani stánky s adventním zbožím, stánek „Věnných měst“, stánky 

s nejrůznějším občerstvením včetně toho s tradičním „svařákem“, který v sychravém počasí 

„přišel zvláště vhod“. Návštěvníci si i letos mohli prohlédnout královédvorský Betlém, do 

kterého přibyly další postavičky, vánoční stromečky ozdobené výrobky dětí z místních 

mateřských a základních škol a samozřejmě nechybělo ani slavnostní rozsvícení vánočního 

stromu a ohňostroj v 18:00 hodin. Náměstí se postupně zaplnilo novými příchozími, takže 

i přes vytrvalé mrholení bylo při vyvrcholení svátečního odpoledne první adventní neděle 

plné diváků. 

 

Vánoce s „Poutníky“ 
V pořadu určeném pro II. stupeň základních škol si na koncertu country skupiny „Poutníci“ 

vychutnali malí návštěvníci v předvánoční atmosféře nejen písně s vánoční tematikou 

a koledy, ale dozvěděli se i mnoho zajímavých informací o nástrojích a hudbě ve stylu 

country. Koncert se v sále Hankova domu konal v pondělí 3. prosince 2018 od 

8:30 a 10:00 hodin. Vstupné 60 Kč. 

 

Hra v předplatném: Dámy z Aniane 
Hra Milana  Kopeckého pojednávala o odlišných osudech dvou sester – Ester (v podání Dany 

Syslové) a Marie (kterou ztvárnila Daniela Kolářová). Zatímco Marie se vrací do svého 

rodného domu ze světa, kde prožila množství skutečných i smyšlených událostí, o kterých 

vypráví v poutavých příbězích, její sestra Ester nevytáhla paty z rodného domu, kde prožila 

poklidný, možná až nudný život venkovské učitelky… 

Hru „ze života“ v podání dalších herců Divadla Palace Praha viděli návštěvníci v sále 

Hankova domu v pondělí 3. prosince 2018 od 19:00 hodin. Vstupné 320, 340 a 360 Kč. 

  



406 

 

„Ať žijí duchové“ 
Akademie žáků budovy „B“ Základní školy Schulzovy sady se v sále Hankova domu konala 

v úterý 4. prosince 2018 od 15:00 a od 17:00 hodin. Vstupné 70 Kč (bližší informace viz 

kapitola ZŠ Schulzovy sady – této kroniky). 

 

Věneček I a II 
Slavnostní zakončení kurzů tance a společenské výchovy pro mládež se v sále Hankova domu 

uskutečnilo v pátek 7. a v sobotu 8. prosince 2018 vždy od 19:00 hodin. Vstupné 60 a 100 Kč. 

 

Divadelní čtyřlístek: „Čertův švagr“ 
Kdo by neznal příběh chasníka, který poté, co ho macecha okradla o všechen majetek, šel 

sloužit k čertům, od nichž za své služby získal kouzelný kabát, díky kterému se mu podařilo 

získat vytouženou nevěstu, zatímco proradnou macechu a správce odnesli čerti do pekla. 

Pohádku Boženy Němcové „Čertův švagr“ v její filmové podobě nyní doplnil i dětský 

výpravný muzikál, který v sále Hankova domu uvedla v neděli 9. prosince od 10:00 hodin 

Divadelní společnost Julie Jurištové. Vstupné 110 Kč. 

 

„451 stupňů Fahrenheita“ 
Divadelní představení proslulého sci-fi románu Raye Bradburyho, určené pro studenty 

středních škol, představilo varovnou vizi, ve které vítězí povrchnost nad kulturou. 

V nepříliš vzdálené budoucnosti požárníci místo toho, aby ohně hasili, tak je zakládají. 

Poslední knihy a s nimi i myšlenky minulosti se za příslušné teploty mění v popel a mladí 

manželé Montagovi si již nepamatují, že by tomu kdy bylo jinak. Vědí však, že v tomto 

krásném novém světě je společnost stabilní a lidé konečně šťastní. I když válka, ta asi zřejmě 

bude nezbytná… 

V sále Hankova domu hru v podání Činoheráku Ústí nad Labem zhlédli královédvorští 

studenti středních škol v úterý 11. prosince od 10:00 hodin, vstupné 150 Kč. 

 

Anna K 
Fanoušky oblíbená, hudebními kritiky oceňovaná, několikanásobná zpěvačka roku Anna K. 

„vyrazila“ na předvánoční turné a se svojí kapelou představila i nejnovější písně ze svého 

úspěšného alba Světlo v akustických aranžích také návštěvníkům v Hankově domě. 

Koncert se konal ve středu 12. prosince od 19:00 hodin, vstupné 450, 470 a 490 Kč. 

 

Královédvorské Vánoce 
Tradiční vánoční trhy s širokou nabídkou drobných vánočních dárků a s ukázkami řemesel 

zaplnily v pátek 14. prosince od 10:00 do 17:00 hodin sál Hankova domu i náměstí Václava 

Hanky. Doprovázel je, již také tradičně, bohatý hudební program – vystoupení sborů 

a souborů, a to nejen z našeho města – Hořeňáček (dětský folklorní soubor z Lázní Bělohrad); 

Musica Per Legni (flétnový soubor ZUŠ Jaroměř); Vítězňáček (dětský pěvecký sbor 

z Vítězné) a Karmína (vokálně instrumentální soubor z Prahy). Samozřejmě nechybělo ani 

vystoupení Carpe diem (pěveckého sboru) a Flauti Dolci (flétnového souboru) královédvorské 

ZUŠ R. A. Dvorského. 

Vstupné 20 Kč, pro děti byl vstup zdarma.  
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TDK Galashow 2018 
V neděli 16. prosince se od 17:00 hodin uskutečnilo v sále Hankova domu vánoční setkání 

tanečníků TŠ TAK DANCE KROK Hradec Králové. 

Zdroj: Městské kulturní zařízení Hankův dům Dvůr Králové nad Labem 

 

Městské muzeum 

Vánoční dílna 
„Vánoční atmosféru a inspiraci pro sváteční dny“ mohli návštěvníci královédvorského muzea 

načerpat již na počátku měsíce, konkrétně ve čtvrtek 6. a v pátek 7. prosince, vždy od 8:00 do 

12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin v přednáškovém sále Špýcharu. 

Tak jako v minulých letech zde měli i letos možnost zhlédnout ukázku malování 

vánočních ozdob a pod vedením lektorek si vyrobit originální vánoční dekoraci. Připraven byl 

také prodej vánočních ozdob. 

 

„Epidemie svobody“ 
Proč je v České republice očkování povinné, když ve většině zemí západní Evropy mají 

rodiče právo volby? Neočkují tu doktoři děti příliš brzy? Mají čeští rodiče o očkování 

dostatek informací? Na tyto a další otázky hledá odpověď dokumentaristka Tereza Reichová 

a její manžel Hynek Reich Štětka. Po narození dcery Žofie se manželé začali obávat o její 

zdraví, proto začali natáčet vše, co by mohlo ovlivnit jejich rozhodnutí, zda mají nechat dceru 

očkovat, či ne. V diskusích s pediatry, s ministerstvem zdravotnictví, s kamarády, s babičkou 

malé Žofie i sami mezi sebou zjišťují, že vytvořit si na celý problém jasný a dobře podložený 

názor není zdaleka tak jednoduché… 

To byl námět dokumentárního filmu, který se promítal v přednáškovém sále Špýcharu 

ve čtvrtek 13. prosince 2018 od 18:00 hodin. Vstupné zdarma.  

 

James Harries – European Autumn Tour 2018 
Britský písničkář, kytarista a zpěvák James Harries se v České republice těší značné oblibě, 

jeho hudba je originální a osobitá. On sám při svých koncertech pobíhá po pódiu, srší vtipem, 

vypráví historky a všímá si i lidí v publiku. Na začátku roku 2019 zamíří James Harries do 

studia, předtím ale své nové písně vyzkoušel na podzimním turné, které již tradičně zakončil 

ve Špýcharu ve Dvoře Králové nad Labem. V sobotu 15. prosince si jej tak od 19:00 hodin 

mohli poslechnout i královédvorští posluchači. Vstupenky bylo možné od 1. prosince 2018 

zakoupit v předprodeji ve videopůjčovně a v prodejně hudebních nosičů Top Ten Rock 

v Palackého ulici. V předprodeji stála vstupenka 150 Kč. 

 

Do muzea mohli zájemci přijít i o vánočních svátcích 
Královédvorské muzeum mohli zájemci navštívit i o vánočních svátcích, a to v neděli 

23., v úterý 25. a ve středu 26. prosince od 13:00 do17:00 hodin; ve čtvrtek 27. a v pátek 

28. prosince od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin a v sobotu 29. a v neděli 

30. prosince od 13:00 do 17:00 hodin. 

Zdroj: Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem   
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Městská knihovna Slavoj 
Od pondělí 24. prosince 2018 až do úterý 1. ledna 2019 byla 

v knihovně všechna oddělení uzavřena. 

 

Dávka chemtrails, fake news a kritického myšlení! 
Zajímavá přednáška, zabývající se – v dnešní době velice aktuální problematikou – sociálními 

sítěmi, propagandou, konspirativními teoriemi a dalšími „moderními zbraněmi“ se v sálku 

knihovny konala v pondělí 3. prosince 2018 od 17:00 hodin. 

Kateřina Křivánková a Vojtěch Bruk ze „Zvol si info“ na ní radili posluchačům, jak se 

vyznat v dnešním složitém světě manipulací na sociálních sítích a v médiích. Informovali je 

i o nejnovějším trendu – takzvaných Deepfake videích. 

„Bez zbytečného ukazování prstem“ jim ukázali, jak vlastně všechny ty hoaxy, fake 

news a konspirace fungují a jak jsou provázané s novodobou propagandou. 

Vstupné dobrovolné. 

 

Pohádkoterapie: „Zahrádka pod hvězdami“ 
V pátek 7. prosince 2018 si děti od sedmi let mohly od 13:45 hodin v sálku knihovny nejen 

vyrobit vánoční dekoraci, ale i poslechnout vánoční příběh o tom, „jak v domku s malou 

zahrádkou žil tesař Josef s Marií a synkem Ježíškem, který prý dovedl dělat zázraky – jak 

o něm tvrdili jeho dva kamarádi Petr a Tomáš“.  

Vstupné zdarma. 

 

„Královédvorské knihomrně“ 
V rámci celorepublikového projektu „S knížkou do života – Bookstart“, připravila knihovna 

Slavoj na úterý 18. prosince od 9:30 do 10:30 hodin vánoční program pro rodiče s dětmi od 

„0 do 6 let“. 

Děti se na něm seznámily s tradicemi českých vánoc formou říkanek, písniček 

a pohádek. Vstupné zdarma. 

 

„Čert a Káča“ 
Známou pohádku „Čert a Káča“ sehrálo dětem, prostřednictvím maňásků, v sálku knihovny 

v sobotu 22. prosince od 15:00 hodin Loutkové divadlo Klíček. Vstupné 20 a 30 Kč, po dobu 

vystoupení bylo již tradičně otevřeno i oddělení pro děti.  

Zdroj: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem 
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ŠKOLSTVÍ 

MATEŘSKÉ ŠKOLY 

MŠ  Drtinova – pracoviště MŠ Dvořákova 

Mikulášská nadílka 
V pondělí 3. prosince odpoledne navštívili žáci 9. třídy v roli čerta a andělů Mikulášskou 

besídku ve třídě Berušek v MŠ Dvořákova, Mikuláše pak dětem sehrála třídní učitelka.  

Besídka se vydařila – Mikuláš přečetl z čertovské listiny nejen prohřešky dětí, ale i to, 

co všechno již dovedou a co udělaly dobře, andělé jim rozdali připravenou nadílku, ale 

největší úspěch u dětí bezesporu sklidil čert, který si s těmi nejstatečnějšími dokonce potřásl 

rukou. 

Zdroj: MŠ Dvořákova Dvůr Králové nad Labem 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Letošní vánoční prázdniny byly zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a trvaly až do středy 

2. ledna 2019.  

 

Základní škola Schulzovy sady 

„Ať žijí duchové!“ 
Žáci a pedagogové ZŠ Schulzovy sady, budovy „B“, se ve své letošní 

předvánoční školní akademii nechali inspirovat známým hudebním filmem 

Oldřicha Lipského, Zdeňka Svěráka a Jiřího Melíška z roku 1977 – „Ať žijí 

duchové“.  

A tak před ostatními žáky Schulzových sadů, před rodiči a dalšími návštěvníky se 

v podání „královédvorských herců“ odehrával v úterý 4. prosince v sále Hankova domu 

příběh dětí, které „vytáhly do boje“ proti některým dospělým ze svého městečka, kteří chtěli 

proměnit starý hrad v zemědělský objekt a pěstovat v něm žampiony. Za vydatné pomoci 

duchů – rytíře Viléma Brtníka z Brtníku a jeho dcery Leontýnky, obývajících zchátralý objekt 

– a mnoha trpaslíků, které rytíř přivolal, se jim podařilo, aby byl hrad opraven a byl v péči 

dětí. Z Leontýnky, která si stěžovala na osud nesmrtelných bytostí, se pak díky kopretině 

darované z lásky Dlouhým Jendou stala normální dívka… 

Představení jednotlivé třídy pilně nacvičovaly již od začátku školního roku, v úterý ho 

návštěvníci mohli zhlédnout v 15:00 a v 17:00 hodin, vstupenky s místenkami v ceně 70 Kč 

bylo možné si zajistit v kanceláři školy budovy „B“ již od pondělí 19. listopadu 2018. 

A zájem o představení byl opravdu velký, neboť obě představení byla vyprodána! 
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Návštěva „Mistrovství světa ve florbalu 2018“ 
Na základě akce – podpora sportu ve školách – připravil Český florbal pro žáky a učitele 

volné vstupenky na vybraná utkání na „Mistrovství světa ve florbalu“, které se letos konalo 

v Praze. 

Žáci ZŠ Schulzovy sady tak dostali jedinečnou možnost navštívit Sparta Arénu 

a sledovat utkání družstev Singapuru a Thajska a Polska a Japonska.  

Během přestávek, kdy probíhal doprovodný program plný soutěží, se soutěží 

i zúčastnili. Florbalistka Bára Rymerová obsadila dokonce 1. místo a získala zajímavou cenu. 

 

Mikuláš v ZŠ Schulzovy sady 
Středa 5. prosince přinesla žákům ZŠ Schulzovy sady mnohá překvapení a spoustu zábavy. 

V tento den totiž mají každoročně žáci devátých tříd výsostné právo převléci se za Mikuláše, 

anděly a čerty a navštívit třídy mladších spolužáků. Třídami se tak nesly písničky a básničky, 

za které děti dostávaly drobné odměny. 

 

Výtěžek vánočních „Jarmarků“ překvapil 
Ve středu 12. a ve čtvrtek 13. prosince se v prostorách České spořitelny uskutečnil v rámci 

projektu „Abeceda peněz“ vánoční „Jarmark“ tříd 5. A a 5. C. 

Ve snaze prodat co nejvíce výrobků a na charitativní účely tak věnovat co nejvíce 

peněz, se na jarmark obě třídy připravovaly celý podzim. Nadšení dětí zaujalo i jejich rodiče, 

kteří napekli cukroví a další sladkosti a při přípravě celého „Jarmarku“ dětem také pomohli. 

Žáci se ale v rámci této akce naučili hospodařit s půjčenými penězi, postupem času začali 

přemýšlet, zda si mohou ještě koupit nějaký materiál na výrobu výrobků nebo raději šetřit, 

„zrealizovali svůj podnikatelský záměr“ a originální nápady. Během obou dnů pak nejen 

prodávali své výrobky, ale i zpívali a bavili kolemjdoucí. 

Výtěžek akce všechny překvapil. Získaných 46 tisíc Kč bude rozděleno mezi Dětský 

domov ve Dvoře Králové nad Labem, Domov sv. Josefa v Žirči a Onkologické oddělení 

FN Hradec Králové. Zkrátka nepřijdou ale ani žáci obou tříd, kteří za svoji námahu 

a vynikající nápad pojedou na nějaký zajímavý výlet. 

Zdroj: ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní škola Podharť 
„Čertoviny“ v Podharti 
Před polednem, ve středu 5. prosince, se na chodbách rozezvučel zvon a školu 

navštívila „svatá trojice“ – Mikuláš, anděl a čert. 

Druhý den v podvečer se školní budova zaplnila nejen žáky, ale i jejich rodiči a prarodiči. 

Tradiční „Čertoviny“ nabídly na osmi stanovištích zajímavé tvoření (při kterém vznikaly 

různé vánoční dekorace), vánoční zpívání, čertovské pokusy i překážkovou dráhu. Stovka 

účastníků si tak „Čertoviny“ opravdu užila. 

  



411 

 

Zajímavá hodina hudební výchovy 
V pátek 7. prosince navštívil žáky 4. tříd při hodině hudební výchovy královédvorský 

písničkář Filip Pýcha. Vyprávěl jim o své profesi – o skládání písniček – a písničky, jejichž 

námětem byly především historické události v našem městě a v jeho okolí, jim za doprovodu 

kytary i zazpíval. 

 

Projektové dopoledne na gymnáziu 
V pondělí 17. prosince navštívili žáci osmých a devátých tříd královédvorské gymnázium, 

kde pro ně zdejší vyučující a žáci připravili vzdělávací dopoledne. 

Osmé třídy se zúčastnily přírodovědného bloku zaměřeného na přírodopis, chemii 

a fyziku. V odborných učebnách žáci zábavnou formou poznávali obratlovce, v chemii zhlédli 

vánoční pokusy, namíchali si nápoj a na školní zahradě se zúčastnili chemického ohňostroje, 

ve fyzice se zabývali částicemi, které umožňují používat elektrozařízení. 

Devátá třída soutěžila ve znalostech o anglicky mluvících zemích, žáci hráli různé hry 

a dozvěděli se o těchto zemích nové zajímavé věci. 

 

Vánoční sportování 
Každoročně škola před vánočními svátky pořádá sportovní akce.  

První z nich byl turnaj ve florbalu a v basketbalu, ve kterém proti sobě postupně 

nastoupily všechny třídy 2. stupně. Vítězem se stala 8. B, která v posledním a velmi 

dramatickém zápase porazila o jeden bod 9. třídu. 

V pátek se pak konala „Vánoční laťka“, které se zúčastnilo osm dívek a dvanáct 

chlapců. Zvítězila v ní Nela Šedivá ze 7. třídy, druhá byla Vendula Jarolímková z 9. třídy 

a třetí Katka Pilařová ze 6. B. Mezi chlapci zvítězil výkonem 160 cm Tomáš Fencl, těsně za 

ním skončil Jakub Grus (oba z 9. třídy) a třetí místo obsadil Michal Pavlík z 8. B. 

Zdroj: ZŠ Podharť Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní škola 5. května 

„Ježíškova vnoučata“ 
Již v loňském roce se pod vedením šéfredaktora Martina Ondráčka uskutečnil 

projekt Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“. Tato charitativní akce je 

zaměřena na staré opuštěné lidi žijící v domovech pro seniory. 

Projektu se letos zúčastnila i 5. třída – s nápadem připojit se k akci přišly samy děti, 

které srdíčka s nápisem „Každý z nás je pro někoho andělem“ doplnily drobnými dárky. 

 

Vánoční sportovní den 
Tradiční vánoční sportovní turnaj se konal i v ZŠ 5. května. Uskutečnil se ve čtvrtek 

20. prosince a žáci z prvního stupně na něm plnili disciplíny olympijského diplomu, zatímco 

starší žáci změřili své síly v přehazované. Turnaj mezi třídami druhého stupně vyhráli žáci 

osmé třídy, nechyběl ale ani souboj učitelského týmu s žákovským výběrem. 

Zdroj: ZŠ 5. května Dvůr Králové nad Labem 
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Základní umělecká škola R. A. Dvorského 

Rozsvícení vánočních stromů 
Žáci a učitelé ZUŠ R. A. Dvorského vystupovali v našem městě o prvním 

prosincovém víkendu (se svými koncerty) hned na několika místech: 

V sobotu 1. prosince v 17:00 hodin zahráli pod vedením Nikoly Šimkové v kapličce 

v Lipnici. Tentýž den, také v 17:00 hodin, vystoupili žáci pod vedením Tomáše Valtery na 

náměstíčku v Žirči. 

Další den, v neděli 2. prosince 2018 v 16:00 hodin, v rámci akce „Rozsvícení 

vánočního stromu na náměstí T. G. Masaryka“, zahájili trubači pod vedením Nikoly 

Šimkové celý slavnostní program. Poté se představili žáci literárně-dramatického oboru; 

pěvecký sbor Carpe diem vedený Janou Machkovou; soubor zobcových fléten Flauti Dolci 

pod vedením Vlasty Siřišťové a dechaři pod vedením Tomáše Valtery. 

 

Adventní koncerty v Domech s pečovatelskou službou 
Předvánoční koncerty žáků školy potěšily i obyvatele královédvorských Domů 

s pečovatelskou službou. 

Vystoupil na nich pěvecký sbor Carpe diem, soubor zobcových fléten Flauti Dolci 

a žáci dechového a akordeonového oddělení. 

První koncert se uskutečnil ve čtvrtek 6. prosince od 13:30 hodin v Domě 

s pečovatelskou službou v Sadové ulici a v úterý 11. prosince 2018 si od 13:30 hodin koncert 

vychutnali také obyvatelé Domu pečovatelské služby ve Strži. 

 

Prosincový koncert 
Ve čtvrtek 13. prosince od 18:00 hodin se v sále školy uskutečnil také další z pravidelných 

veřejných koncertů žáků hudebního oboru. 

 

„Královédvorské Vánoce“ 
V pátek 14. prosince 2018 se v sále Hankova domu konaly od 10:00 hodin tradiční vánoční 

trhy. V doprovodném programu na nich vystoupil i pěvecký sbor Carpe diem pod vedením 

Jany Machkové a flétnový soubor Flauti Dolci pod vedením Vlasty Siřišťové. 

 

Koncert v kostele Srdce Páně 
Žáci královédvorské ZUŠ R. A. Dvorského vystoupili společně s žáky ZUŠ Trutnov také na 

tradičním koncertě v kostele Srdce Páně na Starobuckém Debrném. 

Vedle klasické a populární hudby na něm, v neděli 16. prosince od 18:00 hodin, 

zazněly i koledy. 

 

„Stará řemesla“              
Ve školní galerii Otto Gutfreunda byla v úterý 18. prosince v 17:00 hodin zahájena vernisáží 

výstava prací žáků výtvarného oboru (pod vedením Ivany Černé a Jiřího Holana) s názvem 

„Stará řemesla“. V hudebním programu vystoupili žáci hudebního oboru. 

Výstava byla široké veřejnosti přístupná od středy 19. prosince do úterý 22. ledna 

2019, a to ve všední dny od 9:00 do 17:00 hodin. 
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Vánoční koncert 
Ve čtvrtek 20. prosince 2018 se pak v sále ZUŠ uskutečnil od 18:00 hodin vánoční koncert, 

na kterém zahráli a zazpívali žáci školy. 

Již při vstupu vítali návštěvníky fanfárami malí trubači a v sále zněly koledy. Koncert 

zahájili „andělé“ z literárně-dramatického oboru, kteří vystupující celým koncertem také 

provázeli. V hudebním programu vystoupil PlechBand, po kterém následovaly vánoční 

skladby – písně a koledy na klarinety, flétny, klavír, kytaru a také zpěv. Žáci literárně-

dramatického oboru zarecitovali několik zimních básní a závěr celého koncertu patřil žákům 

z přípravné hudební výchovy, kteří si připravili pásmo vánočních písniček a básniček. Paní 

ředitelka pak vyzvala nejen všechny účinkující žáky, ale i učitele a posluchače, aby se 

připojili k malým muzikantům a za klavírního doprovodu Zdeňka Jirouska si v sále všichni 

společně zazpívali. Školou tak zněla koleda „Štědrej večer nastal“, zpívaná mnoha hlasy, 

která předvánoční „náladu“ (kterou koncertující svým divákům vytvořili) ještě umocnila. Pod 

vánočním stromem čekal na každého malý dárek a všichni odcházeli do svých domovů 

vánočně naladěni a spokojeni. 

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

 

STŘEDNÍ ŠKOLY 

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 

„Koupě Nového lesa“ 
Již v únoru 2017 byli „Královédvoráci“ svědky akce, která je vrátila do doby 

před třemi sty lety, do doby, kdy 26. února L. P. 1717 prodali královédvorští 

radní hraběti Františku Antonínu Šporkovi „Nový les“. Lesní pozemky nedaleko Kuksu 

a Žirče se později staly místem, kde Špork nechal geniálního sochaře Matyáše Bernarda 

Brauna vytesat do zdejších skal biblické scény – známý Betlém. 

V pátek 21. prosince 2018 se od 8:00 hodin v aule královédvorského gymnázia 

uskutečnilo divadelní představení, ve kterém tuto událost sehráli divákům královédvorští 

ochotníci a studenti gymnázia. Hra vznikla ve spolupráci Leoše Pryšingera, Filipa Pýchy 

a Petry Hrdinové. 

Zdroj: Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 

 

Střední škola informatiky a služeb 

Dvůr Králové nad Labem 
Vánoční jarmark v Hradci Králové 

Královéhradecký kraj připravil na středu 5. prosince „Vánoční jarmark“, na kterém se 

představili žáci středních škol královéhradeckého regionu. Na Pivovarském náměstí – před 

sídlem krajského úřadu – mohli návštěvníci od 12:00 do 18:00 hodin nakoupit vánoční 

dekorace a připravena byla i ochutnávka tradičních českých a mezinárodních pokrmů. 
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Doprovodný program zajistili žáci VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ, Divadlo beze slov a vánoční koledy 

zazpíval studentský pěvecký sbor Gybon. 

Jarmarku se zúčastnily také královédvorské studentky oboru „Kadeřník 

a kosmetička“, které se na něm prezentovaly v oblasti účesů a make-upu – od malování 

na obličeje malých dětí až po líčení a česání dospělých pracovnic úřadu. Své umění 

předváděly v prostoru zdejší recepce, kde se také konala výstava obrázků dětí – na podporu 

dětského onkologického oddělení.  

 

Návštěva salonu Jessica 
Žákyně 2. ročníku oboru „Kosmetické služby“ se v pondělí 10. prosince vydaly s pedagogy 

odborného výcviku do Prahy do salonu Jessica, který se zabývá péčí o ruce a nohy a jehož 

vedoucí s královédvorskou školou již několik let spolupracuje. 

Po komentované prohlídce všech prostor a krátké besedě, týkající se informací o tom, 

jak se takový luxusní salon vede a jaké podmínky a prostředí se musí zákaznicím vytvořit, 

aby byly spokojené a do salonu se vracely, následovala instruktáž správného postupu při 

manikúře a lakování. Všechny dívky pak na závěr obdržely malý dárek a jejich exkurzi 

zakončila procházka vánočně vyzdobenou Prahou. 

 

Mistr bojových umění 
V prestižním turnaji bojových sportů „Narama Open 2018“, který se v neděli 9. prosince 2018 

konal v Plzni, vybojoval Jakub Valášek, královédvorský student 3. C, oboru „Cestovní ruch“, 

opět první místo. 

 

„Stužkovací večírek“ 
Jako každý rok, tak i letos se konal tradiční „Stužkovací večírek“ studentek oboru 

„Kosmetické služby“. Tentokrát navštívili ostatní účastníci „večírku“ restauraci Starý 

pivovar, kde je studentky ze 4. E přivítaly oblečené ve stylu Black and white. Po slavnostním 

stužkování pak následovala volná zábava. 

Zdroj: SŠIS Dvůr Králové nad Labem 

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Dům dětí a mládeže Jednička 
Výstava betlémů na Staré radnici 
Po roční přestávce se ve výstavním sále Staré radnice konala opět 

v předvánočním čase výstava betlémů. Vystaveny zde byly od úterý 4. do 

pátku 7. prosince a od pondělí 10. do středy 12. prosince od 8:00 do 12:30 a od 13:30 do 

16:30 hodin betlémy ze dřeva, ze skla, z látky, z papíru, keramické betlémy, sádrové betlémy 

atd. Pro skupiny a další zájemce byl připraven také výklad o historii lidového betlémářství 

a návštěvníci si mohli zakoupit nejen pohlednici s námětem betlému, ale i vystřihovací 

papírový betlém. 
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Podle návštěvní knihy byl o výstavu velký zájem, ať již se jednalo o ty nejmenší 

obdivovatele několika desítek vystavených betlémů, kteří přišli společně se svými vrstevníky 

z mateřských škol nebo v doprovodu svých rodičů, přes různé školní ročníky až po dospělé, 

kteří nad mnoha vystavenými betlémy vzpomínali na to, jak: „právě takový betlém měli kdysi, 

když byli ještě malí, jejich rodiče, nebo jejich prarodiče…“. 

Výstavu uspořádal DDM Jednička ve spolupráci s Městským muzeem ve Dvoře 

Králové nad Labem a s Královédvorskými betlémáři, nejvýraznějším exponátem byl jistě 

zmenšený barevný sádrový model Braunova Betlému od pana Leoše Pryšingera.  

Vstupné činilo 15 a 25 Kč. 

 

Vánoční turnaj v bowlingu 
Na rozloučenou s rokem 2018 připravila „Jednička“ pro příznivce bowlingu tradiční 

bowlingový turnaj. Zahrát si ve středu 12. prosince od 15:30 do 18:30 hodin mohli do 

bowling Sport World přijít zkušení hráči i úplní začátečníci. Vložné činilo 80 Kč, přihlášky na 

turnaj bylo třeba podat nejpozději do středy 5. prosince 2018. 

Zdroj: DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem 

 

Mateřské centrum Žirafa 
Mikulášská nadílka u skautů 
Děti se svými rodiči mohly ve středu 5. prosince od 16:30 hodin přijít přivítat 

Mikuláše a anděla do prostoru zahrady u skautské základny. Na akci bylo nutné se předem 

přihlásit, vstupné činilo 100 Kč – v této ceně byl pro děti přichystán balíček. 

Výroba vánoční dekorace čekala na zájemce ve čtvrtek 6. prosince 2018. 

Pečení a zdobení medových perníčků bylo na programu další čtvrtek, a to 

13. prosince 2018. 

Vánoční besídka pro nejmenší se pak v prostorách Žirafy konala ve středu 

19. prosince od 10:00 hodin. Vánoční atmosféru navodila i ochutnávka cukroví a punče, nebo 

vánoční nadílka. 

Zdroj: výtah z programů MC Žirafa Dvůr Králové nad Labem 

 

ZPRÁVY ZE SPORTU 

Oddíl kuželek, TJ Dvůr Králové nad Labem, z. s. 

5. ročník turnaje „Memoriál Jaroslava Dědka“ 
Již tradičně, v předvánočním čase, pořádá královédvorský kuželkářský klub turnaj 

v kuželkách pro jednotlivce. 5. ročník turnaje „Memoriál Jaroslava Dědka“ se v kuželně 

uskutečnil od neděle 9. do pátku 21. prosince 2018, přihlásit se do něho mohli jak registrovaní 

hráči, tak i hráči neregistrovaní. 
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Hrálo se od pondělí do pátku od 16:00 do 22:00 hodin a v sobotu a v neděli od 

10:00 do 22:00 hodin, vložné činilo 100 Kč za hráče. Pro tři nejlepší hráče v obou kategoriích 

byly připraveny věcné ceny, oceněna byla i nejlepší žena. 

V kategorii neregistrovaní hráči obsadili první čtyři místa hráči z oddílu Tespo Hořice, 

nejlepší „Královédvorák“ – Tomáš Louda – byl pátý s celkovým počtem 397 bodů. Nejlepší 

z žen (v celkovém pořadí sedmá) byla hráčka z Hradce Králové, nejlepší „Královédvoračka“ 

Zuzana Haňáčková skončila čtrnáctá – s celkovým počtem 257 bodů. 

V kategorii „registrovaní hráči“ byl z „Královédvoráků“ nejlepší Petr Janeček 

s celkovým počtem 450 bodů (obsadil čtvrté místo), první a druhé místo obsadili hráči 

SKK Náchod, třetí místo hráč z SKP Hradec Králové. Nejlepší z žen byla hráčka 

z SKK Náchod (celkové dvanácté místo), nejlepší z „Královédvoraček“ byla Kateřina 

Šmídová – v celkovém pořadí jedenadvacátá – se 410 body. 

Zdroj: TJ Dvůr Králové nad Labem, oddíl kuželek 

 

Krasobruslařský klub 

Dvůr Králové nad Labem, z. s. 

I. ročník „Poháru města Šumperka“ 
Královédvorské krasobruslařky se v neděli 9. prosince 2018 zúčastnily v Šumperku I. ročníku 

„Poháru města Šumperka“ a i tento závod byl pro ně úspěšný. 

Podařilo se jim získat dvě zlaté medaile, které si v kategorii Benjamín B1 vysoutěžila 

Kateřina Hudoková a v kategorii Cvrček Adriana Čermáková, a dvě bronzové medaile si 

„vyjezdily“ Barbora Kejzarová (v kategorii Benjamín B2) a Emma Čeňková (v kategorii 

Cvrček C1). Nechyběla ani „bramborová“ medaile, kterou v soutěži třinácti závodnic získala 

Kateřina Karbanová. 

Zdroj: Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem, z. s. 

 

HC Rodos Dvůr Králové nad Labem 

Trenér Lubina odešel do Pardubic, nahradil ho 

Jiří Malinský  
Po náročných jednáních v neděli 2. a v pondělí 3. prosince se prezident klubu HC Rodos, 

Vasil Teodoridis, rozhodl vyhovět žádosti klubu HC Dynamo Pardubice a trenéra Ladislava 

Lubinu uvolnil z funkce hlavního trenéra HC Rodos. 

V této funkci ho nahradil Jiří Malinský, bývalý vynikající hráč, který se po skončení 

své kariéry aktivně věnuje trenérské práci. Má zkušenosti s vedením týmu ve II. lize, 

v současné době vedl pardubické juniory. Výhodou také je, že se dobře zná s některými hráči 

královédvorského týmu, komunikace s týmem mu tak nebude činit žádné větší potíže. 

Zdroj: HC Rodos Dvůr Králové nad Labem  
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SAFARI PARK DVŮR KRÁLOVÉ 

„Vánoční dílny“ 
První adventní víkend – v sobotu 1. a v neděli 2. prosince 2018 – patřila 

královédvorská zoo „Vánočním dílnám“. 

Přes dvě desítky trhovců nabízely návštěvníkům nejen vánoční dárky, ale 

tradičně také nejrůznější dílny. Zájemci si tak mohli vyzkoušet výrobu šperků; rytí obrázků na 

sklo; výrobu korálkových ozdob; výrobu zvířat z papíru; enkaustiku – malování voskem; 

foukání skleněných ozdob atd. Některé dílny byly zdarma, jiné za menší poplatek. Svůj 

vyrobený dárek si pak účastníci mohli odnést domů. 

Stánky byly umístěny v galerii Tengenenge, v hotelovém sále a před Restaurantem 

Lemur. Adventní atmosféru navodil rozsvícený africký baobab i vánoční výzdoba zahrady. 

Nechyběla ukázka tradičních řemesel (kovářská výroba), malba portrétů a obrazů, ukázka 

dravých ptáků a další doprovodné programy. 

Vstupné bylo během „Vánočních dílen“ sníženo pro dospělé návštěvníky na cenu 

dětské vstupenky, tedy na 90 Kč. 

Doprovodný program: 

V sobotu 1. prosince – od 9:00 do 17:00 hodin se v hotelovém sále Masai Boma uskutečnilo 

postupně promítání dokumentů o ohrožených zvířatech; workshop afrického bubnování 

a vyprávění afrických pohádek. U Restaurantu Lemur si zase zájemci mohli vyrobit a odnést 

domů přírodní hračky pro svá domácí zvířata. 

Také v neděli 2. prosince – od 9:00 do 17:00 hodin se v hotelovém sále Masai Boma konalo 

promítání dokumentů o ohrožených zvířatech; workshop afrického bubnování; vyprávění 

afrických pohádek; dále promítání a vyprávění Karibuni Kenya – Afrika nevšedníma 

očima  (Centrum Narovinu) – kdy si zájemci mohli vyslechnout vyprávění o rozvojových 

projektech a měli i možnost „nahlédnout“ do nejchudších slumů a do života obyvatel na 

afrických vesnicích. V 15:30 hodin se pak v hotelovém sále Masai Boma uskutečnila beseda 

„Od Masajů k Tinga Tinga“ (setkání se zástupci organizace „Nasajem s Masajem“) 

o založení školy v tanzanském Mto wa Mbu, spojená „s procházkou“ po Africe a jejích 

zajímavostech i o malířském umění Tinga Tinga. 

 

Mezinárodní konference o severních bílých nosorožcích 
Ve čtvrtek 13. prosince se v Galerii Zdeňka Buriana v Neumannově vile, správní budově 

Safari Parku, konala mezinárodní konference o severních bílých nosorožcích. Po celý den 

proto byla „Galerie“ pro veřejnost uzavřena. 

 

„Vánoční zoo“ 
Oblíbená „Vánoční zoo“, která návštěvníky vždy potěší nejen bohatou sváteční výzdobou, 

sníženým vstupným a prodlouženou otevírací dobou do 19:00 hodin (kromě Štědrého dne 

a Silvestra, kdy se pokladny uzavřely již ve 14:00 hod.), probíhala v zoo od soboty 

15. prosince 2018 do úterý 6. ledna 2019. S vytvořením „vánoční atmosféry“ pomáhaly i letos 

děti z mateřských a základních škol. Desítky svítících dekorací ve tvaru zvířat a mohutný 

vánoční baobab tak doplnily speciální dřevěné stromečky s dekoracemi vyrobenými dětmi – 

které zoo zkrášlily již od začátku měsíce prosince. 

Zdroj: www.safaripark.cz  

http://www.safaripark.cz/
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Netradiční pochoutky pro slony 
Netradiční pochoutkou se pro africké slony Saly a Umbu staly na konci letošního roku 

neprodané vánoční stromky, kterých Safari Park přímo od prodejců získal zdarma více než 

dvacet. Použité vánoční stromky zoologická zahrada nepřijímá, neboť hrozí nebezpečí, že by 

na nich mohly zůstat háčky z vánočních ozdob a z cukroví, které by sloni mohli spolknout 

a způsobit si tak vážné zdravotní potíže. 

Zdroj: Krkonošský deník 

 

Smečka vzácných psů hyenovitých se rozrostla o šest mláďat 
Psi hyenovití jsou považováni za jedny z nejohroženějších savců planety, podle údajů Světové 

unie na ochranu přírody (IUCN) žije v současnosti ve volné přírodě pouze okolo 600 zvířat. 

Do snah o ochranu tohoto druhu je zapojen i královédvorský Safari Park, který také 

pravidelně do tanzanského národního parku Mkomazi odesílá veterinární materiál, určený pro 

očkování zvířat narozených ve zdejší chovné stanici, která jsou pak v dospělosti vypouštěna 

do volné přírody. 

Od vzniku smečky psů hyenovitých v královédvorské zoo v roce 2015 zde pětiletá 

fena Fiona rodí každým rokem nová mláďata. Letos se královédvorský chov rozrostl na konci 

měsíce prosince o šest štěňat – čtyři samce a dvě samice. Jejich otcem je vůdčí samec, 

dovezený před třemi lety z Francie. Díky kameře instalované do bedny, kam se Fiona 

k porodu uchýlila, chovatelé napočítali, že ve vrhu bylo původně třináct štěňat. Jedno z nich 

ale bylo natolik slabé, že uhynulo. S veterinářem se pak chovatelé rozhodli zredukovat počet 

narozených mláďat tak, aby zvýšili šanci na přežití zbylé části vrhu, vyvarovali se stresu 

matky a šetřili její síly na péči o zbylá mláďata. Samici tak byla ponechána ta, která se jevila 

jako nejsilnější. 

 Štěňata začínají postupně otvírat oči, stále jsou ale závislá na matce. Ve výběhu, který 

je součástí Afrického safari, je návštěvníci budou poprvé moci vidět na začátku hlavní sezony 

2019. 

Zdroj: Krkonošský deník 

 

DALŠÍ UDÁLOSTI VE MĚSTĚ A V JEHO OKOLÍ 

Rozsvícení vánočního stromu v Žirči 
Žirečské Náměstíčko bylo během prvního adventu, v sobotu 1. prosince 2018, svědkem 

slavnostního rozsvícení vánočního stromu.  

Celou akci zahájil zvonkový průvod – plný rolniček, lampionů, lampiček, baterek 

a svatojánských luceren – který vedl zkušený ponocný a který vyšel v 16:30 hodin od 

bytovek, se zastávkou u místní sokolovny. 

V 17:00 hodin pak průvod došel na Náměstíčko, kde všechny k naladění atmosféry 

adventního času a správné předvánoční nálady čekal krátký doprovodný program, stánek 

s občerstvením a celá akce vyvrcholila tím, na co hlavně malí účastníci netrpělivě čekali – 

rozsvícením vánočního stromu. 

Zdroj: Osadní výbor Žireč 
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Římskokatolická církev 

Českobratrská církev evangelická 

Církev československá husitská 

Občanské sdružení Klíč 

Adventní koncerty 
Křesťanské církve ve Dvoře Králové nad Labem uspořádaly v prosinci již „11. cyklus 

koncertů duchovní hudby v královédvorských kostelích“. 

V neděli 2. prosince v 16:00 hodin se v kostele sv. Jana Křtitele konal koncert 

„Musica in Corde“ z Hradce Králové. Housle Kamila Hessová a Klára Fajfrová; cello Julie 

Hadašová; soprán Jitka Kateřina Přibylová; varhany Ondřej Vávra. Zazněly skladby 

J. S. Bacha; F. X. Brixiho; G. F. Handela; A. Dvořáka a staré rorátní písně. Výtěžek ze 

vstupného byl věnován Farní charitě ve Dvoře Králové nad Labem. 

V neděli 9. prosince rovněž v 16:00 hodin vystoupilo ve sboru Českobratrské církve 

evangelické „Polyfonní sdružení“ z Nového Města nad Metují s programem „Radujme se 

vždy společně“. Výtěžek z koncertu byl věnován středisku Diakonie ČCE ve Dvoře Králové 

nad Labem. 

V neděli 16. prosince v 16:00 hodin se pak ve sboru Církve československé husitské 

konal „Adventní koncert“. V jeho první části zazněly skladby „Missa brevis“ (Zdeněk Lukáš); 

„Pater noster“ (Zdeněk Lukáš); „Duo seraphim“ (Jacobus Gallus Handl); „Otče náš“ 

(P. I. Čajkovskij) a „Ave Maria“ (Sergej Rachmaninov). Ve druhé části koncertu si posluchači 

mohli vychutnat adventní a vánoční písně ze starých zpěvníků a kancionálů (písně od Václava 

Hollana Rovenského, Adama Michny z Otradovic a písně z Fraunusova kancionálu). Výtěžek 

byl věnován Domovu důchodců v Roháčově ulici. 

„Šňůru“ koncertů pak v neděli 23. prosince také od 16:00 hodin zakončilo v kostele 

sv. Jana Křtitele vystoupení „Musica Antiqua Trutnov“ a „Krkonošského Collegia Musica“ 

s výběrem z I. části Händelova oratoria „Mesiáš“ v úpravě W. A. Mozarta (v němčině) 

a Salomone Rossi „Rorate caeli desuper“ a Grzegorz Gerwazy Gorczycki „Tota pulchra es 

Maria“. Výtěžek byl věnován Farní charitě ve Dvoře Králové nad Labem. 

Zdroj: Křesťanské církve ve Dvoře Králové nad Labem 

 

„Královédvoráci“ přivítali vánoční kamion Coca-Coly 
Náměstí T. G. Masaryka přivítalo v úterý 4. prosince vánoční kamion Coca-Coly. Celý 

program byl zahájen v 16:00 hodin řadou soutěží. Ten, kdo měl zájem, mohl se se skřítky 

naučit Santův veselý Vánoční tanec, zakoupit si ve zdejších stáncích nejrůznější občerstvení, 

získat od skřítků balonky, nebo zazpívat koledu.  

V 16:30 hodin přivítalo zaplněné náměstí příjezd netradičně osvětleného kamionu, 

který přiváděli elfové. Ti pak u kamionu otevřeli boční dveře a návštěvníkům ukázali Santův 

pokoj. Poté, co Santa všechny přítomné pozdravil, usedl do křesla a mohly jej začít 

navštěvovat děti, které se s ním mohly vyfotografovat a svoji fotografii následně najít v galerii 

na příslušných internetových stránkách.  
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Nechyběly vánoční koledy v podání žáků královédvorské ZUŠ R. A. Dvorského, 

v kouzelném stanu si návštěvníci mohli zakoupit malý vánoční kamionek, Santovu čepici, 

sobí parohy nebo klouzací lopatu na sníh. Výtěžek z prodeje Santa zdvojnásobil a částku 

věnoval královédvorské nemocnici.  

Další fotografování, tentokrát s vánočními skřítky, čekalo zájemce na speciálním 

vyvýšeném místě před kamionem. Ve stánku si pak fotografii mohli na památku vyzvednout, 

nebo ji poslat jako vánoční přání. 

Zájem o akci byl velký (i když zdaleka ne takový, jako když kamion Coca-Coly přijel 

do našeho města před třemi roky), k příjemné předvánoční atmosféře přispělo i (oproti 

ostatním prosincovým dnům) relativně pěkné počasí. 

Zdroj: samotná akce 

 

„Krátké kalhoty pro Václava Havla“ 
Vzpomínková akce „Krátké kalhoty pro Václava Havla“ se uskutečnila v úterý 18. prosince 

2018 od 17:00 hodin v Podharti, u pomníku T. G. Masaryka. 

Konala se k uctění památky prvního porevolučního a posledního československého 

prezidenta a připomněla jeho myšlenky, díky nimž je jako prezident stále ctěn i v zahraničí. 

Zdroj: plakát DKoalice Dvůr Králové nad Labem 

 

Ochotnický spolek Žofie 

Příběh o narození Ježíška 
Ochotnický Spolek Žofie, ve spolupráci s Půjčovnou kostýmů Dvůr Králové nad Labem, 

sehrál návštěvníkům v posledním předvánočním týdnu v přednáškovém sále Špýcharu 

biblický příběh o narození Ježíška.  

První divadelní představení tohoto ochotnického spolku, v podání především dětských 

herců, se uskutečnilo v pátek 21. prosince od 16:00 hodin, vstupné bylo dobrovolné. 

Zdroj: Ochotnický spolek Žofie a Půjčovna kostýmů Dvůr Králové nad Labem 

 

Královédvorský chrámový sbor 

Dvůr Králové nad Labem, z. s. 

„Štědrovečerní zpívání koled“ 
Na „Štědrovečerní zpívání koled“ u vánočního stromu na náměstí T. G. Masaryka pozval 

Královédvorský chrámový sbor, z. s., dne 24. prosince 2018 od 23:00 hodin nejen posluchače, 

ale i ty, kteří si s ním tyto koledy chtěli zazpívat a tímto netradičním způsobem Štědrý den či 

spíše Štědrý večer zakončit. 

Zdroj: Královédvorský chrámový sbor, z. s. 
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Smíšený pěvecký sbor Záboj Dvůr Králové nad Labem 

Vánoční koncert 
Tradiční koncert pěveckého sboru Záboj si mohli posluchači vychutnat ve středu 26. prosince 

od 17:00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele. Vstupné dobrovolné. 

Zdroj: Smíšený pěvecký sbor Záboj Dvůr Králové nad Labem 

 

Městská nemocnice, a. s., 

Dvůr Králové nad Labem 

Další ocenění královédvorské nemocnice 
Městská nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem se umístila na 1. místě v jedné z kategorií 

ankety „Nemocnice ČR 2018“. Cílem hodnocení, které provádí organizace HealthCare 

Institute, o. p. s., je sestavit žebříček nemocnic podle spokojenosti ambulantních 

a hospitalizovaných pacientů s poskytovanou péčí, podle spokojenosti zaměstnanců a dále 

pořadí nemocnic podle jejich finanční kondice a míry bezpečnosti. V letošním roce hlasovalo 

přes 60 tisíc hospitalizovaných a 41 tisíc ambulantních pacientů, hodnoceno bylo 

155 nemocnic.  

Královédvorská nemocnice letos potřetí obhájila své vítězství jako nejlepší nemocnice 

poskytující ambulantní péči v Královéhradeckém kraji, v rámci celé České republiky se 

umístila na 4. místě. V hodnocení hospitalizovaných pacientů pak v kraji obsadila třetí místo. 

Zdroj: Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje 

 

Hasičský záchranný sbor České republiky 
Požáry dvou vozidel 
V úterý 4. prosince 2018 měli královédvorští profesionální hasiči plné ruce 

práce. V 11:10 hodin jim byl nahlášen požár osobního automobilu Citroen 

Xsara v Husově ulici. Požár se naštěstí sice podařilo dostat pod kontrolu již 

během několika minut, bohužel ale z hořícího automobilu unikly pohonné 

hmoty, které se tak dostaly až do nedaleké kanalizace. Místo zásahu si proto následně museli 

převzít i zástupci MěVak. Vyšetřováním bylo zjištěno, že příčinou požáru byla technická 

závada elektroinstalace na přístrojové desce vozidla. Způsobená škoda byla předběžně 

odhadnuta na 20 tisíc Kč, při požáru nebyla naštěstí zraněna majitelka vozu, podařilo se 

uchránit hodnotu vozu v obdobné výši a hasiči zabránili také požárům okolo zaparkovaných 

vozidel. 

Odpoledne – ve 14:03 hodin – vyjížděli královédvorští profesionální hasiči společně 

s žirečskou dobrovolnou jednotkou k dalšímu požáru – tentokrát dodávkového vozidla v Žirči. 

Požár se ještě před příjezdem obou jednotek podařilo uhasit, a tak hasiči již pouze zajistili 

místo události. Vzniklá škoda, i v tomto případě zapříčiněná technickou závadou, byla 

odhadnuta na částku patnáct tisíc Kč. 

Zdroj: HZS Královéhradeckého kraje  

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=702153&x=800&y=599&hash=7149fc351594ff5523091c8917f8a380&ratio=1
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„Hasičské pohádky“ 
Hasičský záchranný sbor ČR připravil pro své příznivce vědomostní soutěž k prověření jejich 

znalostí z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva.  

Až do pondělí 31. prosince 2018 tak mohli elektronicky zasílat své odpovědi na letošní 

poslední sérii soutěžních otázek celostátnímu koordinátorovi preventivně výchovné činnosti. 

Za čtyři správné odpovědi mohli vylosovaní soutěžící vyhrát knihu „Hasičských pohádek“, 

kterou nelze zakoupit v žádném obchodě a lze ji získat pouze na základě účastí v projektech 

organizovaných Hasičským záchranným sborem ČR. 

Zdroj: Hasičský záchranný sbor ČR 

 

Policie České republiky 

KŘP Královéhradeckého kraje 

Obvodní oddělení PČR Dvůr Králové nad Labem 

Zničené elektrické vedení v průmyslové zóně  
V úterý 11. prosince 2018 mělo v průmyslové zóně Zboží dojít k předání zkolaudované 

elektro stanice firmě Karsit. Neznámý pachatel však přívodní kabel elektřiny poškodil.  

Oprava kabelu se uskutečnila ve středu 12. prosince 2018, energetici zároveň podali na 

pachatele trestní oznámení. Poškození elektřiny je zřejmě dalším z problémů a „obstrukcí“, 

které výstavbu továrny na autodíly ve Zboží provázejí již od samotného vzniku myšlenky na 

její realizaci. 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje zamítl na podzim letošního roku odvolání Juty, 

a. s., proti povolení vydanému na výstavbu příjezdové cesty. Juta napadla rovněž stavební 

řízení na hrubé terénní úpravy – Karsit tak byl donucen sloučit toto řízení se stavebním 

řízením na stavbu vlastní tovární haly. Na toto sloučené řízení ale bylo v listopadu t. r. podáno 

více než dvacet námitek, přičemž jedna z nich se dokonce týkala i podjatosti 

královédvorského městského úřadu.  

 

Muž, který loupil v chatkách, je ve vazbě 
Policisté ve Dvoře Králové nad Labem zadrželi ke konci první poloviny měsíce prosince 

společně s kolegy z Úpice 33letého muže poté, co se vloupal do jedné z úpických základních 

škol, kde způsobil škodu předběžně odhadnutou na téměř 60 tisíc Kč. 

Vedle toho je mu kladeno za vinu i to, že se na Královédvorsku vloupal do čtyř 

zahradních chatek, ve kterých odcizil převážně potraviny, oblečení a elektroniku. Společně 

s ním se do chatek vloupal i 28letý muž, který za svoji trestnou činnost skončil ve vazbě již 

začátkem listopadu. 

V současné době je 33letý muž stíhán ve vazbě, o čemž rozhodl soudce Okresního 

soudu v Trutnově, který akceptoval návrh státního zástupce. V případě odsouzení hrozí 

pachateli až dvouletý pobyt ve vězení. 

Zdroj: Policie ČR – Krajské ředitelství Královéhradeckého kraje 
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Nezaměstnanost v našem městě v roce 2018 
Míra nezaměstnanosti se v našem městě v roce 2018 pohybovalo od 2,5 % (v měsíci říjnu 

2018) do 3,6 % (v měsíci lednu 2018), přičemž počet volných míst kolísal od 149 (v měsíci 

březnu 2018) do 216 (v měsíci červenci 2018). 

 

Měsíc 
Dosažitelní 

uchazeči (15–64) 

Obyvatelstvo 

(15–64) 

Podíl 

nezaměstnaných 
Volná místa 

Leden 364 10 021 3,6 % 193 

Únor 342 10 021 3,4 % 164 

Březen 325 10 021 3,2 % 149 

Duben 297 10 021 3,0 % 167 

Květen 295 9 859 3,0 % 173 

Červen 282 9 859 2,9 % 207 

Červenec 279 9 859 2,8 % 216 

Srpen 284 9 859 2,9 % 196 

Září 285 9 859 2,9 % 193 

Říjen 250 9 859 2,5 % 211 

Listopad 259 9 859 2,6 % 206 

Prosinec 276 9 859 2,8 % 206 

 

Pozn.: „Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let“ – jedná se o uchazeče o zaměstnání ve věku 

15–64 let, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného 

pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro 

přijetí zaměstnání. Za dosažitelné se nepovažují uchazeči o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu 

trestu, uchazeči v pracovní neschopnosti, uchazeči, kteří jsou zařazeni na rekvalifikační kurzy, 

nebo uchazeči, kteří vykonávají krátkodobé zaměstnání, a dále uchazeči, kteří pobírají 

peněžitou pomoc v mateřství nebo kterým je poskytována podpora v nezaměstnanosti po dobu 

mateřské dovolené. 

Zdroj: Český statistický úřad/Nezaměstnanost v jednotlivých městech 
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POČASÍ V NAŠEM MĚSTĚ 

Počasí v měsíci prosinci 
Minimální teploty se v prosinci 2018 pohybovaly od -7,9 °C (ve čtvrtek 13. prosince 2018) do 

-3,1 °C (v neděli 16. prosince 2018). 

Maximální teploty dosahovaly v prosinci rozmezí od +3,2 °C (v sobotu 8. a v neděli 

9. prosince 2018) do +8,0 °C (v sobotu 22. prosince 2019). 

V neděli 2. prosince během dne pršelo a mrzlo, takže v ulicích i na náměstí 

T. G. Masaryka (kde se konalo rozsvícení vánočního stromu) to v našem městě silně klouzalo. 

Přesto tento den nebyl nejchladnější – teploty se pohybovaly „jen“ od -3,2 °C do -0,8 °C (jen 

o den dříve byly teploty sice mnohem nižší, důležité ale bylo, že ten den nepršelo). 

 

Sníh během měsíce prosince sice v několika dnech krátce padal, tenký poprašek však vždy 

velice rychle roztál. Větší množství sněhu napadlo pouze v úterý 11. prosince v noci, 

chumelilo pak i celý další den, takže sněhový poprašek se udržel až do čtvrtka 13. prosince 

2018. 

Zdroj: meteostanice Gymnázia Dvůr Králové nad Labem  

 

TEPLOTY V PROSINCI 2018 

DATUM Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota 

1.12.18 - 5,5 °C - 4,1 °C - 2,7 °C 

2.12.18 - 3,2 °C - 2,0 °C - 0,8 °C 

3.12.18 - 0,8 °C - 0,1 °C + 1,0 °C 

4.12.18 - 0,8 °C + 2,2 °C + 6,0 °C 

5.12.18 - 4,2 °C - 2,6 °C - 0,2 °C 

6.12.18 - 4,3 °C - 1,7 °C + 0,2 °C 

7.12.18 - 1,0 °C + 0,8 °C + 4,3 °C 

8.12.18 + 3,2 °C + 4,4 °C + 6,6 °C 

9.12.18 + 3,2 °C + 4,5 °C + 5,8 °C 

10.12.18 - 0,8 °C + 1,1 °C + 3,4 °C 

11.12.18 - 1,6 °C - 0,3 °C + 1,1 °C 

12.12.18 - 3,4 °C - 1,7 °C + 0, 3°C 

13.12.18 - 7,9 °C - 3,4 °C + 1,3 °C 

14.12.18 - 3,2 °C - 2,0 °C - 1,1 °C 

15.12.18 - 3,2 °C - 2,6 °C - 1,6 °C 
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TEPLOTY V PROSINCI 2018 

DATUM Minimální teplota Průměrná teplota Maximální teplota 

16.12.18 - 4,3 °C - 3,5 °C - 3,1 °C 

17.12.18 - 4,2 °C - 2,3 °C - 1,0 °C 

18.12.18 - 1,7 °C - 0,8 °C + 0,1 °C 

19.12.18 - 1,4 °C - 0,6 °C + 0,5 °C 

20.12.18 - 3,3 °C - 2,6 °C - 1,3 °C 

21.12.18 - 2,3 °C - 0,1 °C + 2,2 °C 

22.12.18 + 1,0 °C + 5,4 °C + 8,0 °C 

23.12.18 + 2,7 °C + 3,7 °C + 4,9 °C 

24.12.18 - 2,6 °C + 0,1 °C + 3,0 °C 

25.12.18 - 2,3 °C   0,0 °C + 1,5 °C 

26.12.18 + 0,3 °C + 1,1 °C + 1, 9°C 

27.12.18 + 1,3 °C + 3,0 °C + 5,4 °C 

28.12.18 + 0,8 °C + 2,3 °C + 3,8 °C 

29.12.18 + 0,1 °C + 2,0 °C + 2,9 °C 

30.12.18 - 1,0 °C + 1,2 °C + 3,3 °C 

31.12.18 - 2,4 °C + 1,0 °C + 4,9 °C 

 

ZAJÍMAVOSTI Z DOMOVA 

„Betlémské světlo 2018“ 

Legenda říká, že se kdysi jeden mladý rytíř zapřísahal, že pokud se 

z křížové výpravy vrátí domů živý, přinese do svého rodného města 

Florencie plamínek ohně z betlémské baziliky. Z křížových výprav se 

tehdy vrátil jen málokdo, proto mu to, že tento svůj slib splní, téměř nikdo 

nevěřil. Po třech letech, těsně před vánočními svátky v roce 1099, ale do 

Florencie dorazili otrhaní mladíci, z nichž jeden nesl zapálenou svíci. 

Všichni přísahali, že plamínek pochází z Betléma a tento rytíř jej nesl přes poušť i přes moře 

jen proto, aby splnil slib, který učinil. Svíci umístili v kostele, kam si pak svá světla chodili 

zapalovat další obyvatelé. 

Novodobý nápad obnovit tuto tradici vznikl v roce 1986 v Linci v rámci vánoční 

sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc zrakově postiženým dětem. Původně mělo jít 

o jednorázovou akci, nápad se ale rozšířil do desítek dalších zemí. Do tehdejšího 

https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A9_v%C3%BDpravy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Florencie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1m_Narozen%C3%AD_P%C3%A1n%C4%9B
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Československa se Betlémské světlo dostalo poprvé v roce 1989, kdy je exiloví skauti v době 

sametové revoluce, a jen pár dnů po obnovení skautingu, přivezli až pod sochu svatého 

Václava v Praze. 

V letošním roce se konala již třicátá cesta Betlémského světla. Jako „Dítě světla“ byl 

vybrán jedenáctiletý Niklas Lehner z Horního Rakouska, který se jako skaut v rozvozu 

Betlémského světla dlouhodobě angažuje. Společně se svými rodiči odcestoval do Betléma, 

kde 28. listopadu 2018 zapálil Betlémské světlo v jeskyni narození Krista, čímž začala cesta 

světla do Evropy. K oslavě třicátého jubilea se letošní předávání světla evropským skautům 

neuskutečnilo tak, jako vloni ve Vídni, ale v Linci, tedy tam, kde celá novodobá tradice 

začala. Českou výpravu proto letos nevedli skauti z Brna, ale skauti z Českých Budějovic 

a z Plzně.  

Slavnostní ekumenická bohoslužba se v sobotu 15. prosince 2018 konala v linecké 

katedrále Neposkvrněného Početí Panny Marie (Mariendom). Odtud pak naši skauti převezli 

světlo v podvečerních hodinách vlakem Os 3806 Donau Moldau do Českých Budějovic 

a díky pomoci skautských kurýrů se v neděli 16. prosince světlo rozváželo po celé České 

republice. Tentýž den se konalo i slavnostní vítání Betlémského světla ve třech katedrálách: 

v 9:00 hodin v Brně na Petrově a v 10:00 hodin v Praze v katedrále sv. Víta a v Olomouci 

u svatého Václava. V katedrále sv. Víta světlo převzal nový apoštolský nuncius Charles 

Daniel Balvo, který zde sloužil mši ke třetí adventní neděli a představil se tak českým 

věřícím. Po obřadu zažehl vatikánský velvyslanec svícen v transeptu katedrály – odtud si lidé 

mohli Betlémské světlo odnést do svých domovů. 

Světlo z Betléma rozdával nejen „Královédvorákům“, ale i ostatním návštěvníkům 

našeho města, 3. oddíl skautů a 8. oddíl skautek královédvorského střediska Junák, ve 

spolupráci s Římskokatolickým děkanstvím a farností, čtvrtou neděli adventní (tj. 23. prosince 

2018) od 14:00 do 15:30 hodin na děkanství (na faře) u kostela sv. Jana Křtitele. Na akci 

nechybělo ani zpívání koled. 

Na poštách v Praze 1 a v Brně 2 (od 16. do 23. prosince 2018) a v Olomouci 8 (od 

17. do 22. prosince 2018) mohli zájemci a sběratelé získat i příležitostné poštovní razítko 

s motivem Betlémského světla. 

Zdroj: iRozhlas 

Junák – český skaut, středisko Zvičina Dvůr Králové nad Labem, z. s. 

 

„Vánoční“ kometa 
V letošním roce se i u nás naskytla všem jedinečná příležitost pozorovat pouhým okem 

kometu 46P Wirtanen, přezdívanou „vánoční“. Kometa měla azurově zelenou barvu a její 

jádro měřilo přibližně 1,2 kilometru. Byla od Země třicetkrát vzdálenější než Měsíc, takže ji 

míjela nesmírně daleko za kolizní zónou. Podle údajů České astronomické společnosti je 

kometa periodická, doba jejího oběhu je nyní asi 5,4 roku. 

Mezi astronomy není neznámá, v roce 2003 k ní měla zamířit sonda Rosetta, ale 

odklady z důvodu technických potíží nakonec vedly k volbě jiného cíle. Před sedmdesáti lety 

kometu objevil americký astronom Carl Wirtanen. Letošní návrat komety je nejpříznivější za 

celou historii povědomí o její existenci.  

Nejblíže byla kometa v neděli 16. prosince po 14. hodině, a to ve vzdálenosti asi 

11,6 milionu kilometrů. Po setmění se pohybovala v nesmírně fotogenické oblasti souhvězdí 

http://www.betlemskesvetlo.cz/?p=1158
http://www.betlemskesvetlo.cz/?p=1158
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Býka, nedaleko hvězdokupy Plejády. Astronomové tvrdí, že v historii lidstva šlo o desátý 

nejbližší průlet jakékoliv komety kolem Země. 

Zdroj: ČT24 

 

Naše země „v některých číslech“ 
Se zvyšováním platů, včetně minimální mzdy, se v roce 2018 zvýšila i kupní síla některých 

skupin obyvatel. Bohužel se ale zvýšila i míra inflace. 

 

Při porovnání cen v prosinci 2018 s cenami v prosinci 2017 došlo sice ke zlevnění některých 

komodit, na druhé straně však další komodity zdražily. Dle předpovědí ekonomů má 

zdražování pokračovat i v roce 2019, a to především v oblasti energií a (z důvodu sucha 

v letošním roce) také potravin. 

Z porovnání cen v prosinci 2018 s cenami v prosinci 2017 vyplývá, že např.: 

 zlevnil cukr o 31 %; vejce o 22,8 %; polotučné trvanlivé pečivo o 6,9 %, oděvy o 2,7 % 

a zemní plyn o 0,2 %; 

 zdražily brambory o 41,7 %; zelenina o 14,8 %; pohonné hmoty a oleje o 6,1 %; 

elektrická energie o 5,6 % a nájemné u bytů o 3,3 %.  

Pokud se týče cen bytů, dá se obecně říci, že jejich ceny rostou, a to především ve 

městech jako je Praha, Brno, Hradec Králové apod. Zatímco se ještě před třemi až čtyřmi lety 

dal nový byt 2+1 o rozměrech cca 55 m
2
 koupit (v závislosti na pražské lokalitě) do 

3 milionů Kč, koncem roku 2018 se cena obdobného bytu pohybovala kolem 4 milionů Kč. 

Výjimku u cen bytů tak z celorepublikového průměru tvořily pouze vyloučené lokality – tzn. 

oblasti, ve kterých docházelo ke kombinaci výrazně vyšší nezaměstnanosti s existencí vyššího 

počtu ubytoven a s většími problémy s obyvatelstvem.  

 

V roce 2018 přepravily naše dráhy nejvíce osob v tomto století – zvýšil se zájem 

o mezistátní i vnitrostátní dopravu, přičemž nejvíce cestujících využilo rychlíkové spoje. 

Celkově bylo přepraveno 190 miliónů osob, samotné České dráhy z tohoto počtu přepravily 

180 milionů cestujících. Ti ocenili nové soupravy, možnost připojení se na internet i příjemný 

personál. Ceny se u různých společností a u různých spojů lišily – obecně se ale dá říci, že se 

vrátily na úroveň cen z let 2009–2010. 

 

Minimální mzda v České republice vzrostla od 1. ledna 2018 na 12 200 Kč, nárůst se týkal 

i hodinové mzdy – minimum vzrostlo z 66 na 73,20 Kč. 

 

Na oslavy 100. výročí založení naší republiky vynaložil stát v roce 2018 přibližně 

400 milionů Kč. 

Zdroj: Český statistický úřad a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
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FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ A AKCÍ 

Prosinec 2018 

Nová podoba křižovatky Tyršovy, Krkonošské a Nedbalovy ulice 
Součástí stavby okružní křižovatky u oční školy byla i rekonstrukce Tyršovy ulice a křižovatky 

této ulice s ulicí Krkonošskou a Nedbalovou. 

 
 

Dokončovací práce (úprava chodníku) u čerpací stanice Pap Oil v Krkonošské ulici směrem 

k okružní křižovatce (snímek vlevo) a na odbočce z Nedbalovy ulice směrem k čerpací stanici 

(vpravo). 

  

 
Celkový pohled na opravené komunikace na křižovatce výše uvedených ulic. 
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Úpravy chodníků a zídek na okružní křižovatce u oční školy 
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Výstava betlémů na Staré radnici 
Od úterý 4. do pátku 7. prosince a od pondělí 10. do středy 12. prosince si návštěvníci ve 

výstavní síni Staré radnice mohli prohlédnout betlémy ze dřeva, ze skla, z látky, z papíru, 

keramické betlémy, sádrové betlémy a další betlémy různých velikostí a z různých materiálů, 

nechyběl ani zmenšený barevný sádrový model Braunova Betlému a připraven byl také výklad 

o historii lidového betlémářství.  

 
 

Informace o Královédvorských 

betlémářích, jedné z poboček ČSBP, 

kterou v současné době tvoří 

18 aktivních a 3 čestní členové, 8 členů 

in memoriam a 2 příznivci. Mezi členy 

patří bývalí i současní významní 

podkrkonošští řezbáři, ocenění mnoha 

cenami, sběratelé betlémů, zájemci 

o historii i ti, kterým „leží na srdci“ 

budoucí osud Braunova Betlému.  

  



431 

 

Safari Park Dvůr Králové 
Ve čtvrtek 13. prosince se v Galerii Zdeňka Buriana konala mezinárodní konference 

o severních bílých nosorožcích. 

 

 
Kouzelnou „vánoční atmosféru“ v zoo vytvořily i ozdobené a nasvícené stromy a siluety 

zvířat.  

 

Nástěnný kalendář 2019 
 

 

Nástěnný kalendář města, zachycující sto let české 

státnosti ve Dvoře Králové nad Labem v historických 

událostech, které se v našem městě odehrály, si zájemci 

mohli zakoupit v Městském informačním centru, 

v městském muzeu nebo v knihovně Slavoj. 

Foto: Městské informační centrum Dvůr Králové nad 

Labem 

  

https://www.dvurkralove.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=1173138&x=1732&y=1700&hash=673a82d4c4c11fd1e30b5d55de98790c&ratio=1
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Vánoční kamion Coca-Coly 
Program byl v úterý 4. prosince zahájen řadou soutěží, ten, kdo měl zájem, mohl se se skřítky 

naučit Santův veselý „Vánoční tanec“ (snímek vpravo), získat od skřítků balonky, nebo jim 

zazpívat koledu.  

 
 

 

V „kouzelném stanu“ si návštěvníci mohli 

zakoupit malý vánoční kamion, Santovu čepici, 

sobí parohy nebo klouzací lopatu na sníh. Výtěžek 

z prodeje Santa zdvojnásobil a částku věnoval 

královédvorské nemocnici.  

 

 

 

 

 
V podvečer pak zaplněné náměstí přivítalo příjezd osvětleného kamionu, který přiváděli 

elfové. Děti tak mohly navštívit Santu a nechat se s ním vyfotografovat. 
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„Rozsvícení vánočního stromu“ 

V neděli 2. prosince pršelo a mrzlo, náměstí T. G. Masaryka se postupně měnilo v „kluziště“, 

a tak se akce „Rozsvícení vánočního stromu“ zpočátku zúčastnilo pouze nevelké množství 

diváků (snímek vpravo). Mezi stánky s občerstvením a drobnými dárky byl i stánek 

„Královských  věnných měst“ s různými informačními materiály (vlevo), nechyběl ani 

tradiční „svařák“. 

 
 

 

 

Královédvorský Betlém byl obohacen o nové postavy (snímek 

vlevo), děti ze zdejších mateřských a základních škol svými 

výrobky ozdobily desítky malých „vánočních stromků (snímek 

vpravo) a vyvrcholením celé akce bylo slavnostní rozsvícení 

velkého „vánočního stromu“ a ohňostroj, při kterém se již 

náměstí diváky zcela zaplnilo. 
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Vánoční přání starosty města 
 

„Vážení spoluobčané, milí Královédvoráci, 

 

další rok je téměř za námi, blíží se konec adventu a vánoční svátky, krásný čas rodinných 

setkání, radostí z dárků, čas porozumění, slibů a předsevzetí. Přeji Vám, abyste letošní 

Vánoce strávili v kruhu Vašich nejbližších – rodiny, přátel, těch, které máte rádi.  

Do roku 2019 Vám přeji především zdraví, štěstí a úspěchy.  

Nám všem pak přeji, ať je Dvůr Králové nad Labem městem prosperujícím, přívětivým ke 

svým obyvatelům a ať se nám zde i nadále dobře žije. 

Jan Jarolím, starosta města“ 

 

 

 
Na titulní straně kroniky událostí v měsíci prosinci 2018: Vánoční kamion Coca-Coly 

zavítal po třech letech opět do našeho města.  

 

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

 

 

Poděkování: 

Kronikářka děkuje Mgr. Ing. Miroslavě Kameníkové za provedené korektury a jí i Bc. Janu 

Skalickému, MSc., za pomoc při finální úpravě kroniky. DDM Jednička pak kronikářka děkuje 

za poskytnuté fotografie z akcí, které DDM pořádal. 

 


