
363 

 

 
 

Listopad  2018 

Zastupitelé našeho města, zvolení v komunálních volbách ve dnech 5. a 6. října 2018 

(strany a uskupení, za které kandidovali, jsou uvedeny v závorkách) 

 

Zleva: Jaroslav Kratěna (ANO 2011); Ing. Vítězslav Šturma, DiS. (Východočeši);  

Ing. Veronika Tomková (DKoalice); Vladimír Gluz (ANO 2011); JUDr. Jana Špačková 

(ANO 2011); Jan Metelka (ANO 2011); Mgr. Marta Pešková Staníková (DKoalice); 

 Ing. Jan Kříž (ANO 2011); Ing. Jan Helbich (ANO 2011); Ing. Jan Jarolím (ANO 2011); 

Mgr. Alexandra Jiřičková (ANO 2011); Dana Bohutínská (ODS);  

Ing. Jakub Šrámek, MBA (ODS); Jan Bém (ODS); MUDr. Petr Hroneš (ODS);  

Ing. arch. Ota Černý (Česká pirátská strana); Mgr. Dušan Kubica (ČSSD);  

Luděk Krýza (ČSSD); Pavel Kraus (ANO 2011); MUDr. Antonín Petráček (DKoalice); 

Jan Štípek (ANO 2011). 
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MĚSTSKÉ UDÁLOSTI 

Nové vedení města pro léta 2018–2022  
Na základě výsledků voleb do zastupitelstva města, které se konaly v pátek 

5. a v sobotu 6. října 2018, bylo do zastupitelstva zvoleno 21 členů ze šesti 

politických stran a seskupení. Bylo mezi nimi deset kandidátů za ANO 2011; 

čtyři kandidáti za Občanskou demokratickou stranu a tři za DKoalici; dva 

kandidáti za Českou stranu sociálně demokratickou; jeden kandidát za 

Východočechy a jeden za Českou pirátkou stranu. 

Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 bylo v sále Hankova domu na ustavujícím zasedání 

zastupitelstva města zvoleno z těchto kandidátů i nové složení vedení města a členů rady 

města.  

Starostou města se stal opět Ing. Jan Jarolím, který tak tuto funkci bude zastávat již 

ve druhém volebním období (má tak reálný předpoklad stát se starostou, který bude v našem 

městě zastávat tuto funkci nejdéle ze všech porevolučních starostů – prozatímní rekord je 

funkční období v rozsahu šesti let). 

Starosta byl zvolen třinácti hlasy, osm zastupitelů se hlasování zdrželo. V dalším 

volebním období bude mít odpovědnost za výsledky činnosti odboru kanceláře tajemníka 

úřadu (KTÚ); odboru ekonomiky a majetku města (OEMM); odboru dopravy a silničního 

hospodářství (ODP); odboru životního prostředí (OŽP); odboru výstavby a územního 

plánování (VÚP), oddělení vztahů k veřejnosti (VKV) a krizového řízení (KRI). 

Po této volbě se nově zvolený starosta Jan Jarolím ujal slova a slíbil, „že se bude 

snažit, aby zastupitelstvo bylo zodpovědným orgánem města, na který budou občané pyšní…“. 

Dále, že „si je jistý, že město se rozvíjí správným směrem a doufá, že jeho volba toto tvrzení 

potvrdila, …že nebude hájit zájmy jen městských institucí, ale bude stát také za těmi 

institucemi, které město nezřizuje, ale které se nacházejí na jeho území, jako je gymnázium 

a městská nemocnice, jejichž zřizovatelem je Královéhradecký kraj…“. 

V dalších hlasováních byla jako 1. místostarostka města (a zástupce starosty 

v případě jeho nepřítomnosti nebo nevykonávání funkce starosty) zvolena Mgr. Alexandra 

Jiřičková („pro“ hlasovalo čtrnáct zastupitelů, sedm se hlasování zdrželo). Do jejích 

kompetencí (tak jako v minulém volebním období) bude spadat odbor rozpočtu a financí 

(RAF); dále odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS); všeobecná vnitřní správa (VVS); 

dotační a investiční tituly a projekty a strategické a rozvojové materiály města. 

Funkci 2. místostarosty bude zastávat i nadále Ing. Jan Helbich („pro“ hlasovalo 

čtrnáct zastupitelů, sedm se hlasování zdrželo). Do jeho kompetencí bude spadat obecní 

živnostenský úřad (OŽÚ); odbor informatiky (OI) a odbor rozvoje, investic a správy majetku 

(RISM). 

Dalšími členy rady města byli zvoleni: Ing. arch. Ota Černý z České pirátské strany 

(pro patnáct zastupitelů, zdrželo se jich šest); Luděk Krýza z ČSSD (pro patnáct, zdrželo se 

šest zastupitelů); Mgr. Dušan Kubica z ČSSD (pro patnáct, zdrželo se šest zastupitelů) 

a Ing. Vítězslav Šturma, DiS., z Východočechů (pro třináct, zdrželo se osm zastupitelů). 

Noví zastupitelé také na svém prvním zasedání schválili výše odměn neuvolněným 

členům zastupitelstva (700 Kč/měsíc) a rady města (2.000 Kč/měsíc).  

Ze zákona o obcích vyplývá obcím a městům povinnost ustanovit kontrolní 

a finanční výbor (noví zastupitelé odhlasovali, že tyto výbory budou oba sedmičlenné). 
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Složení finančního výboru: předsedkyní byla zvolena Ing. Veronika Tomková 

(DKoalice – pro devatenáct, zdrželi se dva zastupitelé); dalšími členy výboru se stali 

Ing. Lukáš Backa, DiS., (Východočeši); Dana Bohutínská (ODS); Mgr. Edita Vaňková 

(ČSSD); Mgr. Marta Pešková Staníková (DKoalice); Bc. Jiří Prouza (Česká pirátská strana) 

a Ing. Jakub Šrámek, MBA (ODS).  

Složení kontrolního výboru: předseda Jan Bém (ODS – pro osmnáct, zdrželi se tři 

zastupitelé); členy kontrolního výboru se stali Barbora Hladíková (Česká pirátská strana); 

Vladimír Gluz (ANO 2011); MUDr. Libor Seneta a JUDr. Josef Pojezdný (DKoalice); Josef 

Krýza (ČSSD) a Jan Štípek (ANO 2011).  

„Pro“ bylo v případě obou hlasování vždy dvacet hlasů, u členů zastupitelstva se 

hlasování vždy zdržel jeden zastupitel. 

Zdroj: výňatky z „Usnesení ZM Dvůr Králové nad Labem č. 1/2018“ 

 

Schůze rady města – vybraná usnesení 
Rada města na své 1. schůzi ve středu 7. listopadu 2018 mimo jiné: 

‐ schválila zřízení úplatného věcného břemene na částech pozemkových parcel č. 3684 

a č. 1149/7, obě v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, v rozsahu dle geometrického plánu 

č. 4908-428/2018, za jednorázovou finanční náhradu 2.000 Kč bez příslušné sazby 

DPH pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly; 

‐ schválila smlouvu č. 871-2018-514205 (ES OEMM/OSTA-2018/1032) o udělení 

souhlasu k provedení stavby „Polní cesta C14 v k. ú. Verdek“ s Českou republikou – 

Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Královéhradecký 

kraj, pobočkou Trutnov; 

‐ schválila vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem číslo 12/2018 „Pravidla pro 

hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem“, s účinností od 

8. listopadu 2018; 

‐ vzala na vědomí protokol z otevírání obálek k veřejné zakázce „Informační systémy 

MěÚ Dvůr Králové nad Labem“ a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je 

nabídka společnosti ALEF NULA, a. s., Praha, s nabídkovou cenou 1.455.350 Kč bez 

DPH; 

‐ vzala na vědomí oznámení ředitelky Základní školy Strž, Dvůr Králové nad Labem, 

o získání finančních prostředků ve výši 1.358.305 Kč z „Operačního programu 

MŠMT, Výzkum, vývoj a vzdělávání“; 

‐ vzala také na vědomí informaci ředitelky Pečovatelské služby Města Dvůr Králové 

nad Labem o získání dotací ve výši 350.000 Kč ze státního rozpočtu a 101.500 Kč 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pečovatelskou službu pro rok 2018 a informaci 

o celkové výši získaných dotací v roce 2018, tj. 3.523.960 Kč; 

‐ schválila na základě pověření zastupitelstva města dle usnesení č. Z/399/2013 

rozpočtové opatření č. 7 pro rok 2018:  

o na straně příjmů zvýšila rozpočet o 4.522.301,16 Kč; 

o na straně výdajů jej zvýšila o  2.630.031,48 Kč; 

o ve financování pak upravila o -1.892.269,68 Kč.  

Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2018: 

o na straně příjmů  400.819.845,85 Kč; 

o na straně výdajů  473.801.996,71 Kč 

o financování          -72.982.150,86 Kč. 



366 

 

Uvedený celkový schodek rozpočtu města na rok 2018, po této úpravě v souhrnné výši 

72.982.150,86 Kč, je pokryt jednak zůstatkem finančních prostředků z minulých let, 

jednak smlouvami o kontokorentním úvěru v souhrnné výši úvěrového limitu 

55 milionů Kč. 

‐ jmenovala, v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, 

s platností od 7. listopadu 2018, redakční radu ve složení Alexandra Jiřičková 

(předsedkyně) a Marta Pešková Staníková, Vladimíra Matušková, Bedřich Machek, 

Petra Zivrová, Miroslava Kameníková a Jan Skalický (členové). 

Zdroj: výňatky z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 1/2018“ 

 

Rada města na své 2. schůzi ve středu 14. listopadu 2018 mimo jiné: 

‐ rozhodla o nákupu nového osobního automobilu Volkswagen Caddy TL 1,4 TSI KR 

EU6c, dle „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr 

Králové nad Labem“, od dodavatele OLFIN Car s. r. o., Trutnov, za pořizovací cenu 

394.719 Kč bez DPH, tj. 477.610 Kč včetně DPH. 

Zdroj: výňatek z „Usnesení RM Dvůr Králové nad Labem č. 2/2018“ 

 

Uctění památky válečných veteránů 
Již počtvrté pořádala v roce 2018 společnost Post Bellum veřejnou 

sbírku ke Dni válečných veteránů, který se slaví 11. listopadu po celém 

světě – především pak v anglosaských zemích. Do sbírky mohl přispět 

každý, kdo si během sbírkových dní zakoupil od čtvrtka 1. do neděle 

11. listopadu 2018 symbol tohoto dne – květ vlčího máku. Jedním ze 

sbírkových míst bylo i královédvorské městské muzeum, kde si zájemci 

mohli květ vlčího máku během otevírací doby zakoupit v pokladně. 

Seznam dalších míst pak bylo možné najít na odkazu www.denveteranu.cz. Díky 

získaným penězům bude možné pro archiv „Paměť národa“ natočit další vzpomínky 

válečných veteránů a lidí, kteří bojovali za svobodu a demokracii a za svobodné 

Československo.  

V České republice žije v současnosti asi 400 válečných veteránů, kteří bojovali na 

bojištích druhé světové války a 14 tisíc novodobých válečných veteránů, kteří v nedávné době 

sloužili v Iráku, Afganistánu apod. V loňském roce přispěli dárci do sbírky Post Bellum 

částkou 750 tisíc Kč a zapojilo se do ní i 150 dobrovolníků. 

Zdroj: Post Bellum a Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem 

 

Zavedení tísňové péče i do našeho města 
Rada města Dvůr Králové nad Labem podpořila v srpnu letošního roku zavedení 

sociální služby tísňové péče i do našeho města. Od listopadu je tak nepřetržitá 

24hodinová terénní služba s výjezdní jednotkou, poskytovaná organizací Život 

Hradec Králové, o. p. s., dostupná královédvorským občanům se zdravotním postižením ve 

věku 27–64 let a seniorům nad 65 let v jejich domovech. 

Její uživatelé mají doma u sebe neustále multifunkční bezdrátové tísňové tlačítko (ať 

již je nosí na krku nebo na ruce), které jim, v případě potřeby, umožňuje po jeho stlačení 

navázat z kteréhokoliv místa v bytě do třiceti sekund až jedné minuty hlasový kontakt 

s operátory dispečinku tísňové péče. Systém automaticky spustí i další funkce – především 

http://www.denveteranu.cz/
https://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=1036864&x=300&y=300&hash=baaabe87844f73ebaf29d0021296ebbe&ratio=1
https://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=1158610&x=700&y=700&hash=03f98a3d4183083bccccd59601d8d794&ratio=1
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zapne telefon mluvící do prostoru obydlí uživatele a zároveň přenáší jeho hlas zpět na 

dispečink. Uživatel tedy může hovořit s operátorem dispečinku i v případě, že leží na zemi 

v kterékoliv části svého bytu a svůj telefon má mimo dosah. Operátor dispečinku pak 

zorganizuje potřebnou pomoc. 

Další výhodou této služby je zabezpečení výjezdní jednotky tzv. pohotovostními 

řidiči, kteří denně drží nepřetržitou, 24hodinovou službu. Na výzvu operátora přijedou do 

bytu klienta maximálně do čtyřiceti minut. Zde řidiči pomohou klientovi vstát po pádu, 

poskytnou mu laickou první pomoc, nebo v případě náhlého zhoršení jeho zdravotního stavu 

a ohrožení života zprostředkují pomoc prostřednictvím složek IZS (záchranné služby, hasičů, 

policie). Těmto složkám umožní vstup do bytu klienta, spolupracují s nimi, poskytují 

informace o průběhu události a v případě, že složky IZS jsou nuceny při vstupu do bytu 

klienta poškodit zámek u vstupních dveří, zajistí pohotovostní pracovník zabezpečení vstupu 

do bytu klienta novým zámkem.  

Služba je poskytována na základě písemné smlouvy a po předchozím sociálním šetření 

v domácnosti zájemce. Cena činí 1.000 Kč (instalační poplatek při zavedení služby), měsíční 

paušální úhrada za poskytované služby je pak 500 Kč.  

Zavedení tísňové péče je jedním z cílů Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

na období 2017–2019 pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem. 

Zdroj: Život Hradec Králové, o. p. s., 

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor školství, kultury a sociálních věcí 

 

Veřejné projednávání plánu rozvoje sportu 
Vedení města pozvalo všechny zájemce na veřejné projednávání „Strategického plánu rozvoje 

sportu pro město Dvůr Králové nad Labem 2019–2026“. 

Projednávání se uskutečnilo v pondělí 19. listopadu 2018 od 16:00 hodin v sále 

Špýcharu městského muzea. Příslušný dokument si zájemci mohli prostudovat nebo si jej 

mohli stáhnout na stránkách města, své připomínky pak mohli před projednáváním 

dokumentu zasílat na městský úřad. 

Zdroj: město Dvůr Králové nad Labem 

 

Stavba okružní křižovatky u oční školy byla dokončena 
V neděli 18. listopadu 2018 byla ukončena několik měsíců trvající stavba malé okružní 

křižovatky u oční školy a navazující rekonstrukce krajské komunikace v úseku od mostu přes 

Hartský potok v Legionářské ulici až po čerpací stanici v Krkonošské ulici. 

Přesto, že tento vysoce frekventovaný úsek páteřní komunikace byl v tento den 

zprovozněn pro veškerou dopravu, a řidičům se tak viditelně ulevilo, neznamenalo to ale pro 

některé z nich ještě konec všech problémů v dopravě v našem městě. Od pondělí 19. do středy 

21. listopadu 2018 na ně totiž čekalo ještě menší dopravní omezení z důvodu nezbytných 

oprav úseků komunikací, které byly během uvedené stavební akce používány jako objízdné 

trasy. Konkrétně se jednalo o křižovatku za kostelem sv. Jana Křtitele na náměstí Republiky 

a sjezd z mostu Jana Palacha na Benešovo nábřeží, kde došlo k propadu vozovky. I když zde 

byla původně plánována finální úprava, vzhledem k nízkým teplotám muselo být přistoupeno 

pouze k provizorní opravě s tím, že definitivní oprava bude provedena až na jaře roku 2019. 

Vedle mostu Jana Palacha byl tak pro osobní, nákladní i autobusovou dopravu uzavřen 

průjezd náměstím Republiky a část Fügnerovy ulice. Původně mělo toto dopravní omezení 

mailto:zivrova.petra@mudk.cz
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trvat až do pátku 23. listopadu, díky urychlenému postupu příslušných stavebních prací se ale 

komplikace v dopravě podařilo omezit a práce zkrátit do středečního večera.  

Od čtvrtka 22. listopadu 2018 tak řidiči již po páteřní komunikaci i přilehlých silnicích 

mohli projíždět bez omezení a doprava ve městě se vrátila do normálu včetně provozu 

autobusových linek a linek městské hromadné dopravy. 

Stavbaři svoji činnost, týkající se rekonstrukce krajské silnice směrem na (od) 

Trutnov(a), ale definitivně po tomto datu stejně neukončili. Čekal je ještě nástřik 

vodorovného dopravního značení, dokončení dláždění chodníků a napojení jednotlivých 

nemovitostí na komunikaci, nebo terénní úpravy jak v okolí rekonstruované silnice, tak 

v okolí nové okružní křižovatky. 

Investorem akce byl a je Královéhradecký kraj, který hradil i vybudování nové 

kanalizace pro odvádění dešťové vody z komunikace, na celkovém financování se ale 

podílelo i město Dvůr Králové nad Labem, které ze svého rozpočtu zafinancovalo např. 

výstavbu vodovodu a nové splaškové kanalizace pod křižovatkou směrem do ulice 

Čelakovského, vybudování nových chodníků, zárubních zdí či veřejného osvětlení. 

Zdroj: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor rozvoje, investic a správy majetku  

 

Možnosti snazšího třídění odpadů 
Město Dvůr Králové nad Labem nakoupilo od společnosti EKO-KOM tisíc kusů dotovaných 

barevných tašek (500 ks o objemu 20 litrů a 500 ks o objemu 40 litrů) určených pro sběr 

tříděného odpadu. Tašky, které jsou barevně odlišeny tak, aby bylo třídění odpadů co 

nejjednodušší, chce město rozdávat školám, neziskovým organizacím a občanům jako součást 

ekovýchovných programů, nebo jako odměnu za vyplněný dotazník zaměřený na téma 

„prevence vzniku a třídění odpadů“. 

Žluté tašky jsou určeny na plasty, modré na ukládání papíru. Do zelených tašek, 

určených na ukládání skleněného odpadu, je možné ukládat i kovové obaly a vlastní roztřídění 

na sklo a kovy tak provést až na stanovišti kontejnerů na tříděný odpad. 

Vzhledem k tomu, že si občané nejsou vždy jisti, jak správně odpady třídit, jsou na 

taškách, stejně jako na kontejnerech, zobrazeny ty druhy plastů, papíru či skla, které do 

jednotlivých tašek patří. O tašky si školská zařízení a neziskové organizace mohly napsat na 

odbor životního prostředí, občané našeho města je na stanovených místech mohli získat při 

odevzdání vyplněného dotazníku (ten si předtím na těchto stanovištích mohli i vyzvednout 

nebo si jej mohli stáhnout na stránkách města). 

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

 

Nová publikace pro pedagogy, zaměřená na 

podporu dítěte a jeho rodiny 

Naše město společně s MAS Královédvorsko vydalo novou publikaci 

nazvanou „Podpora dítěte (a jeho rodiny) v ohrožení/problematické 

situaci“, ve které pedagogové, kteří hledají cestu k řešení případů dětí s různorodým 

postižením, najdou stručný návod, jak mají v takovýchto případech postupovat. 

V tištěné podobě publikaci obdrželi pedagogové jednotlivých základních škol, pro 

ostatní zájemce je dostupná na webových stránkách www.mudk.cz (kde bude také pravidelně 

aktualizována). 

http://www.mudk.cz/
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Na publikaci, která byla zpracována v rámci projektu „Systémový rozvoj a podpora 

nástrojů sociálně-právní ochrany dětí Ministerstva práce a sociálních věcí“, se podíleli 

pedagogové královédvorských základních škol, pracovnice odboru školství, kultury 

a sociálních věcí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem a pracovníci Farní charity Dvůr 

Králové nad Labem. 

Zdroj: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor školství, kultury a sociálních věcí 

MAS Královédvorsko 

 

Společenská kronika 
Noví občánci  

V měsíci listopadu 2018 se narodilo sedm nových občánků našeho města – pět holčiček a dva 

chlapci.  

Zemřelí 

Ve Dvoře Králové nad Labem zemřelo v tomto měsíci šestnáct osob – z tohoto počtu bylo 

dvanáct královédvorských občanů (sedm žen a pět mužů). 

Jubilea 

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

osm občanů při jejich životních jubileích. 

Sňatky 

V tomto období oslavilo šest manželských párů stříbrnou a tři manželské páry zlatou svatbu. 

Vítání občánků 

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

města – pět holčiček a čtyři chlapci. 

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

 

Městská policie Dvůr Králové nad Labem 

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

105 případů. 
Druh zásahu listopad 2018  

 BESIP přestupky 64 

 Překročení nejvyšší povolené rychlosti 7 

 Veřejný pořádek (přestupek)  1 

 Občanské soužití (přestupek) 2 

 OZV o volném pohybu psů 1 

 Majetek (přestupek) 8 

 Doručení písemnosti (šetření) 7 

 Odchyt zvířete (opatření) 5 

 Ztráty a nálezy 2 

 Trestný čin 2 

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=717432&x=250&y=250&hash=3bf529b2ae86b5be89e79202ff695b73&ratio=1
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 Pokuty v blokovém řízení 26 

 Na místě nezaplacených blokových pokut 7 

 Předáno na správní odbor MěÚ 4 

 

Moderní technologie listopad 2018  

 BESIP - MKDS (předáno na ODP) 10 

 BESIP - úsekové měření rychlosti (předáno na ODP) 1 510 

 

Průzkum pocitu bezpečí obyvatel města Dvůr Králové nad Labem 
Městská policie Dvůr Králové nad Labem, ve snaze zlepšovat bezpečnost obyvatel ve městě, 

připravila ve spolupráci s pracovníky odboru rozvoje, investic a správy majetku městského 

úřadu pro královédvorské občany dotazník, jehož závěry budou zohledněny např. v projektech 

prevence kriminality. 

Dotazník je určen pro občany starší 15 let, dotazy, jejichž vyplnění trvalo cca deset až 

patnáct minut, byly rozděleny do šesti oblastí. Při zpracování získaných dat bude zachována 

anonymita tazatele.  

Od 1. listopadu 2018 byl dotazník v tištěné podobě k dispozici na recepci městského 

úřadu, bylo možné ho ale vyplnit i elektronicky na stránce „Průzkum pocitu bezpečí obyvatel 

města Dvůr Králové nad Labem“. Odevzdat dotazník bylo nutné do 30. prosince 2018, 

v tištěné podobě se odevzdával do připravené schránky na městském úřadě. 

Zdroj: Městská policie Dvůr Králové nad Labem 

 

Městské informační centrum 

Dvůr Králové nad Labem 

Novinky pro sběratele  
Protože návštěvníci Městského informačního centra (MIC) Dvůr Králové nad Labem projevili 

v letošní letní sezoně velký zájem o štítky na hůl, nechalo pro ně MIC nyní vyrobit dva nové 

druhy – jeden s motivem Dvora Králové nad Labem, konkrétně s pohledem na náměstí 

T. G. Masaryka a na Mariánský sloup, druhý s motivem přehrady Les Království. Každý ze 

štítků stojí 25 Kč a v letní sezoně si je návštěvníci budou moci zakoupit také v turistickém 

informačním centru na přehradě Les Království. 

Obohatit svoji sbírku mohou nyní i sběratelé kapesních kalendáříků. První z nich je 

věnován královédvorskému koupališti s upoutávkou na turistickou hru, na druhém jsou 

vánoční ozdoby. Oba si zájemci mohou zdarma vyzvednout v MIC. 

Zdroj: Městské informační centrum Dvůr Králové nad Labem 

  

http://www.survio.com/survey/d/D7Q4E1N1D5W3F4P9U
http://www.survio.com/survey/d/D7Q4E1N1D5W3F4P9U
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Pečovatelská služba Města 

Dvůr Králové nad Labem 
„Noc venku“ 
Ve čtvrtek 22. listopadu 2018 se v Hankově domě a na náměstí Václava Hanky uskutečnil již 

5. ročník benefičního projektu „Noc venku“ – na podporu osob bez domova – jehož hlavními 

pořadateli jsou Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem a městské kulturní 

zařízení Hankův dům. Záštitu nad projektem převzal prezident Asociace poskytovatelů 

sociálních služeb ČR Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, akci podpořilo 34 partnerů z řad obcí, 

organizací, podnikatelů i fyzických osob. 

Program byl zahájen ve čtvrtek v 17:00 hodin, ukončen byl druhý den ráno 

v 7:00 hodin na náměstí Václava Hanky, součástí ukončení bylo i předání certifikátů spáčům 

a teplá snídaně spáčů, organizátorů a partnerů projektu, veřejnosti, vedení města a obcí či 

novinářů. 

I letošní ročník „Noci venku“ byl úspěšný a setkal se se zájmem návštěvníků 

i účastníků projektu – vystřídalo se na něm kolem 400 návštěvníků, kteří si přišli poslechnout 

hudební kapelu, prohlédnout si výstavy, vyslechnout přednášky a příběhy bezdomovců atd. 

Na náměstí Václava Hanky přespalo při teplotě mírně nad nulou (ve čtvrtek 22. listopadu 

dosahovala minimální teplota -0,8 °C, maximální +2,2 °C a v pátek 23. listopadu byla 

minimální teplota v našem městě na hodnotě +0,4 °C) v provizorních „postelích“ vytvořených 

z papíru a lepenky, 86 odvážlivců. K přespání se symbolicky připojilo i 20 žáků 9. tříd 

ZŠ Schulzovy sady, kteří přespali ve svých třídách. 

Pro zlepšení situace bezdomovců i sociálně slabých občanů bylo vybráno kolem 

2 500 kusů trvanlivých potravin. Potěšitelné je, že se do této akce nezapojili pouze dospělí, 

ale k projektu se připojili i žáci královédvorských středních a základních škol a žáci 

základních škol z okolních obcí. Další potraviny byly vybrány prostřednictvím městské 

knihovny Slavoj, kde v měsíci říjnu a částečně i v měsíci listopadu mohli ti, kteří nestíhají 

vracet knihy do knihovny včas a jsou nuceni uhradit pokuty za upomínky, „udělat dobrý 

skutek“ a uhradit „své upomínky“ v naturáliích. Vybrané potraviny pomohou, jak již bylo 

uvedeno, nejenom klientům azylového domu a noclehárny, ale také dalším osobám v nouzi, 

které si pro potravinovou pomoc přicházejí do Domu Žofie. Prostřednictvím odboru školství, 

kultury a sociálních věcí městského úřadu jsou získané potraviny přerozdělovány také 

rodinám s dětmi a osaměle žijícím obyvatelům v těžkých životních situacích. 

 

Akci provázel bohatý program uvnitř Hankova domu i venku na náměstí Václava Hanky: 

Čtvrtek 22. listopadu. 

V 17:00 hodin se uskutečnilo vystoupení SHŠ Legenda Aurea na Hankově náměstí.  

V 17:30 hodin byl pro veřejnost otevřen Hankův dům; v 18:00 hodin vystoupení The 

Last Revolution – Green Day revival; v 18:20 hodin se uskutečnilo slavnostní zahájení akce; 

v 18:45 hodin „Řešení bezdomovectví v našem městě“; v 19:30 hodin The Last Revolution – 

Green Day revival; v 19:40 hodin „Není pomoc jako pomoc“, film studenta 4. C 

královédvorského gymnázia; ve 20:00 hodin Moderovaná diskuse – Michal Němec (Prevent 

99); ve 20:45 hodin The Last Revolution – Green Day revival; ve 21:00 hodin (Z)rádkyně 

aneb příběh o tom, že přátelství a pomoc se dají nacházet na nečekaných místech (divadelní 

hra – Dedivadlo); ve 21:40 hodin Drsní motorkáři a charitativní činnost. Jak to jde 

dohromady? Oskar Rousek; ve 22:00 hodin The Last Revolution – Green Day revival. 

http://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=718367&x=250&y=250&hash=4a29f96393038f66bbc547243e572cc6&ratio=1
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Ve 23:00 hodin byl pak Hankův dům pro všechny uzavřen a zájemci o sebezkušenost 

mohli přenocovat v jeho okolí. 

Program ve stanu: neformální povídání s lidmi, kteří mají zkušenost se životem na 

ulici a sebezkušenostní aktivity. Autorské čtení. Brýle, kterými vidíme svět jinak. 

Canisterapie v praxi. 

V předsálí Hankova domu: registrace spáčů, výběr potravin, prezentace kreseb, 

fotografií a videí. Fotbálek. 

Venku: zdravotníci, ukázka první pomoci, stavění příbytků z kartonů k přespání. 

Pátek 23. listopadu ráno. 

Od 6:00 hodin snídaně účastníků akce ve velkém stanu. 

Akci „Noc venku“ věnovala pozornost i regionální média. Východočeská televize V1 

z ní natočila reportáž; ředitelka pečovatelské služby Mgr. Marcela Hauke byla „hostem dne“ 

této televize a Jakub Vohradník, muž, který se ocitl na ulici, byl jejím hostem 

v improvizovaném studiu přímo na akci „Noc venku“. 

V Krkonošském deníku vyšly články: „86 lidí nocovalo jako bezdomovci“; 

„Uznávám, bezdomovci to mají těžké“ a „Stát se bezdomovcem? Stačí shoda blbých náhod“. 

Na téma bezdomovectví se uskutečnila i beseda s žáky 9. tříd ZŠ Schulzovy sady.  

Pro ilustraci, čtvrtého ročníku „Noci venku“ se v našem městě v roce 2017 zúčastnilo 

více než 300 účastníků, na ulici přespalo 68 spáčů a bylo vybráno 1 460 kusů trvanlivých 

potravin. 

Zdroj: Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem; akce „Noc venku“ 

 a ohlasy v médiích 

 

Technické služby města Dvora Králové nad Labem 
Ve vybraných lokalitách byly v našem městě vysazeny 

nové stromy a keře 
Naše město investovalo v podzimních měsících značné finanční prostředky do výsadby 

zeleně, a to jak stromů, tak i keřů. Ve vybraných lokalitách vysázeli pracovníci Technických 

služeb města na městských pozemcích okolo 90 keřů (např. v ulici Čelakovského, v Žirči, 

v Macharově ulici nebo v ulici Legionářská) a 100 stromů (např. ve Verdeku, v ulicích 

V Lukách, Macharova a Spojených národů). 
Jak uvedl starosta města Ing. Jan Jarolím: „Zeleň je velmi důležitá nejen ve městě, ale 

také ve volné krajině. Již na konci října jsme informovali o tom, že jsme se zapojili do výsadby 

stromů svobody u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa, a to 

vysazením osmnácti lip srdčitých. Stejně tak jsme prezentovali vznik nové aleje u moderní 

Křížové cesty 21. století u Stanovic, kde bylo vysazeno čtyřiadvacet nových stromů – hrušní, 

buků lesních, dubů letních a jabloní. 

Zeleň ve městech sehrává velice důležitou roli. Zachycuje prach, tlumí hluk, zadržuje 

vodu, zlepšuje estetičnost prostředí a zmírňuje i dopady velkých betonových ploch, které se 

na slunci snadno rozpálí a zvyšují tak okolní teplotu i o několik stupňů, navíc snižují 

zadržování vody v dané lokalitě a urychlují její odtok i vypařování. Podobný rozsah výsadby 

stromů a keřů je proto v našem městě plánován i v následujících letech.  

Zdroj: Technické služby města Dvora Králové nad Labem  

http://vzpravy.cz/porady/host-dne/host-dne-14-11-2018-19-25
http://vzpravy.cz/porady/host-dne/host-dne-14-11-2018-19-25
http://vzpravy.cz/porady/host-dne/host-dne-05-12-2018-18-24
https://krkonossky.denik.cz/zpravy_region/86-lidi-nocovalo-jako-bezdomovci-20181123.html
https://krkonossky.denik.cz/zpravy_region/starosta-jarolim-uznavam-bezdomovci-to-maji-tezke-20181123.html
https://krkonossky.denik.cz/zpravy_region/starosta-jarolim-uznavam-bezdomovci-to-maji-tezke-20181123.html
https://krkonossky.denik.cz/zpravy_region/stat-se-bezdomovcem-staci-shoda-blbych-nahod-20181123.html
https://www.youtube.com/watch?v=ozOSz0_FjkI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR31q9h9gYEJko81HaDlEEJwXzXEILDfJBdrgbSaLEgaLqNrBDhvXS9aX6M


373 

 

Městské vodovody a kanalizace 

Dvůr Králové nad Labem 

Havárie vodovodního řadu 
V úterý 20. listopadu došlo k havárii vodovodu v Heydukově ulici. 

Odstávka vody trvala od úterý od 15:00 hodin do středy 21. listopadu do cca 12:00 hodin. Po 

dobu odstávky byl uživatelům k dispozici náhradní zdroj pitné vody v podobě cisterny. 

Zdroj: MěVaK Dvůr Králové nad Labem  

 

KULTURA VE MĚSTĚ 

Městské kulturní zařízení Hankův dům 

4TET: Zbrusu nová koncertní verze V. 
Vokální seskupení 4TET ve složení David Uličník (tenor), Jiří Korn 

(baryton 1), Jiří Škorpík (baryton 2) a Dušan Kollár (bass) těší návštěvníky svými 

vynikajícími hereckými a pěveckými výkony již šestnáct let.  

Nyní „gentlemani v cylindrech“ opět připravili originální podívanou. Verze V., kterou 

připravil se 4TETem stejný tým jako dříve, je scénicky a obsahově ale zcela jiná. Co však 

zůstalo, je precizní a přitom osobitý projev vokálního seskupení, profesionální dokonalost 

Jiřího Korna, design kostýmů Marie Markové a Jana Boušky, překvapivě originální pojetí 

aranžmá i temperamentní výkony některých účinkujících.  

V sále Hankova domu si jejich umění mohli diváci vychutnat v pondělí 5. listopadu 

2018 od 19:00 hodin. Vstupné: 520, 550 a 590 Kč. 

 

Červená Karkulka 
V neděli 11. listopadu pobavila nejmenší diváky v sále Hankova domu od 10:00 hodin 

klasická pohádka „Červená Karkulka“ v podání loutkové scény Klíček. Vstupné 20 a 30 Kč. 

 

Hvězdné manýry 
Na benefiční akci mají vystoupit dvě hvězdy první velikosti, které se však k smrti nenávidí. 

Jak to udělat, aby jedna druhou nepotkala? To je námětem bláznivé frašky, která se odehrává 

v luxusním apartmá hotelu v Palm Beach v roce 1942. 

V podání herců Divadelní společnosti Háta – Mahuleny Bočanové, Vlasty Žehrové, 

Lukáše Vaculíka, Martina Zounara, Olgy Želenské, Filipa Tomsy a dalších herců ji 

návštěvníci mohli v sále Hankova domu zhlédnout v úterý 13. listopadu od 19:00 hodin. 

Hra mimo předplatné, vstupné 300, 320 a 340 Kč.  

 

Dechová hudba Podzvičinka: To byl český muzikant 
Koncert dechové hudby Podzvičinka k 60. výročí Vávrovy dechovky se konal v pátek 

16. listopadu v sále Hankova domu od 18:00 hodin. Jako host večera vystoupil německý 

dixieland Dixie Mix Altstars. Vstupné 100 Kč.  
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„Lubomír Brabec 65“ 
Koncert našeho nejvýznamnějšího koncertního kytaristy, Lubomíra Brabce, se uskutečnil 

v rámci 455. koncertu Klubu přátel hudby ve středu 21. listopadu v sále Hankova domu od 

19:00 hodin. Vstupné 130 Kč. 

 

5. ročník benefiční akce „Noc venku 2018“ 
Ve čtvrtek 22. listopadu se od 18:00 hodin konal v prostorách Hankova domu a na náměstí 

Václava Hanky již pátý ročník benefice „Noc venku 2018“. Součástí této charitativní akce na 

podporu lidí bez domova bylo nejen přespání účastníků na Hankově náměstí v provizorních 

podmínkách, mapujících životní podmínky bezdomovců, ale i filmy, přednášky, diskuse, 

příběhy bezdomovců, hudební vystoupení a další programy. Vstupným byly trvanlivé 

potraviny s dlouhou dobou spotřeby. 

(Bližší informace o akci viz kapitola Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem této 

kroniky). 

 

„Malý princ“ 
Dílo francouzského spisovatele a válečného pilota Antoina de Saint-Exupéryho patří 

bezesporu ke klasice světové literatury. „Malého prince“ čtou nejen dospělí, ale i děti, 

Exupéryho dílo bylo ztvárněno také v různých filmových a divadelních podobách. 

V sále Hankova domu se v úterý 27. listopadu od 8:30 a 10:15 hodin představilo 

i v muzikálové podobě – z autorské dílny Michaely Novozámské. V představení Hudebního 

divadla dětem Hradec Králové, určeném pro I. stupeň základních škol, účinkovali Ester 

Novozámská a David Benda. Vstupné 60 Kč. 

 

Lorenzo Thompson + Jan Kořínek & Groove (USA/CZ) 
Vystoupení chicagského blues-soulového zpěváka Lorenza Thompsona patří vždy 

k nezapomenutelným zážitkům – zvláště ve spojení s kapelou Groove varhaníka Jana 

Kořínka, se kterým koncertuje již více než dvacet let. V Krčmě Starý pivovar přivítali jejich 

vystoupení ve středu 28. listopadu 2018 návštěvníci od 19:30 hodin. Vstupné 230 Kč. 

 

„Loupežník Rumcajs“ 

Příběhy loupežníka Rumcajse, jeho ženy Manky a synka Cipíska provázely v knižní i filmové 

podobě dětství nejméně dvou generací. Výpravná pohádka v podání Docela velkého divadla 

Litvínov představila tyto známé příběhy (na motivy slavných knížek Václava Čtvrtka) i dětem 

z mateřských škol a z I. ročníků základních škol. Představení se konala ve čtvrtek 

29. listopadu 2018 v sále Hankova domu od 8:30 a od 10:00 hodin, vstupné 60 Kč. 

 

„Návštěvy u pana Greena“ 
Herci Stanislav Zindulka a Daniel Tůma se ve čtvrtek 29. listopadu od 19:00 hodin představili 

v sále Hankova domu v divadelním představení, nazvaném „Návštěvy u pana Greena“. Příběh 

dvou zcela odlišných mužů, které svedla dohromady náhodná automobilová nehoda, je 

dojímavým, ale i legračním příběhem lásky a odpuštění, příběhem, který prověřuje lidské 

vztahy, odhaluje tajemství, ale i vytváří nová přátelství. 

Hra v předplatném, vstupné 260, 280 a 300 Kč.  

Zdroj: Městské kulturní zařízení Hankův dům Dvůr Králové nad Labem 
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Městské muzeum 

„Osudové osmičky aneb Významné události, 

osobnosti a proměny našeho města v průběhu 100 let“ 
Až do neděle 11. listopadu 2018 si ve výstavním sále Špýcharu mohli návštěvníci prohlédnout 

výstavu pořádanou ke 100. výročí vzniku Československé republiky. Připomínala nejen 

dějinné události a jejich dopad na naše město, ale i významné královédvorské rodáky a život 

královédvorských obyvatel, kteří během tohoto období prožili, museli se vyrovnat a mnohdy 

i „přežít“ řadu politických a hospodářských změn a událostí. Vstupné 25 a 50 Kč. 

 

„Co se nenosí“ 
Ve čtvrtek 8. listopadu 2018 mohli diváci od 18:00 hodin v přednáškovém sále Špýcharu 

zhlédnout estonský dokumentární film „Co se nenosí“, který se zabývá problematikou 

upcyklace a snahou estonské módní návrhářky Reet Ausové o její co největší rozšíření na 

teritoriu celé naší zeměkoule.  

Upcyklace je proces přeměňování odpadového materiálu nebo nepotřebných produktů 

v nové materiály či produkty lepší kvality pro zlepšení hodnot životního prostředí. Reet 

Ausová pro své módní kolekce využívá textil, který by běžně skončil na skládce, stejně jako 

tisíce tun oblečení, které se neprodalo, nebo vyšlo z módy. O nutnosti upcyklace se snaží 

přesvědčit vedení nadnárodních módních korporací, kterým zdůrazňuje, jak je takováto 

nadprodukce neudržitelná, jak hazarduje se zdravím lidí a neúměrně plýtvá zdroji celé 

planety. Vstupné zdarma. 

 

„Potopený zvon“ 
Loutkovou pohádku pro nejmenší „Potopený zvon“ sehrálo divadélko Zvoneček 

v přednáškovém sále Špýcharu městského muzea v neděli 11. listopadu od 16:00 hodin. 

Vstupné dobrovolné. 

 

„Zvičina a její tajemství: stříbrné doly, sběr drahých kamenů, 

modrá hlína, skaliska se zlatým pokladem“ 
Přednáška RNDr. Karla Martinka, doplněná nejen velkým množstvím map s vyznačenými 

turistickými trasami, ale i fotografiemi, které posluchačům příslušná místa ještě více 

přiblížily, se v přednáškovém sále Špýcharu uskutečnila ve čtvrtek 15. listopadu od 

17:00 hodin.  

Návštěvníci tak měli možnost seznámit se s tím, kde v 18. a v 19. století feudálové ze 

zámku v Bílých Poličanech i měšťané z Miletína dolovali stříbro a kde až do dnešních dnů 

zůstaly zachovány rozsáhlé štoly. Seznámili se s pokusy dolovat uhlí, i s tím, že sběr 

polodrahokamů v této oblasti byl, co do rozsahu a rozmanitosti, podobný nálezům na 

vyhlášeném Kozákově, ať již se jednalo o acháty, karneoly, jaspisy, topazy či chalcedony. 

Rytíř Czeczinkar zde kdysi nechal těžit modrou hlínu, ze které se vyráběla speciální 

keramika – dnes se tato hlína používá v oboru, který by rytíře asi silně překvapil – 

v alternativní medicíně pro revitalizaci pokožky. I když tato hlína byla vzácná i v jeho době, 

zřejmě by ho asi také překvapila její současná cena, která díky tomuto využití tisícinásobně 

vzrostla. 
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Mohli se seznámit i s málo známými, pochmurnými zvičinskými skalisky, ve kterých 

prý býval vchod do pekla a se kterými je spojena nejen pověst o čertech, ale i o skrytém 

zlatém pokladu, a s dalšími zajímavostmi z okolí Zvičiny. 

Vstupné 30 Kč. 

 

Seminář o PC hrách a profesionálním e-sportu 
Zajímavý seminář s managerem NecroRaisers – nejstarší eSportovní organizací ve střední 

Evropě – účastníkem evropských i světových mistrovství – se v přednáškovém sále Špýcharu 

konal v sobotu 17. listopadu od 14:00 hodin. Rodičům nejen poradil, jak objevit talent svých 

dětí a jak ho správně podporovat, ale i to, jak rozlišit jejich závislost na počítačích od 

tréninku. Vstupné 50 Kč. 

 

Erland Loe – Doppler 
Akční grotesku, která patří k nejoblíbenějším titulům seriálu LiStOVáNí, si mohli diváci 

vychutnat v sále Špýcharu ve středu 21. listopadu 2018 od 19:00 hodin. 

Divadelní představení s knihou v ruce v podání Lukáše Hejlíka a Pavly Dostálové 

seznámilo diváky s absurdním příběhem Dopplera, jenž poté, co v lese spadl z kola, začal 

přemýšlet o svém životě, který mu připadal moc „pilný“. Svoji hlubokou osobní krizi pak 

vyřešil tak, že opustil svoji ženu a děti a přestěhoval se do lesa, kde mu společnost dělalo losí 

mládě, jehož matku zastřelil kvůli masu. Jeho pobyt v lese ale postupně narušují další 

postavy, které Dopplerovi brání v přechodu z aktivity do pasivity… 

Vstupenky na představení v ceně 120 Kč bylo možné zakoupit v předprodeji 

v městské knihovně Slavoj. 

 

„Stopa: vyřeš zločin“ 
Unikátní interaktivní putovní výstava Mendelova muzea Masarykovy univerzity v Brně 

vznikla v kooperaci s Ústavem soudního lékařství v Brně, s Policií ČR a s Muzeem policie 

ČR. Je zaměřena na vědecké metody v kriminalistice. Na návštěvníky tak čekal fiktivní 

kriminální případ, díky němuž se mohli stát detektivy, který mohli vyřešit a odhalit tak 

pachatele. Během řešení se pak neotřelou a zábavnou formou seznámili nejen s moderními 

metodami vyšetřování, ale také s informacemi z dějin kriminalistiky. 

Ve výstavním sále Špýcharu se návštěvníci královédvorského muzea mohli s touto 

výstavou blíže seznámit od čtvrtka 22. listopadu 2018, výstava trvala až do čtvrtka 31. ledna 

2019. Vstupné 20 a 40 Kč. 

Zdroj: Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem 
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Městská knihovna Slavoj 

Konzerva místo „zpozdného“ 
Ti, co nestihli včas vrátit knihy do knihovny a byli nuceni uhradit 

podle výpůjčního řádu poplatky za upomínky, měli možnost tak od 

pondělí 1. října do středy 21. listopadu 2018 udělat „v naturáliích“ 

a připojit se tímto způsobem k 5. ročníku benefičního projektu „Noc venku“. 

Vybrané trvanlivé potraviny byly ve čtvrtek 22. listopadu předány na akci „Noc venku 

2018“ organizačnímu týmu projektu.  

 

Pohádkoterapie: Strašidelné pohádky 
Děti od sedmi let se v pátek 2. listopadu sešly od 13:45 hodin v sálku knihovny u knížky 

„Strašidelné pohádky“. Ta v sobě skrývá nepřeberné množství příběhů se zlými duchy 

a démony, a protože byl právě Halloween, tak si nejen jednu z těchto pohádek malí 

návštěvníci přečetli, ale také si k tomuto svátku vyrobili strašidelnou dekoraci. Vstupné 

zdarma.  

 

„Nebylo jim souzeno žít“ 
Kniha „Nebylo jim souzeno žít“ je knihou, ve které je popisován sokolský odboj a pohnuté 

osudy nejen sto šedesáti sokolů a sokolek, členů Sokolské župy Podkrkonošské Jiráskovy, ale 

částečně i Sokolské župy Orlické (tj. oblastí Trutnovska, Náchodska, Rychnovska, 

Královéhradecka a částečně i Orlickoústecka). 

Ti byli během druhé světové války nacistickým režimem pro své postoje a příslušnost 

k sokolské organizaci nejen vězněni, ale v řadě případů i popraveni, nebo zemřeli 

v nelidských podmínkách v koncentračních táborech a nacistických věznicích. 

V sálku knihovny byla tato kniha představena veřejnosti jejími autorkami – Helenou 

Rezkovou a Pavlínou Špatenkovou – v pátek 16. listopadu 2018 od 17:00 hodin. Vstupné 

dobrovolné. 

 

„Kocour v botách“ 
Městská knihovna nezapomněla ani na ty nejmenší – maňásková pohádka „Kocour v botách“, 

v podání divadélka Klíček, pro ně byla připravena v sálku knihovny v sobotu 17. listopadu 

2018 od 15:00 hodin. Vstupné 20 a 30 Kč. Po dobu divadelního vystoupení bylo v knihovně 

opět otevřeno i oddělení pro děti. 

 

LiStOVáNí: Erland Loe – Doppler 
(Blíže viz informace v kapitole Městské muzeum – této kroniky.) 
 

Den pro dětskou knihu 
Výtvarné dílny; knížky za přijatelné ceny; divadlo; pro lovce perel obchůdek, ve kterém si 

mohli nakoupit za moriony; občerstvení v čajovně připravené pro děti i pro dospělé a další 

bohatý program – to vše čekalo na návštěvníky v prostorách knihovny v sobotu 24. listopadu 

2018 od 9:00 do 11:30 a od 13:00 do 17:00 hodin. 

Zdroj: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem 
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ŠKOLSTVÍ 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Základní škola Schulzovy sady 

Projekt „Jsem laskavec!“ 
Do druhého ročníku „Světového dne laskavosti“ se prostřednictvím projektu 

„Jsem laskavec“ zapojila v úterý 13. listopadu 2018 i škola Schulzovy sady. 

Pěvecký sbor Sboráček navštívil seniory v Diakonii. Děti jim nejen 

zatancovaly a zazpívaly, ale obdarovaly je i sladkým překvapením.  

Žáci 5. C a 2. C pak navštívili Domov sv. Josefa v Žirči. I zde zdejším klientům 

zazpívali a obdarovali je vlastnoručně upečeným štrůdlem. 

Zdroj: ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem 

 

Základní škola Podharť 
Exkurze žáků 9. třídy do Hradce Králové 
V pátek 16. listopadu 2018 navštívili žáci deváté třídy v Hradci Králové nejen 

elektrárnu Hučák, ale především výstavu středních škol a učilišť v Aldisu. 

V elektrárně je průvodkyně provedly téměř celým jejím provozem, seznámily je také s historií 

elektrárny včetně jejího založení. 

Výběr vhodného budoucího studia není jednoduchý ani pro samotné žáky, kteří 

v tomto školním roce ukončí povinnou školní docházku, ani pro jejich rodiče, jakékoliv 

získané informace jsou proto pro žáky velice důležité. Studenti, kteří v Aldisu reprezentovali 

školy, které navštěvují, tak předali královédvorským „deváťákům“ užitečné informace nejen 

o samotném studiu, o tom „jak to na jejich škole chodí“, ale i o tom, jaké po absolvování 

příslušné školy budou mít její absolventi uplatnění v praxi. 

 

„Světový den laskavosti“ na ZŠ Podharť 
„Světový den laskavosti“ vyzývá školáky ke konání „laskavosti“ ve škole nebo v jejím okolí. 

Děti ze školní družiny 3. třídy si za svůj úkol v rámci této akce vybraly úklid nedaleko školy, 

konkrétně kolem prodejny COOP a pomníku T. G. Masaryka, který se nachází v její 

bezprostřední blízkosti. Navíc se děti rozhodly, že se o toto místo budou v rámci školní 

družiny starat a udržovat je v čistotě i nadále. 

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

Vítání občánků 
Také v tomto měsíci, ve středu 14. listopadu od 14:30 hodin, se učitelé 

hudebního oboru se svými žáky podíleli svými vystoupeními v konšelském 

sále Staré radnice na slavnostním vítání nových občánků našeho města do jejich života. 

 

Listopadový koncert 
Druhý den, ve čtvrtek 15. listopadu od 18:00 hodin se pak v sále školy konal další 

z pravidelných koncertů žáků hudebního oboru. 

 

„Návrat“ 
Ve školní galerii Otto Gutfreunda se ve čtvrtek 22. listopadu od 18:00 hodin uskutečnila 

vernisáž výstavy textilní výtvarnice Marty Nymsové, rozené Staré, nazvaná „Návrat“. 

V hudebním programu vystoupili Simona Hučíková a Michal Koudelka, slovem 

návštěvníky výstavou provedl Ladislav Peřina. Výstava byla přístupná do pátku 14. prosince 

2018 ve všední dny od 9:00 do 17:00 hodin. 

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

 

STŘEDNÍ ŠKOLY 

Střední škola informatiky a služeb 

Dvůr Králové nad Labem 
Exkurze do cukrovaru  

Studenti  3. B oboru „Aplikovaná chemie“ se ve středu 14. listopadu 2018 zúčastnili exkurze 

do firmy Tereos TTD, a. s., České Meziříčí. Cukrovar – v současné době s majoritní 

francouzskou účastí – má dlouhou historii, neboť se výrobou řepného cukru (sacharózy) 

zabývá již téměř 120 let. 

Žáci tuto technologii zatím znali pouze teoreticky, proto pro ně praktická ukázka byla 

velmi přínosná. V rámci exkurze tak viděli nejen výrobu cukru a ostatní nutné provozy – 

vápenku, ČOV, zpracování vyluhovaných řízků atd., ale i novou laboratoř pro příjem 

suroviny a hlavně produktů – sacharózy a melasy. 

Zdroj: SŠIS Dvůr Králové nad Labem 
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ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Dům dětí a mládeže Jednička 
„Uspávání strašidel“  
Oblíbené, tradiční akce „Uspávání strašidel“ se letos, na dopravním hřišti 

v Podharti, zúčastnil rekordní počet více než tři sta dětí ze Dvora Králové nad 

Labem a z okolních obcí. Akci pak zajišťoval (opět rekordní počet) třiceti „strašidel, bubáků 

a monster“ s početným týmem dalších pomocníků. I tak se na některých z osmnácti stanovišť 

tvořily fronty.  

Účastníci měli za úkol například „vybrat vlkodlakovi z kožichu blechy, povečeřet 

s lidožrouty, najít kosti Pána smrti, pomoci hrobníkovi zasypat hroby nebo uniknout pohledu 

medúzy, po kterém by zkameněly“ a za splnění úkolů sbírali razítka. Nebylo nutné nasbírat je 

všechna – malé děti mohly obcházet pouze pohádkové strašidelné úkoly, ty starší a odvážnější 

ale mohly zavítat i na hororová stanoviště. 

Kolem osmnácté hodiny mezi děti přišla „Temná paní“, která je za doprovodu zvonců 

odvedla strašidelnou stezkou odvahy až na místo, kde jim členové královédvorské skupiny 

„Truvéři“ předvedli ohnivou show. Ti také doprovodili strašidla na místo jejich odpočinku, 

kde je „Temná paní“ vyzvala k pokojnému spánku. Děti, které se odvážily vydat se zpět 

stezkou odvahy, pak získaly pamětní odznak, který jim měl jejich odvahu připomínat.  

 

„Animánie“ v Plzni 
Příměstský tábor „Letní Animace III“, který se konal v DDM Jednička v srpnu, neskončil 

promítáním filmů, vytvořených mladými autory, jejich rodičům a kamarádům. Filmy byly 

poslány do soutěže amatérských filmů a od pátku 16. do neděle 18. listopadu 2018 se jejich 

tvůrci zúčastnili filmového festivalu „Animánie“ v Plzni. Během jeho návštěvy zhlédli filmy 

ostatních dětských autorů, ze kterých mohli získat inspiraci pro svoji další tvorbu 

animovaných filmů, a v bohaté nabídce doprovodných programů na ně čekalo množství 

zajímavých přednášek nebo interaktivních dílen pod odborným vedením lektorů.  

 

Adventní dílny pro školy a školky 
V úterý 27. a ve středu 28. listopadu 2018 se v DDM Jednička uskutečnily tradiční adventní 

dílny pro děti ze základních a mateřských škol. Chvílemi se zdálo, že „Jednička“ „praská ve 

švech“, protože akce se zúčastnilo téměř 200 dětí nejen ze Dvora Králové nad Labem, ale také 

z okolních obcí. Taštičky, které si na své výrobky děti přinesly, jim mnohdy ani nestačily, 

neboť v pěti připravených dílnách si mohly vyrobit hned sedm dárků. Domů si tak odnášely 

adventní svícen, papírový vánoční věneček, dekoraci soba, stáčenou svíčku ze včelího vosku, 

stromek ze dřeva a z papíru, nazdobený perníček a ti šikovnější i stromeček z korálků. Kdo 

potřeboval pomoci nebo poradit, mohl se pak obrátit na děvčata ze SŠIS, která na akci přišla 

pomáhat. 

Zdroj: z příspěvku I. Hanušové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku 

upravila kronikářka 
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„Čertovská noc“ 
Z pátka 30. listopadu na sobotu 1. prosince 2018 se v „Jedničce“ uskutečnila tradiční 

„čertovská přespávačka“. V 17:00 hodin se zde sešlo osmnáct dětí, které si nejprve zahrály 

seznamovací a čertovské hry, poté se rozdělily do dvou skupinek a postupně se vystřídaly při 

vyrábění vánočního andílka. Pak je již čekalo velké překvapení v podobě ohňové show. 

Následovala čertovská stezka, při které došly do podzemního pekla, a podle loučí pokračovaly 

za andělem a Mikulášem. Ti pro ně měli připravenu nadílku, nejprve jim ale děti musely 

zazpívat nějakou písničku. Následovalo přespání v DDM Jednička a ráno návrat domů. 

Zdroj: z příspěvku V. Málkové z DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem pro kroniku 

upravila kronikářka 

 

ZPRÁVY ZE SPORTU 

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem 
4. ročník závodu škol ve šplhu na laně a 5. ročník 

„SportLife aneb Memoriál Ladislava Váchy“ 
Hned několik medailí si členové královédvorského Sokola přivezli na 

začátku měsíce listopadu ze závodů v Brně.  

V pátek 9. listopadu 2018 se konal 4. ročník závodu základních a středních škol ve šplhu na 

laně „Šplh na výstavišti Brno SportLife 2018“, který pořádal Sokol Brno I. Členové 

královédvorského Sokola se ho zúčastnili podruhé. Šplhalo se na tři pokusy, u jednotlivců byl 

hodnocen jejich nejlepší čas, u družstev čas celkový. 

V kategorii „1. stupeň základních škol chlapci – lano 3 m“ se na 1. místě ve šplhu bez 

přírazu umístil Michal Lukáš (s časem 7:38 s), 3. místo obsadil Matěj Holan (s časem 8:30 s).  

V kategorii „1. stupeň základních škol dívky – lano 3 m“ se na 1. místě umístila Anežka 

Holanová (s časem 5:61 s), úspěšná byla i děvčata ze ZŠ Schulzovy sady, která v kategorii 

„Družstva dívky“ obsadila 1. místo (s celkovým časem 31:75 s). 

V kategorii „2. stupeň ZŠ (a odpovídající ročníky SŠ) chlapci – lano 4,5 m“ obsadil 

3. místo Antonín Mostecký (s časem 5:55 s) a rovněž 3. místo (s celkovým součtem tří časů 

32:61 s) družstvo ZŠ Schulzovy sady v kategorii „Družstva chlapců). 

Úspěšná byla také Tereza Grusová, která ve večerním běžeckém závodu, který je 

součástí této soutěže, získala stříbrnou medaili. 

Pro účastníky závodů byl připraven také zajímavý program – kladková lanovka, velká 

nafukovací matrace, workoutová dráha Hero faktor, parkurové překážky a další aktivity. 

V sobotním závodě – v 5. ročníku „SportLife aneb Memoriál Ladislava Váchy“ – se 

závodilo ve čtyřech kolech, rozhodující byl nejlepší čas jednotlivých soutěžících. (Závod je 

nazvaný po českém závodníku Ladislavu Váchovi, který na olympijských hrách v Paříži v roce 

1924, kam se šplh jako jedna z disciplín gymnastického víceboje vrátil, obsadil v tvrdé 

konkurenci třetí místo. Ze všech olympijských her, na kterých byl šplh bez přírazu zařazen, 

měl na olympiádě v Paříži nejkvalitnější obsazení, a to jak v nejvyšším počtu zastoupených 

zemí, tak v počtu závodníků. Šplhalo se tehdy do výšky 8 m a Vácha byl třetí s časem 

7,8 vteřiny.) 
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V kategorii „Žáci – lano 4,5 m“ obsadil 6. místo Antonín Mostecký (s časem 5:38 s); 

v kategorii „Ženy – lano 4,5 m“ (závodu se zúčastnilo osm závodnic) obsadila 5. místo 

Anežka Holanová (s časem 11:32 s), 6. místo Kristýna Orlíková (s časem 15:20 s ) a 7. místo 

Dorotka Macková (s časem 15:68 s). 

 

„Liberecký skokan“  
Letošním předposledním závodem ve skocích na trampolíně byl v neděli 25. listopadu 

„Liberecký skokan“, kterého se v tomto městě zúčastnilo na 300 závodníků v soutěžích 

jednotlivců a v soutěžích synchronních dvojic. I v těchto silně obsazených soutěžích byl ale 

královédvorský Sokol úspěšný a domů si tak „Královédvoráci“ odvezli jednu zlatou, dvě 

stříbrné a tři bronzové medaile. 

V kategorii „L3 dívky 2008 – 2007“ obsadila Kateřina Ježková se svojí sestavou 

3. místo. „V synchronních dvojicích L3“ obsadila dvojice K. Ježková – A. Svobodová rovněž 

3. místo a výborné umístění dosáhli naši závodníci také v sestavách na olympiádu dětí 

a mládeže. Anna Puhlovská obsadila v kategorii dívek 2. místo a v kategorii chlapců obsadil 

1. místo Erik Motal a 3. místo Tobiáš Kulveit. Ve smíšených synchronních dvojicích (ve 

kterých mohou závodit společně i děvčata a chlapci) pak dvojice T. Kulveit – E. Motal 

obsadila 2. místo. 

Zdroj: TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem 

 

Cyklistický oddíl Carla.Kupkolo.cz 

Dvůr Králové nad Labem 
Královédvorský oddíl získal čtyři medaile 
V sobotu 3. listopadu 2018 byl v Polici nad Metují slavnostně zakončen 

„Středeční pohár“. Pro cyklisty v regionu je tento seriál sedmi závodů pro děti i dospělé (které 

se konají každou středu na různých místech, zejména v Jestřebích horách) velkou událostí. 

O to více potěšitelné je tedy to, že jeden ze závodů letošní série se nově uskutečnil i ve Dvoře 

Králové nad Labem. 

Jak již bylo řečeno, závěrečné vyhlášení výsledků celého závodu se letos, také nově, 

uskutečnilo v Polici nad Metují. Pro závodníky byl v odpoledních hodinách připraven 

poslední závod celé série – neklasifikovaná jízda v kostýmech v lese na Zdeřině, která měla 

podobu „Pohádkového lesa“. O zábavu rozhodně nebyla nouze, na startu byla například 

i Sněhurka se sedmdesáti trpaslíky na kolech. Na závěr nechyběl ani slavnostní večer, který se 

konal v Pellyho domě.  

Královédvorský oddíl Carla.Kupkolo získal čtyři medaile. Zlatou medaili v kategorii 

dívek do pěti let si odvezla Marie Munzarová, stříbrné medaile v kategorii Kadeti Jan Lukeš 

a Goliney Maryana v kategorii kadetky/juniorky a bronzovou medaili v kategorii dívky  

8–9 let získala Anežka Holanová. V hodnocení týmů se královédvorský oddíl umístil sice na 

4. místě, dlouho však bojoval o třetí místo s týmem vrchlabským. Není také bez zajímavosti, 

že královédvorský tým byl v letošním „Středečním poháru“ druhým nejpočetnějším 

cyklistickým oddílem – na startu alespoň jednoho ze závodů se postavilo šestnáct 

královédvorských závodníků a královédvorský oddíl se může pochlubit i účastí nejstaršího 
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závodníka letošního seriálu. Byl jím „šedesátník“ Jiří Voňka, který se narodil v roce 1954 

a který letos absolvoval tři závody. 

Zdroj: Cyklistický oddíl Carla.Kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem  

informace ze „Středečního poháru“ 

 

Karate – DO Dvůr Králové nad Labem 

Úspěchy členů oddílu Karate – DO 
Celkem 8 zlatých, 20 stříbrných a 37 bronzových medailí vybojovali 

královédvorští členové oddílu Karate – DO na podzimních soutěžích v Havlíčkově Brodě, 

v Praze, v Trutnově, v Ústí nad Orlicí a ve Vamberku, na kterých změřili své síly nejen se 

závodníky z Čech, ale i ze Slovenska, z Polska, nebo dokonce z Indie.  

Mezi nejúspěšnější závodníky podzimní části sezony patří Martin Palan a Regina 

Plašilová – oba získali tři zlaté, jednu stříbrnou a tři bronzové medaile.  

Vedle medailí si členové Karate – DO vybojovali také nominace na vrchol karatistické 

sezony, kterým je prosincové Mistrovství České republiky v Jindřichově Hradci.  

Zdroj: Karate – DO Dvůr Králové nad Labem 

 

SAFARI PARK DVŮR KRÁLOVÉ 

„Týden duchů“ 
„Týden duchů“ pokračoval i začátkem tohoto měsíce, konkrétně do neděle 

4. listopadu. Vedle akcí, které se konaly i v měsíci říjnu (dlabání dýní, 

výroba strašáků z přírodnin, setkání s „obživlým africkým duchem“, noční 

pozorování netopýrů, večerní komentované prohlídky zahrady s loučemi, dýňová překvapení 

pro zvířata), se v sobotu 3. listopadu uskutečnil od 16:00 hodin „sraz známých i méně 

známých strašidel“, která na návštěvníky čekala na stezce odvahy. 

 

„Jsme všichni Afričané?“ 
V konferenčním sále Hotelu Safari Lodge se ve čtvrtek 29. listopadu 2018 konala od 

18:00 hodin přednáška „Jsme všichni Afričané?“ 

O vzniku a vývoji člověka se lidstvo v posledních několika desetiletích dozvědělo 

více, než by ještě v polovině 20. století připadalo vědcům vůbec možné. Na přednášce 

českého publicisty a popularizátora vědy Vladimíra Sochy se tak posluchači seznámili 

s novými představami o vývoji našeho druhu, s úvahami o tom, zda opravdu pocházíme 

z Afriky, i s tím, co nám o této problematice prozradila molekulární biologie a genetika. 

Vstup zdarma. 
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„Czech Nature Photo 2018“ 
Přehlídka oceněných fotografií prestižní soutěže „Czech Nature Photo 2018“ nabídla 

návštěvníkům královédvorské zoo nejzajímavější snímky různých fotografů, zaměřené na 

zvířata a přírodu. Výstavu, rozdělenou do několika kategorií, si mohli návštěvníci prohlédnout 

v galerii Tengenenge během měsíce listopadu 2018, navštívit ji mohli ale i během měsíce 

prosince a tedy i o vánočních svátcích. 

Zdroj: Safari Park Dvůr Králové 

 

DALŠÍ UDÁLOSTI VE MĚSTĚ A V JEHO OKOLÍ 

Domov sv. Josefa v Žirči 

Otevření revitalizovaného náměstí v areálu 

Domova sv. Josefa 
V pátek 9. listopadu 2018 bylo v Žirči slavnostně otevřeno zrekonstruované 

náměstí v areálu Domova sv. Josefa. Před mnoha lety se zde rozkládal rybník, ale 

protože neplnil svůj účel, byl zasypán a od té doby se zde nacházelo sice pěkné prostranství 

mezi jednotlivými domy a kostelem, povrch prostranství byl ale zcela nevhodný jak pro 

pohyb vozíčkářů, tak pro starší osoby či osoby pohybově hendikepované.  

Nyní bylo náměstí vydlážděno, vznikly zde odpočinkové zóny, které lákají k posezení jak 

obyvatele zdejšího areálu, tak jeho návštěvníky, či účastníky mnoha kulturních a vzdělávacích 

akcí, které jsou v areálu pořádány, a k osvěžení vzduchu a příjemnému pocitu zde bude 

sloužit i kašna a další úpravy. Oficiálního otevření se vedle zaměstnanců Oblastní charity 

v čele s jejím ředitelem Ing. Mgr. Miroslavem Wajsarem zúčastnili i MVDr. Pavel 

Bělobrádek, Ph.D., MPA – předseda KDU-ČSL a poslanec ČR – za naše město Bc. Kateřina 

Pištorová a Ing. Táňa Nováková za Diecézní charitu. 

Zdroj: Domov sv. Josefa v Žirči 

 

„2. Dvorská podzimní burza“ neboli „Bleší trh“ 
Areál dopravního hřiště v Podharti byl v neděli 11. listopadu 2018 místem čilého obchodního 

ruchu. Pro velký zájem prodávajících i kupujících se zde totiž od 9:00 do 13:00 hodin konala 

„2. Dvorská podzimní burza“ neboli „Bleší trh“. 

Zájem byl opravdu velký, o čemž svědčí to, že mezi některými prodejními místy bylo 

obtížné i projít, a bylo se na co i dívat. Vedle oblečení, knih, hraček, obuvi apod. zde byly 

nabízeny i kukačky, odznaky, auto a moto díly včetně dílů na veterány, různá vybavení 

domácnosti, přebytky ze zahrádky, med, ořechy, čaje, kosmetika, gramofonové desky, dětské 

kočárky, kola, tříkolky, militárie – prostě všehochuť. Mnozí z kupujících si zde „našli to, co 

potřebovali“, takže v širokém okolí bylo možné potkávat ty, kteří si zakoupené věci odnášeli 

do svých domovů. Nechyběla ani nabídka sladkostí a jiného občerstvení, takže si příjemné 

nedělní odpoledne mohli vychutnat i ti, kteří se ze zvědavosti přišli do areálu pouze podívat. 

Zdroj: vlastní návštěva akce  
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Omezení parkování u královédvorského nádraží 
Ve středu 14. listopadu 2018 byla na královédvorském nádraží zahájena nakládka dřevní 

hmoty na železniční vagóny. V důsledku toho bylo u nádraží omezeno i parkování, které 

trvalo až do konce roku, tj. do pondělí 31. prosince 2018. 

 

Jednala Rada Královéhradeckého kraje 
Součástí 31. zasedání Rady Královéhradeckého kraje v pondělí 26. listopadu 2018 bylo 

i jednání o výběru zhotovitele studie, zabývající se možností napojení Dvora Králové nad 

Labem na dálnici D11 (PZ Borek, PZ Zboží a ZOO) z MÚK (mimoúrovňové křižovatky) 

Jaroměř – sever. 

Zdroj: Rada Královéhradeckého kraje 

 

POČASÍ V NAŠEM MĚSTĚ 

Počasí v měsíci listopadu 
Minimální teploty se v listopadu pohybovaly od -9,9 °C (ve čtvrtek 29. listopadu 2018) do  

-1,5 °C (v pátek 30. listopadu 2018). 

Maximální teploty dosahovaly v listopadu rozmezí od +7,6 °C (v sobotu 3. listopadu 

2018) do +16,6 °C (v úterý 6. listopadu 2018). 

První sněhový poprašek letošní zimy napadl ve Dvoře Králové nad Labem v úterý 

20. listopadu v odpoledních hodinách. 

Zdroj: meteostanice Gymnázia Dvůr Králové nad Labem 

 

 TEPLOTY V LISTOPADU 
Datum minimální teplota průměrná teplota maximální teplota 

1. 11. 2018  + 2,0 o C   + 8,5 o C   + 14,8 o C  

2. 11. 2018  + 3,6 o C   + 9,8 o C   + 16,3 o C  

3. 11. 2018  + 7,6 o C   + 8,5 o C   + 9,7 o C  

4. 11. 2018  + 5,5 o C   + 10,3 o C   + 16,4 o C  

5. 11. 2018  + 3,3 o C   + 9,4 o C   + 14,3 o C  

6. 11. 2018  + 4,3 o C   + 10,9 o C   + 16,6 o C  

7. 11. 2018  + 3,3 o C   + 9,2 o C   + 14,2 o C  

8. 11. 2018  + 5,3 o C   + 9,1 o C   + 12,4 o C  

9. 11. 2018  + 5,1 o C   + 7,5 o C   + 9,5 o C  

10. 11. 2018  + 7,2 o C   + 7,9 o C   + 8,6 o C  
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TEPLOTY V LISTOPADU 
Datum minimální teplota průměrná teplota maximální teplota 

11. 11. 2018  + 3,0 o C   + 6,8 o C   + 8,6 o C  

12. 11. 2018  + 1,3 o C   + 6,4 o C   + 10,2 o C  

13. 11. 2018  + 6,6 o C   + 8,4 o C   + 10,6 o C  

14. 11. 2018  + 0,2 o C   + 4,8 o C   + 9,5 o C  

15. 11. 2018  + 0,4 o C   + 4,0 o C   + 11,2 o C  

16. 11. 2018  - 0,9 o C   + 2,7 o C   + 7,4 o C  

17. 11. 2018  - 1,7 o C   + 1,7 o C   + 5,9 o C  

18. 11. 2018  - 3,4 o C   + 0,6 o C   + 5,3 o C  

19. 11. 2018  - 1,3 o C   - 0,4 o C   + 1,1 o C  

20. 11. 2018  - 1,5 o C   - 0,9 o C   - 0,2 o C  

21. 11. 2018  - 1,3 o C   - 0,4 o C   + 2,3 o C  

22. 11. 2018  - 0,8 o C   + 0,1 o C   + 2,2 o C  

23. 11. 2018  + 0,4 o C   + 2,3 o C   + 3,5 o C  

24. 11. 2018  + 2,8 o C   + 3,6 o C   + 4,2 o C  

25. 11. 2018  + 0,3 o C   + 3,4 o C   + 6,3 o C  

26. 11. 2018  - 1,1 o C   + 1,9 o C   + 4,2 o C  

27. 11. 2018  - 4,0 o C   - 2,3 o C   - 1,1 o C  

28. 11. 2018  - 7,3 o C   - 2,8 o C   + 2,5 o C  

29. 11. 2018  - 9,9 o C   - 5,3 o C   - 0,2 o C  

30. 11. 2018  - 5,1 o C   - 3,4 o C   - 1,5 o C  

 

ZAJÍMAVOSTI Z DOMOVA 

Před sto lety – 11. listopadu 1918 v 11.00 hodin – skončila první 

světová válka! 
První světová válka zasáhla Evropu, Afriku a Asii, bojovalo se také ve světových 

oceánech. V Evropě se bojovalo hned na několika frontách, přičemž na západní frontě 

probíhaly boje do značné míry v zákopech (tzv. zákopová válka). V letech 1914 až 1918 bylo 

mobilizováno přes šedesát milionů vojáků.  

Za konec světové války se pokládá a ve světě oslavuje 11. listopad 1918, kdy od 

11:00 hodin zavládlo na všech frontách příměří (podepsané téhož dne v 5:05 hodin ráno 

německou generalitou ve štábním vagóně vrchního velitele dohodových vojsk, francouzského 

maršála Ferdinanda Foche v Compiègne). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Afrika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Asie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oce%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kopov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/11._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/1918
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Foch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Compi%C3%A8gne
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Rovněž téhož dne podepsal, pod silným nátlakem, rakouský císař Karel I. prohlášení 

(nikoliv abdikaci), na základě kterého se vzdal všech zásahů do státních záležitostí, opustil 

Schönbrunnský zámek ve Vídni a Rakousko-Uhersko, jehož byla naše země několik století 

součástí, definitivně zaniklo. 

 

První československá ústava 
V letošním roce si připomínáme také sté výročí založení naší republiky a nezbytnou součástí 

každé republiky je i příslušná ústava. 

První československou ústavou se stal zákon číslo 37/1918 Sbírky o prozatímní 

ústavě, přijatý 13. listopadu 1918 Národním výborem československým. Prozatímní ústava 

navazovala na recepční zákon z 28. října. Měla jen 21 paragrafů, rozdělených do čtyř oddílů 

(„O národním shromáždění“: „Národní výbor rozšiřuje se na 256 členů způsobem a dle 

klíče, jak vznikl Národní výbor. Tento sbor nazývá se Národní shromáždění“. „O presidentu 

republiky“: „Hlavou státu je president republiky, kterého volí Národní shromáždění. Úřad 

presidenta trvá až do doby, kdy podle ústavy konečně nová hlava státu bude zvolena. Mešká-li 

prezident mimo hranice státu, anebo je-li místo jeho uprázdněno, vykonává zatím jeho práva 

vláda, která může jednotlivými úkony pověřiti svého předsedu. President republiky nemůže 

býti trestně stíhán“. „Jak se vyhlašují rozsudky“ a „O moci výkonné a nařizovací“). 
Podepsali ji Dr. František Soukup, Jiří Stříbrný, Dr. Vavro Šrobár, Antonín Švehla a Dr. Alois 

Rašín. 

Do listopadu 1989 byla československá ústava změněna celkem osmkrát a do zániku 

federace dvanáctkrát. Při rozdělení Československa v roce 1992 vznikly dvě samostatné 

ústavy, ústava České a Slovenské republiky.  

V následujících letech pak i Českou ústavu měnila řada novelizací. 

 

Výstava ke stému výročí založení Poštovního muzea 
Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 byla vernisáží v 17:00 hodin zahájena v Poštovním muzeu 

v Praze výstava „100 let 534 autorů“. Výstava návštěvníkům představuje výtvarné návrhy 

poštovních známek různých autorů za období existence naší republiky, tedy za období let 

1918–2018. 

Poštovní muzeum bylo prvním muzeem, které bylo v naší zemi po vzniku republiky 

otevřeno. První poštovní známky byly vydány podle návrhů Alfonse Muchy, který své návrhy 

vytvořil, na základě požadavku, v rekordním čase – během dvaceti čtyř hodin. Jednalo se 

o výplatní známky „Hradčany“ a o novinovou známku „Sokol v letu“. I jeho návrhy jsou 

součástí výstavy. Známá je také edice výplatních známek „Osvobozená republika“ s obrazem 

„Ženy trhající okovy“, autora V. H. Brunnera, které bylo vydáno 41 milionů kusů. Za sto let 

existence naší republiky byly vydány známky 534 autorů (výtvarníků). Výstava potrvá až do 

20. března 2019. 

Zdroj: Poštovní muzeum Praha 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_I.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6nbrunn
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADde%C5%88
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FOTOGALERIE UDÁLOSTÍ A AKCÍ 

Listopad 2018 

Rekonstrukce budovy ZŠ Schulzovy sady 
Postavena byla již schodišťová věž (viz foto dole vpravo) pro bezbariérový přístup a stavbaři 

dále pracovali na střeše a v podkroví budovy. Rekonstrukce budovy „A“ ZŠ Schulzovy sady je 

nejnákladnějším stavebním projektem, který naše město v roce 2018 realizovalo. 
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Pietní akt ke „Dni válečných veteránů“ 
Pietního aktu ke „Dni válečných veteránů“ se v neděli 11. listopadu zúčastnilo na 

královédvorském hřbitově i vedení našeho města, které zde položilo květiny.  

 

„2. Dvorská podzimní burza“ neboli „Bleší trh“ 
Areál dopravního hřiště v Podharti byl v neděli 11. listopadu 2018 místem čilého obchodního 

ruchu. Pro velký zájem prodávajících i kupujících se zde totiž od 9:00 do 13:00 hodin konala 

„2. Dvorská podzimní burza“ neboli „Bleší trh“. 

 

Nové štítky na hůl s motivem města Dvůr Králové nad Labem  

a přehrady Les Království 
Nové štítky na hůl se zajímavým motivem kašny na náměstí 

T. G. Masaryka, ve které se odráží obraz Staré radnice, 

budovy České spořitelny a Mariánského sousoší, nebo 

s motivem přehrady Les Království, si sběratelé i běžní 

zájemci mohou zakoupit v Městském informačním centru 

Dvůr Králové nad Labem. V letní sezoně 2019 by pak štítky 

měly obohatit také nabídku turistických suvenýrů 

v informačním centru na přehradě. 

Foto: Městské informační centrum Dvůr Králové nad Labem  

https://www.dvurkralove.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=1164898&x=1886&y=1830&hash=83f110deff18fe75b9fa185bdd4c7775&ratio=1
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Opravy a úpravy ve městě 
Novou fasádu „získal“ další z domů na Benešově nábřeží. Tato páteřní komunikace, kterou 

během roku projede každoročně několik set tisíc návštěvníků Safari Parku, tak postupně 

získává důstojnou úpravu. 

Oprav a úprav se dočkaly i fasády domů v ulici Eduarda Zbroje a v ulici Štefánikova 

č. p. 2958. 
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Opravy městských komunikací  
Od pondělí 19. do středy 21. listopadu 2018 byla (z důvodu nezbytných oprav komunikací, 

které byly během výstavby okružní křižovatky u oční školy používány jako objízdné trasy) 

uzavřena křižovatka – sjezd z mostu Jana Palacha na Benešovo nábřeží. 

 

 

A také křižovatka za kostelem sv. Jana Křtitele na náměstí Republiky (snímek vpravo) i část 

Fügnerovy ulice (snímek vlevo). 
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Akce Domu dětí a mládeže Jednička 

„Uspávání strašidel“ 
Oblíbené akce se na dopravním hřišti v Podharti zúčastnil rekordní počet dětí z našeho města 

i z okolí a na osmnácti stanovištích ji zajišťovalo třiceti různých strašidel a monster. 

 

„Animánie“ 
Filmy malých královédvorských filmařů byly poslány do soutěže amatérských filmů filmového 

festivalu „Animánie“ v Plzni, kterého se od pátku 16. do neděle 18. listopadu 2018 tito tvůrci 

také zúčastnili. Během návštěvy zhlédli i filmy ostatních dětských autorů, ze kterých mohli 

získat inspiraci pro svoji další tvorbu. 
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Adventní dílny pro školy a školky 
V úterý 27. a ve středu 28. listopadu 2018 se v DDM Jednička uskutečnily tradiční adventní 

dílny pro děti ze základních a mateřských škol. Domů si pak děti odnášely adventní svícen, 

papírový vánoční věneček, dekoraci soba, stáčenou svíčku ze včelího vosku, stromek ze dřeva 

a z papíru, nazdobený perníček a ti šikovnější i stromeček z korálků. 

 

 

„Čertovská noc“ 
Součástí „čertovské přespávačky“ bylo z pátka 30. listopadu na sobotu 1. prosince 2018 

vyrábění vánoční dekorace, čertovská stezka, nebo nadílka, kterou dětem předal Mikuláš  

s andělem, nechyběla ani ohňová show. 

 

Foto: 10x archiv DDM Jednička 

 

Na titulní straně kroniky událostí v měsíci listopadu 2018: Zastupitelé našeho města, 

zvolení v komunálních volbách ve dnech 5. a 6. října 2018. 

 

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

  

  


