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Nové linky MHD • Od 2. února vyjedou do ulic nové trolejbusové linky 4 a 21, které zlepší spojení Plachty a Moravského Předměstí s centrem města. Změny nastanou
i u linek 1, 2 a 15. U linek 1 a 2, které z velké části obsluhují stejné území, dojde v pracovních dnech ke změně
jízdního řádu. Patnáctka, kterou ve směru do Plotišť trápí
zpoždění pojede po upravené trase. Více na str. 2

KRÁTCE Z HRADCE
Za dobré vysvědčení
do aquacentra zdarma
Aquacentrum městských lázní
opět odmění školáky do deseti let,
kteří na pololetním vysvědčení nebudou mít horší známku než trojku.
„Pokud toto vysvědčení od čtvrtka
31. ledna do neděle 3. února přinesete ukázat na pokladnu aquacentra a nebudou na něm žádné čtyřky
nebo pětky, dostanete vstup zdarma
klidně na celý den. Nutný je pouze
placený doprovod dospělé osoby,“
uvedla Jaroslava Bernhardová, ředitelka Správy nemovitostí Hradec
Králové, která krytý plavecký areál
na Eliščině nábřeží provozuje.

Obchodní dům bude
fungovat do 17. února

Sledujte Hradec Králové na sociálních sítích!
Informace o dění ve městě, pozvánky na kulturní a sportovní akce, fotky a videa

Dopravu má dirigovat inteligentní systém
Hradec Králové pokračuje v přípravě modernizace řízení automobilové dopravy, která by měla
přispět ke zvýšení její plynulosti
a bezpečnosti. Zadávací dokumentaci a režim veřejné zakázky
na výběr dodavatele a provozovatele inteligentního dopravního
systému (IDS) schválili hradečtí
zastupitelé.
Na projekt za 305 milionů korun
chce město využít evropskou dotaci,
která by mohla činit až 247 milionů
korun.

„Do letních prázdnin bychom mohli znát vítěznou firmu, která systém
dodá a nainstaluje. Realizace se pak
předpokládá v letech 2020 až 2022,
v provozu by měl být systém od roku
2023,“ říká Jiří Bláha, náměstek primátora pro oblast investic a rozvoje
města. Celková hodnota zakázky by
měla být zhruba 419 milionů korun.
Součástí zadávací dokumentace je
zároveň i provozování systému po
dobu šesti let, přičemž roční náklady na provoz IDS se odhadují na 19
milionů korun.

Součástí systému budou nové
semafory, datové sítě, senzory či
moderní technologie pro řízení dopravy v reálném čase. Navíc umožní
preferovat linky městské hromadné dopravy nebo bezpečný průjezd
složek integrovaného záchranného
systému.
V Hradci bude IDS složen ze šesti
základních modulů, z nichž čtyři tvoří páteřní prvky celého systému, dva
jsou jakousi nadstavbou a nemusejí
být v provozu nebo se mohou doplnit o jiné další. Všechny funkce byly

Muzeum rekonstrukce neuspala

Obchodní dům Tesco v centru
města projde v příštích měsících rekonstrukcí. Obchodní dům se supermarketem v přízemí bude fungovat
do 17. února a pak se uzavře, řekl
mluvčí společnosti Tesco Václav
Koukolíček. Nový majitel objektu
by podle něj měl zahájit rekonstrukci 1. března. „Dojde i ke kompletní
přestavbě našeho obchodu s potravinami, který si zde jako jediný ponecháme. Plánované otevření tohoto nového obchodu je stanovené na
prosinec 2019. Půjde o nový formát
obchodu s důrazem na čerstvé potraviny, které by měly tvořit více než
polovinu sortimentu,“ řekl Koukolíček. Zatímco v přízemí Tesco zůstane v nájmu, první patro opustí.

průběžně konzultovány s Policií ČR,
odborem dopravy magistrátu, městskou policií či technickými službami.
Odborným garantem a členy týmu
zpracovatelů studie proveditelnosti
byli specialisté z Dopravní fakulty
pražského ČVUT.
Hlavní částí IDS bude kompletní
výměna zastaralé světelné dopravní signalizace na území města, tedy
semaforů. Investice se bude týkat
i samotných sloupů, na kterých jsou
semafory umístěné a v některých
případech jsou za hranicí své životnosti. Na vybraných místech dojde
i k jejich částečnému posunu v křižovatce. Semafory a sledovaná místa budou prostřednictvím vysokokapacitní přenosové sítě propojena
s dispečinkem a centrálním prvkem
systému, který bude zpracovávat
veškerá data v reálném čase. Ta
pak poslouží k operativnímu řešení
vzniklých situací.
Dalším modulem je vazba systému na MHD, jejímž úkolem je zajistit co nejplynulejší průjezd vozidel
po trase tak, aby nedocházelo ke
zpožďování. IDS bude zároveň na
vybraných místech připraven na
možnost kontroly dodržování rychlosti nebo jízdy na červenou. Výběr
lokalit a úseků odpovídá požadavkům komisí místních samospráv
a byl konzultován s městskou i státní policií.
(pv)

MĚSTO HLEDÁ

Na Kavčím plácku bude
Centrum duševního zdraví
Lepší pomoc lidem s duševním
onemocněním zajistí Centrum duševního zdraví, které se v dubnu
otevře na Kavčím plácku. Nyní zde
probíhají stavební úpravy budoucího
centra, na jehož vybavení přispělo
i město. Má poskytovat zdravotní
a sociální péči v přirozeném prostředí člověka, například doma.(red, čtk)

Statutární město Hradec Králové
vypisuje výběrová řízení na místa:

Přestože Kotěrova budova Muzea východních Čech na Eliščině nábřeží prochází kompletní rekonstrukcí a otevřena
má být až na podzim, muzeum nespí. V Galerii moderního umění na Velkém náměstí například do neděle 27. ledna
pořádá výstavu věnovanou školství v minulém století – Čest práci, paní učitelko. Současně se chystá rekonstrukce
a přístavba druhé muzejní budovy v Gayerových kasárnách, která by mohla začít v létě.
Foto: Martin Černý

Lávka přes Labe by se mohla začít stavět už v létě
Stavba nové lávky přes řeku
Labe u Aldisu by mohla začít ještě do letních prázdnin. Projekt má
platné stavební povolení a zastupitelé schválili podmínky výběru stavební firmy, která bude mít
osm měsíců na dokončení tohoto
propojení Eliščina a Smetanova
nábřeží. Lávka by tak mohla chodcům a cyklistům sloužit na jaře
příštího roku.
Předpokládané náklady na její
stavbu jsou 46 milionů korun bez
DPH. Město chce na tuto investici
využít dotaci z operačních programů
ITI hradecko-pardubické aglomerace
ve výši až 80 procent uznatelných
nákladů. Veškerá povolení nutná ke
stavbě už město má.
Podobu lávky pro pěší i cyklisty ur-

čila otevřená architektonická soutěž.
Lávka umožní rychlejší a bezpečnější spojení přes řeku, nabídne nové
trasy městem a vznikne nová cesta
z centra do Šimkových sadů.
(pv)

Tříkrálová sbírka byla
letos rekordní

V těchto místech by měla řeku Labe překlenout lávka, která propojí Škroupovu ulici v centru města s lokalitou Aldis.
Foto: Martin Černý

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky
Oblastní charity Hradec Králové dosáhl rekordní částky 1 632 029 korun.
Přímo v krajském městě lidé přispívali
na dobrou věc prostřednictvím 142
kasiček. Výtěžek pro Hradecko půjde
na pomoc rodinám pečujícím doma
o dítě s postižením, domácí hospicovou péči a odborné sociální poradenství. Část je určena i na humanitární
pomoc a další projekty.
(och)

REFERENT/KA –
INVESTIČNÍ TECHNIK
investiční odbor
Informace:
Valentýn Avramov,
tel. 495 707 680.
Přihlášky lze podávat do 28. 1.

REFERENT/KA –
STAVEBNÍ TECHNIK
odbor stavební
Informace:
Michal Jandík, tel. č.: 495 707 850
Přihlášky lze podávat do 4. 2.
Co vám můžeme nabídnout: zajímavou a různorodou práci • stabilní
zázemí velké organizace • pracovní
poměr na dobu neurčitou • pružnou
pracovní dobu • čtyři dny placeného zdravotního volna • pět týdnů
dovolené • možnost stravování/
stravenky, volitelné čerpání benefitů z osobního účtu zaměstnance •
příjemné pracovní prostředí • u vybraných pozic i možnost zvýhodněného bydlení.
Více informací na
www.hradeckralove.org – Kariéra.
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Od února pojedou dvě nové linky MHD Zubní technici jsou v lepším

Od 2. února vyjedou do ulic nové
trolejbusové linky 4 a 21, které výrazně zlepší spojení Plachty a Moravského Předměstí s centrem
města. Od stejného data dojde i ke
změnám u linek 1, 2 a 15. U linek
1 a 2, které z velké části obsluhují
stejné území, dojde v pracovních
dnech ke změně jízdního řádu. Patnáctka, kterou ve směru do Plotišť
trápí zpoždění způsobená přetíženou Gočárovou třídou a křižovatkou Koruna, pojede po upravené
trase, jež se tomuto místu vyhne.
„Provoz městské hromadné dopravy v krajském městě od druhého
únorového dne poznamená zahájení
provozu linek 4 a 21. Zatímco čtyřka
posílí dopravu do lokality Pod Strání,
jednadvacítka bude zajíždět na Plachtu, tedy do oblasti, kde v posledních letech vyrostly desítky bytových
domů a městská doprava sem zatím
nezajížděla,“ říká předseda představenstva dopravního podniku Zdeněk
Abraham a dodává, že dopravní obslužnost těchto lokalit konzultovali
s příslušnými komisemi místní samosprávy. Trasa linky č. 4 povede od

terminálu na konečnou Pod Strání
přes zastávky Hlavní nádraží, OD
Tesco a Atrium, Centrál, Muzeum,
Magistrát města, Komenského, Zimní stadion, Hotel Garni, Moravské
Předměstí I (jen ve směru na terminál), Futurum, Na Brně a Palachova.
Linka 21 vyrazí z nové zastávky Plachta – U Parku a přes zastávky Na
Brně, Futurum, Moravské Předměstí I,
Hotel Garni, Zimní stadion, Komenského, Magistrát města Adalbertinum, Zimní stadion, Hotel Garni, Futurum a Na Brně se dostane zpět do
výchozí stanice. Vzhledem k tomu,
že linky 1 a 2 pendlující mezi centrem města a Novým Hradcem jezdí
částečně po stejné trase jako čtyřka,
dojde u nich v pracovních dnech
k převedení části spojů na linku 4.
„Na Nový Hradec jsme dosud vypravovali přes 150 spojů denně. I když
některé bude částečně přebírat linka
číslo čtyři, zůstane cestujícím z této
lokality obslužnost MHD stále velmi
dobrá,“ dodává Zdeněk Abraham.
U linky číslo 15 začne 2. února
platit změna části trasy. „Díky této
změně se při jízdě směrem do Plotišť

linka vyhne dopravně přetížené křižovatce Koruna a s tím souvisejícím
kolonám v přilehlé části Gočárovy třídy,“ vysvětluje Zdeněk Abraham. Po
své stávající trase pojede až na Ulrichovo náměstí, odkud se k hlavnímu
nádraží nově dostane ulicemi Střelecká, Dukelská a S. K. Neumanna.
Nebude tedy zastavovat v zastávce
Gočárova třída, naopak cestující
budou moci nastupovat i vystupovat
v zastávkách Střelnice a OD Tesco
a Atrium.
(red)

Do knihovny přijede
František Kinský
Zajímavé
setkání
nabídne
knihovna města 29. ledna od 17
hodin, kdy bude hostit Františka Kinského – správce rodového
zámku v Kostelci nad Orlicí, starostu a člena zastupitelstva tamtéž.
František Kinský pracoval řadu let
v oboru reklamy a známý je i jako
moderátor seriálu o osudech české
šlechty Modrá krev.
(km)

Moderní vybavení učeben pro teoretickou a praktickou výuku všech oborů
a nové pracoviště zubních techniků mohou využívat studenti zdravotnické
školy. Kraj zde dokončil dva projekty za více než 27 milionů korun, které vedly
ke zkvalitnění zázemí a zlepšení podmínek pro uplatnění studentů na trhu
práce.
Foto: Královéhradecký kraj

Díky nové stezce děti poznávají dřeviny i živočichy
Nově zřízenou naučnou stezku
dřevin a lesních živočichů už mohou využívat děti z Mateřské školy Holubova. Stezka je už čtvrtým
projektem této malšovické mateřinky, který děti vede k poznávání
a ochraně přírody.
Kromě výukových tabulí, stěn
vyplněných přírodním materiálem
a ostrůvků zeleně naučná stezka
zahrnuje místo s jemným pískem,
do něhož mohou pedagogové otisknout stopu některého lesního zvířete a děti poté budou určovat, jakému
tvorovi stopa patří. Na výukových
tabulích zase rozpoznávají stromy
podle listů, jehličí, květů i plodů, podobu stop jednotlivých zvířat nebo
to, jakým živočichům slouží strom
jako obydlí. Na dalším stanovišti
zjišťují tvrdost jednotlivých druhů
dřeva podle zvuku při úderu. Různé druhy stromů zde budou moci
kluci a děvčátka poznávat nejen na

Navrhujte osobnosti
na výroční ceny
Město Hradec Králové tradičně udělí výroční ceny osobnostem žijícím a působícím
v krajském městě. Návrhy na
udělení výroční ceny mohou
občané i právnické osoby se
sídlem v Hradci Králové podávat do 31. ledna.
Osobnosti, které v roce 2018
významným počinem na poli kulturním či sportovním přispěly
k obohacení života města nebo
jeho reprezentaci v ČR i v zahraničí, navrhujte na kulturní cenu
Hradecká múza a Hradeckou
sportovní cenu. Cenou Primus
inter pares mohou být oceněny
výjimečné, dlouhodobé výsledky
v oblasti kultury, vědy, výchovy,
sportu a Cenou dr. Františka Ulricha je oceňováno celoživotní dílo
v jakémkoliv oboru lidské činnosti, které má významný přínos pro
město Hradec Králové a přispělo
k jeho mimořádné propagaci nejen v České republice, ale i v zahraničí.
Událost roku je ocenění za výjimečný čin, investici, projekt, stavbu, událost či akci přínosnou pro
město a kvalitu života jeho obyvatel v roce 2018.
Návrhy lze podávat do 31. ledna. Formulář a další podrobné
informace zájemci najdou na https://www.hradeckralove.org/vyrocni-ceny-mesta-hradec-kralove/
ds-1824.
(mí)

Poznat různá zvířata a dřeviny mohou děti z mateřinky v Holubově ulici jednoduše z panelů nové stezky.
Foto: Martin Černý

Centrifuga urychlí úpravu krve
Nový přístroj na zpracování darované krve získalo transfuzní oddělení fakultní nemocnice díky daru ve
výši 600 tisíc korun. Přístroj urychlí
úpravu odebrané krve na jednotlivé
transfuzní přípravky.
Velkokapacitní centrifuga za více
než jeden milion korun nahradila
původní přístroj, který už dosloužil.
„Nová centrifuga umožní vložení

šestnácti vaků odebrané krve, což
je o čtyři více, než byla kapacita
předchozího přístroje,“ uvedl primář
transfuzního oddělení Vít Řeháček.
Plná krev se v centrifuze odstředivou silou rozdělí během půl hodiny
na jednotlivé složky, tedy červené
krvinky, plazmu a krevní destičky,
které se poté používají pro léčbu pacientů nemocnice.
(so)

obrázcích, ale hlavně prakticky na
živých zakrslých stromech v závěsných truhlících, které se zde objeví
hned na jaře. „Zřízení naučné stezky přišlo na bezmála 234 tisíc korun,
přičemž finančně nejnáročnější byly
výukové tabule za zhruba 100 tisíc
korun. Projekt byl spolufinancován
magistrátem města,“ uvedl vedoucí
učitel MŠ Holubova Martin Jílek.
Naučná stezka dřevin a lesních
živočichů je už čtvrtým počinem
školky v oblasti poznávání a ochrany přírody. Prvním byla zahrada s bylinami, ovocnými stromy
a možností pěstování zeleniny,
druhým výuková stěna zaměřená
na lesní živočichy a třetím výukové
centrum hydrometeorologie. Další
budou následovat, nejdříve však
ve druhé mateřské škole spadající pod ZŠ Úprkova, tedy ve školce
Montessori ve Štefcově ulici. Tady
by měla v letošním roce vzniknout ekologická výuková zahrada,
kde děti budou pěstovat zeleninu
a ovoce, za odměnu budou moci
poté ochutnat třeba angrešt nebo
černé jeřabiny. Součástí zahrady
bude také část s květinami zaměřená na rozvoj estetiky a vnímání.
„Projekt jsme podali opět na odbor životního prostředí magistrátu
města, a pokud bude podpořen,
v březnu by se zahrada mohla začít budovat. S jejím otevřením se
počítá v září,“ přiblížil další plány
Martin Jílek.
(čer)

HRADECKÝ
PITAVAL
15. 1. Z podvodu policie obvinila
36letého muže, který si od jedné
ženy vloni na jaře půjčil 100 tisíc
korun a do současné doby je nevrátil. Peníze si půjčil pod smyšlenou legendou na zřízení slavobrány k cyklistickým závodům a slíbil
je vrátit do tří dnů. K navrácení
částky se však neměl, až ženě po
sedmi měsících došla trpělivost
a podala na něho trestní oznámení. Policisté zjistili, že obviněný
v době půjčky dlužil už více než
dva miliony korun. Muž peníze užil
pro vlastní potřebu.

•

16. 1. Obíral postižené a seniory
o peníze, ale teď spadla klec. Za
podvod a krádež mu hrozí dvouletý pobyt v místnosti se zamřížovanými okny. Jeho finta byla jednoduchá. Jako řidič auta zastavil
u vyhlédnutého člověka a zeptal se
ho na cestu, poté mu podle policie
nabídl odvoz a během cesty nabízel k prodeji různé předražené věci
nebo rovnou kradl peníze. Jeden
senior tak přišel dokonce o celý
důchod. Po delikventovi policie pátrala od listopadu a teprve v polovině ledna si auta odpovídajícímu
popisu všimli ve Štefánikově ulici.
Při zadržení měl v autě dalšího
vyhlédnutého seniora, který se nechal odvézt do nemocnice.
(re)

Akademie učí i první pomoc

KOMENTÁŘ ZASTUPITELE

Osmičky, nebo devítky?
V loňském roce jsme si intenzivně připomínali různá osmičková výročí
významná pro naši zemi. Nebylo by však fér opomenout naše význačné
devítky, které svou významností mnohdy nijak nezaostávají za svými o rok
mladšími kolegyněmi. Stačí připomenout rok 1939, kdy byl vyhlášen protektorát či uzavřeny české vysoké školy; rok 1989 otevřel dveře polistopadové svobodě a o 10 let později v roce 1999 se naše cesta směrem
k západním strukturám stvrdila vstupem do NATO.
V rámci výročních devítek nelze opomenout rok 1969 a jeho lednové
události spojené se zažehnutím „Pochodně č. 1“ Janem Palachem v protestu proti šířící se nesvobodě. Jsem potěšena, že si v pátek 25. ledna,
zejména díky studentům Univerzity Hradec Králové a Lékařské fakulty UK,
můžeme i v našem městě připomenout smuteční pochod za Jana Palacha.
Začátek této veřejné akce je v 15:30 na Velkém náměstí u budovy historické radnice.
Abych nekončila devítkový příspěvek tak smutně, připomenu, že roku
1969 poprvé vyšel oblíbený Čtyřlístek. Přeji tedy jménem svým i celého
HDK všem Hradečákům šťastný rok 2019.
Pavlína Sprimgerová, zastupitelka za Hradecký demokratický klub
16. ledna 2019

Na poskytování první pomoci se zaměřila čtvrtá přednáška z cyklu Akademie
seniorů, kterou pro zájemce z řad hradeckých důchodců zajišťuje městská
policie. Během dvouhodinové přednášky vedené Ivo Novákem ze zdravotnické záchranné služby se účastníci naučili, jak rozeznat a zareagovat při
život ohrožujících situacích i jak provádět resuscitaci. Seznámili se s pravidly
volání na tísňovou linku a s postupy při poskytování první pomoci. Se zájmem se setkala figurína pro trénink resuscitace a cvičný automatický externí
defibrilátor, kde si zájemci mohli poskytování první pomoci při zástavě srdce
vyzkoušet.
Foto: Městská policie HK

STRANA 3

Hlaste se do kurzů
Internet pro seniory
Město Hradec Králové ve spolupráci se čtyřmi základními školami
bude od 4. března opět pořádat
bezplatné kurzy Internet pro seniory, a to pro začátečníky i pro pokročilé. Je zde zařazena i výuka
práce s chytrým telefonem.
Město opět zařazuje kurzy úpravy digitální fotografie, které proběhnou v ZŠ Bezručova a Sever.
V ZŠ Bezručova se bude také konat kurz digitalizace vzpomínek,
kde si senioři za pomoci žáků budou moci digitalizovat stará média
– fotografie, negativy, diapozitivy,
ale i Hi8, mini DV a VHS.
Termíny výuky budou zájemcům zaslány do konce února. Výuka probíhá v deseti lekcích, které
se konají jedenkrát týdně, obvykle
mezi 14. až 17. hodinou v délce
60 minut. Kurzy se budou konat
v základních školách Mandysova
a Jiráskovo náměstí (začátečníci/
pokročilí), Sever (začátečníci/pokročilí a úprava digitální fotografie) a Bezručova (začátečníci/pokročilí, úprava digitální fotografie
a digitalizace vzpomínek).
Pokud se řadíte mezi seniory
a máte zájem o účast v některém
z kurzů, přihlaste se do 15. února
na telefonním čísle 495 707 980,
kde je zřízen záznamník, na který
nadiktujete jméno a příjmení, rok
narození, úplnou adresu, telefon,
upřednostňovanou školu a typ
kurzu.
(oš)

Staré topoly ustoupí mladým

Letecké služby Hradec Králové
nabízejí uplatnění na pozicích:

Dispečer/ka stanoviště
AFIS na letišti
Požadavky: středoškolské vzdělání, znalost angličtiny minimálně
na úrovni ICAO4, průkaz dispečera AFIS a všeobecný průkaz
radiotelefonisty letecké pohyblivé
služby. Zkušenosti z letového provozu výhodou.
Nabízíme: zázemí stabilní společnosti, dobré finanční ohodnocení,
pět týdnů dovolené, příspěvek na
stravování a podporu vzdělávání
a odborného rozvoje.
Strukturovaný životopis
zasílejte na e-mail:
kariera@lshk.cz.

Statutární město
Hradec Králové

vyhlašuje veřejnou soutěž na

KRONIKÁŘE /
KRONIKÁŘKU

Technické služby se v období vegetačního klidu pustily do obnovy stromořadí topolů v Hradecké ulici u speciálních
škol. Staré a proschlé topoly na podzim nahradí mladé stromy. Důvodem zásahu je vysoký věk a s ním související
špatný zdravotní stav 33 stromů, které už byly pro okolí nebezpečné. Kořeny těchto topolů navíc značně narušily povrch okolní cyklostezky a chodníku, jejichž oprava se plánuje na letošní rok. Při zemních pracích spojených s opravou
komunikací by navíc došlo k poškození kořenového systému stromů a zvýšení rizika jejich vývratu. Technické služby
zde na podzim po opravě cyklostezky a chodníku vysadí sedm topolů černých, stromořadí však poroste v jedné řadě
dál od komunikací, takže by kořeny jejich povrch neměly tolik narušovat.
Foto: Martin Černý

Komise rady a výbory zastupitelstva již mají členy

Poradní orgány rady a zastupitelstva města jsou již personálně
obsazené a mohou začít pracovat pro nové zastupitele v tomto
funkčním období.
Na svém posledním zasedání
městská rada schválila členy komisí
v jednotlivých oblastech kompetencí města, a zastupitelstvo potvrdilo
i obsazení třech výborů, které budou
zásadní záměry města projednávat
z odborného pohledu a zastupitelům
tak poskytovat důležité podklady pro
jejich rozhodování.
Zastupitelstvo má zřízeny výbory
kontrolní a finanční, což je zákonem
stanovená povinnost, navíc bude
zasedat i výbor pro územní plánová-
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ní, rozvoj a investice města. Stejně
tomu bylo i v minulém období. Předsedou finančního výboru se stal Jiří
Gelbič z klubu ANO 2011, kontrolní
výbor bude řídit Pavel Bulíček (Česká pirátská strana) a výbor pro územní plánování Oldřich Vlasák (ODS).
Výbory mají třináct členů a tvoří je
odborníci nebo zastupitelé, kteří se
věnují dané problematice.
„Chtěl bych velmi poděkovat všem
členům komisí a výborů, kteří pro
město pracovali v uplynulém volebním období. Nově zvoleným zástupcům pak v této odpovědné funkci
přeji, aby jejich komise a výbory byly
aktivní a jejich působnost potvrdila
důležitost těchto složek pro chod na-

šeho města,“ uvedl primátor Alexandr Hrabálek.
Jedenácti až třináctičlenné komise rady města jsou jejími poradními
a iniciativními orgány. Plní úkoly radou uložené a předkládají jí návrhy
a náměty z oblasti své působnosti.
Rada města má k dispozici devět
komisí:
• komise sportovní – předseda Michal Moravec
• komise kulturní – předseda Pavel
Marek
• komise pro rozvoj cestovního ruchu – předseda Miroslav Půža
• komise sociální, zdravotní a rodinné politiky – předsedkyně Andrea
Turková

• komise pro výchovu a vzdělávání –
předseda Ivo Králíček
• komise pro informatiku – předseda
Ondřej Vrabec
• komise pro životní prostředí –
předseda Adam Záruba
• komise pro dopravu a podporu cyklistiky – předseda Zbyněk Sperat
• komise pro Program regenerace městské památkové rezervace a městské památkové zóny
a městské památky – předseda
Jan Groh.
Kompletní složení lze nalézt na
www.hradeckralove.org/komise/ms25034/p1=25034, obsazení výborů
na www.hradeckralove.org/vybory/
ms-16947/p1=16947.
(red)

Předmětem výběrového řízení je
komplexní textové zpracování kroniky Hradce Králové za roky 2019
a 2020 (zahájení výkonu městského kronikáře od 10. 3. 2019)
Podrobné informace a náležitosti k výběrovému řízení najdete na
www.hradeckralove.org.
Doplňující
informace:
Aleš
Mokren, tel. 495 707 290, e-mail:
ales.mokren@mmhk.cz.
Uzávěrka přihlášek: 5. února.

V sobotu na derby,
přijedou Pardubice

Sedmé domácí
vítězství hokejistů
Mountfieldu v řadě,
kdy porazili Vítkovice 3:1, je nejlepší
pozvánkou na další extraligový mač
na stadionu u Orlice. Ten uvidí zaplněné ochozy v sobotu 26. ledna od
17 hodin a bude to pikantní duel. Na
hradecký led přijedou Pardubice. Ty
jsou sice v extraligové tabulce se ziskem pouhých 28 bodů poslední, ale
jak je známo, derby nemá favorita...
Hradečtí jsou však na svém ledě mimořádně úspěšní, naposledy doma
prohráli 30. listopadu!
(čer)

UDĚLEJTE SI ČAS
Čtyřdílný kurz pro páry
Objevte tajemství šťastných vztahů! Mozaika vás zve na čtyřdílný
kurz Spojenci, kde účastníci s lektorem Jakubem Limrem proberou
například témata Spolu šťastně až
do smrti?, Mapy lásky, Tisíc maličkostí a Sex začíná v kuchyni. Kurz
se uskuteční od 5. února každé únorové úterý od 19 hodin v Mozaika
Café. Kapacita je omezena na deset
párů, přihlášky do 27. ledna. Více
a přihláška na www.mozaika.hk/spojenci.

Pastelky v tělocvičně
Příběh pastelek, tak se jmenuje
pohádkové představení, které v neděli 27. ledna od 16 hodin pořádá
křesťanské rodinné centrum Sedmikráska. Představení v podání Dany
Pechánkové, které se uskuteční
v tělocvičně ZŠ a MŠ Jana Pavla II.
v Zieglerově ulici na starém městě,
je vhodné pro malé i mladší školní
děti. Vstupné 30 korun, přezůvky
s sebou.

Toulky Českokrumlovskem
Studijní a vědecká knihovna
v Hradecké ulici zve 30. ledna od
18 hodin na besedu Libora Drahoňovského s promítáním fotografií
nazvanou Toulky Českokrumlovskem. Návštěvníkům přiblíží jedinečnou oblast mezi Českým Krumlovem a přehradou Lipno a dozvědí se mnohé zajímavosti z historie

a současnosti regionu. Vstupné je
60 a 30 korun.

Poznejte místní výtvarnice
a jejich obrazy
Máte rádi výtvarné umění a chcete
sobě i druhým udělat radost? Přijďte 5. února od 18 hodin do ClubCafé Pessoa v ulici Československé
armády naproti Adalbertinu na slavnostní zahájení benefiční výstavy
malovaných obrazů dosud neobjevených místních umělkyň. Dozvíte
se, co je vedlo k umělecké tvorbě,
a budete si moci vystavená díla zakoupit, a nejen tak zkrášlit interiér
svého domova, ale i přispět na dobrou věc. Výstava bude otevřená ve
všední dny mezi 16. – 18. hodinou
a potrvá do konce března.

rý 29. ledna po 11. hodině profesor
Jiří Petera, přednosta kliniky Onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice Hradec Králové, který pohovoří

o léčbě onkologických onemocnění.
V pátek 1. února budou pátečními
hosty od 10 hodin v přenosu z rozhlasové kavárny District V v Havlíč-

Šedesátiny s příchutí historie

Sluníčko opět funguje
Od ledna opět zahájil svoji činnost v ZŠ a MŠ Jiráskovo náměstí
klub předškoláka Sluníčko. Setkání
s dětmi probíhají vždy ve středu od
15.30 hodin a jejich cílem je rozvíjení
všech schopností dítěte a příprava
na vstup do první třídy.

Kreslený humor a exlibris
Galerie Na Mostě a Farmaceutická fakulta UK zvou na výstavu Jiřího Hiršla nazvanou Kreslený humor
a exlibris. Vernisáž výstavy se uskuteční 4. února od 16 hodin, výstava
potrvá do 1. března.

Do kina na Narušitele

Na vlnách Českého rozhlasu
Hradec Králové
V pondělí 28. ledna budou v 8.35
hodin hosty ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové Oldřich Tamáš a Jaroslav Bitarovec. Oddíl bojového umění Aikido Hradec Králové
slaví 25 let své činnosti.
Hostem radioporadny bude v úte-

kově ulici Ester Geislerová a Josefina Bakošová. Tématem budou
rozchodové SMSky, které ovládly
internet. Od mikrofonu se na posluchače těší Lada Klokočníková.
Hostem radioporadny z rozhlasové kavárny bude v pátek 1. února po
11. hodině Martin Pučálka – odborník na výživu domácích mazlíčků.
Bude se věnovat například specifice
výživy mláďat a zvířat v seniorském
věku i výživě proti alergiím a nachlazení.

Šedesát let existence si 17. ledna připomněla mateřská škola v Albertově ulici, která k tomuto výročí připravila den otevřených dveří. Možnosti navštívit
známé prostory využili také bývalí zaměstnanci a absolventi, kteří tady objevili
i hračky, s nimiž si před desítkami let sami hráli. „Připrvili jsme zde výstavu
starých hraček, knížek a omalovánek, některé jsou třeba i z padesátých let,“
uvedla vedoucí mateřinky Eva Hrubá.
Foto: Martin Černý

Celovečerní film ze života armádních letců z doby 70. a 80. let minulého století mladého hradeckého režiséra Davida Baldy Narušitel přichází
do kin. V Hradci Králové ho budou
moci zájemci zhlédnout v kině Cinestar od 24. ledna. Film, jehož natáčení podpořilo i město Hradec Králové,
byl natáčen také na několika místech
východočeské metropole. V hlavních
rolích silného příběhu se představí
Pavel Neškudla, Jiří Dvořák, Veronika Arichteva, Stanislav Zindulka či
Petr Kostka.
(red)
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KAM ZA KULTUROU
Sobota 26. ledna
Adalbertinum 10.00 Šípková Růženka
Regiocentrum 11.00 Beseda s fotografem Tomášem Pospěchem
Hvězdárna a planetárium 14.00 Pozorování Slunce, 15.00 Pro děti – Robinsonka, 17.00 Kosmonautika 2018,
18.00 Podvečerní program – Dynamická Země, 19.30 Večerní program
– Cesta za miliardou Sluncí, 21.00
Večerní pozorování
Bio Central 15.30 Raubíř Ralf
a internet, 17.30 Prase, 18.00 Favoritka, 20.30 Složka 64, 21.00 Amatéři
Divadlo Drak 16.00 Makový mužíček
Filharmonie HK 19.00 Úča musí
pryč!
Klicperovo divadlo 19.00 Osm žen
Studio Beseda 19.00 Spybox

Neděle 27. ledna
Adalbertinum 10.00 Mauglí
Pražský most 10.00 Nábleší
Bio Central 15.00 Ledová sezona:
Medvědi jsou zpět, 17.30 Svátky klidu
a míru, 18.00 Beautiful Boy, 20.30 Bohemian Rhapsody, 21.00 Složka 64
Filharmonie HK 19.00 Labutí jezero

Žádejte o změnu nočního klidu

Připravujete velkou akci? Zažádejte o výjimku ve vyhlášce
o nočním klidu.
Město Hradec Králové připravuje novelizaci vyhlášky o nočním
klidu. Pokud pořádáte významnou
rozsáhlou akci určenou širokému
okruhu návštěvníků, můžete do
31. ledna požádat o její zahrnutí do
výjimek uvedených ve vyhlášce.
Porušování nočního klidu ať
fyzickými nebo právnickými osobami je podle platných zákonů
přestupkem proti veřejnému pořádku a může za ně být uložena
pokuta. Dobou nočního klidu se

rozumí doba od 22. do šesté hodiny a obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné
případy, při nichž je doba nočního
klidu vymezena dobou kratší nebo
při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována. Město takovou vyhlášku má, jde o vyhlášku
č. 3/2018 o nočním klidu a nyní se
připravuje její novelizace. Pokud
tedy pořádáte významnou rozsáhlou akci určenou širokému okruhu
návštěvníků, můžete do 31. ledna
2019 požádat o zahrnutí do výjimek uvedených ve vyhlášce, kdy
bude doba nočního klidu vymeze-

na dobou kratší, než stanoví uvedená vyhláška.
Žádosti formou dopisu, případně
e-mailu, ve kterém žadatel uvede
požadovaný časový rozsah omezení nočního klidu a územní rozsah pro jakou oblast města výjimku
požaduje (uvedení ulic, místních
částí), je třeba adresovat na odbor
kultury, sportu a cestovního ruchu
magistrátu města, e-mailem na adresu: hana.micova@mmhk.cz. Současné znění vyhlášky je k dispozici
na www.hradeckralove.org/obecne-zavazna-vyhlaska-mesta-hradec-kralove-c-3-2018/d-54528.
(mí)

Karatisté vybojovali v přípravě
na mistrovství světa medaile

Pondělí 28. ledna
Klicperovo divadlo 10.00 Romeo
a Julie, 19.00 Koule
Bio Central 17.30 Složka 64, 18.00
Favoritka, 20.30 Roma, 21.00 Oni
a Silvio
ZUŠ Habrmanova 18.00 Koncert
žáků
Knihovna HK, Moravské Předměstí B
18.00 Vliv psychiky na zdraví
Filharmonie HK 19.00 Kdes to byl(a)
v noci
Divadlo Jesličky 19.30 Dámská šatna

Středa 30. ledna
Bio Central 10.00 Bohemian Rhapsody, 17.30 Pasažéři, 18.00 Složka
64, 20.30 NASLEPO, 21.00 Beautiful
Boy
Knihovna HK, Wonkova 15.00 Výtvarná dílna – kapsička na zeď, 17.00
Jazykové pásmo s PSJG
Univerzitní knihovna UHK 15.00
Představení publikace Staré letopisy
české
Klicperovo divadlo 17.30 Bratři Karamazovi
Hvězdárna a planetárium 18.30
Podvečerní program, 20.30 Večerní
pozorování
Studio Beseda 19.00 Černá voda
Klub Satchmo 19.00 The Friends
Divadlo Jesličky 19.30 Kraťasy

Čtvrtek 31. ledna
Klicperovo divadlo 10.30 Radúz
a Mahulena
Knihovna HK, Nový HK 17.00 Čteme dětem v knihovně
Bio Central 17.30 Roma, 18.00 Žena
na válečné stezce, 20.30 Favoritka,
21.00 Složka 64
Divadlo Drak 19.00 Neřež
V podkroví 19.00 Oskar a růžová
paní
Náplavka café 19.00 Cestujte chytře,
levně a často
Filharmonie HK 19.30 Benefiční
koncert

Pátek 1. února
Bio Central 11.30 Čertí brko, 14.00
Beautiful Boy, 17.00 Zrodila se hvězda, 18.00 Složka 64, 20.00 Máme na
víc, 21.00 Žena na válečné stezce
Hvězdárna a planetárium 16.00 Robinsonka, 18.30 Podvečerní program,
20.30 Večerní pozorování
Klicperovo divadlo 19.00 Koule (lm)

VÝSTAVY
Knihovna HK, Wonkova – Jan
Bernhard – Návrat, do 30. 1., Marie
Bukovská – Krajinami vzpomínek, do
28. 2., Anders, Bezvoda, Kiseljov –
X marks, do 28. 2., Bulharští Češi, do
28. 2.
Gelerie Na Mostě – Lubomír Lichý –
Kreslený humor, do 1. 2.
Galerie Koruna – Ohlédnutí, do
16. 2.
Galerie Na Hradě – Ženský fenomén,
do 18. 2.
LF UK – Svět v pohybu, do 29. 2.
Galerie moderního umění – Čest
práci, paní učitelko (expozice předválečného a poválečného školství Muzea VČ), do 27. 1.
(lm)

Mladí fotbalisté se
sjedou do haly Slavie
Sportovní hala TJ Slavia v Orlické
Kotlině bude v neděli 27. ledna hostit
halový fotbalový turnaj mládeže Královéhradecký slávisťáček. Klání pořádaného fotbalovým klubem FC Slavia Hradec Králové se zúčastní týmy
z východních Čech a fotbalisté z polské Swidnice. „Ve čtyřech nejmladších kategoriích počítáme s účastí 32
mužstev,“ uvedl za pořadatele Petr
Prošvic. Mladší žáci a starší přípravky
budou o co nejlepší umístění bojovat
od osmé hodiny ranní, týmy z kategorie mladších přípravek a minipřípravek začnou až po 13. hodině.
(pr)

Peníze pro opuštěná
zvířata pomáhají

Úterý 29. ledna
Klicperovo divadlo 10.00 Furianti,
19.00 Jedlíci čokolády
Bio Central 10.00 Beautiful Boy,
17.30 Tři dny v Quiberonu, 18.00
Utop se, nebo plav, 20.30 Složka 64,
21.00 Beautiful Boy
Knihovna HK, Wonkova 16.30 David Grossman: Přijde kůň do baru,
17.00 Beseda s hrabětem Františkem
Kinským
ZUŠ Habrmanova 17.30 Smyčcový
koncert komorní hudby
Studio Beseda 19.00 Proton!!!
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Čeští karatisté mají za sebou předposlední nominační soutěž na mistrovství světa SKIF 2019, které se v Hradci
Králové uskuteční v červenci. Ve sportovní hale v Třebši se konal Novoroční turnaj za účasti závodníků z 18
klubů České republiky. Přestože se uskutečnil v malé hale, na tatami se v jednotlivých kategoriích představilo
403 soutěžících. Soutěže byly doplněny i kategoriemi pro nejmladší a začínající závodníky, před rozhodčími tak
předváděly své výkony například i předškolní děti. Hlavní pozornost ale byla samozřejmě upřena na nominační
kategorie pro mistrovství světa. Domácí SK Karate Spartak Hradec Králové v nich získal 27 medailí, z toho sedm
bylo zlatých. Dalšími úspěšnými týmy byly například Tradiční karate Olomouc, Attfis Ostrava, Spartak Vrchlabí,
Nagai-michi Plzeň či Kodokai Brno. Nominace na světový šampionát vyvrcholí poslední dubnovou neděli dalším
turnajem v Hradci Králové, kterým bude mistrovství České republiky SKIF. Mistrovství světa karate SKIF se
v Hradci Králové bude konat od 15. do 21. července, vrchol šampionátu v podobě samotných soutěží o tituly
mistrů světa se pak uskuteční od 19. do 21. července v ČPP aréně, kde budou probíhat i nejrůznější doprovodné
aktivity pro návštěvníky šampionátu.
Foto: Archiv SK Karate Spartak Hradec Králové

KAM ZA SPORTEM
Sobota 26. ledna
Basketbal

Kooperativa NBL: Kingspan Královští sokoli HK – Olomoucko (18.00, sportovní hala Třebeš)

Lední hokej

extraliga mužů: Mountfield HK – Dynamo Pardubice (17.00, ČPP aréna)

Lední hokej

extraliga juniorů: Mountfield HK – Žďár nad Sázavou (12.00, ČPP aréna)

Volejbal

liga juniorů: Slavia Hradec Králové – Česká Třebová
(10.00 a 13.00, sportovní hala TJ Slavia Orlická Kotlina)

Badminton

celorepublikový turnaj kategorie GPA U19 (9.00, sportovní hala TJ Montas Kukleny)

Pomoci opuštěným zvířatům,
o která se v útulku a kočičím depozitu starají Technické služby Hradec Králové, lze kromě jiného i penězi poukázanými na zvláštní účet.
Tyto peněžní dary jsou určeny na
veterinární a jinou péči o opuštěná zvířata. Potřebné péče se
díky penězům od dárců v posledních dnech dostalo také zhruba
pětiměsíčnímu černému kocourkovi s rozdrcenou pravou zadní
nožičkou nalezenému 7. ledna
na Benešově třídě. Na smluvně
zajištěném pracovišti mu veterináři při operaci končetinu ošetřili
pomocí šroubu a drátů. Náklady
na operaci spolu s hospitalizací
a další péčí dosáhly částky zhruba deset tisíc korun a byly uhrazeny právě díky finančním darům.
Přispět na veterinární i jinou péči
o opuštěná zvířata je možné na
účet číslo KB 636270217/0100,
variabilní symbol 23. Příběh má
dobrý konec také z dalšího důvodu. Kocourek, kterého ještě čekají převazy a po srůstu zlomeniny
i odstranění kovových pomůcek
z rány, se po zákroku zotavuje už
v novém domově. Podařilo se mu
totiž najít osvojitele, který si ho
vzal domů.
(red)

Neděle 27. ledna
Badminton

turnaj kategorie GPA U19, semifinálové a finálové zápasy (9.00, sportovní hala TJ Montas Kukleny)

Fotbal

halový turnaj mládeže Královéhradecký slávisťáček (8.30, sportovní hala TJ Slavia)

Úterý 29. ledna
Lední hokej

extraliga mužů: Mountfield HK – Sparta Praha (17.20, ČPP aréna)

Pátek 1. února
Golf

turnaj pro děti od 4 let a rodiče v patování (10.00, hala centra zábavy a sportu Fomei v Honkově ul.)

PLAVÁNÍ
Den

Plavecký bazén 50 m Aquacentrum

Sauna v ML

Wellness studio Flošna

So 26. 1.

10.00–20.00

10.00–20.00

10.00–20.00 společná 10.00–23.00
(děti od 1 roku do 15.00)

Ne 27. 1.

10.00–20.00

10.00–20.00

10.00–20.00 společná 10.00–21.00

Po 28. 1.

6.00–19.00

10.00–21.00
18.00–19.00 aquaaerobic

10.00–14.00 ženy
16.00–21.00
14.00–21.00 společná (děti od 1 roku po celý den)

Út 29. 1.

12.00–21.00

10.00–21.00
11.30–12.30 cvičení senioři

10.00–21.00 muži

St 30. 1.

6.00–19.00

10.00–21.00
akce Dobré vysvědčení

10.00–21.00 společná 10.00–19.00

Čt 31. 1.

6.00–21.00

10.00–21.00
akce Dobré vysvědčení

10.00–21.00 ženy

Pá 1. 2.

6.00–22.00

10.00–21.00
akce Dobré vysvědčení

10.00–21.00 společná 10.00–23.00

10.00–21.00

10.00–21.00

Uzávěrka tohoto čísla byla 17. 1. 2019. Zveřejněné informace jsou platné k tomuto datu.
Uzávěrka dalšího čísla je 24. 1. 2019. Zájemci
o zasílání barevné elektronické podoby zpravodaje Radnice, která je také na www.hradeckralove.org, si o tuto službu mohou zažádat na
http://mhk.cz/eradnice.
Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané příspěvky upravit či neotisknout. Statutární město
Hradec Králové nenese odpovědnost za skutečný průběh zde inzerovaných akcí. Nezodpovídá
ani za případné vložené propagační tiskoviny
jakéhokoliv charakteru.
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