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SLOVO PRIMÁTORA
Vážení přátelé, milí spoluobčané,
nejspíš nebudu sám, kdo má pocit, že tento rok utekl znovu o něco
rychleji než ten předchozí. Dnešní
hektická doba nám bohužel nedává
příliš možností, jak životní tempo
zklidnit a odpočinout si. O to důležitější, alespoň pro mě, je čas vánoční, který bychom měli trávit především v klidu. Chtěl bych Vám všem
upřímně popřát, abyste letošní vánoční svátky prožili hlavně ve zdraví a s těmi, které máte rádi. Často
v průběhu roku zapomínáme na
zdánlivé drobnosti, které jsou ale
velmi potřebné pro osobní pohodu, vzájemné porozumění a hezké
vztahy mezi námi. Proto využijme
tyto sváteční dny, na chvíli se zastavme a vzpomeňme na všechny,
kteří s námi být nemohou nebo jsou
daleko. Pokusme se častěji usmívat na své okolí, protože tak jako
špatná nálada je i smích nakažlivý.
Přeji Vám zdraví, spokojenost
a úspěšný vstup do nového roku
2020.
Alexandr Hrabálek,
primátor města

Jak bude magistrát
otevřen o svátcích
Vánoční svátky a přelom roku přinesou tradičně také změny v provozu
magistrátu města pro veřejnost. Ve
svátečních dnech od 24. do 26. prosince a poté 1. ledna bude magistrát
města uzavřen, na Silvestra, tedy 31.
prosince, zde bude možné si potřebné záležitosti vyřídit jen od 8 do 12
hodin. V ostatních pracovních dnech
bude úřad fungovat podle úředních
hodin jednotlivých odborů, které je
možné nalézt na internetových stránkách města www.hradeckralove.org.
Například odbor přestupků bude 27.,
30. a 31. prosince, jak už jsme informovali dříve, z provozních důvodů
uzavřen.
(red)

WWW.HRADECKRALOVE.ORG

Na salon hezky z výšky

Hradci Králové se pro jeho krásnou architekturu přezdívá Salon republiky a že tomu tak je i z ptačí perspektivy, se zájemci mohou přesvědčit nejen z vrtulníku nebo horkovzdušného balonu, ale také z ochozu Bílé věže. Mimochodem,
vánoční program na Bílé věži nabízí řadu zajímavých akcí. V sobotu 14. prosince zde mohou zájemci zažít svítání, na
21. prosince je připravena akce Bílá věž s andělem, o den později Putování za Ježíškem a na Štědrý den zvonění na
zvon Augustin. Více na www.bilavez.cz nebo www.hkinfo.cz.
Ilustrační foto: archiv města

Co se děje
na radnici
Rada města Hradce Králové
na svém zasedání 3. prosince
mimo jiné projednala:
→ personální změny v KMS Nový
Hradec Králové a Slezské Předměstí – jih
→ návrh rozpočtů města a vybraných městských organizací na
rok 2020 včetně střednědobého
výhledu (bude ještě schvalovat
zastupitelstvo)
→ dotace v oblasti sociálních
a navazujících služeb na rok 2020
(bude schvalovat zastupitelstvo)
→ dotace na kulturní a sportovní
akce a cyklus Královéhradecká
nábřeží 2020 (bude schvalovat
zastupitelstvo)
→ přidělení prostředků na zpracování projektové dokumentace I. etapy bezbariérové trasy E
(bude ještě schvalovat zastupitelstvo)
→ vypsání výběrového řízení na
projektovou dokumentaci na stavební úpravy ZŠ SNP
Kompletní znění usnesení rady
města najdete na www.hradeckralove.org.
(red)

Město chce investice za 400 milionů
O ČEM BUDOU ROZHODOVAT ZASTUPITELÉ

Mezi největší investice města
v roce 2020 budou patřit stavba domu s odlehčovací službou
v Honkově ulici, rekonstrukce
městských základních škol či část
projektu inteligentního dopravního systému.
Návrh rozpočtu Hradce Králové na
rok 2020, který počítá s investicemi
za téměř 400 milionů korun, schválili
radní. V úterý 10. prosince o rozpočtu jednalo ještě zastupitelstvo města.
„Celkové příjmy v příštím roce

plánujeme na úrovni 2,17 miliardy,
výdaje pak předpokládáme ve výši
2,27 miliardy korun. Schodek necelých 101 milionů korun budeme
hradit z úvěru ve výši 150 milionů
korun,“ říká Monika Štayrová, náměstkyně primátora pro oblast ekonomiky a financí. Z celkových výdajů
v roce 2020 by více než 1,8 miliardy
měly tvořit výdaje běžné, tedy provoz města a jeho organizací. Kapitálové, respektive investiční výdaje plánuje Hradec Králové ve výši

393 milionů korun. „V současnosti
probíhá výběr firmy, která postaví
odlehčovací službu v Honkově ulici
za zhruba 120 milionů korun, více
než sto milionů chceme investovat
do školských zařízení. Pokud dobře
dopadne řízení ÚOHS u tendru na
inteligentní dopravní systém, máme
pro příští rok v plánu jeho realizaci
za zhruba sto milionů z jeho celkové hodnoty 230 milionů korun. Na
jaře by pak měla začít i stavba nové
sportovní haly na Pouchově,“ dodává náměstkyně Štayrová.
V rozpočtu na rok 2019 jsou za-

řazeny investiční akce v souhrnné
výši 1,067 miliardy korun, v návrhu
na rok 2020 akce za 393 miliony
a ve střednědobém výhledu pak další investice v objemu 1,084 miliardy
korun. Jedná se například o stavbu
nového fotbalového stadionu, projekt inteligentního dopravního systému, rekonstrukci Velkého náměstí,
Benešovy třídy či křižovatky Mileta.
Pokud se podaří všechny tyto plánované investice uskutečnit, pak město
během pěti let zvýší hodnotu svého
majetku nejméně o 2,5 miliardy korun.
(kaš)

Prvního ledna opět na ohňostroj
Ohňostroj, čočková polévka a sestřih nejzajímavějších událostí uplynulého roku na velkoplošné obrazovce. Takové bude vítání nového
roku 2020 při tradiční akci První den
spolu, která se na Velkém náměstí
uskuteční 1. ledna navečer. Program
začne v 16 hodin promítáním sestřihu z dění ve městě v roce 2019, který se na obrazovce bude opakovat
nonstop až do 18. hodiny. Poté je
připraveno zvonění na zvon Augustin v Bílé věži a ohňostroj.
Motorizovaní návštěvníci však musejí počítat od 10 do 20 hodin s omezením dopravy na Velkém náměstí.
Omezení se dotknou i pěších, od
17.55 hodin dojde k uzavření Soukenické ulice od hejtmanství a schodiště Kozinka.
(pš)

Další Radnice vyjde až v lednu • Vážení čtenáři, držíte
v rukou poslední letošní číslo Radnice, jediného oficiálního
informačního zpravodaje města Hradce Králové. Děkujeme
vám za přízeň a do roku 2020 přejeme hodně zdraví, štěstí,
lásky a spokojenosti. První číslo Radnice v novém roce vyjde 8. ledna a poté budete zpravodaj ve svých domovních
schránkách nacházet opět každý týden. Aktuality můžete
mezitím sledovat na webu nebo Facebooku města.

Hradec si opět užije ohňostroj.

Ilustrační foto: Pavlína POSPÍŠILOVÁ

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

Navrhněte naděje
hradeckého sportu

Více než dva a půl tisíce stromečků a 12 tun ryb, především
kaprů, dodají na předvánoční trh
Městské lesy Hradec Králové.
Vánoční stromečky už lesníci prodávají u hájoven Marokánka nedaleko Krňovic a Zelený sloupek na
Novém Hradci Králové. Na obou
místech jsou stromky k dostání do
vyprodání zásob v pracovních dnech
od 8 do 16.30 hodin, na Marokánce
v tomto čase také o víkendech. U hájovny Zelený sloupek se o víkendu
prodávají jen v sobotu od 8 do 12 hodin. Smrk ztepilý u lesníků stojí 200,
borovice lesní 250, smrk pichlavý
a borovice černá 400 a jedle 500 korun. Ceny jsou za kus, tedy bez ohledu na výšku a většinou jde o stromky
vyřezané v lese.
Vánoční kapry budou lesníci prodávat od 21. do 23. prosince na
čtyřech místech. Stánky s káděmi
se objeví u obchodního centra Atrium, před radnicí čp. 1 na Velkém
náměstí, u hájovny Zelený sloupek
a na sádkách u rybníka Datlík. Ryby
budou v těchto místech k dostání od
9 do 17 hodin, výjimkou je Zelený
sloupek, kde prodej skončí každý
den o hodinu dříve. Kilogram kapra
přijde na 105 korun, za zabití se platí
10 a za kuchání 35 korun. Taška stojí dvacetikorunu.
(čer)

Statutární město Hradec Králové
vyhlašuje výběrové řízení
na pozici

KURÁTOR – MLÁDEŽ
odbor sociálních věcí
a zdravotnictví
Informace:
Světluše Kotrčová,
tel. 495 707 382
Přihlášky lze podávat do 31. 12.
Více na www.hradeckralove.org
– Kariéra

Relaxační večer nově
s orientální tanečnicí
Jedinečný zážitek nabídne aquacentrum v městských lázních při
dalším relaxačním večeru v sobotu 14. prosince od 20.30 do 23 hodin. Kromě „ochutnávky“ thajských
masáží, romantické hudby, svíček
a barevného osvětlení se zde nově
objeví i orientální tanečnice! „Připravili jsme dvě taneční exhibice,
a to tanec se svícnem na hlavě tanečnice s LED svíčkami a klasický
orientální tanec. Ve druhém bloku
se můžete těšit na havajský a polynéský tanec. Vystoupení bude
ve 21 a 22 hodin,“ uvedla Amália
Moličová z pořádající Správy nemovitostí Hradec Králové.
(zr)

Magistrát má nové
kariérní stránky

Ryby z hradeckých rybníků v městských lesích si zájemci mohli koupit hned při podzimních výlovech. Těsně před vánočními svátky budou štědrovečerní kapři od lesníků k dostání na čtyřech místech ve městě.
Foto: Martin ČERNÝ

Navrhujte talenty
hradecké kultury

Město vyhlašuje VII. ročník ankety Talent královéhradecké kultury a uvítá spolupráci veřejnosti.
Pokud víte o mimořádném úspěchu, umístění v soutěži, nebo počinu v oblasti kultury hradeckých
dětí a mládeže do osmnácti let za
rok 2019, navrhněte je na titul Talent královéhradecké kultury.
Může se jednat o oblasti klasické
i moderní hudby (soubor, hra na nástroj, zpěv), divadla a recitace, tance
(balet, folklór, step, moderní tanec)
i výtvarného umění (kresba, malba,
foto, street art, intermedia). Návrh –
nominaci – lze učinit volnou formou
e-mailem nebo dopisem, může obsahovat i více jmen, nesmí však chybět
jméno, rok narození a adresa navrhovaného – jednotlivce či kolektivu,
úspěch nebo počin, za který je nominován, krátké zdůvodnění, jméno,
adresa a e-mail nebo telefon navrhovatele. Součástí návrhu by měla být
dokumentace úspěchu – odkaz na internetové stránky, fotografie, novinové články, záznam na CD/DVD apod.
Návrhy zasílejte do 10. ledna 2020
na e-mail: kultura@mmhk.cz nebo
písemně na odbor kultury, sportu
a cestovního ruchu magistrátu města. Více na https://www.hradeckralove.org/talenty-kralovehradecke-kultury/ds-1823.
(oc)

Magistrát města Hradec Králové
spustil nové kariérní stránky, které
vznikly ve spolupráci se zaměstnanci a jsou určeny pro zájemce
o práci na magistrátu. Obsahují
šest sekcí, například Lidé z našeho týmu, Rovné příležitosti a Rozvoj zaměstnanců, jejichž součástí
jsou videomedailonky s autentickými příběhy zaměstnanců magistrátu. Nechybí ani informace
o volných pracovních pozicích
a benefitech, které magistrát města zaměstnancům nabízí.
(kl)

Miliony na digitalizaci a bezpečnost
Tři významné IT projekty celkem za více než 48 milionů
korun letos dokončil Hradec
Králové a jeho magistrát. Na investice, které zjednoduší komunikaci obyvatel či firem s úřadem,
zefektivní správu majetku a zvýší
zabezpečení informačních systémů, město získalo dotaci ve výši
90 % způsobilých výdajů.
„V dnešní době je logické, že
občané mají možnost vybrané záležitosti vyřešit z pohodlí domova
pouze od počítače nebo z chytrého telefonu a jejich návštěva na
úřadě tak není nutná. Zároveň to
však předpokládá vysokou úroveň zabezpečení dat,“ říká Monika

Štayrová, náměstkyně primátora
odpovědná za oblast ekonomiky
a dotací. Náklady na projekty, které
letos magistrát v oblasti infomačních technologií dokončil a uvedl do
provozu, činily více než 48 milionů
korun. „Podařilo se nám získat dotace 35,2 milionu korun. Realizací
těchto projektů zároveň naplňujeme
koncepci Smart, ke které se město
hlásí. Chceme patřit mezi města,
která progresivně využívají IT technologie,“ dodala.
Prvním projektem, který je v provozu od léta, je Portál občana, díky
kterému mohou veřejnost, firmy či
instituce plnohodnotně komunikovat s úřadem elektronicky. Kromě

vlastního podání žádosti umožní
také sledování aktuálního stavu
vyřizování takto učiněných podání. Další novinkou jsou specifické
agendové informační systémy, které zahrnují nový vyvolávací a rezervační systém, systém pro evidenci
majetku i dotací poskytovaných
městem a vybudování bezdrátové
sítě v budově magistrátu.
Zvýšení zabezpečení dat zajistí
třetí projekt Kybernetická bezpečnost informačních systémů, v rámci
něhož byly pořízeny například systém sledující vnitřní datový tok sítě
pro řízení výkonnosti a bezpečnosti
sítě nebo čipové karty pro přihlašování do počítačů.
(red)

Svátky omezí provoz MHD

Útulek pro opuštěná
zvířata otevře dveře

Vánoční svátky a přelom roku
tradičně omezí provoz městské
hromadné dopravy.
Na Štědrý den pravidelný provoz
autobusů a trolejbusů skončí už
v 19 hodin, poté budou do půlnoci
veřejnou dopravu ve městě zajišťovat podle zvláštního jízdního řádu
linky 2, 3, 7, 22, 24 a 27. Po půlnoci zůstanou v provozu pouze noční
linky 51, 52, 53 a 54. Na Silvestra
pravidelný provoz opět skončí v 19

hodin, poté bude doprava fungovat
stejně jako na Štědrý den. Linka
9 bude od 10.42 do 19 hodin všemi spoji zajíždět až k malšovickému lesnímu hřbitovu. Na Nový rok
1. ledna bude provoz na linkách 1,
3, 7, 9, 14 a 24 zahájen v šest hodin
ráno, ostatní linky se do ulic vydají
o dvě hodiny později.
Od Vánoc do 3. ledna se bude
v pracovních dnech provoz MHD řídit
prázdninovým jízdním řádem. (red)

Po nové cyklostezce možná už začátkem roku
Práce na cyklostezkách v úsecích Pouchov – Piletice a Piletice
– Rusek v posledních dnech finišují, dodělávají se drobné terénní
úpravy. Ačkoliv je stavba prakticky hotová, bude ještě nutné si
počkat na kolaudaci. Stavba obou
úseků vyšla na přibližně 22,3 milionu korun včetně DPH.
„Počítáme, že ještě během prosince bude zahájena kolaudace a když
vše půjde dobře, tak začátkem roku
bude cyklostezka oficiálně přístupná
veřejnosti,“ říká Jiří Bláha, náměstek primátora pro oblast investic.
Stavba prvního úseku z Pouchova
do Piletic byla zahájena na konci dubna, práce na druhém úseku
z Piletic do Ruseka začaly na konci
června. „Ačkoliv ze začátku komplikovalo stavbu prvního úseku deštivé
počasí, a navíc se v místě výstavby
vyskytly nezakreslené inženýrské
sítě, nakonec se nám podařilo tuto

Návrhy na udělení titulu Naděje
královéhradeckého sportu za mimořádné výsledky dětí a mládeže do 18
let v letošním roce lze podávat do
17. prosince. Město ocení jednotlivce i kolektivy. Návrh je možné podat
e-mailem na adresu: radka.coufalova@mmhk.cz, osobně ve třetím patře levého křídla budovy magistrátu
v kanceláři 126 nebo poštou na adresu: Magistrát města HK, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, Československé armády 408. Formuláře
a podrobné informace na webu města www.hradeckralove.org.
(oc)

Cyklostezka z Pouchova na Piletice a Rusek, která přišla na 22,3 milionu korun, je dokončena. Čeká ji ještě kolaudace.
Foto: Michal KOMÁREK

investiční akci dokončit v plánovaném termínu,“ dodává Bláha. Cena
prvního úseku je 12,6 milionu, cena
druhého vyšla na 9,7 milionu korun
s DPH.
Stavební technika se v budoucnu
do Ruseka vrátí. Kraj zde plánuje
rekonstrukci vozovky a město nové
chodníky, zastávky MHD včetně nástupišť a sadové úpravy. „Schválili
jsme výběr projektanta, který připraví projektovou dokumentaci chodníků, zastávky a nástupiště, osvětlení
přechodu a projekt sadových úprav
a zajistí také inženýrskou činnost.
Cena projektové dokumentace, na
které se začne pracovat začátkem
nového roku, je něco málo přes 300
tisíc korun včetně daně. Zahájení
stavebních prací se bude odvíjet od
domluvy s krajem, stejně jako výběr
zhotovitele, kterého bychom chtěli
vybrat společného pro obě stavební
akce,“ doplňuje Bláha.
(kaš)

Víkend otevřených dveří v útulku
pro opuštěná zvířata u lesního hřbitova v Malšovicích se bude konat
v sobotu 14. a v neděli 15. prosince. Po oba dny bude útulek pro veřejnost otevřen od 10 do 16 hodin.
„Tradičně tak chceme na Vánoce
přilepšit našim kočičkám a pejskům. Společně s vámi se nám jistě
podaří zpestřit jim vánoční svátky.
Předem děkujeme všem dárcům,
kteří podpoří naše zařízení. Vaše
dárky pro psy a kočky, nejlépe granulované krmivo Brit, Eminent, Fitmin, Bosch, Calibra nebo obdobně
kvalitní, uzené uši, piškoty, stelivo
a deky jsou pro nás vítanou pomocí a pro zvířata velkým potěšením.
Oproti darovací smlouvě je možno
přispět i finančně na veterinární
a další péči,“ uvedla vedoucí útulku
Andrea Horáková.
(mk)

Žádejte o dotace
na cestovní ruch

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu informuje zájemce o dotace, že je schválen dotační program
na rozvoj cestovního ruchu pro rok
2020. Žádosti o dotace pro první
kolo lze podávat do 16. prosince.
Plné znění programu, informace,
formuláře, povinné přílohy a pravidla jsou na www.hradeckralove.org.
Další informace na e-mailu: milena.
brezinova@mmhk.cz, tel. 495 707
291, nebo na e-mailu: iva.simonova@mmhk.cz, tel. 495 707 294. (oc)

STRANA 3

Zkuste lesní putování
za jesličkami
Česká asociace Sport pro všechny
opět připravila Vánoční rodinné putování hradeckými lesy. Trasa vede po
cestách ozářených živými svíčkami
a na jejím konci jsou jesličky s Jezulátkem. Akce se koná 26. prosince
u rybníka Biřička na Novém Hradci
Královém, průběžný start je od 15 do
16.30 hodin. Připraveny jsou drobné
ceny pro děti i dospělé. Účastnický
poplatek je dobrovolný.
(zh)
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Čerti na věži i v trolejbusu

Masarykova společnost zve na
shromáždění občanů u lavičky Václava Havla před budovou knihovny
ve Wonkově ulici. Setkání k uctění
památky někdejšího prezidenta se
uskuteční 18. prosince od 16 hodin.
(du)

Štefan Margita míří
do Adalbertina

Hradecká kulturní a vzdělávací
společnost připravuje na 27. února
koncert pěvce světového formátu Štefana Margity za doprovodu
Moravského klavírního tria. Štefan
Margita, který zaplnil operní sály
v Paříži, San Francisku, Metropolitní
operu v New Yorku, londýnskou Covent Garden i milánskou La Scalu,
se představí v hradeckém Adalbertinu v programu složeném z operních
skvostů. Vstupenky, které jsou v prodeji v informačních centrech a na
portálu hkpoint.cz, se tak mohou stát
vhodným vánočním dárkem.
(pš)

Narušitel míří
z kin do televize
Narušitel, film z leteckého prostředí hradeckého režiséra a producenta Davida Baldy, který se
částečně také natáčel v Hradci
Králové, bude v sobotu 14. prosince od 20.15 hodin vysílat televize
Prima. Repríza bude na programu
o den později v 16.45 hodin. Snímek přibližuje osudy armádních
letců v 70. a 80. letech s přesahem do současnosti a „zahrály“
si v něm například hradecké letiště, prostor před vazební věznicí
a další místa v metropoli pod Bílou
věží.
(red)

Dívčí sbor Kantiléna
zazpívá v kostele

Dívčí sbor Kantiléna zve na Vánoční koncert při svíčkách, který se
koná v neděli 15. prosince od 17
hodin v kostele Nanebevzetí Panny
Marie na Velkém náměstí.
(zr)

Od ledna platí nový
ceník pro vodomily

Krytý plavecký areál na Eliščině
nábřeží a wellness studio Flošna
upraví od počátku příštího roku
ceníky vstupného.
V plaveckém areálu dojde k navýšení u jednotlivého vstupného o dvě
až tři koruny na hodinu, celodenní
a zlevněné rodinné vstupné se však
měnit nebude, stejně jako vstup dětí
do 120 centimetrů výšky v obou areálech. U pronájmu plaveckých drah
a dětského bazénu dojde ke zvýšení
o deset korun na hodinu za dráhu,
pronájem celého bazénu nově vyjde
na 5300 korun. V ceníku vstupného do wellness studia Flošna dojde
k navýšení cen o pět korun. Za změnami stojí zejména rostoucí ceny
energií a zvyšování platů či minimální mzdy, a to i přesto, že část vyšších
nákladů v plaveckém areálu kryje
město zvýšeným příspěvkem na provoz. Plavecký areál ročně navštíví
bezmála 400 tisíc a wellness studio
přes 40 tisíc návštěvníků.
(am)

U lavičky uctí památku
Václava Havla

V prvním prosincovém týdnu bylo možné v Hradci Králové spatřit čerty i na místech, kde sice nejsou každý den, ale
počátkem prosince je tam možné spatřit každý rok. Třeba při tradiční mikulášské jízdě vyzdobeného trolejbusu ulicemi
města s Mikulášem za volantem a čerty s andělem na palubě. Na zastávkách čerti vyskakovali z trolejbusu, takže ani
děti stojící venku si nemohly být jisty, zda od nich čert nebude chtít slyšet nějakou básničku nebo písničku. Čerti dělali
neplechu také uvnitř hradecké dominanty Bílé věže i venku před vstupem, takže dětští návštěvníci si také museli připravit nějakou říkanku a slíbit, že už budou hodné. Když však věží s peklem plným čertů děti došly k Mikulášovi s andělem,
dostaly odměnu.
Foto: Zdeněk PUŠ

Tradiční Vánoční trhy začínají

V tržiště s výrobky lidové tvorby
a uměleckých řemesel se od 13.
do 22. prosince promění Masarykovo náměstí. Budou se zde konat
tradiční Vánoční trhy.
Trhy nabídnou například vánoční
ozdoby a dekorace, oblečení, ručně
vyráběné svíčky i malované vánoční
svíčky, keramiku, obrázky na skle,
kabelky, kožešiny, bižuterii, dřevěné hračky, rolničky, zvony i zvonečky a další zboží. Chybět nebudou
ani pochutiny v podobě pražených

ořechů, pečených kaštanů, sýrů,
maďarských klobás a občerstvení.
Trhy budou přístupné od pondělí do
čtvrtku vždy od 10 do 18 hodin, v pátek, v sobotu a v neděli pak až do 20
hodin. Výjimkou bude poslední den,
tedy neděle 22. prosince, kdy trhy
skončí už v 17 hodin.
Vánoční trhy nabídnou každý pátek, sobotu a neděli odpoledne a navečer také kulturní program. Více informací na webu www.adalbertinum.
cz.
(pš)

Pro farmářské výrobky
na Baťkovo náměstí
Na Baťkově náměstí se nově budou konat vánoční farmářské trhy.
Uskuteční se 14., 17., 19. a 21. prosince od 10 do 17 hodin. „Uvedené
jednodenní trhy budou realizovány
z technických a kapacitních důvodů v omezeném rozsahu s menším
počtem prodejců, kteří se budou se
svým sortimentem střídat. Přes tuto
skutečnost bude nabídka pestrá,“ slibuje Petr Švihlík z Hradecké kulturní
a vzdělávací společnosti.
(zr)

Správa nemovitostí
Hradec Králové vypisuje
výběrové řízení na pozici:

STAVEBNÍ TECHNIK
Nabízíme: zajímavou a různorodou práci • platové zařazení do
9. třídy • po zapracování osobní
příplatek • pružnou pracovní dobu
• příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní pojištění • 5 týdnů dovolené, placené zdravotní
volno.
Nástup dohodou.
Přihlášky zasílejte na adresu:
Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace,
Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec
Králové, nebo na e-mail: vaneckova@snhk.cz.
Informace: na tel. 495 774 162,
725 263 030 a www.snhk.cz.

UDĚLEJTE SI ČAS
Novoroční koncert v kostele
Romantic band Petra Hubáčka zve
na Novoroční koncert 1. ledna v 16
hodin v kostele sv. Jana Křtitele na
Novém Hradci. Zaznějí díla z vlastní
autorské dílny. Zpěv Bohunka Bisová, housle Stáňa Eliášová.

Vánoce s papírem
Spolek lidové tvorby pořádá v sobotu 14. prosince od 9 do 14 hodin
v Adalbertinu výukový kurz na téma
Vánoce s papírem – vystřihovánky,
skládačky. Souběžně probíhá i kurz
paličkované krajky. Informace na
www.slthk.cz.

vrstevníky při štědrovečerní večeři
s programem. „Budou mít vše zdarma, včetně jídla,“ řekla jedna z organizátorek. Akce se koná 24. prosince
od 14 do 18 hodin v restauraci Park
Golf v Roudničské ulici. Kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace místa

na tel. 607 570 995 nebo na e-mailu: misa.valaskova@parkgolf.cz.

Kostel uslyší koledu
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
na Velkém náměstí bude v sobotu 14. prosince od 17 hodin hostit

Děti malovaly zvířecí kamarády

Další koncert bude 18. prosince
hostit novohradecký Country Club
Lucie. Od 19 hodin zde vystoupí Jindřich Černohorský, přičemž součástí
bude také křest nového CD Řekni
mi...

V pondělí 16. prosince bude ranním hostem v 8.35 hodin Renata Čížková a poví o svém snu – plavbě na
lodi La Grace!
Hostem radioporadny v úterý
17. prosince bude po 11. hodině výživová specialistka Martina Jandová
s radami na Vánoce a zdravými recepty.
Pátečními hosty v rozhlasové kavárně District 5 v Havlíčkově ulici
budou 20. prosince po 10. hodině
operní pěvkyně Soňa Červená a herec a režisér Jan Sklenář.

Varhanní pastorále, koncert svátečních melodií v podání varhaníka
Martina Strejce, je v Městské hudební síni na pořadu 26. prosince
od 16 hodin. Předprodej vstupenek
na www.hkpoint.cz, v Infocentru na
Eliščině nábřeží a v turistických informačních centrech.

Komentované prohlídky výstav
Muzeum východních Čech pořádá
komentované prohlídky svých výstav. Komentovaná prohlídka výstavy Operace Barium je plánována na
18. prosince od 16.30 hodin.
Senioři, kteří nemají s kým trávit
Štědrý den, budou mít díky soukromé iniciativě dvou žen možnost
strávit tento den s jinými osamělými

Jindřich Černohorský v Lucii

Na vlnách Českého rozhlasu
Hradec Králové

Varhanní pastorále

Štědrý večer pro osamělé

koncert z cyklu Hradecká nokturna.
Loutnový orchestr Octopus vocalis
zahraje koledu Chtíc, aby spal.

Školka zve na koncert

Můj zvířecí kamarád. Takové bylo téma tradiční podzimní výtvarné soutěže,
kterou pro děti z mateřských a základních škol uspořádalo Centrum Prointepo.
Z více než stovky děl porota vybrala práce 13 malých výtvarníků z MŠ Kamarád ve Veverkově i Hrubínově ulici, MŠ Třebechovická, ZŠ a MŠ Malšova
Lhota a SŠ, ZŠ a MŠ Prointepo.
(ež) Foto: Libor HANZLÍČEK

Tradiční vánoční koncert pěveckého sboru Větrník a učitelek MŠ Sluníčko Štefánikova se koná v sobotu
14. prosince od 15 hodin v Městské
hudební síni.

Vánoční turnaj v herně DTJ
Jubilejní 40. ročník Vánočního
turnaje ve stolním tenisu Sokola

Slatina se uskuteční 25. prosince
od 9 hodin v herně DTJ Hradec Králové. Přihlášky a informace na tel.
608 782 600 nebo e-mailu: spojehrdy@seznam.cz.

Vánoční příběh v Artičoku
Dobré divadlo zve na pohádku
Vánoční příběh, kterou lze vidět 14.
prosince od 16 hodin v galerii Artičok. Na pohádku navazuje dílna.
Rezervace na www.dobredivadlo.cz.
Držitelé rodinných pasů mají vstup
zdarma.

Černé historky u kávy
Zavítejte 17. prosince od 17 hodin
do ClubCafé Pessoa na Open Play&Coffee Space, usedněte ke stolní hře
a ochutnejte kávu! Tentokrát se připravte na „černou hodinku“ s Černými historkami. Vstup volný.

Vánoce v Centralu
Církev Element zve na oslavu Vánoc do Bia Central 22. prosince v 10
hodin. Zaznějí vánoční písně i přednáška Zázrak Vánoc, připraven je
i speciální program pro děti. Vstup
volný.

Trénujte paměť s knihovnou
Knihovna města pro velký zájem
pokračuje v lekcích tréninků paměti
pro seniory v budově ve Wonkově
ulici. Počet míst je omezen, lekce
je nutné zaplatit všechny najednou
u infopultu. Kurzovné za šest lekcí
činí 360 korun.
(red)
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KAM ZA SPORTEM

KAM ZA KULTUROU
Sobota 14. prosince
Adalbertinum 9.00 Vánoce s papírem – vystřihovánky, skládačky,
10.00 Čertovská pohádka
Masarykovo nám. 10.00 Vánoční trh
Galerie MU 14.00 Workshop: Krajině
blíže
Orlice park 15.00 Hvězdné nebe
v Orlici
Hvězdárna a planetárium 14.00 Pozorování Slunce, 15.00 Program pro
děti, 17.00 Výzkumníkem v Nepálu,
19.30 Večerní program, 21.00 Večerní pozorování
Divadlo Drak 16.00 a 18.00 Poslední trik Georgese Mélièse
Artičok 16.00 Vánoční příběh + benefiční večer v Artičoku
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
17.00 Chtíc, aby spal
Klicperovo divadlo 17.30 Finský kůň
Jesličky 19.30 Pornogeografie

Neděle 15. prosince
Muzeum VČ 9.00 a 13.00 Andělská
neděle
Masarykovo nám. 10.00 Vánoční trh
Adalbertinum 10.00 O tom, co se
možná stalo
Dům děti a mládeže 14.00 Setkání
se zvířátky
Jesličky 15.00 Andělské putování
Českobratrská církev evangelická
16.30 Adventní zpívání
Filharmonie HK 18.00 Vánoční gala
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
18.00 Kantiléna – vánoční koncert
Klicperovo divadlo 19.00 Sváteční
čas gramofonu Petra Soviče

KAM ZA KULTUROU

Sobota 14. prosince
Volejbal

Český pohár kadetek a juniorek (9.00, sportovní hala TJ Slavia Orlická Kotlina)

Basketbal

ženská liga: Sokol Hradec Králové – USK Praha (16.00, hala TJ Sokol Eliščino nábřeží)

Badminton

oblastní turnaj jednotlivců kategorie U15 (9.00 – 17.00, sportovní hala TJ Montas v Kuklenách)

Neděle 15. prosince
Volejbal

Český pohár kadetek a juniorek (9.00, sportovní hala TJ Slavia Orlická Kotlina)

Středa 18. prosince
Lední hokej

extraliga mužů: Mountfield HK – Bílí tygři Liberec (18.00, ČPP aréna)

Sobota 21. prosince
Basketbal

NBL: Královští sokoli HK – USK Praha (18.00, sportovní hala Třebeš)

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

Sobota 28. prosince
Lední hokej

extraliga mužů: Mountfield HK – Sparta Praha (16.00, ČPP aréna)

Pátek 3. ledna
Lední hokej

extraliga mužů: Mountfield HK – Kometa Brno (18.00, ČPP aréna)

Sobota 4. ledna
Basketbal

ženská liga: Sokol Hradec Králové – SBŠ Ostrava (16.00, hala TJ Sokol Eliščino nábřeží)
NBL: Královští sokolí HK – Svitavy (18.00, sportovní hala Třebeš)

Masarykovo nám. 10.00 Vánoční trh
ZUŠ Habrmanova 17.00 Vánoční
koncert žáků
Knihovna Wonkova 17.00 Autorské
čtení – Aleš Palán
Filharmonie HK 18.00 Jedno je
vším, všechno je jedním
Aldis 19.00 Richard Müller, Michael
Kocáb, Ondřej Soukup
Klicperovo divadlo 19.00 Klášterní
ulice
Divadlo Jesličky 19.30 Vánoční koleda + Štědrý večer

Úterý 17. prosince

Středa 18. prosince
Masarykovo nám. 10.00 Vánoční trh
Knihovna Wonkova 15.00 Výtvarná
dílna – ozdobičky ze skořápek
Muzeum VČ 16.30 Komentované
prohlídky výstav Operace Barium
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
17.00 Vánoční koncert
SVK HK 17.00 Křest knihy Studijní
a vědecká knihovna 1949 – 2017
Hvězdárna a planetárium 18.30
Podvečerní program, 20.30 Večerní
pozorování
Petrof Gallery 19.00 Dasha a Pajky
Pajk Quintet
Klicperovo divadlo 19.00 Finský kůň
CC Lucie 19.00 Křest CD: Jindra
Černohorský – Řekni mi
Divadlo Jesličky 19.30 Kaleidoskop
Aldis 20.00 Tarja – Christmas Together
Bio Central 20.00 Star Wars: Vzestup Skywalkera

Čtvrtek 19. prosince
Masarykovo nám. 10.00 Vánoční trh
ZUŠ Střezina 17.00 Šlitrovo pade
ZUŠ Habrmanova 17.30 Vánoční
koncert žáků
Adalbertinum 19.00 Večery u cimbálu

Masarykovo náměstí 10.00 Vánoční
trh
ZUŠ Habrmanova 16.30 Vánoční
koncert žáků
Hvězdárna a planetárium 18.30
Podvečerní program, 20.30 Večerní
pozorování
Filharmonie HK 19.00 Vzpoura nevěst
(lm)

Knihovna HK – Co nás baví, do
19. 12., Krajinou příběhů, do 19. 12.,
Rostislav Marek a Hana Říhová – Netradiční betlémy a další tvorba, do 19.
12., Vánoce v Evropě 2019, do 21. 12.
Ateliér Labyrint – Saša Kozák –
Deskové obrazy a látkové sochy, do
6. 1.
Galerie Koruna – Vánoční kolekce
českých autorů, do 18. 1.
Galerie moderního umění – Krajina
skrytá uvnitř světa – Obrazy Orlických hor, do 2. 2.
(lm)

Dětem už slouží ekologická zahrada

Pondělí 16. prosince

Masarykovo nám. 10.00 Vánoční trh
Bio Central 14.00 Hra
Filharmonie HK 17.00 a 19.00 Pospíchejme k Betlému
ClubCafé Pessoa 17.00 Vánoční
černé historky
ZUŠ Střezina 17.30 Vánoční střezinská fidlovačka
ZUŠ Habrmanova 18.00 Vánoční
koncert žáků
Klicperovo divadlo 19.00 Koule
Studio Beseda 19.00 Bez bab! aneb
Kutloch

Pátek 20. prosince

VÝSTAVY

Neděle 22. prosince
Lední hokej

Drak 19.00 Karel Plíhal – recitál
Klicperovo divadlo 19.00 Lakomec
Bio Central 20.00 Star Wars: Vzestup Skywalkera

Čerstvě utržená petrželka dětem z mateřské školy s prvky Montessori chutná.

Foto: Martin ČERNÝ

Lístky do knihovny
nově v síti HKPoint

Fotbalové osobnosti
v akci pro dobrou věc

Stromeček splní
dětem přání i letos

Knihovna města se začátkem
příštího roku začlení do vstupenkového portálu HKPoint. Vstupenky
tak bude možné koupit nejen u infopultu v knihovně, ale také v městských informačních centrech nebo
on-line na www.hkpoint.cz. Informace o předprodejních akcích dostupných přes HKPoint se zájemci dozvědí v programu knihovny.
Prodej vstupenek na ostatní akce
knihovny bude probíhat před akcí
jako dosud. Více na www.knihovnahk.cz.
(ne)

Sportovní hala v Třebši uvidí
v předvánočním čase v akci někdejší fotbalové hvězdy, které se zúčastní charitativního turnaje osobností. Uskuteční se 21. prosince od
8 hodin a celý jeho výtěžek půjde na
podporu hendikepovaných dětí. Na
turnaji by se měli představit například Milan Fukal, Karel Podhajský,
Tomáš Poštulka, Ivo Ulich, Michal
Šmarda, Tomáš Holeš, Radim Holub, Tomáš Malinský, Roman Jůn,
Filip Klapka a další někdejší známí
fotbalisté.
(zr)

Tradiční charitativní akce Stromeček splněných přání přinese i letos
o Vánocích radost do domova pro
matky s dětmi na Pouchově. Domov
se svým obyvatelům v tíživé životní situaci bude snažit připravit co
nejkrásnější svátky, ale pořídit dětem vytoužené dárky sám nemůže.
Projekt má dětem z domova zajistit
dárek, který si přejí za pomoci veřejnosti. Dárky bude možné nosit do
AC Atrium od 17. do 19. prosince od
15 do 19 hodin. Více na www.stromecekprani.cz.
(ru)

PLAVÁNÍ
Den

Plavecký bazén 50 m Aquacentrum

Sauna

Wellness studio Flošna

So 14. 12. 10.00–20.00

10.00–20.00
Relaxační večer 20.30–23.00

10.00–20.00 společná
20.30–23.00 společná

10.00–23.00
(děti od 1 roku do 15.00)

Ne 15. 12. 10.00–20.00

10.00–20.00

10.00–20.00 společná

10.00–21.00

Po 16. 12. 6.00–19.00

12.00–21.00

12.00–17.00 ženy
17.00–21.00 společná

16.00–21.00
(děti od 1 roku po celý den)

Út 17. 12.

6.00–21.00

10.00–21.00

10.00–21.00 společná

10.00–21.00

St 18. 12.

6.00–21.00

10.00–21.00

10.00–21.00 společná

10.00–19.00

Čt 19. 12.

6.00–21.00

10.00–21.00

10.00–21.00 ženy

10.00–21.00

Pá 20. 12.

12.00–18.00
19.30–22.00

10.00–21.00

10.00–21.00 společná

10.00–23.00

Aktuálně na www.snhk.cz.

Děti z mateřské školy s prvky
Montessori ZŠ a MŠ Úprkova ve
Štefcově ulici si užívají nově vybudované ekologické zahrady. Ta
vznikla nákladem 164 tisíc korun
v nevyužívaném a nevzhledném
zákoutí v areálu mateřinky hned
vedle její budovy. Zahrada má několik částí, přičemž dominantou je
pískovcová bylinková spirála s petrželkou, tymiánem, mateřídouškou a dalšími rostlinami. Díky projektu podpořenému magistrátním
odborem životního prostředí zde
děti získaly i dva záhonky. Část
zahrady je vyhrazena nízkým dřevinám, kde roste například rybíz či
angrešt, v další části rostou ovocné stromy. V zahradě je i okrasná
část s květinami a prostor s vlhkomilnými rostlinami, nechybí však
ani motýlí zahrádka s rostlinami,
které by měly přilákat motýly. Přes
celou zahradu navíc vedou betonové nášlapné „kameny“ pro rozvoj
motorických dovedností dětí. Na
podzim dokončenou ekologickou
zahradu uzavírá nová terasa, kde
budou moci kluci a děvčata v létě
třeba svačit a ochutnat i něco z přilehlé zahrady. Školka má ještě připraven projekt na úpravu prostoru
u vstupu do areálu, kde by v příštím roce mohla vzniknout stezka
lesních živočichů s pěti informačními tabulemi.
(čer)

Uzávěrka tohoto čísla byla 5. 12. 2019. Zveřejněné informace jsou platné k tomuto datu.
Uzávěrka dalšího čísla je 2. 1. 2020 v 10 hodin.
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
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Hradec Králové nenese odpovědnost za skutečný průběh zde inzerovaných akcí. Nezodpovídá
ani za případné vložené propagační tiskoviny
jakéhokoliv charakteru.
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