Hradec bez bariér Vozíčkář, nevidomý i ostatní lidé
pomáhají magistrátu už rok průběžně zlepšovat a aktualizovat mapu bezbariérového Hradce, kterou využívají
k pohybu po městě nejen lidé se zdravotním hendikepem, ale i senioři či maminky s kočárky. Projekt mapuje
prostřednictvím osob se zdravotním postižením trasy
mezi důležitými objekty a nově přináší i přesnější informace o zdravotnických zařízeních, fakultní nemocnici
a poliklinikách i jejich okolí.
Více na str. 2

KRÁTCE Z HRADCE
Masarykovo výročí
si lidé připomenou
na Masarykově náměstí

Dopravní podnik testuje nový nízkopodlažní elektrobus

Shromáždění občanů při příležitosti 165. výročí narození prvního
prezidenta Československé republiky Tomáše Garrigua Masaryka zažije
Masarykovo náměstí 6. března v 17
hodin. Akci, na níž zazní i československá hymna, pořádá Masarykova
společnost a další organizace.

Proč zrovna já?
Probační a mediační služba uspořádala v Hradci Králové při příležitosti Evropského dne obětí a v rámci projektu Proč zrovna já? konferenci zaměřenou na podporu
a ochranu obětí trestných činů. Na
území krajského města působí dostatečné množství organizací zajišťujících pro takové lidi poradenství.
V rámci projektu uskutečňují podporu a činnost pro oběti dvě poradny,
kromě Probační a mediační služby
to je nezisková organizace Nomia.

Jarní svozy odpadu se
blíží, začnou 29. března
Svozy velkoobjemového a dalšího
odpadu, které Hradecké služby zahájí 29. března, poběží téměř každý
víkend až do 26. dubna. Kolony velkokapacitních sběrných vozidel
s obsluhou objedou v tomto období
celé město a obyvatelé se tak budou
moci bez nutnosti cestování do
sběrného dvora zbavit například
starého nábytku, koberců, zbytků ze
zeleně, barev, pneumatik a dalšího
harampádí. Odpad je třeba nosit
v určených dnech a časech na stanoviště a předat obsluze.
(red)

NAJDETE NA WEBU

www.hradeckralove.org

Hradecké ulice křižuje nový elektrobus, v jehož útrobách je motor o výkonu 120 kW a baterie s kapacitou 172 kWh, která zajistí dojezd až 150 km.
Již třetí elektrobus nasadil hradecký dopravní podnik 23. března do provozu městské hromadné dopravy. Vůz typu SOR
EBN 11 z dílen společnosti SOR
Libchavy bude jezdit hradeckými
ulicemi v testovacím provozu do
konce března, po jeho ukončení
se vozidlo zařadí do plného provozu. Dopravní podnik by do budoucna chtěl ekologickými elektrobusy nahradit dosluhující autobusy.
Elektrobus SOR EBN 11 je prodlouženou variantou vozu, který Dopravní
podnik města Hradce Králové provozuje od září roku 2013 a cestující se
s ním nejčastěji setkávají v pracovních dnech na linkách č. 12, 13 a 17
a o víkendech č. 18 a 25. Nový, jedenáctimetrový vůz chce podnik vyzkou-

Celková obsaditelnost vozidla je 81
cestujících, z toho 27 míst je k sezení,
čímž je srovnatelný s klasickým autobusem MHD. Maximální rychlost vozidla je 80 km/hod. Úroveň vnější
a vnitřní ergonomie a použitých materiálů dovoluje snadněji udržovat čistotu a zvyšuje cestovní komfort jak řidiče, tak cestujících. Ve srovnání s vozidlem SOR EBN 9,5 došlo mimo
dalších změn k výrazné inovaci pracoviště řidiče a faceliftu zadní části vozidla. „V současnosti se tedy již na linkách hradecké MHD můžete setkat se
třemi elektrobusy - mimo již dvou zmíněných z produkce společnost SOR
Libchavy, je do provozu od října 2014
nasazován také dvanáctimetrový
dvounápravový elektrobus Škoda Perun Škody Electric. Obě vozidla - SOR
EBN 9,5 i Škoda Perun jsou provozována v režimu nočního dobíjení,“ ma-

Rekonstrukce galerie postupuje podle plánu
Práce na rekonstrukci Galerie moderního umění jsou ve své polovině.
Vzhledem k tomu, že se jedná o památkově chráněnou budovu z 19. století, neobejde se její oprava bez víceprací.
Zhotoviteli se zatím daří dodržovat
smluvní harmonogram stavebních prací. Jelikož se jedná o kulturní památku,
musí postupovat podle podrobných
restaurátorských průzkumů a pod dohledem státní památkové péče. Spolupráce s památkáři je ale konstruktivní
a bez větších rozepří. Náklady na ví-

Peníze z loterií pro sportovce
Šest milionů a šest set tisíc korun hodlá město dát hradeckým sportovním organizacím, a to nad rámec standardních grantových prostředků. Jde o peníze, které mu plynou z výherních automatů a loterií. Peníze jim přidělí prostřednictvím Královéhradecké unie sportu.
„Jedná se jako tradičně o část příjmů města z výherních automatů a loterií, které bychom opět rádi rozdělili
mezi sportovní organizace provozující
činnost na území našeho města,“ říká
náměstek primátora zodpovědný za
sportovní oblast Milan Jaroš.
Královéhradecká unie sportu přerozdělí mezi příjemce tedy i letos částku 6,6 milionu Kč, přičemž jí bude za
administraci výplat náležet jedno procento z této částky. S návrhem vyslovila souhlas také nově složená sportovní komise, která se shodla, že mezi
příjemci výše uvedených příspěvků
nebudou akciové společnosti města.

šet na všech linkách ve městě. „SOR
EBN 11 je nízkopodlažní dvounápravový třídveřový elektrobus, vybavený
dvěma klimatizačními jednotkami pro
zvýšení cestovního komfortu řidiče
i cestujících. Motor o výkonu 120 kW
a baterie s kapacitou 172 kWh zajišťují dojezd podle náročnosti provozu
120 až 150 km. V tomto vozidle jsou
použity lithium-iontové baterie, jejichž
nabíjení se provádí v nočních hodinách v areálu provozovny v řádu pěti
až sedmi hodin. Touto prodlouženou
verzí městského elektrobusu vychází
společnost SOR vstříc poptávce dopravních podniků po vozidlech na bateriový pohon srovnatelných z hlediska obsaditelnosti s běžným 12metrovým vozidlem na naftový pohon,“
popisuje parametry vozu vedoucí
marketingu dopravního podniku František Meduna.

„Na peníze dosáhne organizace,
která splní předem stanovené podmínky, přičemž konkrétní částky se
budou řídit předem stanoveným klíčem v podobě číselného koeficientu.
Jedná se o vstřícné gesto, kterým
chce město v tomto případě pomoci
zejména menším klubům a sportovním organizacím. Ty se také věnují
sportujícím dětem a veřejnosti,“ vysvětluje předkladatel návrhu do zastupitelstva Milan Jaroš.
Výzva k podání žádosti bude k dispozici na webových stránkách města
i na stránkách unie, a to včetně podrobných pravidel, podmínek a klíče. (red)

cepráce zatím nepřesáhly pět procent
z celkové ceny, ale je nepochybné, že
rozsah víceprací ještě naroste.
Dohled památkářů se zaměřuje
především na vnější i vnitřní omítky,
skleněné a kovové prvky, mramorový
obklad, výmalbu a veškeré truhlářské
výrobky. V současnosti se tak napří-

klad zpracovává cenová nabídka na
obnovení původní barevné výmalby
včetně zlacení, které se našlo při podrobném restaurátorském průzkumu.
Součástí stavby bude také umělecké
ztvárnění vzduchotechnického zařízení, které bylo navrženo ve dvou variantách. Jeho konečná podoba se
bude teprve vybírat.
Náklady na rekonstrukci, která byla
zahájena v loňském červenci, kraj vysoutěžil na 75 milionů.
(kk)

puje současný stav elektrobusové flotily dopravního podniku František Meduna a přibližuje i některé rozdíly:
„Elektrobus Škoda, který je vybaven
elektrickým topením, vyžaduje v klimaticky náročnějším zimním období
dobíjení i mezi jednotlivými částmi dělené směny, elektrobus SOR je vytápěn topením naftovým a mezi jednotlivými částmi dělené směny dobíjen být
nemusí.“ Pro nabíjení vozidel používá
dopravní podnik nabíječe dodané výrobcem současně s vozidly.
Dopravní podnik plánuje rozšířit počet elektrobusů na 28 vozů, a proto
přihlašuje v rámci dotací z evropských fondů projekt na pořízení dalších 25 elektrobusů. Těmito vozidly
chce v rámci plánované obnovy nahradit část vozového parku pomalu
dosluhujících autobusů.
Text a foto: Pavlína POSPÍŠILOVÁ

Tříkrálová sbírka
byla letos rekordní
Oblastní charita vyhlásila výsledky letošní Tříkrálové sbírky, která vynesla rekordních 761 678 korun, což
je o 100 tisíc korun víc než vloni. Výtěžek určený pro hradeckou oblastní
charitu bude použit na rozvoj Střediska rané péče Sluníčko, na domácí hospicovou péči a na poradenství
pro oběti domácího násilí a lidi
v nouzi. Část z výtěžku půjde na humanitární projekty Charity ČR. (red)

Nová služba zkrátí „papírovou agendu“
Elektrické vedení, plyn, vodovod či propojení světelné dopravní signalizace? To je jen zlomek inženýrských sítí, které se na území města nacházejí pod zemí. Úřad nyní vychází vstříc všem, kteří potřebují „kopnout“ do
země a zavádí pro žadatele zdarma pohodlnou a jednoduchou cestu, na jejímž konci je automatické obeslání všech správců takových sítí se žádostí
o vyjádření. Odpadá tedy složité dotazování spojené s papírovou agendou.
Každý stavebník, developer či opravář, který musí z jakéhokoliv důvodu
provádět výkopové práce, potřebuje ze
zákona vyjádření všech správců sítí,
která mu prozradí, zda se v jeho zájmovém území, kde a v jaké hloubce,
nacházejí které sítě. „Přicházíme se
službou e-UtilityReport, která všem žadatelům v této oblasti výrazně uleví.
Zjednoduší celou agendu spojenou
s procesem vyjádření k existenci sítí
tak, že žadatel na základě vyplněného
formuláře rozešle elektronickou žádost

všem správcům, kteří jsou pro dané
území aktivně zapojeni do služby,“ vysvětluje přínos a urychlení nově nastaveného procesu Pavel Struha, správce
GIS na magistrátu. Pro ostatní správce,
kteří zatím technicky neumožňují příjem
žádostí touto elektronickou formou,
systém vygeneruje PDF soubor, který
žadatel sám doručí správci sítě.
„Žádosti odpovídají platné legislativě.
Navíc je nová služba e-UtilityReport pro
žadatele elegantním, rychlým a bezplatným způsobem, jak podat žádost

o vyjádření správcům inženýrských
sítí tak, aby nikdo nebyl opomenut
a aby žádosti jednotlivým správcům
nebyly odesílány nadbytečně,“ přibližuje další výhody Pavel Struha.
Ve spolupráci s provozovatelem služby byl pro působnost stavebního úřadu
hradeckého magistrátu sestaven tzv.
registr správců, což je aktuální seznam
správců, jejichž inženýrské sítě se na
území města vyskytují. K podání žádosti postačí připojení na internet a běžný webový prohlížeč. Ovládání aplikace
je jednoduché a je doplněno nápovědou pro jednotlivé kroky. Více informací
o službě a dalších připojených městech
na www.mawis.eu a nebo přímo na
e-UtilityReport. Odkaz na službu e-UtilityReport je na webu www.hradeckralove.org/urad/formulare.
(isui)
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Mapu bezbariérovosti mohou aktualizovat také občané
Vozíčkář, nevidomý i ostatní lidé
pomáhají magistrátu už rok průběžně zlepšovat a aktualizovat mapu
bezbariérového Hradce, kterou využívají k pohybu po městě nejen lidé
se zdravotním hendikepem, ale i senioři či maminky s kočárky.
Projekt mapuje prostřednictvím
osob se zdravotním postižením trasy
mezi důležitými objekty a nově přináší i přesnější informace o zdravotnických zařízeních, fakultní nemocnici
a poliklinikách. Aktualizace se dotkla
i dalších přechodů a zastávek MHD.
Mapa byla vloni oceněna ve své ka-

tegorii krajského kola soutěže Zlatý
erb a je jedním ze zhruba dvaceti mapových podkladů, které město na
svém webu zdarma poskytuje. „Vloni
jsme vyzvali ke spolupráci i veřejnost,
aby nám zasílala na adresu
bariery.hk@mmhk.cz podněty pro
zlepšení. Některé z nich se v nové aktualizaci promítly. Občané nás však
mohou informovat i nadále o místech,
kde hrozí největší rizika v pohybu po
městě. Budeme rádi za informaci
o tom, které objekty by lidé rádi navštívili, ale brání jim v tom různé bariéry,“ říká Marek Šimůnek, vedoucí od-

boru sociálních věcí a zdravotnictví
magistrátu.
„Cílem města bylo, je a bude i nadále postupné odstraňování bariér na
důležitých trasách. K nim samozřejmě
patří i fakultní nemocnice, jejíž prostor
se podařilo do mapy integrovat nyní.
Při rekonstrukcích a opravách silnic,
přechodů a zastávek MHD, do nichž
se město v posledních měsících a letech pustilo, se podařilo do mapy zanést dost aktualizací. Kdo jiný, než
právě lidé se zdravotním postižením
mohou magistrát na nedostatky upozornit a navrhnout řešení,“ říká ná-

městkyně primátora pro sociální oblast Anna Maclová.
„Zmapované objekty ve fakultní nemocnici jsou v mapě zachyceny při
prokliku i na fotografiích. V textovém
poli vedle jsou uvedeny podrobně
rozměry dveří, počet schodišť a samozřejmě i standardně používané semaforové barvy. Nechybí ani údaje
o vizuálním kontrastu,“ upřesňuje Pavel Struha, hlavní tvůrce mapového
podkladu na webu města.
Projekt mapuje trasy, na kterých leží
důležité objekty, úřady, školy či zdravotnická zařízení. Vzniká ve spolupráci

magistrátu a Centra pro integraci osob
se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje. Díky mapování vozíčkáře Zdeňka Švarce a nevidomého
Jarmila Moláčka se k veřejnosti dostávají první trasy popsané z jejich pohledu. Objekty jsou jako u barev semaforů
rozděleny do tří kategorií. Přístupné
jsou vyznačeny zeleně, částečně přístupně oranžově a nepřístupné červeně. Po kliknutí na ikonu objektu nebo
na linii trasy se objeví „vyskakovací“
okno s podrobnými informacemi. V mapách jsou zaneseny již vybudované
trasy svobodného pohybu.
(isui)

Jak se bude svážet biomasa Masopust nabídl i laskominy
Letošní pravidelný svoz rostlinné biomasy začne v pondělí 2. března.
Nově jej na základě vítězství ve veřejné soutěži budou zajišťovat městem
spoluvlastněné Hradecké služby. „Připravili jsme nový harmonogram svozu,
ve kterém je řada změn. Na základě připomínek občanů jsme se snažili, aby
biomasa i směsný odpad byly odváženy v jeden svozový den a občané
tak měli jednodušší orientaci. Bohužel to není možné ve všech lokalitách.
I tak věřím, že občané si na změny zvyknou,“ uvedl ředitel společnosti Radek
Sokol.
Konkrétní svozový den připadající na jednotlivé ulice občané naleznou na
webových stránkách společnosti. Je zde možnost stáhnout si kompletní plán
svozu nebo v sekci Harmonogram svozu vyhledat konkrétní město a ulici.
Občané, kteří nemají možnost zapojit se do projektu komunitního kompostování, mohou pro rostlinný odpad zdarma využívat sběrné dvory. V průběhu
jarních měsíců připravují Hradecké služby pro občany nově možnost odkládat
tyto odpady přímo v městské kompostárně. Hradecké služby se staly také majitelem všech nádob, které byly občanům zapůjčeny. „Smlouva o výpůjčce nádob je stále platná. Povinnosti z této smlouvy přecházejí na naši společnost,“
doplnil Sokol.
(hs)

21. 2. O kabelku, telefon a doklady přišla sedmadvacetiletá žena,
která před pátou hodinou ranní zazvonila na služebnu městské policie
s tím, že byla napadena a okradena dvojicí žen. Nezná je prý, ale ví,
kde bydlí. Případ si převzala k dořešení Policie ČR.
23. 2. Nezvaného hosta nemohli
přesvědčit k odchodu zaměstnanci
obchodního centra. Muž se uvelebil
v kontejneru na odpad a odmítal ho
opustit. Nepřesvědčil ho fakt, že
odpad budou za dvě hodiny odvážet. Devětadvacetiletý muž ze Šluknova se strážníkům za své chování
omluvil a vysvětlil, že neměl kde
spát. Hlídka ho proto poučila
o možnostech využití služeb azylového domu.
(red)

SVOZ ROSTLINNÉ BIOMASY 2015
podle městských oblastí
den /část

ráno

odpoledne

pondělí

Labská Kotlina 2,
Pražské Předměstí, Farářství

Třebeš, Moravské Předměstí,
Nový HK

úterý

Svobodné Dvory, Chaloupky,
Za Škodovkou

Plotiště,Plácky,
Okrouhlík sever

středa

Malšovice

Svinary, Malšova Lhota,
Malšovice

čtvrtek

Slezské Předměstí, centrum,
Okrouhlík jih

Plačice, Březhrad, Kukleny

pátek

Nový HK, Roudnička

Slatina, Piletice, Rusek,
Věkoše, Pouchov

Z deníku dispečera

Jitrnice, jelítka, tlačenka, klobásy, ovar, guláš a další zabijačkové speciality
byly k ochutnání i prodeji 17. února na 8. královéhradeckém krajském masopustu na náměstí 28. října. Nechyběly ani stánky s lidovými řemesly, kulturní program a nezbytný průvod maškar centrem města v podání členů folklorních souborů Dupák a Červánek.
Foto: Martin ČERNÝ

Vzkaz zastupitelů hradecké veřejnosti
Také v tomto vydání zpravodaje Radnice si budete moci přečíst vzkazy zastupitelů města napříč politickým spektrem. Na stejně velkém prostoru mohou naformulovat libovolným stylem to, co chtějí sdělit občanům. Vzkazy uveřeňujeme v pořadí, jak do redakce přišly.

MARTIN HANOUSEK,

EVA MATYÁŠOVÁ,

Děkuji voličům,
kteří nás podpořili v naší snaze
o lepší Hradec
Králové. Děkuji
i svým kolegům tomu nejlepšímu
politickému týmu
v našem městě.
Jsem rád, že mohu jako zastupitel navázat na svou práci v minulém volebním období. Zvolení beru jako závazek, abych se pokusil prosadit maximum z našeho programu. Jsme sice
v opozici, ale budeme čeřit zahnívající hradecký demokratický rybníček.
Budeme spolupracovat na pozitivním,
odkrývat a kritizovat to špatné. Vždy
se jako dosud budeme snažit nabízet
a prosazovat pro město lepší alternativy. Zásadní je pro mě transparentnost samosprávy, proto jsem hned na
prvním zastupitelstvu navrhl a prosadil zveřejňování podkladů jednání.
Také se s kolegou Adamem Zárubou
snažíme prosadit změnu tištěného
zpravodaje Radnice, aby nebyl obrazem fiktivního ideálního světa a hlásnou troubou primátora a rady města.
Chceme, aby zde byly v souladu s tiskovým zákonem zastoupeny názory
všech zvolených stran a věcná demokratická diskuze. Snad se nám nejen
toto podaří a těchto poněkud trapně
přidělených 1250 znaků textu nebude
mým posledním sdělením v příštích
čtyřech letech. martin.hanousek@zeleni.cz.

Vážení spoluobčané, děkuji vám
ještě jednou za
podporu v komunálních volbách.
I když ANO je
v zastupitelstvu
v opozici, máme
stále velkou snahu
pracovat aktivně
a konstruktivně. V rámci práce v zastupitelstvu jednoznačně podporuji prospěch občanů, hospodárnost a efektivnost připravovaných akcí. Investiční
akce je potřeba řešit komplexně a s jasnou koncepcí rozvoje.
Já jsem se začala podílet na činnosti
Komise pro rodinu a sociální prevenci.
Rodina je to, co mě opravdu zajímá.
V poslední době status rodiny v naší
společnosti nemá takovou váhu, jak by
bylo potřebné. Já se budu snažit co nejvíc pomoci potřebným rodinám a zejména dětem v nich, a tak zlepšit jejich
vyhlídky do budoucího života. Je nezbytné nejen zajistit finanční pomoc sociálně slabším, ale i ukázat, jak lépe
hospodařit v rámci rodiny, jak i z mála
vytvořit domácí pohodu a příjemné prostředí a jak se postarat o zdravé životní
prostředí zejména pro děti, podchytit
a rozvíjet jejich talent. Děti chtějí a potřebují mít to svoje jedinečné zázemí
a v tom jim chci pomáhat. Mimo to mi
samozřejmě není lhostejný ani život seniorů, jejich možnosti aktivního a spokojeného odpočinku.
Jsem členkou KMS Slezské Jih, kde
řešíme aktuální problémy naší části
města, jako je třeba oprava chodníků,
úprava dětského hřiště Svět, a především doufáme, že páteřní cyklostezka
z centra města do Blešna bude skutečností již v tomto volebním období.

Strana zelených, klub Změna pro
Hradec a Strana zelených s podporou Pirátů

ANO

LIBOR ŽÁK,

ANNA MACLOVÁ,

ČSSD

V

minulém

funkčním období
jsem

se,

jako

předseda kontrolního výboru zastupitelstva města, zaměřil především na kontrolní činnost, která je pro
úspěšné řízení města velmi důležitá.
V současné době jako člen koalice
vím, že je především nutno udržet si
důvěru voličů a to tím, jak naplníme
sliby, které jsme voličům před volbami
dali. Vím také, že nejlépe se dá činnost hodnotit splněním či nesplněním
konkrétních slibů a závazků. I když
představy o úkolech v řízení vychází
z volebních programů a jsou podrobně obsaženy v programovém prohlášení koaličních stran zastoupených
v radě města, chtěl bych se zaměřit
zejména na některé z nich.
Jako otec dvou předškolaček vím,
jak je důležité zabezpečit dostatečnou kapacitu v předškolních zařízeních. S tím souvisí mimoškolní zájmová činnost. Za důležitou pokládám oblast rozvoje mládežnického sportu pro
všechny věkové kategorie. Dále budu
podporovat činnost a rozvoj tradic
spojených s městem Hradec Králové
jako Salonem republiky.

bez PP za KDU-ČSL, Koalice pro
Hradec (KDU-ČSL a Nestraníci)
Milí spoluobčané, děkuji Vám za
důvěru, kterou
jste mi dali pro
další volební období. Vážím si
i toho, že smím
pracovat ve vedení města a věnovat se i nadále oblasti sociální
a zdravotní, nově také kultuře a cestovnímu ruchu. V té první nás čeká
tvorba 5. komunitního plánu sociálních a navazujících služeb, plánu prevence kriminality a koncepce prorodinné politiky do roku 2018. V oblasti
kultury se chci věnovat spolu s Vámi
vytvoření koncepce rozvoje kultury
a aktualizaci koncepce cestovního ruchu. Mám ráda, když procesy jsou koordinovány a řízeny a vedou k vytyčeným cílům. Mým přáním je, aby Hradec Králové byl i nadále městem
přátelským rodině s vysoce kvalitními
podmínkami pro život, do kterého přijíždějí rádi turisté. Vnímám jako velice
důležité podporovat vznik nových pracovních míst, i pro absolventy zdejších škol, zrekonstruovat Velké náměstí, Žižkovy sady, Vrbenského
a Gajerova kasárna, zmodernizovat
fotbalový stadion, pomoci zařízení
pro odlehčovací službu, v optimálním
rozsahu podporovat potřebné služby
a dostatek zajímavých aktivit pro mezigenerační soužití i zdravé stárnutí,
pamatovat na sociální bydlení, rozvíjet mezinárodní spolupráci, efektivně
hospodařit. Více průběžně na
www.maclova.cz nebo www.koaliceprohradec.cz.

Osobní vůz narazil do zadní části
autobusu linky č. 5 v úterý 17. února
v 16.17 hodin na křižovatce ulic Gočárova a Puškinova. Na dotčený spoj
linky č. 5 byl nasazen náhradní autobus. Podobná nehoda postihla v pátek 20. února v 15.50 hodin autobus
linky č. 9 ve Střelecké ulici. Osobní
vůz narazil do zadní části autobusu,
a i zde byl viníkem řidič osobního
vozu. Na dotčený spoj linky č. 9 byl
nasazen náhradní autobus.
(lch)
Městská policie
Hradec Králové
přijme:

STRÁŽNÍK
MĚSTSKÉ
POLICIE
Informace: Městská policie, Dlouhá
211, HK, Tomáš Bruna, tel. 495 707
926, 731 131 092, e-mail: tomas.bruna@mmhk.cz a Hana Janebová,
tel. 495 707 940, 731 131 001, e-mail:
hana.janebova@mmhk.cz
Uzávěrka přihlášek 28. února do
12. hodiny.
www.hradeckralove.org/hradeckralove/straznik
Statutární město Hradec Králové
vyhlašuje
výběrová řízení na pozice:

REFERENT/ KA
MAJETKOVÁ SPRÁVA
odbor správy majetku města
Informace: Jan Slavík,
tel. 495 707 570.
Přihlášky lze podávat do 3. 3.

MZDOVÁ ÚČETNÍ / METODIK PAM
oddělení personální
- kancelář tajemníka
Informace: Jaroslav Kříž,
tel. 495 707 280.
Přihlášky lze podávat do 31. 3.
Statutární město Hradec Králové
prodlužuje
výběrové řízení na pozici:

REFERENT/KA
– INVESTIČNÍ TECHNIK
investiční odbor
Informace: Valentýn Avramov,
tel. 495 707 680.
Přihlášky lze podávat do 4. 3.
Další informace naleznete na
www.hradeckralove.org - Kariéra.
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KAM ZA KULTUROU
Sobota 28. února
Adalbertinum 10.00 Nepovedená
strašidla
Hvězdárna a planetárium 14.00 Pozorování Slunce, 15.00 Program pro
děti, 18.00 Hledání života, 19.30 Večerní program, 20.30 Večerní pozorování
Církev českobratrská evangelická
15.15 Etiopie - země kde každý
omládne
Divadlo Drak 16.00 Podivuhodný cirkus doktora Tarzana
Bio Central 17.30 Letní déšť, 18.30
Post Tenebras Lux, 20.00 Divoké historky

Neděle 1. března
Adalbertinum 10.00 Stop pohádka
KMC Sedmikráska 15.00 Základy
předení na vřetánku
Bio Central 15.00 Velká šestka,
17.00 Kingsman: Tajná služba, 18.30
Hledání Vivian Maier, 20.00 Fénix
Divadlo Drak 19.00 Den blbec

Pondělí 2. března
Knihovna HK, Wonkova 10.00 Leonard Bernstein - West Side Story
Galerie na mostě 16.00 vernisáž
Emil Sláma: Bilance
Bio Central 17.00 Fotograf, 18.30
Proti přírodě, 20.00 Kingsman: Tajná
služba
Adalbertinum 18.00 Kamčatka
Studio Beseda 19.00 Žárlivost
Klicperovo divadlo 19.00 Figarova
svatba

STRANA 3

Malá filmová
akademie
láká do knihovny
Knihovna města Hradce Králové
připravila a ve spolupráci s Východočeským volným sdružením pro amatérský film a video zajišťuje dvousemestrální Malou filmovou akademii.
Cyklus přednášek, analýz, projekcí filmů nebo ukázek a následných diskusí se bude konat ve víceúčelovém
sále Centra celoživotního vzdělávání
ve Wonkově ulici ve vybraných středečních termínech od 10 do 12 hodin.
Přijít mohou zájemci všech věkových
kategorií, kteří chtějí získat přehled
o dějinách filmového umění. Program
je sestaven do dvou výukových bloků
po šesti lekcích, první právě začínající potrvá do května, druhý od září
do prosince. Nejbližší se uskuteční
11. března, poté mohou adepti přijít
8. a 22. dubna a 6. a 20. května. Registrační poplatek za jednotlivé lekce
je 40 korun.
(vs)

FOTBAL

Vstupenky na Plzeň
přímo od hráčů
Jarní boje o záchranu
v Synot lize zahájili fotbalisté FC Hradec Králové
úspěšně, když na hřišti
čtvrté Mladé Boleslavi vybojovali remízu 2:2. Do tabulky si
tak připsali jeden bod. Votroci se
ziskem 12 bodů stále uzavírají tabulku, ale přiblížili se týmům před
nimi. V neděli 1. března se hradečtí
fotbalisté představí v domácím prostředí, kde přivítají Viktorii Plzeň.
Výkop bude v 16 hodin. Vzhledem
ke snížené kapacitě stadionu (7300
diváků), která podle nařízení fotbalové asociace nesmí být překročena, klub prodává vstupenky v předprodeji. Od středy 25. do pátku
27. února si lze vstupenky od 16 do
18 hodin koupit v obchodním centru
Futurum přímo od hráčů, kteří se
zde budou také podepisovat. (čer)

Poradna je samostatná,
pomáhá však stále
Poradna pro oběti násilí a Dětské
krizové centrum NOMIA, která dvanáct let fungovala jako součást mezinárodní humanitární organizace
ADRA, se osamostatnila. Pomáhá
hlavně lidem, kteří se stali oběťmi domácího násilí nebo jiné trestné činnosti a také týraným, zneužívaným
a zanedbávaným dětem a mládeži do
18 let. K vyhledání služeb poradny
často vedou i vztahové komplikace po
rozvodu a konflikty mezi rodiči, které
s nimi musí děti prožívat. Pomoc je
pro klienty bezplatná a poskytuje ji
tým odborně vyškolených psychologů
a sociálních pracovníků. Poradna
sídlí na třídě Edvarda Beneše 575.
Více o její činnosti je na webu
www.nomiahk.cz. Kromě této své
hlavní činnosti nabízí NOMIA i mnoho
prorodinných aktivit a akcí pro rodiny
s dětmi. V jejích prostorách také funguje mateřské centrum Kouzelná beruška.
(db)

Hradec se pokochal pohárem pro mistra
světa a je už jistě ve čtvrtfinále extraligy

Úterý 3. března
Bio Central 10.00 Sils Maria, 18.00
Proti přírodě, 18.30 Fénix, 20.00 Whiplash
KMC Sedmikráska 10.00 Zpívánky
v MŠ Mateřídouška
Knihovna HK, Wonkova 17.00 Jazykové odpoledne nejen s francouzštinou, 17.00 Od operety k muzikálu
Klicperovo divadlo 19.00 Velká mořská víla

Pátek 6. března
Klicperovo divadlo 10.00 Evžen
Oněgin
Bio Central 17.30 Whiplash, 18.30
Danielův svět, 19.00 Country bál,
20.00 Limonádový Joe
Hvězdárna a planetárium 19.00 Hledání života, 20.30 Večerní program,
21.45 Večerní pozorování

VÝSTAVY
Galerie Koruna - Zimní výstava - obrazy, grafiky, plastiky, do 14. 3.
Galerii Na Hradě - Pavel Matuška Usmívání, do 16. 3.
Galerie AMB - Petr Stýblo - malba,
do 16. 3.
Galerie 123 - 3P - portrét, postava,
prostor, do 29. 3.
Muzeum VČ - Nejvzácnější orchideje
české přírody, do 29. 3.
Lékařská fakulta UK - Miloš Hroch Krajiny noční a denní, do 30. 3. (lm)

Burza v Kouzelné berušce
Nakoupit či prodat dětské oblečení,
sportovní potřeby, boty, hračky a další
věci můžete přijít ve středu 18. března
na burzu do klubu maminek Kouzelná
beruška na třídě E. Beneše 575 (velký
sál NOMIA, dříve ADRA). Burza bude
probíhat od 9 do 15 hodin a každý prodávající musí být u prodeje osobně.
Místa pro prodejce je třeba si předem
rezervovat na tel. 721 684 645. Poplatek pro prodávající je 50 Kč, symbolické vstupné pro kupující 5 Kč. Více informací na www.nomiahk.cz.
(red)

Urx, evid. č. 14/2015, německý ovčák; pohlaví: pes,
barva: černá se
znaky, věk: 4 roky,
kohoutková výška
68 cm, hmotnost
40 kg.
Krásný německý ovčák bystré přátelské povahy,
vhodný jako společník i hlídač k domku se zahradou. Je výborný aportér.

Pohár pro mistra světa v ledním hokeji doprovázený maskoty letošního květnového šampionátu v Praze a Ostravě, králíky Bobem a Bobkem, se přijel ukázat do Hradce Králové. Hokejoví fanoušci ho mohli obdivovat v pátek 20. února při extraligovém utkání s Třincem ve Fortuna aréně. S lídrem soutěže Hradečtí sice prohráli 0:3, ale následné vítězství 3:2 nad
pražskou Slavií o dva dny později znamená, že Mountfield skončí po základní části extraligy v první šestce. To hradeckému týmu zaručuje přímý postup do čtvrtfinále nejvyšší české soutěže.
Foto: Martin ČERNÝ

UDĚLEJTE SI ČAS

Čtvrtek 5. března
SVK HK 17.00 Architekt Oldřich Liska
mezi Hradcem, Pardubicemi a Opavou
Bio Central 17.30 Birdman, 18.30
Bílý bůh, 20.00 Kingsman: Tajná služba
Knihovna HK, Wonkova 18.00 Vernisáž výstavy: Jana Jebavá - Smích
okamžiku
Salon královéhradecký 18.00 Na
kole do Barcelony
Klicperovo divadlo 19.00 Koule
Hvězdárna a planetárium 19.00 Hledání života, 20.30 Večerní program,
21.45 Večerní pozorování
Filharmonie HK 19.30 Rolling Rock

7. 3. Vzpomínkový koncert
Hany Juřičkové
- 17.00 - Kaple Zjevení Páně Smiřice
9. - 10. 3. Země Bójů - 10. 00 - Archeopark Všestary
14. - 15. 3. Evoluce člověka - 9.00 Archeopark Všestary
14. 3. Na stojáka - 19.00 - zábavný
pořad - Dvorana Smiřice
15. 3. Hrobka s vyhlídkou - 17.00 divadlo - KD Nechanice
20. - 22. 3. Jarní pohár - závod
v orientačním běhu - Běleč n. O.
28. 3. Zahájení sezony 2015 na Chlumu - Muzeum války 1866 na Chlumu
28. 3. - 5. 4. Smiřické svátky hudby
- festival - Kaple Zjevení Páně ve
Smiřicích
28. 3. - 6. 4. Velikonoce na zámku tematické prohlídky zámku - zámek
Hrádek u Nechanic
29. 3. Velikonoční jarmark - Hořiněves
29. 3. Velikonoce na zámku - zámek
Karlova Koruna Chlumec n. C. (red)

Hledají nový domov

Středa 4. března
Knihovna HK, Wonkova 9.30 Hrajeme si s pastelkami, 15.00 Výtvarná
dílna - Podložky pod hrnečky
Muzeum VČ 17.00 O pokladu a počátcích města Hradce Králové
Bio Central 17.30 Kód Enigmy, 18.30
Sama nocí tmou, 20.15 Zimní pohádka
SVK HK 18.00 Albánie a Kosovo - divoký a přátelský balkán
Studio Beseda 19.00 Absolvent
Klicperovo divadlo 19.00 Fligny,
koks a kutilové
Hvězdárna a planetárium 19.00 Hledání života, 20.30 Večerní program,
21.45 Večerní pozorován
Klub Satchmo 19.00 Martin Brunner
Trio
Filharmonie HK 19.30 Rolling Rock

Tipy odjinud

Bilance Emila Slámy
Galerie na mostě Farmaceutické
fakulty UK zve na výstavu Emila
Slámy: Bilance. Vernisáž výstavy,
která zde potrvá do 27. března, se
uskuteční 2. března v 16 hodin.

Elektrická puma v Lucii
Dobré divadlo uvede 27. února od
19 hodin v novohradeckém Country
clubu Lucie komedii Elektrická puma
v podání Nezávislé divadelní scény
Semtamfór.

Premiéra u Klicperů
Klicperovo divadlo chystá na březen premiéru Evžena Oněgina
v adaptaci a režii dua SKUTR.
Na hlavní scéně je na programu
7. března od 19 hodin. V plánu jsou
i dvě derniéry, 24. března to bude Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho
a o den později Žebrácká opera.

Infotour bude letos
o jarních prázdninách
Šestnáctý ročník veletrhu cestovního ruchu Infotour a Cykloturistika
se v Aldisu uskuteční o hradeckých
jarních prázdninách, konkrétně 13. a
14. března. Představí se zde se svojí nabídkou cestovní kanceláře, regiony, města, lázně, ale i různé turistické
zajímavosti. Chybět nebudou ani cestovatelské besedy s projekcí, soutěže či farmářské trhy. Více na www.infotourhk.cz. Součástí veletrhu bude
také sbírka jízdních kol pro cestu do
školy gambijských dětí nebo pro
strážce afrických národních parků.

Architekt Liska mezi Hradcem,
Pardubicemi a Opavou
Architekt Oldřich Liska spojil svůj
život hlavně se třemi městy. Jaké zde
zanechal realizace? Co tvořil v ostatních městech? Jak se proměňoval
jeho styl? Odpovědi na tyto otázky
přinese 5. března od 17 hodin přednáška v konferenčním sále Studijní a vědecké knihovny. Více na:
www.svkhk.cz, www.zikmund-lender.com.

Karnevalový rej
v ZŠ Pouchov
Princezny, rytíři, vodníci, víly, ale
i další pohádkové bytosti mohou v sobotu 28. února od 14 do 16 hodin prožít příjemné odpoledne v tělocvičně
ZŠ Pouchov. Žákovský parlament
zve žáky, jejich sourozence a kamarády na tradiční karnevalový rej.
Drobné ceny a sladkosti čekají na
každého, kdo se rád převléká a baví.

Z treku do AC klubu
Tour du Mont Blanc, takový je název dalšího z cestovatelských promítání v AC klubu v Heyrovského ulici,
které je na programu 2. března od 19
hodin.

Oáza klidu ke svátku žen
Do světa působivých melodií a hudebních evergreenů zavede návštěvníky koncert Sen lásky z cyklu Oáza
klidu v neděli 8. března. První
tóny se rozezní v městské hudební
síni v 16 hodin, za klavír usedne
Vladimír Župan a zpěvem zpříjemní

Mezinárodní den žen Ema Hubáčková a Ema Hubáčková mladší.
Vstupenky jsou v předprodeji na
www.hkpoint.cz, v Galerii Barbara
a v informačních centrech města.

Do muzea za pokladem
Muzeum východních Čech zve na
přednášku O pokladu a počátcích
města Hradce Králové, která se
uskuteční 4. března od 17 hodin.
Přednáška seznámí s nejnovějšími
výsledky archeologických výzkumů
a představí publikaci Svědectví archeologických nálezů o počátcích
Hradce Králové. V doprovodu kurátora je možné navštívit unikátní poklad, který byl objeven roku 1970.

Hradecko v Barbaře
Galerie Barbara zve na vernisáž
výstavy Mně blízký kraj - Hradecko,
která se uskuteční 5. března od
17 hodin. Ke zhlédnutí budou díla
členů UVUHK a kmenových výtvarníků Galerie Barbara. Výstavu uvede Josef Bavor, hudbou vernisáž
doprovodí smyčcové trio K+M. Výstava potrvá do 31. března.

S Halinou na větvi
Český rozhlas Hradec Králové
uvádí novou talkshow Haliny Pawlovské a jejích hostů S Halinou na
větvi. Tu mohou posluchači naladit
každé druhé pondělí v měsíci v přímém přenosu z Lázní Bělohrad
vždy od 18 hodin. V pondělí 9. března budou hosty herečka a moderátorka Jitka Asterová a herec Jiří
Mádl.
(red)

Korinek, evid. č. 2/2013, kříženec;
pohlaví: pes, barva: černá, věk:
6 let, kohoutková
výška 35 cm,
hmotnost 12 kg.
Kamarádský kříženec zvyklý na
pravidelné vycházky do lesa převážně se staršími
venčiteli, kteří jej
mají v oblibě pro
jeho přátelskou povahu. Je to voříšek,
který potřebuje zahradu.
Gora, evid. č. 139/2014, labrador;
pohlaví: fena, věk:
11 let, barva: černá, výška v kohoutku 55 cm,
hmotnost 46 kg.
Velmi hodná
starší fenka labradora vhodná k domku se zahradou, hodným lidem na
dožití.
(ll)
Více informací na
www.tshk.cz/cs/utulek
Uzávěrka tohoto čísla byla 20. 2. 2015. Zve−
řejněné informace jsou platné k tomuto datu.
Uzávěrka dalšího čísla bude 27. 2. 2015.
Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané přís−
pěvky upravit či neotisknout. Statutární město
Hradec Králové nenese jakoukoliv odpověd−
nost za skutečný průběh zde inzerovaných
akcí. Nezodpovídá ani za případně vložené
propagační tiskoviny jakéhokoliv charakteru,
se stížnostmi v tomto smyslu se, prosíme,
obracejte na svého poštovního doručovatele.
RADNICE − Periodický tisk územního samo−
správného celku. Čtyřikrát měsíčně vydává
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