
„Jako první přišla s tímto 
návrhem komise místní sa-
mosprávy, která lokalitu, ve 
které ulice vznikla, nazývá 
pod Spáleníkem podle ne-
dalekého kopce Spáleník. 
Návrh poté posvětila také ko-
mise pro pojmenovávání ulic 
a schválila rada města. Nyní 
jej odsouhlasilo ještě zastu-
pitelstvo a název je od této 
chvíle oficiální,“ říká vedoucí 
správního odboru magistrá-
tu města Terézia Vitáková. 
Nová ulice je napojena na 

Librantickou ulici na konci 
Slatiny. 
V Hradci dochází k pojme-
nování nové ulice několikrát 
do roka. „Vznik nových ulic 
se odvíjí od intenzity stále se 
rozmáhající výstavby, s kterou 
souvisí i potřeba pojmenování 
nových ulic. Někde také může 
dojít pouze k prodloužení ulič-
ní čáry se stávajícím názvem 
ulice. Všechny tyto změny 
musí vždy projednávat komi-
se pro pojmenování ulic,“ do-
plňuje Vitáková. // kaš

Od pondělí platí v celém Čes-
ku přísnější opatření proti ší-
ření koronaviru. 
Vláda například zakázala ces-
tování mezi okresy, možná je 
pouze cesta do práce, k lékaři 
nebo na úřad, a to s potvrze-
ním nebo vyplněným čestným 
prohlášením. Nákupy jsou 
možné pouze v rámci okre-
su, a to v nezbytném počtu 

osob. Otevřené jsou však jen 
prodejny potravin, lékárny, 
drogerie, optiky, květinářství 
a výdejny zboží. Sportování 
a vycházky jsou možné pouze 
v místě bydliště. Ve veřejné 
dopravě, obchodech a na úřa-
dech je možné pobývat jenom 
s respirátorem, ochrana dý-
chacích cest je povinná i na 
pracovišti. // red

na Rozárce by zase mohla být sjezdovka

Hradec králové uzavřel až na výjimky školy, školky i jesle
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V minulém týdnu byl veřejnosti představen záměr obnovení lyžařské sjezdovky na kopci Sv. Jana na Novém Hradci Králové. Autorem projektu 
nového moderního areálu s restaurací a syntetickým materiálem na svahu je architekt David Vávra, mimo jiné i tvůrce přestavby hradecké 
městské knihovny ve Wonkově ulici. O poskytnutí pozemků formou pronájmu město požádal soukromý investor, který plánuje na Rozárce 
vybudovat zázemí s celoročním využitím. // Vizualizace: Petr Smola

V lokalitě nové zástavby v městské části Slatina vznikla nová 
ulice, která nese název Pod Spáleníkem. Pojmenování na zá-
kladě návrhu komise místní samosprávy a doporučení komi-
se pro pojmenování ulic schválili zastupitelé. 

„Situace ve školách v Hradci 
Králové naštěstí nebyla nijak 
dramatická, ale je pravdou, 
že se mírně zhoršila oproti 
jiným měsícům během epide-
mie. V minulém týdnu fungo-
valy základní školy všechny, 
zavírat jsme ale postupně 
museli jednotlivá pracoviště 
mateřských škol,“ říká primá-

tor Alexandr Hrabálek. Město 
má na svém území 33 mateř-
ských škol, v minulém týdnu 
jich sedm z nich muselo být 
uzavřeno. „Ty důvody jsou 
dvojí, jednak kvůli nedostat-
ku pedagogického personálu 
na pracovištích a samozřejmě 
pak z důvodu výskytu karan-
tény či onemocnění covid-19,“ 

doplňuje primátor. Kromě zá-
kladních a mateřských škol 
jsou od pondělí také uzavřeny 
jesle Orlická. „Přistupujeme 
k tomu jednak se záměrem 
přispět k omezení šíření epi-
demie, kdy nejmenší děti 
jsou nejčastěji bezpříznakoví 
přenašeči, a také z důvodu 
komplikací se zajištěním stra-
vy, protože kuchyň MŠ, která 
vaří i pro jesle, je uzavřena. 
O odpuštění poplatku za jes-
le bude v příštím týdnu roz-
hodovat rada města,“ dodal 
primátor. Fungují tak pouze 
základní školy Josefa Gočára, 
Štefcova a Sever v Lužické uli-
ci a Mateřská škola Kamarád 

ve Veverkově ulici, které jsou 
určené pro děti pracovníků 
integrovaného záchranného 
systému. 
Nové omezení se vztahu-
je také na provoz dětských 
hřišť, vláda doporučila jejich 
uzavření. „Ačkoliv zcela re-
spektujeme doporučení vlá-
dy, rozhodli jsme se dětská 
hřiště neuzavírat. Jsou opat-
řena informačními cedulka-
mi. Možnost návštěvy hřiště 
jsme se rozhodli ponechat 
na úsudku občanů a jejich 
zodpovědnosti,“ říká Pavel 
Marek, náměstek primátora 
pro oblast správy městského 
majetku. 

Ke změnám naopak není dů-
vod v městské knihovně. Stále 
může mít v provozu výdejní 
okénka, která ještě tento tý-
den budou fungovat na sedmi 
místech, a to včetně hlavní 

budovy ve Wonkově ulici. 
V následujících dnech by se 
okénka měla rozšířit o jedno 
další, a to v budově pobočky 
v Kuklenách, která doposud 
procházela rekonstrukcí. // kaš

S ohledem na vládní nařízení a znovu vyhlášený nouzový stav 
dochází opět ke změnám v omezeních a provozu některých 
městských zařízení. Od pondělí také Hradec Králové uzavírá 
až na výjimky své základní a mateřské školy a jesle. Omeze-
ní se v následujících dnech vztahuje také na chod dětských 
hřišť, která není doporučeno navštěvovat. Pro veřejnost zů-
stávají naopak k dispozici výdejní okénka v budovách měst-
ské knihovny. 

Fakultní nemocnice 
je na hraně kapacit 
Fakultní nemocnice v průbě-
hu února hospitalizovala při-
bližně šest set pacientů s one-
mocněním covid-19. Denní 
počet takových nemocných se 
pohyboval kolem 200 až 230, 
počet pacientů na jednotkách 
intenzivní péče byl v posled-
ních týdnech kolem šesti desí-
tek. Nemocnice je tak stále na 
hraně svých kapacit a v minu-
lých týdnech už musela v ně-
kolika případech přepravovat 
nemocné do jiných regionů. 
Od začátku epidemie eviduje 
téměř 2200 hospitalizací s co-
videm. // red

Magistrát města úřední 
hodiny po zpřísnění opat-
ření nemění, pro komuni-
kaci s úřadem je ale lepší 
telefonická nebo online 
forma. Pro vyřízení zá-
ležitostí na úřadě, kdy je 
osobní návštěva nezbytná, 
se doporučuje využívat 
online rezervační systém. 
Občané rovněž musejí 
dbát na dodržování hygie-
nických a bezpečnostních 
opatření, jako je ochrana 
dýchacích cest, řádné ro-
zestupy a využívání dez-
infekce, která je klientům 
k dispozici na chodbách 
úřadu. // red

úřední hodiny 
na magistrátu se nemění

Magistrát města je sice otevřen normálně, lidé by však měli zvážit, 
zda je osobní návštěva úřadu nezbytná.  // Foto: Martin Černý

PODÍLEJTE SE NA REALIZACI 
INVESTIC MĚSTA NA POZICI 
INVESTIČNÍHO TECHNIKA
• zajímavé investiční projekty města
• příprava a realizace investic
•  vykonávání technického dozoru 

investora v průběhu realizace 
investiční akce

Více na www.hradeckralove.org – 
Kariéra

volná pracovní místa

statistika chystá další sčítání

nová ulice pod spáleníkem

vláda zpřísnila opatření

Tradiční sčítání lidu, domů 
a bytů, které provádí Český 
statistický úřad každých deset 
let, je opět tady. 
Vzhledem ke stávající pan-
demické situaci a vládním 
protiepidemickým opatřením 
bude jiné než naposledy, tedy 
v roce 2011. Sčítání bude pro-
to probíhat především online 
bez nutnosti kontaktu s jiný-
mi lidmi. Rozhodným okamži-

kem sčítání bude půlnoc z 26. 
na 27. března. Každý bude mít 
možnost sečíst se online nebo 
v listinné podobě. 
Každý člověk podléhající sčí-
tání je přitom povinen po-
skytnout zákonem požado-
vané údaje. Sčítání podléhá 
každý člověk s trvalým nebo 
přechodným pobytem nad 
90 dnů a každý dům i byt, byť 
jsou neobydlené. // red



V Hradci letos přibydou stovky stromů i nové druhy květin

„Na jaře obvykle vysazujeme 
jehličnaté stromy, pro které je 
tento termín příznivější. Nej-
častěji jsou to borovice a jed-
le. Počítáme, že jich vysadíme 
několik desítek. Jde především 
o obměnu těch starších pro-
schlých za nové. Malé borovi-
ce se objeví například v Boreč-
ku v Březhradě,“ říká Daniel 
Jeřábek z Technických služeb 
Hradec Králové, který má na 
starosti městskou zeleň. Nejví-
ce stromů se ale v Hradci vy-
sází na podzim, podobně jako 
v minulém roce by mělo být 
letos vysazeno zhruba 600 až 
700 převážně listnatých stro-
mů. Na jejich závlahu město 
opět plánuje využití speciál-

ních zavlažovacích vaků. „Od 
hradeckých vodáren dostává-
me několik desítek zavlažo-
vacích vaků. Jsou přikládány 
nejčastěji k mladým stromům 
a voda z nich během několika 
hodin postupně odkapává. Po 
Hradci by jich v letošním roce 
mělo být rozmístěno kolem 
170,“ doplňuje Jeřábek. 
 V květnu ve městě každoroč-
ně probíhá výsadba letniček. 
Technické služby jejich dru-
hovou skladbu pravidelně 
obměňují, na letošní rok si 
připravily několik novinek. 
„V květinové výzdobě města 
přibydou nové druhy jiřinek 
a také krásenek. Sortiment 
květin ale děláme vždy velmi 

bohatý, obvykle naše zahrad-
nice vysází více než 54 tisíc 
letniček v padesáti druzích. 
Mezi ty nejoblíbenější, které 
naopak zůstávají v repertoá-
ru dlouhodobě, patří afrikány 
nebo ledovky,“ dodává Jeřá-
bek. Kromě výsadby letniček 
probíhá na jaře také příleži-
tostné doplňování trvalek, kte-
ré jsou umístěny například na 
Riegrově náměstí u hlavního 
železničního nádraží. 
 Letos se také připravuje ná-
vrat k mozaikovému sečení. 
„Jedná se o způsob sečení, kdy 
je část travnaté plochy pose-
kána a část vedle je ponechá-
na tak, aby zde vykvetly luční 
byliny. V minulém roce jsme 
tento způsob sekání trávy za-
vedli nejen v parcích, jako na-
příklad v Šimkových sadech, 
ale i v sídlištní zeleni ve všech 
částech města. Díky tomuto 
způsobu sečení dochází ke 
zlepšení životních podmínek 
pro živočichy, zejména hmyz,“ 
říká Jeřábek. // kaš

Stovky nových stromů, desítky druhů květin a návrat k mo-
zaikovému sečení chystají na letošní rok Technické služby 
Hradec Králové. S první výsadbou stromů by se mělo začít 
už na jaře, kdy se obmění část jehličnanů. Výsadba listnatých 
stromů je připravena na podzim. Ke konci jara město tradič-
ně rozkvete letničkami a přibydou i nové druhy. V létě se pak 
technické služby chystají vrátit k mozaikovému sečení trávy, 
které se vloni osvědčilo.

Období vegetačního klidu využívají Technické služby Hradec Králové především k bezpečnostním, zdravot-
ním nebo výchovným prořezávkám stromů a keřů. // Foto: Pavlína Pospíšilová

Vedení našeho města, jak dál?
Všichni Hradečáci vědí, že situace na magistrátu není 
dobrá. V pondělí proběhlo zastupitelstvo města a zby-
tek koalice schválil změny ve vedení města ve spoluprá-
ci s KSČM. Toto spojenectví jistě hradecké ODS nedělá 
dobrou reklamu. Ta samá ODS, ale včera prohlásila, že 
v koalici s ANO a KSČM vládnout nebude. Snad slib bude 
naplněn a vznikne nové, funkční vedení Hradce. 
Kroky pro funkční vedení města
V první řadě je třeba široké koalice, která disponuje 
většinou hlasů. Přirozeně se nabízí koalice všech stran 
a hnutí mimo ANO a KSČM, která může celkově dispo-
novat mandátem 23 hlasů.
Při jednáních je třeba respektovat výsledky stran v po-
sledních volbách. HDK získalo sedm zastupitelů, ODS 
a Piráti po pěti a zbývající strany po třech. Toto by mělo 
být reflektováno i při tvorbě nového vedení města. Coko-
liv jiného by odporovalo hlasu voličů. 
Je nutné se přenést přes spory. Z minulosti se žít nedá. 
Město prostě nemůže jít dopředu za situace, kdy se bude-
me dokola zabývat tím, kdo, kdy, komu a co v minulosti 
provedl. 
Do vedoucích funkcí města musí nastoupit lidé, kte-
ří mají erudici a respekt. Nemusí spolu vždy souhlasit, 
musí se však respektovat. Faktem je, že současné vedení 
respekt nemá. A to nejen u zastupitelů, ale často i u úřed-
níků a dokonce i mezi sebou.
Také je třeba do rozhodování přivést nezávislý odborný 
názor. Typickým příkladem je oblast architektury a roz-
voje města. Rychlým řešením může být doplnění Výboru 
pro územní plánování a rozvoj města. 
Je rovněž nutné zlepšit spolupráci s krajem. Často jsou 
slyšet hlasy, že tato spolupráce nefunguje. Již se objevují 
první kroky. Třeba to, že hlavní architekt Hradce Králové 
začíná být zván na schůzky ve věcech investičních pro-
jektů kraje na území našeho města. Vedení kraje působí 
dobře, je třeba vyzvednout představitele všech stran, tvo-
řící krajskou koalici. Mělo by to být inspirací i pro naše 
město.
Ve společném zájmu všech Hradečáků si držme palce, ať 
jednání o novém vedení města dopadnou dobře.
// Jan Holásek, bez PP, zvolen za Hradecký demokratický 
klub, 25. února 2021

KomEntář zastupitElE

Pilot 1 – jak to opravdu je?
V tisku se objevilo ne zcela korektní vyjádření zastupite-
lů Šormové (KSČM) a Vacka (Piráti) k zamýšlené stavbě 
komerčního objektu Pilot 1 na Moravském Předměstí. 
Mrzí mě, že v době, kdy potřebujeme pozitivní zprávy, 
kolegové neférově evokují možnost poškození města pro 
pouhé nerealizované jednání s investorem.
Skutečností je, že jsem sama po podnětu některých ob-
čanů věc stáhla z projednání v zastupitelstvu a svolala 
jednání, na němž jsem vyslechla požadavek na jiný způ-
sob řešení případu, založeného 11 let starou smlouvou. 
Tam vzešla výzva k hledání nových možností řešení stav-
by. Neprodleně jsem požádala prostřednictvím mé asis-
tentky investora o jednání, dokonce si vyžádal informaci 
o jeho účelu. Termínů pro schůzku jsem si rezervovala 
několik, ovšem marně, investor se nedostavil. Nikdy 
jsem neřekla, že jsme se mu nedovolali! Nemohu ovšem 
nechat nikoho předvést, vše je na ochotě spolupracovat. 
Není ale třeba plakat nad rozlitým mlékem: dokud se in-
vestor nedostaví k jednání, nemůže dojít k uzavření ná-
vrhu řešení a jeho schválení v orgánech města. Bez toho 
nemůže začít legálně stavět! Tvrzení, že vše nějak vy-
šumí, je naprosto nelogické. Věc jsem opakovaně e-mai-
lem i na jednání zastupitelstva vysvětlila. Zřejmě marně. 
Pravda ale zůstane pravdou, jde jen o to, zda si ji někteří 
chtějí férově připustit.
Je zpracován právní rozbor původní smlouvy, který při-
pouští její neplatnost. Před mým nástupem se orgány 
města věcí víckrát zabývaly(!) a mohlo dojít ke zhojení je-
jích nedostatků. Konečné rozhodnutí by město mělo při-
jmout až po zvážení ochoty investora realizovat případ-
nou změnu záměru, ale i rizika města na náhradu jemu 
případně způsobených škod. Uzavřít věc ve prospěch 
města jedním rychlým řezem nelze. Je ale nutné vzít 
v potaz i to, že město samo byty nepostaví. Bude-li mařit 
všechny záměry investic, budou na tom zase tratit naši 
občané. Pokud tato věc dle tvrzení kolegů byla důvodem 
pro mé odvolání z funkce, ať si čtenář učiní závěr sám.
// Věra Pourová, zvolena za hnutí ANO 2011, 24. února 2021

KomEntář zastupitElE

podpora podnikatelů

U nemocnice už jsou semafory

Prohlédněte si výstavy také ve výlohách
Stát i město Hradec Králové 
podporují podnikatele posti-
žené opatřeními proti šíření 
koronaviru. 
Informace o státní podpoře 
spočívající například v da-
ňových úlevách, podporách 
udržení zaměstnanosti, růz-
ných programech, například 
Covid III, Covid nájemné, 
Covid gastro, ošetřovném pro 
OSVČ, příspěvku na mzdy za-

městnancům a dalších, lze 
získat na webech www.mpo.
cz, www.vlada.cz a podobně. 
Podporu pro své podnikatele 
a další občany postižené vlád-
ními opatřeními má i město 
Hradec Králové v nedávno 
schváleném balíčku Antivirus 
II. Mezi podnikatele rozdělí 
téměř 3,5 milionu korun, dal-
ších 480 tisíc korun dostanou 
hoteliéři. // red

„V Hradci Králové, jako všude 
jinde, jsou teď galerie a vý-
stavní prostory uzavřené, vý-
stavy buď nejsou vůbec, nebo 

jsou k vidění online. Ale to 
není ono. Přinášíme proto 
lidem alternativu,“ říká Jana 
Vincencová, koordinátorka 

Klubu konkretistů a Umění do 
výloh. „Přinášíme veřejnosti 
umění tak, aby to bylo bez-
pečné a možné k prohlédnutí 
kdykoliv. Umístili jsme vizu-
ální umění do výloh, výkladů 
a oken v Hradci Králové, na-
šimi partnery jsou například 
Filharmonie Hradec Králové, 
Divadlo Drak či Střední ško-
la vizuální tvorby,“ dodala. 
Například výlohy Infocentra 
u budovy muzea zdobí výstava 
Fenomény české kultury. Až 
půjdete po Eliščině nábřeží, 
můžete se tak „potkat“ s Jose-
fem Gočárem, Janem Kotěrou, 
Boženou Němcovou, bratry 
Čapkovými nebo Františkem 
Kupkou. K vidění je nově také 
kreslená mapa od Jany Bačové 
Kroftové. Díla jsou k vidění 
každý den, ve všední dny od 
15 do 16 hodin je navíc zážitek 
umocněn reprodukovanou 
hudbou v podání Filharmonie 
Hradec Králové. 

Jako další výstavní prostory 
fungují výlohy Centra umě-
leckých aktivit s výstavou 
Odložená osobnost, Ateliér 
Salon Dagmar Popové s výsta-
vou Počkejte na tmu, Ateliér 
Pod glazurou s výstavou Zla-
to? Zlato!, Ateliér Jitky Šedové 
– JR – s výstavou Sen, v Artičo-
ku je k vidění Landart a ve vý-
lohách Design shopu Galerie 
FOX najdete výběr z českého 
designu. K projektu se při-
pojila také Studijní a vědecká 
knihovna s výstavou Čtu, čteš, 
čteme za výlohou knihovny 
mezi vstupními dveřmi. 
„Knížky jsou v současné po-
chmurné době jedna z mála 
radostí, které nám zbyly. 
A tak čtěme a nesmutněme,“ 
vyzývá studijní knihovna.
Informace o akci, ke které se 
postupně připojují další, jsou 
na facebookových stránkách 
www.facebook.com/umeni-
dovyloh. // red

Se záměrem oživit spící kulturní instituce, nabídnout kolem-
jdoucím trochu výtvarné kultury a rozveselení přišel Klub 
konkretistů. Nabízí umění ve výlohách, výkladech a oknech. 

První březnový den se ve Zborovské ulici na křižovatce do fakultní 
nemocnice objevily semafory, které mají pomoci zlepšit dopravní si-
tuaci. Ta je zde nyní intenzivnější, protože tudy projíždějí auta do 
nemocnice i nedalekého odběrového centra covid-19 a po zřízení očko-
vacího centra doprava ještě zhoustne. // Foto: Michal Komárek



sbírka na pomoc lidem z vyhořelého domu

zdravotnická škola pomáhá, studenti i kantoři

Výrobek studentů má omezit šíření viru

Oblastní charita Hradec Krá-
lové pořádá humanitární 
veřejnou sbírku na pomoc 
manželům, jejichž rodinný 
dům v ulici Náhon v Malšovi-
cích v polovině února poničil 
požár. Ani přes rychlý zásah 
hasičů se nepodařilo zachrá-
nit téměř nic. Co nevzal oheň, 

vzala voda a dům bude potře-
ba celý zrenovovat, ne-li strh-
nout. A to je podle organizáto-
rů sbírky schválené krajským 
úřadem nad jejich síly. Man-
želé z vyhořelého domu našli 
dočasné útočiště u rodiny. 
Dárci mohou přispívat na 
účet 255515348/0300, variabil-

ní symbol 130221, přičemž do 
zprávy pro příjemce lze na-
psat komentář požár Malšo-
vice. Sbírka bude otevřena do 
31. prosince 2022. „Děkujeme 
vám za pomoc,“ obracejí se na 
veřejnost organizátoři sbírky. 
Více informací na webu www.
charitahk.cz. // ma

Klikáček. Tak se nazývá výrobek středoškoláků sdružených ve studentské firmě CLICK-IT. Díky programu studentských firem mohou vyrábět 
a prodávat cokoliv, přičemž získané peníze půjdou na dobrou věc. Klikáček je multifunkční hygienická pomůcka sloužící například k otevírání 
dveří, mačkání tlačítek u semaforů, výtahů či zvonků a třeba i k obsluze bankomatů nebo automatů, aniž by se jich lidé dotýkali prsty. Má tak 
pomoci k omezení šíření koronaviru. „Sami jsme za naši studentskou firmu CLICK-IT vymysleli a zpracovali návrh, jenž jsme načrtli a převedli 
do programu 3D tiskárny, kde teď náš produkt k boji proti koronaviru tiskneme,“ uvedl za studentskou firmu CLICK-IT Jakub Rakovský z Ob-
chodní akademie Hradec Králové. Klikáčka si zájemci mohou pořídit v e-shopu na www.stsclick-it.cz. // Foto: CLICK-IT

KROUŽKOVINY DDM (4. díl) 
Modelářství

Pro zájemce o tvoření jednoduchých i propracovaných modelů 
nabízí Dům dětí a mládeže Hradec Králové kroužek leteckých 
modelářů. Žáci staví modely letadel od nejjednodušších papí-
rových modelů, přes házedla z balzy až po pokročilé upoutané 
nebo volné modely letadel. Železniční modeláři jsou určeni 
nejen pro pravé „šotouše“, ale určitě zaujmou každého nadšen-
ce do železnice. V kroužku děti tvoří vlastní moduly železniční 
krajiny a naučí se ovládat a řídit vláčky na velkém modelovém 
kolejišti. Pokud vás zajímají i jiné kroužky DDM, nezapomeňte 
sledovat další díly seriálu Kroužkoviny DDM. Najdete je také na 
Facebooku DDM. Přihlásit se do kroužků bude možné zřejmě 
v průběhu jara. Více na www.barak.cz. // ja

ulice za škodovkou 
je neprůjezdná

zúčastnětE sE 
EsEjistické soutěžE

Sociální služby 
hledají ředitele

Od začátku března je pro au-
tomobilovou dopravu i pro 
městskou hromadnou dopra-
vu uzavřena ulice Za Škodov-
kou. Důvodem je rekonstrukce 
kanalizace, která probíhá po 
etapách. První, která zahrnuje 
úsek od křižovatky s Pražskou 
ulicí, by měla trvat do konce 
května, poslední pátá skončí 
v závěru června příštího roku. 
Objízdná trasa pro osobní auta 
vede po přilehlých místních 
komunikacích, především 
Kampelíkova, Stěžerská a Le-
žáky, nákladní auta musejí uza-
vřený úsek objet ulicemi Praž-
ská nebo Koutníkova. 
Uzavření ulice Za Škodov-
kou změnilo od 1. března do 
30. června 2022 trasy linek 
MHD č. 16 a 16Š v úseku hlav-
ní nádraží až Svobodné Dvory 
a zpět. Zrušené zastávky: ZVU 
(pro linku č. 16 a 16Š), Žižkov, 
Kavák. Náhradní zastávky: 
Terminál HD, Na Okrouhlíku, 
Kavák (u prodejny koupelen 
Ptáček). Časy odjezdů spojů 
z ostatních zastávek zůstávají 
nezměněny. // red

Napište zamyšlení, vzpomín-
ku nebo veselou příhodu ze 
života a pošlete je do esejis-
tické soutěže Život s vůní kávy 
a skořice. Text do 500 slov 
musí obsahovat slovo „káva“. 
„Zdařilé příspěvky budeme 
postupně zveřejňovat na fa-
cebookové stránce ClubCafé 
Pessoa. Nejlepší nemine slad-
ká odměna! Až doba dovolí, 
sezveme autory na setkání 
s nějakou zajímavou osobnos-
tí,“ slibují pořadatelé. Příspěv-
ky lze zasílat na e-mail: club-
cafe.pessoa@ops.cz do konce 
dubna. // zh

Sociální služby města, které 
budou provozovat odlehčo-
vací služby v Honkově ulici, 
vypisují výběrové řízení na 
pozici ředitel. Více informací 
na webové adrese: www.hra-
deckralove.org/socialni-por-
tal. // red

Pro studenty ve zdravotnické 
škole je pomoc potřebným sa-
mozřejmostí. Ať už jde o po-
moc v sociálních zařízeních, 
odběrových centrech nebo na 
lůžkových odděleních nemoc-
nic. 
Studenti pomáhají už od jar-
ního počátku epidemie co-
vidu-19. Část z nich zamířila 
pracovat do fakultní nemoc-
nice, ale také do léčebny dlou-
hodobě nemocných nebo do 
domovů pro seniory. Ti, kteří 
v Hradci Králové nebydlí, mo-
hou docházet do nemocnic 
v blízkosti svého bydliště. Na 
podzim studenti reagovali na 
výzvu hejtmana kraje a na-
stoupili do nemocnic, někteří 
ovšem pomáhali a pomáhají 
stále i bez „povolání“ – dob-
rovolně. Část z nich mohou 

lidé potkávat na odběrových 
místech, někteří pracují na 
lůžkových a jiných odděle-
ních. V současnosti jsou na 
odborné praxi i desítky bu-
doucích mladých zdravotníků 
z vyšších ročníků převážně 

z oborů praktická sestra a la-
boratorní asistent. 
Hradecká „zdrávka“ se ale 
účastní mnoha dalších pro-
jektů, které pomáhají. Do 
jednoho se zapojila i vedoucí 
oboru zubní technik Gisela 

Klimešová, která darovala 
vlasy pro Nadační fond Pra-
men pomoci zajišťující výro-
bu paruk pro lidi s alopecií. 
„Že mám vlasy husté a rychle 
mi rostou, není mojí záslu-
hou. Proto jsem přemýšlela, 
jak s nimi naložit, aby udělaly 
radost ještě někomu jinému. 
V minulém roce jsem vidě-
la holčičku bez vlásků, která 
trpí alopecií, a napadlo mě, 
že bych mohla vlasy věnovat 
právě někomu s touto nemo-
cí. Oslovila jsem proto Na-
daci Pramen pomoci a vlasy 
věnovala na výrobu paruky. 
Nedávno si hotovou paruku 
převzala nová majitelka – tři-
náctiletá Anežka – a byla to 
velmi emotivní záležitost. To, 
co nám připadá samozřejmé, 
může být pro druhého ne-
představitelně nedostupné,“ 
říká Gisela Klimešová. 
Další pomáhající aktivitou, do 
které se zapojil domov mládeže 
při hradecké „zdrávce“, je sbír-
ka Batůžkový projekt do škol. 
Ve spolupráci s Gymnáziem 
J. K. Tyla teď připravuje batůž-
ky se školními a hygienickými 
potřebami pro děti v africkém 
státě Malawi. Batůžkovou vý-
zvu se snaží rozšířit jak mezi 
studenty, tak i učitele vychova-
telka Pavla Štanderová, která 
oslovuje také další hradecké 
školy. Zatím zdravotnická ško-
la vypravila přes dvacet batůž-
ků a další ještě odeslat plánuje, 
projekt totiž potrvá do začátku 
května. // red 

Studium na zdravotnické 
škole v Hradci Králové není 
jen učení. Mladé lidi, kteří si 
školu vybrali, často motivuje 
i touha pomáhat ostatním. 
Už od první vlny epidemie na 
jaře loňského roku někteří 
pracují ve zdravotnických 
nebo sociálních zařízeních 
a zapojují se také do dalších 
projektů, které pomáhají. 
A nejinak je to s jejich kanto-
ry. Například vedoucí oboru 
zubní technik Gisela Klime-
šová darovala vlasy pro Na-
dační fond Pramen pomoci 
a další projekty podporují 
i její kolegyně z domova mlá-
deže.

Pedagožka ze zdravotnické školy Gisela Klimešová darovala svoje 
vlasy na výrobu paruky pro dívku trpící alopecií. Stříhání proběhlo 
v přímém přenosu v pořadu Sama doma. // Foto: Tereza Vítková.

Škola otEvřE 
dvEřE onlinE
Základní škola a mateřská 
škola Jiráskovo náměstí zve 
zájemce na online den otevře-
ných dveří ve středu 17. března 
od 14 do 18 hodin. Pracovníci 
školy zodpoví i případné do-
tazy. Více informací na webu 
školy www.zsjirasek.cz. // le

Nový web o veřejné dopravě v kraji
Královéhradecký kraj spustil 
nový web určený cestujícím 
ve veřejné dopravě – www.do-
pravakhk.cz. 
Lidé na webu naleznou vše 
potřebné pro cestování veřej-
nou dopravou. Mohou si zde 
vyhledávat spoje, najít infor-
mace o poloze autobusů a vla-
ků, výlukách či uzavírkách, 
ale i všeobecné aktuality z ve-

řejné dopravy. Na novém do-
pravním webu lze najít také 
nově odjezdníky z vybraných 
zastávek i seznam zaručených 
přípojů. Nechybí ani infor-
mace o jízdném a tarifech 
integrovaného dopravního 
systému IREDO nebo tipy na 
výlety po celém kraji, na kte-
ré lze pohodlně vyrazit vlaky 
či linkovými autobusy. // lv



Cíl pro jarní odvety je jasný. 
„Jsme první, takže bychom 
chtěli bojovat o postup,“ uvedl 
mluvčí klubu Michal Petrák. 
Votroci zahájí jaro zostra, 
když se v sobotu 6. března 
od 14.30 hodin představí na 
hřišti druhého celku tabulky, 
brněnské Líšně. S ní v letošní 
sezoně ještě nehráli, protože 
utkání 13. kola bylo kvůli pod-
zimním značným změnám 
v termínové listině přeloženo 
právě na jaro. 
Hradečtí před jarními boji 
o postup posílili, když přišli 
brankář Michal Reichl, černo-
horský obránce Miloš Vučić 
a mladý nigerijský záložník 
Seun Egbewole. Ten je nejno-
vější, ale dopředu avizovanou 

novou tváří v černo-bílém 
dresu. Devatenáctiletý Afri-
čan přišel na hostování s opcí 
na další působení v klubu. Na 
přelomu ledna a února zaujal 
v Hradci na testech natolik, že 
si zasloužil smlouvu. „Seun je 
dlouhodobě sledovaný hráč 
z akademie v Lagosu, dostal 
se k nám na doporučení agen-
tury,“ přiblížil okolnosti jeho 
příchodu sportovní ředitel 
Jiří Sabou. „Bereme v úvahu, 
že je poprvé mimo Nigérii, 
poprvé v životě letěl, poprvé 
viděl sníh. I tak v něm vidí-
me potenciál, stejně jako Mi-
loš Vučić přichází zdarma,“ 
dodal. Přišel jako hráč, který 
může být prospěšný hned, ale 
hlavně v budoucnosti. „Pro-

šel akademií a je vidět, že si 
s míčem tyká. Je v něčem roz-
dílový, v soubojích jeden na 
jednoho je excelentní. Pokud 
jde o taktiku a sehranost, tam 
jsou ještě rezervy. Ale věřím, 
že by mohl být pro soupeře 
neznámou a pro nás příno-
sem,“ charakterizuje novou 
tvář v týmu hlavní trenér 
Zdenko Frťala.
V zimě Hradečtí sehráli řadu 
přípravných i pohárových 
utkání. Vyhráli v Teplicích, 
v Přepeřích, v Chlumci nad 
Cidlinou, doma s Vlašimí a re-
zervou pražské Sparty. Remi-
zovali s Táborskem, béčkem 
Sparty a Duklou Praha, pro-
hráli s Libercem, Bohemians, 
Chrudimí a Plzní. Poslední 
přípravný zápas s Vlašimí se 
hrál až po uzávěrce tohoto 
vydání, stejně jako čtvrté kolo 
MOL Cupu s Viktorií Plzeň. 
V poháru předtím Hradec vy-
hrál nad Náchodem a Příbra-
mí. // čer

Tradiční akci zasáhla pande-
mie, takže koledníci nemoh-
li do ulic, přesto však dárci 
projevili štědrost. Více než 7,6 
milionu korun přispěli do po-
kladniček na úřadech, v koste-
lech nebo obchodech, dalších 
více než 2,4 milionu korun 
vložili do online kasičky, do 
níž lze přispívat až do konce 
dubna na www.trikralovasbir-
ka.cz.

„Děkujeme všem dárcům za 
podporu sbírky i v této ne-
lehké době,“ děkuje ředitelka 

Diecézní katolické charity 
Anna Maclová. Charity z pe-
něz podpoří především své ak-
tivity. Oblastní charita Hradec 
Králové je použije na výstavbu 
lůžkového hospice ve Stěže-
rách a další služby. // jk

Knihovna města pokračuje 
v organizování oblíbených 
online přednášek. Například 
premiéry přednášky Česká 
královská věnná města v po-
husitské době se zúčastnilo 
více než pět stovek diváků. 
Další přednášky se odehrají 
10. a 11. března. Starší je mož-
né vidět ze záznamu.
Valašsko: tady jsme doma
Premiéra 10. března od 17 ho-
din online v aplikaci Zoom. 
Online přednáška Michala 
Štěpánka s promítáním foto-
grafií. „Po stovkách kilometrů 

šlapání zvlněnou krajinou, od 
jara do podzimu, sám či s ka-
marády jsem procházel více či 
méně známými místy. Na co 
jsem za celou tu dobu přišel? 
Že mi Valašsko a jeho přilehlé 
oblasti přirostly k srdci, toto je 
můj jediný a skutečný domov.“ 
Přednáška proběhne v aplika-
ci Zoom, odkaz pro přihlášení 
je možné získat na facebooku 
knihovny.
Žijící zkameněliny dneška
Premiéra 11. března od 17 
hodin online na Facebooku 
a YouTube knihovny.

Někteří tvorové jako by zapo-
mněli vyhynout. I když jsou 
stále s námi, podobají se spí-
še pravěkým vládcům plane-
ty – dinosaurům nebo jiným 
obratlovcům z geologické 
minulosti. A nejedná se jen 
o živočichy, protože takovými 
„fosiliemi dneška“ jsou i rost-
liny, houby nebo některé mi-
kroorganismy. Které z žijících 
fosilií jsou nejzajímavější? To 
a mnohé další prozradí před-
náška Vladimíra Sochy ve spo-
lupráci s pobočkou knihovny 
Slezské Předměstí. // km

Uzávěrka tohoto čísla byla 25. 2. 2021. Zveřejněné informace jsou platné k tomuto datu. Uzávěrka dalšího čísla je 4. 3. 2021. Zájemci o zasílání 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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Jarní odvety začínají, Hradec hraje o postup do ligy

sbírka nekončí, fungují online kasičkyOnline přednášky knihovny pokračují

Zpátky v ČasE až na PočátEK TisícilEtí

Jednou z posil fotbalistů hrajících v černo-bílých dresech pro jarní boje ve FNL je nigerijský záložník Seun 
Egbewole, který je v Hradci na hostování s možností následné opce. // Foto: FC Hradec Králové

Výraznou změnou prošel nárožní dům na rohu Eliščina nábřeží a Palackého ulice nedaleko budovy muzea východních Čech. První snímek při-
bližuje jeho podobu v roce 2006, druhý je ze současnosti. Objekt prošel v roce 2015 rekonstrukcí, zejména jeho nevyužívané a chátrající přízemní 
prostory a suterén, v nichž vzniklo nákladem 38,8 milionu korun městské Infocentrum. Foto: Archiv MM HK a Martin Černý

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky v celé hradecké diecézi už 
přesáhl částku deseti milionů korun, do online kasičky však 
lze stále přispívat na www.trikralovasbirka.cz.

Pro výpravy za vzpomínkami na historii našeho města saháme nejčastěji k černobílým fotografiím. Avšak i snímky pořízené 
až po začátku tohoto tisíciletí ukazují zajímavé proměny. Město Hradec Králové má ve svém archivu digitální fotografie od 
roku 2002, a o některé z nich se s vámi rádo podělí. Fotografie z fotoarchivu můžete pravidelně vídat i na Facebooku města. 
Dnes se můžete ve zpravodaji Radnice podívat, jak se změnilo další místo našeho města.

Lídr tabulky fotbalové národní ligy FC Hradec Králové se 
chystá na start jarních odvet, v nichž by se rád pokusil o po-
stup do nejvyšší soutěže. Jarní boje hradečtí fotbalisté zahájí 
v sobotu 6. března v brněnské Líšni. K dispozici by měli být 
také tři noví hráči v hradeckém dresu – Michal Reichl, Miloš 
Vučić a Seun Egbewole. 

Statutární město Hradec Králové vyhlašuje a prodlužuje 
výběrová řízení na pozice:

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE
městská policie
Informace / Tomáš Bruna, tel. 495 707 926

Více na webových stránkách města
www.hradeckralove.org – městská policie

volná pracovní místa


