
SLOVO PRIMÁTORA
Vážení 
spoluobčané, 

pod vedením
architektů a ur−
banistů s při−
pomínkami nás
všech, kteří má−

me o věc zájem, se rodí nový
územní plán města. Zatím je ve
fázi určitého návrhu, který se
právě nyní odhaluje široké ve−
řejnosti k připomínkování. Vy−
užijte té možnosti, přijďte na
veřejná projednávání, mluvte
o něm se známými, v rodinách,
v zaměstnání. Hlavním úkolem
nového územního plánu je vy−
tvářet a stavět město jehož jste
obyvateli. Jak říká uznávaný
architekt Roman Koucký, územ−
ní plán je dohoda obce a obča−
nů o budoucím obrazu místa
jejich žití. Na všechno máme
čas do 4. října. Využijme tu
možnost ne ve prospěch jed−
notlivců nebo zájmových sku−
pin na úkor ostatních, ale po
dohodě všech. Společně si vy−
tvořme město, ve kterém se
nám bude dobře žít. 

S přáním hezkého zbytku léta  

ZDENĚK FINK 

Budoucnost Hradce počítá i s vaším názorem

Jak bude vypadat a fungovat město
Hradec Králové v budoucnu? Hodně
o tom napoví rodící se koncept nové-
ho územního plánu, jehož projednává-
ní začíná. Tomuto důležitému doku-
mentu proto věnujeme i přílohu, která
je součástí tohoto výtisku.    

Práce na konceptu nového
územního plánu jsou dokončeny,
dokument teď čeká další fáze -
jeho projednávání a představení
obyvatelům a přátelům města.
Územní plán je totiž základní kon-
cepční dokument, který v konečné
fázi ovlivní to, jak bude město fun-
govat nejen pro nás, ale i další ge-
nerace. Chystá se proto v nadchá-
zejícím období několik otevřených
besed pro členy komisí místních
samospráv a laickou i odbornou
veřejnost a další akce.

„Od provedení průzkumů a rozborů
na jaře loňského roku a schválení za-
dání Územního plánu Hradce Králové
zastupitelstvem města na podzim loň-
ského roku je za námi osm měsíců in-
tenzivní práce na konceptu územního
plánu. Předkládaný koncept je pro-
střední fází pořízení územního plánu,
která dává prostor pro varianty řešení
a výběr toho nejlepšího ve vztahu
k budoucímu rozvoji města. Těším se,
že můžeme nyní veřejnosti představit
nové přístupy a principy územního
plánování jako je například  prostoro-
vá regulace území, v rámci které bu-
deme klást důraz zejména na budou-
cí struktury zástavby jednotlivých
městských částí,“ uvedl vedoucí od-
boru hlavního architekta magistrátu
města Petr Brůna. Připomněl, že
územní plán je výchozím podkladem
pro veškerou stavební i nestavební
činnost na území města.   

NOVÁ TVÁŘ MĚSTA VZEŠLA
Z MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE
O pořízení nového územního plá-

nu rozhodlo zastupitelstvo města už
23. června 2009. Mezinárodní soutěž
na ideový návrh územního plánu byla
vypsána v lednu 2010. Do soutěže
bylo podáno celkem 19 návrhů. S ví-
tězi soutěže, Autorským sdružením
Tomáš Vymetálek Architects s.r.o.
a doc. ing. arch. Patrik Kotas, byla
uzavřena v říjnu 2010 smlouva o dílo
na zpracování územního plánu.  

ÚZEMNÍ PLÁN JE DUŠÍ 
KAŽDÉHO MĚSTA

„Územní plán je pro každé město
něco jako duše. Je to jeden z nejstra-
tegičtějších dokumentů, které město
potřebuje ke svému růstu, aby mohlo
dýchat a správně se rozvíjet. Nese
v sobě návaznost na historii, tradici,
potýká se s řešením problémů součas-
nosti, respektuje požadavky jeho oby-
vatel a na druhé straně i názor odbor-
níků, urbanistů, ekologů, dopravních
specialistů a podobně. Jsem rád, že
jsem mohl už v minulosti spolupraco-
vat s mnoha kapacitami v tomto oboru
včetně Bedřicha Falty a Pavla Tušla,
kterých si nesmírně vážím a kteří s vel-
kou pokorou pokračovali v tradici vý-
znamných architektů Josefa Gočára,
Jana Kotěry a dalších,“ sdělil zastupitel
města Oldřich Vlasák, kterého zastupi-
telstvo pověřilo dohledem nad zpraco-
váním územního plánu. 

„Práce na novém územním plánu
a spolupráce s řešitelským týmem
v čele s Patrikem Kotasem a Tomá-
šem Vymetálkem jsou v plném prou-
du a velice bych si přál, aby i tento
nový územní plán udržel vysokou
kvalitu a tradici a umožnil městu Hra-
dec Králové další rozkvět a rozvoj
v počátku třetího tisíciletí. Nadšení,
nové myšlenky a stávající postup

všech zúčastněných, tomu nasvědču-
jí,“ doplnil zastupitel. 

INFORMOVANOST ZAJISTÍ
BESEDY S VEŘEJNOSTÍ
Koncept územního plánu je nyní ve

fázi, kdy se otevře připomínkám a ná-
zorům veřejnosti. „V rámci plánu pre-
zentování a projednávání konceptu
jsme připravili několik akcí, jejichž cí-
lem je maximální informovanost veřej-
nosti,“ řekl náměstek primátora Jind-
řich Vedlich. Doplnil, že se jedná na-
příklad o otevřené besedy pro členy
komisí místních samospráv a laickou
i odbornou veřejnost organizovaných
nad rámec povinností stanovených
stavebním zákonem. „Budou mít za cíl
prezentovat řešení variant konceptu
projektantem, vysvětlit principy a fun-
gování územního plánu, seznámit ve-
řejnost s průběhem projednání a ter-
míny pro uplatnění připomínek a námi-
tek veřejnosti. V neposlední řadě dát
prostor pro dotazy a diskusi,“ přiblížil
cíl besed. Kromě projektantů a zástup-
ců pořizovatele i vedení města se jich

zúčastní také určený zastupitel. V plá-
nu je rovněž samostatná beseda pro
členy zastupitelstva města. 

Koncept územního plánu obsahuje
dvě varianty lišící se od sebe přede-
vším rozdílným řešením komunikační
sítě a na něj navazujícím uspořádáním
území. S oběma variantami se zájem-
ci mohou seznámit v budově magistrá-
tu města, kde jsou od 23. července do
4. října letošního roku vystaveny k ve-
řejnému nahlédnutí a příslušní pracov-
níci odboru hlavního architekta rádi po-
skytnou odborný komentář. Další mož-
nost skýtají ve stejném termínu také
internetové stránky města www.hra-
deckralove.org nebo již zmíněné otev-
řené besedy, které se uskuteční 15.
a 22. srpna a 5. září. Poslední mož-
ností bude veřejné projednání 19. září.
Připomínku může do 4. října podat
každý občan, námitku pak vlastník po-
zemků a staveb a zástupce veřejnosti.
Každé podání musí obsahovat přede-
psané náležitosti. Pro zjednodušení
magistrát pro občany připravil formulá-
ře pro podání připomínek a námitek,

které jsou připraveny k vyzvednutí na
odboru hlavního architekta nebo ke
stažení na internetových stránkách
www.hradeckralove.org. 

PODNĚTY ADRESUJTE
MAGISTRÁTU MĚSTA 

„Připomínky a námitky lze podat
osobně na podatelnu magistrátu ve
stanovených otevíracích hodinách
nebo zaslat písemně na adresu Ma-
gistrát města Hradec Králové, odbor
hlavního architekta, Československé
armády 408, 502 00 Hradec Králové.
Dále je možné využít i datových
schránek nebo e-podatelny,“ uvedla
vedoucí oddělení územního plánová-
ní odboru hlavního architekta Martina
Rambousková. Upozorňuje, že na po-
dané připomínky a námitky nebude
magistrát jednotlivě odpovídat. S ná-
vrhem vyhodnocení uplatněné připo-
mínky nebo námitky bude možné se
seznámit na odboru hlavního archi-
tekta magistrátu po ukončení projed-
nání konceptu a po zpracování jeho
výsledků.                     Martin ČERNÝ

Přehled termínů 
projednání konceptu

územního plánu 
6. 8.  Samostatná beseda pro

členy zastupitelstva města 
15. 8. Otevřená beseda pro čle-

ny KMS a širokou veřej-
nost - velký sál Adalberti-
na na třídě Českosloven-
ské armády, 16 - 19 hodin

22. 8.  Otevřená beseda pro čle-
ny KMS a širokou veřej-
nost - velký sál Adalberti-
na na třídě Českosloven-
ské armády, 16 - 19 hodin

5. 9. Otevřená beseda pro čle-
ny KMS a širokou veřej-
nost - velký sál Adalberti-
na na třídě Českosloven-
ské armády, 16 - 19 hodin

19. 9. Veřejné projednání - velký
sál Adalbertina na třídě
Československé armády,
od 16 hodin

4. 10. Lhůta pro podání připomí-
nek, námitek, stanovisek
(do 15 dnů ode dne veřej-
ného projednání)

Jak se měnil Hradec Králové v prúběhu let. Gočárův nadčasový záměr výstavby druhého městského okruhu z počátku
20. století byl dokončen až v sedmdesátých letech.                                                  Foto: Archiv magistrátu města HK
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Hradec přes léto vymění ve školách 1700 oken

Náplavka se stává pěší promenádou

Les po kalamitě je stále nebezpečný, některá místa jsou už ale přístupná

Výměna několika stovek oken a parapetů, dveří, vstupních portálů a
podobně čeká v letních prázdninách bezmála polovinu městských zá-
kladních škol a k nim náležejících mateřských škol. Tak rozsáhlé letní
opravy hradecké školy v posledních letech nezažily. 

„Jedná se o nejrozsáhlejší prázdni-
nové opravy škol za dlouhou dobu,
vždyť z devatenácti našich škol se
práce uskuteční v osmi z nich. Vymě-
ní se zhruba 1700 oken,“ řekl vedou-
cí magistrátního odboru správy majet-
ku města Ondřej Votroubek. Konkrét-
ně půjde o obě budovy ZŠ Plotiště,
Základní školu Úprkova včetně školky
Montessori, ZŠ Nový Hradec Králové,
s výjimkou tělocvičny, a k ní náležejí-
cí mateřskou školu na Biřičce, ZŠ Ji-
ráskovo náměstí a MŠ Březhrad, ZŠ
Kukleny a MŠ Plačice a ZŠ SNP, Svo-
bodné Dvory a Malšova Lhota. Od vý-
měny výplní si město slibuje jednak
úspory energií, ale také zlepšení
funkčnosti oken a dveří, které jsou
v mnoha případech už na hranici své
životnosti. 

Práce začnou v pondělí 16. červen-
ce, kdy stavební firma naveze do
všech škol nová okna, na což naváže
vybourání původních oken i dveří
a montáž nových. „Práce v učebnách

musí firma podle smlouvy dokončit do
závěru prázdnin, aby nebyla naruše-
na výuka,“ uvedl Ivan Čakány z odbo-
ru správy majetku města. Dodal, že
další prostory, například tělocvičny,
kde se v září dá zajistit náhradní mís-
to, mohou být dodělány až v září. Ná-
klady na tuto akci, kterou hradí město
z úvěru, se včetně daně z přidané
hodnoty pohybují kolem 32 milionů.
„Zvolili jsme okna s nejlepšími para-
metry, přičemž jejich barevná škála
bude u jednotlivých škol rozdílná. Na-
příklad u školy na Jiráskově náměstí
by měly být ve stejném červenohně-
dém odstínu, jako nyní,“ dodal Čaká-
ny. Ani materiály oken, dveří a dalších
výplní nebudou všude stejné. Vstupní
portály a podobné části budou větši-
nou zhotoveny z kovu, okna z plastu,
ale někde, třeba v kuklenské nebo
plotišťské škole, ze dřeva. 

„Na opravy oken ve školách město
ročně pravidelně vynakládalo statisí-
ce až jednotky milionů korun. Větši-

nou se jednalo o generální opravy,
kdy zpravidla muselo dojít k vysazení
okenic, k přebroušení, vykytování
a natření. Dlužno ovšem říci, že v ně-
kterých školách důsledné opravy
oken nebyly dělány, takže to dospělo
až k havarijnímu stavu,“ uvedl náměs-
tek primátora pro správu majetku
a městské organizace Martin Soukup.
Dodal, že město podalo žádosti na
Státní fond životního prostředí, takže
ZŠ Sever, Štefcova, Mandysova a M.
Horákové by se mohly o prázdninách
příštího roku dočkat nových zateple-
ných a barevných fasád jako mají ZŠ
Bezručova a ZŠ Habrmanova. 

Rekonstrukce, která však zatím
není naplánována na konkrétní ter-
mín, by se měla udělat i v ZŠ Josefa
Gočára. „Tato škola sídlí v památkově
chráněné budově. Bude nutně muset
projít stejnou nákladnou rekonstrukcí
jako sousedící budova Gymnázia
J. K. Tyla. Škola bude potřebovat ne-
jen výměnu oken, ale i všech rozvodů
uvnitř budovy. V současné době hle-
dáme vhodný dotační titul, abychom
celou investici nemuseli financovat
z vlastního rozpočtu,“ doplnil náměs-
tek.                                           (red)

27. 6. Městská policie zadržela
pětatřicetiletého muže, který se uká-
jel před zraky kolemjdoucích v jed-
nom z parčíků. Strážníky na něho
upozornili místní obyvatelé s tím, že
to není poprvé. Zadrženého muže
městská policie předala k dořešení
kolegům z republikové policie.   

1. 7. Úderem do obličeje „po-
zdravil“ muž svoji bývalou manžel-
ku, s níž se náhodou potkal při pro-
cházce Jiráskovými sady. Událost
strážníci předali policii. 

2. 7. Oddělení sociálně právní
ochrany dětí se bude zabývat pří-
padem opilé matky, která zaparko-
vala kočárek s dítětem na cestě do
lesoparku a na zemi usnula. Prý se
ráno pohádala s přítelem, odešla
z domu a vypila láhev rumu. Test
v jejím dechu ukázal hodnotu 3,05
promile alkoholu.

6. 7. Hradecká policie řeší pří-
pad údajného napadení čtyřicetile-
té ženy jejím o šest let starším
manželem, který ohlásila jejich
dcera. Incident se měl odehrát
v jednom hradeckém bytě a žena
utrpěla poranění zadní části hlavy
i krční páteře a zhmoždění bederní
páteře a rukou. Agresor skončil na
záchytce, byl vykázán na deset dní
z místa bydliště a čelí podezření
z pokusu ublížení na zdraví. 

11. 7. Až padesátitisícová poku-
ta hrozí opilému pětašedesátileté-
mu cyklistovi, který se v Hradecké
ulici střetl s autem. Pádem si na-
štěstí nezpůsobil žádné zranění.
Odhadnutá hmotná škoda činí
1200 korun.                           (red)

Veřejné jednání?
Přesně podle legislativy

Na hradeckém magistrátu se usku-
tečnilo veřejné ústní jednání v územ-
ním řízení o umístění stavby Park
Malšovice, které vyvolalo rozruch.  

Na začátku jednání, kdy jeden
z přítomných novinářů začal pořizovat
obrazové záznamy, nechal stavební
úřad v souladu s občanským zákoní-
kem hlasovat, zda přítomní souhlasí
s pořizováním obrazových a zvuko-
vých záznamů. Zástupci žadatele
a Krajské hygienické stanice hlasova-
li proti. Zástupci stavebního úřadu
magistrátu a města proti pořízení záz-
namu nebyli, ale s ohledem na ne-
souhlasné vyjádření jiných přítom-
ných nemohl stavební úřad pořizová-
ní záznamů umožnit. 

„Fotograf, který přišel pořídit sním-
ky z jednání, byl s odhlasovanou sku-
tečností seznámen. Není však prav-
dou, že by byl ze sálu vykázán. Mohl
na místě dál zůstat, ale odešel zcela
dobrovolně, o čemž je i záznam v pro-
tokolu,“ uvádí mylné informace na
pravou míru Jindřich Vedlich, náměs-
tek primátora. „Přestože jsem z titulu
člena samosprávy projednání přihlížel
jako divák, mohu potvrdit, že úředníci
postupovali tak, jak jim určuje zákon.
Jiří Marek, který jednání vedl, jej vedl
naprosto profesionálně a bez pochy-
bení,“ říká Jindřich Vedlich.

Záměrem města Hradec Králové
není komplikovat či omezovat přístup
veřejnosti k informacím týkajícím se
jakékoliv stavby. Město proto obratem
požádalo příslušné zákonodárce
o iniciování novelizace správního
řádu tak, aby jednoznačná právní
úprava eliminovala obavy, že na jed-
né straně bude neoprávněně zasaho-
váno do osobnostních práv účastníků
řízení a dalších osob, na druhé straně
že bude zbytečně zkráceno právo ve-
řejnosti na informace.                 (red)

Do konce října by měla trvat v červnu zahájená rekonstrukce náplavky pravého břehu Labe mezi Tyršovým mostem
a Hučákem. Práce, které mají prostor lépe zpřístupnit veřejnosti, zahrnou kompletní úpravu plochy včetně vydláždění
a instalace osvětlení i laviček. Hlavní vstup na náplavku vzniká u Pražského mostu, kde odborná firma kromě jiného
staví schodiště.                                                                                                                          Foto: Martin ČERNÝ 

Další dvě kabiny zkrátí 
čekání na doklady

Další dvě kabiny pro vyřízení žá-
dosti o pas či občanku budou mít
k dispozici klienti královéhradeckého
magistrátu. Ministerstvo pošle potřeb-
nou techniku v půlce prázdnin.

„Zásadní stavební úpravy jsou již ho-
tové a personálně jsme taktéž vybave-
ni. Pokud se podaří zvládnout kromě
instalace techniky i dodatečné úpravy
spojené se zprovozněním, odhaduji, že
6. srpna už budeme klienty odbavovat
v sedmi plně vybavených kabinkách,“
doufá v hladký průběh Ľudmila Du-
cháčová, vedoucí správního odboru
magistrátu. Doposud bylo k odbavení
klientů využito pěti kabin, v druhém
srpnovém týdnu jich bude už sedm.

Magistrát volal po navýšení počtu
kabinek už zjara, kdy evidoval větší
množství žadatelů s ohledem na při-
cházející turistickou sezonu. Aby ob-
čané byli v tomto období rychleji od-
baveni, zavedl úřad v době nejvyššího
zájmu pracovní soboty a klientům byli
pracovníci k dispozici také v úterý a ve
čtvrtek do pěti hodin odpoledne. I když
hlavní nápor žadatelů o cestovní do-
klad královéhradecký magistrát zažil
ve dvou předprázdninových měsících,
najdou dvě nové kabinky své opod-
statnění i mimo turistickou sezonu. 

V dubnu odbavili pracovníci odboru
4 549 klientů, v květnu 5 987, v čer-
vnu 5 894 a k 13. červenci obsloužili
1 464 žadatelů.                           (red)

Statutární město Hradec Králové
vyhlašuje výběrová řízení na pozice:

PAMÁTKÁŘ
odbor památkové péče

Informace: J. Falta, tel. 495 707 695
Přihlášky lze podávat do 10. 8.

KURÁTOR - MLÁDEŽ
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Informace: S. Kotrčová, tel. 495 707 382
Přihlášky lze podávat do 24. 8. 
REFERENT/KA PRO OBLAST

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
odbor životního prostředí

Informace: I. Šedivá, tel. 495 707
640, 731 131 146 
Přihlášky lze podávat do 30. 8. 

Statutární město Hradec Králové
prodlužuje výběrová řízení na pozice:
REFERENT/KA - STAVEBNÍ

TECHNIK
odbor stavební

Informace: M. Jandík, tel. 495 707 850
Přihlášky lze podávat do 3. 8. 
Další podstatné informace, ze-
jména požadavky na uchazeče,
charakteristiku pozice a náleži-
tosti přihlášky do výběrového ří-
zení naleznete na www.hradec-
kralove.org - Pracovní místa.

Po větrné kalamitě, která zasáhla Královéhradecko 5. července byl vy-
hlášen zákaz vstupu do lesů. Tento stav zatím odvolán nebyl, ale lesní-
ci zveřejnili seznam cest a území,  kde už byla odstraněna největší rizi-
ka a je tam relativně bezpečno. Jde o vstřícný krok, který vrací po lesní
katastrofě prozatím alespoň část přírody zpět návštěvníkům lesa. Kon-
krétní lokality a trasy jsou znázorněny na mapě umístěné na hlavní we-
bové stránce města www.hradeckralove.org.

Díky intenzivním pracím se po
třech týdnech podařilo lesníkům od-
stranit hlavní část následků ničivé ka-
lamity z lesních cest, které se dneš-
ním dnem v omezené míře znovu ote-
vírají návštěvníkům. Do této chvíle
byly v rámci možností vstupy do lesů
střeženy strážníky, aby nedocházelo
k újmám na zdraví a životech.

„Seznam relativně bezpečných cest
a území zvýší míru tolerance pohybu
vůči návštěvníkům lesa a v těchto vy-
mezených částech nebudou pokutová-

ni strážníky městské policie,“ objasňuje
novou situaci Milan Zerzán, ředitel
Městských lesů Hradec Králové. Na
odstraňování následků kalamity se vrh-
li lesníci společně s těžkou technikou
prakticky ihned po větrné bouři. Priorit-
ně se věnovali zmíněným páteřním
cestám v lesích tak, aby jimi mohla pro-
jíždět technika a odvážet dříví z lesů
ven a zároveň aby na tyto cesty mohli
zpět bruslaři, výletníci a všichni, kteří
budou respektovat stanovená pravidla.

„Denně se nás lidé ptají, proč jsou

lesy zavřené, když tam žádné nebezpe-
čí nehrozí. Opravdu se to může tak na-
venek jevit, ale situace je vážná uvnitř
lesních porostů i nadále. Vstřícné gesto
v podobě relativně bezpečných cest je
určeno těm, kteří se např. dopravují
přes les do zaměstnání nebo tam míří
za sportem či výlety,“ rozvádí účel zpří-
stupnění vybraných cest a území Milan
Zerzán. Dodává, že lesníci upřednost-
ňují nutnou těžbu dřeva, čímž pomalu
ale jistě otevírají tento kousek přírody
zase zpět lidem. „Žádáme o toleranci
ze strany veřejnosti, jelikož se po
cestách včetně Hradečnice bude pohy-
bovat velké množství nákladních aut se
dřívím,“ upozorňuje na možné nebez-
pečí páteřních cest Milan Zerzán.

Na rozdíl od katastrů lesa, které
jsou okleštěny zákazem vstupu do 30.
září 2012 jinými pověřenými úřady,

například lokalita Mazurových chalup
spadající pod město Holice, nebyl v le-
sích spadajících katastrálně pod Hra-
dec Králové takto striktní zákaz termí-
nově vymezen. Lesníci chtějí totiž
v rámci možností otevřít lesy alespoň
částečně lidem co nejdříve. Je třeba
však mít na paměti, že i nadále je
v platnosti veřejná vyhláška, díky níž
je vstup do lesů na vlastní nebezpečí. 

Větrná smršť a bouře se nad měst-
skými lesy přehnala v noci 5. červen-
ce. K zemi živel poslal zhruba 50 tisíc
kubíků dřeva a poničil nemovitosti
a další majetek občanů v katastru
městské části Svinary. Odstraňování
následků bude v městských lesích tr-
vat nejméně tři měsíce. Běžná roční
těžba dřeva se pohybuje kolem 21 ti-
síc kubíků, bouře zpečetila osud tě-
žebního dřeva na dva roky.  (mav, red)

Do městských lesů je po řádění živlů vstup na vlastní nebezpečí, některé lokality jsou uzavřeny úplně. Lesníci budou škody odstraňovat asi tři měsíce.  Foto: Magdaléna VLČKOVÁ

Odstávka vody 
na Benešově třídě

Ve dnech 7. a 14. srpna od 8 do 17
hodin dojde v rámci projektu revitaliza-
ce Benešovy třídy k přerušení dodávky
pitné vody v lokalitě Moravského před-
městí v ulicích E. Beneše (obě strany),
Kejzlarova, Hradecká, Durychova
a v objektu Harmonie I. Cisterny ná-
hradního zásobení budou přistaveny
u budovy Harmonie I a na třídě E. Be-
neše u čp.1561, 1535 a 1428. Odstáv-
ka zřejmě způsobí během minimálně
dalších dvou následujících dnů zákaly
na vodovodní síti rozvířením usaze-
ných sedimentů v potrubí.            (red)
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Uzávěrka tohoto čísla byla 20. 7. 2012. Zve−
řejněné informace jsou platné k tomuto datu.
Uzávěrka dalšího čísla bude 24. 8. 2012. 

Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané přís−
pěvky upravit či neotisknout. Statutární měs−
to Hradec Králové nenese jakoukoliv odpo−
vědnost za případně vložené propagační tis−
koviny jakéhokoliv charakteru. Se stížnostmi
v tomto smyslu se, prosíme, obracejte na
svého poštovního doručovatele.

RADNICE − Čtyřikrát měsíčně vydává Ma−
gistrát města Hradce Králové nákladem
45 400 výtisků Evidenční číslo MK ČR
E 13867 Redakce: Pavlína Pospíšilová,
Martin Černý. Magistrát města HK, Českoslo−
venské armády 408, 502 00 Hradec Králové,
tel. 495 707 431, fax: 495 707 101. E−mail:
redakce.radnice@mmhk.cz. Adresa internet:
www.hradeckralove.org.

Inzerce Garamon s.r.o., tel.: 603 234 459
Tiskne Garamon s.r.o. Hradec Králové 

Distribuci zajišťuje Česká pošta, s.p., tel. 495
054 125.

FOTBAL

UDĚLEJTE SI ČAS
Zajděte na pořad o gay 
a lesbickém umění 

Zajímavou přednášku spojenou
s promítáním cyklu reportáží a bese-
dou připravuje pro veřejnost Studijní
a vědecká knihovna Hradec Králové.
Pořad nazvaný Veselé obrazy: gay
a lesbické umění včera a dnes, kte-
rým bude provázet historik umění
Ladislav Zikmund - Lender, je věno-
vaná tvorbě gay a lesbických uměl-
ců. Uskuteční se 15. srpna od 16.30
hodin v konferenčním sále budovy
vědecké knihovny v pátém patře.   

Labské nábřeží opět
ovládne pára  

V Hradci Králové si poslední srp-
novou sobotu dají opět dostaveníč-
ko milovníci páry. Přiláká je sem de-
sátý ročník Nábřeží paromilů, me-
zinárodní akce, která se uskuteční
25. srpna od 10 hodin na Smetano-

vě a Eliščině nábřeží a částečně i na
přilehlém náměstí 5. května. Ná-
vštěvníci budou moci obdivovat par-
ní válce, lokomobily, hasičské stří-
kačky, kola, motocykly, parní me-
chanismy, parníčky, modely parních
strojů a lodí. Přehlídku navíc doplní
ukázky stabilních motorů a automo-
bilových i motocyklových veteránů. 

Pohodové soboty U letců 
Letní scéna rastaurace U letců

nabízí i o prázdninách pravidelné
pohodové soboty. Ve startovním
čase 19.19 hodin se tu představí:
28. 7. Lokálka, host Rangers Band;
4. 8. Žalman a spol; 11. 8. Uriah
Heep Revival; 18. 8. Fleret Vizovice;
25. 8. Dělová koule - 40. narozeniny
- výroční koncert. Předprodej vstu-
penek v restauraci, tel. 732 144 667
nebo v informačním centru na Go-
čárově třídě. Podrobné informace
na www.uletcu.cz.                   (red)

Honbu za body zahájí 
Votroci v Plzni

Těžké soupeře na začá-
tek nové prvoligové sezo-
ny přisoudil los fotbalis-
tům FC Hradec Králové.
V 1. kole se 28. července

od 17 hodin představí na stadionu
loňského účastníka Champions Lea-
gue Viktorie Plzeň, další dvě kola Vot-
roci sice sehrají v domácím prostředí,
ale s nelehkými soupeři. Na Všespor-
tovním stadionu v Malšovicích nejdří-
ve dorazí 5. srpna od 17 hodin silný
Baumit Jablonec, o týden později,
12. srpna v 17 hodin, přijede na vý-
chod Čech nováček nejvyšší soutěže,
nevyzpytatelná Vysočina Jihlava. Ač-
koliv se jedná o nováčka, v jeho kád-
ru je několik známých fotbalistů, na-
příklad brankář Jaromír Blažek a dal-
ší. Nový hradecký trenér Jiří Plíšek
bere úvod v Plzni jako velkou výzvu.
„Hned první zápasy nás prověří po
všech stránkách a ukážou, jak na tom
jsme. Na jednu stranu je dobře, že
hned na začátku uvidíme, co nás
může trápit, nebo naopak v čem jsme
dobří. Je to lepší, než být překvapený
až třeba v polovině ligy. Já tato utkání
vítám. Zápas v Plzni je pro hráče
správnou výzvou,“ tvrdí na klubovém
webu trenér.                              (čer)

Rozpis podzimních zápasů FC Hradec Králové
29. 7. Viktoria Plzeň - FC HK
5. 8. FC HK - Baumit Jablonec 

12. 8. FC HK - Vysočina Jihlava
19. 8. Sigma Olomouc - FC HK
26. 8. FC HK - Baník Ostrava
1. 9. Sparta Praha - FC HK

16. 9. FC HK - Zbrojovka Brno
23. 9. Mladá Boleslav - FC HK

Do náměstí se už zakously stavební stroje

Dlouho očekávaná rekonstrukce náměstí 28. října a přilehlých ulic S. K. Neumanna a Dukelská začala. Práce, jejichž cílem je zlepšit stav této frekventované části města,
mají trvat do podzimu příštího roku, přičemž nejdříve přijde na řadu obnova výše zmíněných ulic a průjezd náměstím, až poté vlastní plocha náměstí.  Foto: Martin ČERNÝ

Hradec má vicemistryni 
republiky v tenisu

Adéla Josefová, reprezentantka
královéhradeckého Tenis-centra DTJ
získala 15. července druhé místo na
mistrovství České republiky mladších
žákyň v Rakovníku. Po čtyřleté pauze
je to další cenná medaile ze šampio-
nátu mladších žákyň dovezená do
Hradce Králové. Dvanáctiletá tenistka
hraje od 7 let a trénuje čtyřikrát týdně
a přestože je ještě mladší žákyně, vy-
hrává již dva roky turnaje kategorie C
starších žákyň. 

Prázdninový klub nabízí 
dětem pestrý program

Prázdninový klub pořádají až do
konce prázdnin pro děti od 5 do 10 let
královéhradečtí skauti ze střediska
Karla Šimka. Každý všední den se
děti scházejí od 6.30 do 16 hodin ve
skautském domě v Sokolovské ulici
za ZŠ Bezručova u Obřího akvária.
Pondělí jsou v klubu věnovaná výuce
plavání v bazénu s vyškolenými in-
struktorkami, úterý a čtvrtky patří vla-
kovým výletům na hrady, zámky či
přírodní památky východních Čech,
středy a pátky pak nabízejí dle poča-
sí vycházky po Hradci Králové. Po-
drobné informace a program najdete
na www.skauthk.cz/prazdniny/, kon-
takt na telefonech: 739 086 068, Bo-
žena Rychlovská a 604 575 300, Oli-
na Blažková.                             (red) 

Do oprav škol se daly
i technické služby

Technické služby Hradec Králo-
vé dělají o prázdninách ve škol-
ních budovách řadu oprav. Při-
jdou na zhruba 14 milionů korun. 

V ZŠ Jiráskovo náměstí se tech-
nické služby zaměří na obnovu ná-
těru střechy za zhruba půl milionu
korun a v ZŠ Kukleny opraví za při-
bližně čtyři miliony korun tělocvič-
nu. „Jsme také rádi, že letos během
léta dojde na opravy sociálních za-
řízení v mateřských školách Čaj-
kovského, Štechova a Kampanova.
Tyto práce se uskuteční v době,
kdy budou školy uzavřeny. Náklady
na rekonstrukci jsou vyčísleny na
pět milionů,“ uvedla Alena Synko-
vá, vedoucí odboru školství a vol-
nočasových aktivit dětí a mládeže
magistrátu. O prázdninách se usku-
teční také drobnější opravy v růz-
ných mateřských školách, napří-
klad výměny svítidel, menší opravy
střech, obkladů, omítek, nátěry
říms a podobně. 

„Technické služby během čer-
vence a srpna v mateřských a zá-
kladních školách udělají opravy
v celkové hodnotě zhruba čtrnáct
milionů korun. Přitom mají ještě tří-
milionovou rezervu, ze které v prů-
běhu školního roku řeší havarijní
stavy,“ řekl náměstek primátora pro
správu majetku a městské organi-
zace Martin Soukup.              (nec)

Kanoisté přivezli z USA 
hromadu medailí

Až neuvěřitelná medailová žeň
13 medailí a čtyř titulů mistrů světa
zařadila naši zemi na mistrovství svě-
ta ve slalomu na divoké vodě mezi
nejúspěšnější. Na úspěchu při mist-
rovství světa do 23 let a juniorů
v americkém Wisconsinu se podíleli
i tři Hradečáci. Deblkanoisté Jakub
Jáně s Ondrou Karlovským vezou do
Hradce Králové zlatou a stříbrnou
medaili, singlkanoista Tomáš Rak
bronzovou. Tyto dnes již výrazné
osobnosti českého sportu jsou odcho-
vanci malého ale velmi úspěšného
oddílu KVS Hradec Králové.          (lr)

Pozvánka na Šrámkův statek

Hasiči z Plačic jsou mistry, krátce 
předtím absolvovali ostrý zásah 

Nevidomým a slabozrakým návštěvníkům Šrámkova statku udělala radost také
možnost potěšit se s kočkou a koťaty. Foto: Archiv HKVS

Hasiči z Plačic zvládli šampionát na jedničku.   Foto: Archiv SDH Plačice

Od počátku prázdnin je na Šrámkově statku v Pileticích živo. V červenci od-
startovala série koncertů folkové a country hudby, které se konají každý prázd-
ninový pátek od 19 hodin. V prostorech prvního patra roubené chalupy, které
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost v posledních letech pojala jako vý-
stavní prostor, je k vidění výstava multimediálních obrazů fotografa, malíře a fi-
lozofa Vladimíra Obra. Olomoucký autor, jehož práce byly vystavovány v USA,
Číně a celé Evropě, prezentuje 35 svých spirituálně pojatých děl. V přízemí rou-
benky se návštěvníkům nabízí expozice národopisná, která vznikla z darů ob-
čanů. Obě výstavy na Šrámkově statku jsou přístupné v červenci a srpnu kaž-
dý pátek od 15 do 18.30, o sobotách a nedělích od 10 do 18 hodin. „V součas-
nosti nabízí Šrámkův statek ještě jednu atrakci, podívanou na pětici malých
koťátek, jejichž matka si k jejich příchodu na svět vybrala historickou roubenku.
Kdo se chce na koťátka podívat, nesmí dlouho otálet, neboť všechna budou za-
nedlouho rozdána zájemcům,“ říká Petr Švihlík z Hradecké kulturní a vzděláva-
cí společnosti. Setkání s koťátky bylo asi největším zážitkem zrakově handica-
povaných návštěvníků z hradeckého Tyflocentra. Po celou dobu až do konce
prázdnin je v provozu také místní stylová hospůdka.                                         (red)

Jednotka Sboru dobrovolných hasi-
čů Plačice se stala vítězem prvního
mistrovství ČR jednotek SDH obcí ve
vyprošťování zraněných osob z hava-
rovaných vozidel. Na soutěž přitom
hasiči odjížděli jen tři a půl hodiny po
ostrém zásahu při likvidaci škod na-
páchaných v Hradci Králové bouří. 

Mistrovství v Blovicích u Plzně se
zúčastnilo celkem 13 jednotek a pla-
čický tým složený z velitele Davida
Rakovského, zdravotníka Libora Ra-
kovského a hasičů Lukáše Zimy
a Petra Vaněčka obstál na výbornou.
V soutěži porota hodnotila nejen do-
sažený čas, ale i ovládání vyprošťo-
vacího zařízení, taktický postup při si-
mulované dopravní nehodě a správ-
nost poskytnutí předlékařské pomoci.
„Chtěli jsme si vyzkoušet, co umíme

a co neumíme, protože jsme na závo-
dech byli poprvé. Rozhodlo asi to, že
nějaké zkušenosti ze zásahů u nehod
díky stážím na hasičském záchran-
ném sboru už máme, a navíc nás vý-
borně připravili naši školitelé ze stani-
ce Přívoz. Konkrétně směna B pod
vedením Václava Klímy,“ uvedl David
Rakovský. 

Úspěch hradeckého družstva je
o to větší, že těsně před odjezdem se
jeho členové podíleli na odstraňování
následků bouře. „Do půl páté ráno za-
sahovali při likvidaci škod napácha-
ných přírodním živlem a hned v osm
hodin odjeli reprezentovat,“ řekl velitel
hradeckých jednotek SDH Jiří Kubec.
Plačická jednotka byla letos zařazena
do kategorie JPO III a počítá se s její-
mi zásahy i na dálnici D11.         (čer)  

30. 9. FC HK - Slovan Liberec
5. 10. Dukla Praha - FC HK

21. 10. FC HK - Teplice
27. 10. Slovácko - FC HK
4. 11. FC HK - České Budějovice

10. 11. Příbram - FC HK
18. 11. FC HK - Slavia Praha
25. 11. Baumit Jablonec - FC HK

Žádejte o granty
města na památky 

Statutární město Hradec Králové
upozorňuje zájemce o finanční přís-
pěvek na veřejně prospěšné projekty
na zachování a obnovu památkového
fondu, že uzávěrka žádostí je 31. čer-
vence 2012. Příspěvky ve II. kole se
poskytují na repase případně výměny
oken a dveří, restaurování, publikač-
ní, vzdělávací a osvětovou činnost
vztahující se k architektuře a k památ-
kám města a na zpracování staveb-
ně-historických průzkumů. Podmínky
a formulář žádosti naleznete na strán-
kách města www.hradeckralove.org
nebo na odboru památkové péče Ma-
gistrátu města Hradec Králové.      (jf)






