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Magistrát otevřen pro nutné záležitosti

KRÁTCE Z HRADCE
Zápisy do městských
uměleckých škol

Magistrát města je od 20. dubna
opět otevřen veřejnosti. Úřední
hodiny fungují v téměř stejném
režimu jako před vyhlášením nouzového stavu, využívat by je ale
lidé měli stále jen v nejnutnějších
případech. Na úřadě platí také zvýšená hygienická opatření, k dispozici je rovněž dezinfekce.
Otevřeny jsou přepážkové agendy jako osobní a řidičské doklady,

Ředitelé základních uměleckých
škol zřizovaných statutárním městem Hradec Králové, tedy ZUŠ Střezina a ZUŠ Habrmanova, vyhlašují
zápisy ke studiu. Do ZUŠ Střezina
v Luční ulici 838 na Slezském Předměstí (www.strezina.cz, tel. 495 279
600) je možné se hlásit do některého ze čtyř oborů – hudebního, výtvarného, tanečního a literárně-dramatického. Do ZUŠ v Habrmanově
ulici (www.zus-habrmanova.cz, tel.
495 533 420) je možné se hlásit
do oborů hudebního, výtvarného
a tanečního. Přihlášky ke studiu
na ZUŠ lze podávat do 20. května
pouze elektronicky prostřednictvím
výše uvedených webových stránek
každé ze škol, případně telefonicky.
Na základě přihlášky bude uchazeč
o studium následně písemně pozván k talentové zkoušce nebo přijímacímu pohovoru.

pokladna, podatelna, a stejně tak
si lze vyřídit záležitosti na ostatních
pracovištích magistrátu města. „Stále všem občanům doporučujeme,
aby zvážili neodkladnost svých záležitostí. Doporučujeme kontaktovat
předem spojovatelku nebo přímo příslušný odbor a svůj požadavek nejprve telefonicky projednat s odpovědným zaměstnancem. Společně se
pak mohou domluvit, zda je návštěva

magistrátu skutečně neodkladná,“
říká tajemnice magistrátu Markéta
Bartušová. „Nesmíme zapomínat, že
stále platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR zakazující
volný pohyb osob, podle nějž lze na
úřadech vyřizovat pouze neodkladné
záležitosti,“ dodala. Například platbu
poplatků za odpady nebo psy mohou občané nechat na později nebo
využít bezhotovostního platebního

Městská tržnice opět funguje

styku. Splatnost těchto poplatků je
prodloužena až do 15. července.
Po dobu nouzového stavu se také
za platné považují občanské průkazy
a cestovní doklady, jejichž platnost
skončila po 1. březnu 2020.
Na magistrátu města nadále platí
důležitá ochranná a hygienická opatření. Zakázán je vstup osobám s nezakrytými dýchacími cestami šátkem,
šálou, rouškou nebo respirátorem.
Na úřadě je nutné dodržovat dvoumetrové rozestupy a dbát na ohleduplnost vůči ostatním návštěvníkům.
Pro veřejnost jsou také připraveny
nádoby s dezinfekcí rukou.
(kaš)

Co se děje
na radnici

Letní kino Širák dostává
lepší osvětlení
Správa nemovitostí zajišťuje rekonstrukci elektroinstalace v letním
kině Širák. Podle projektu bude celá
stávající elektroinstalace demontována. Koncepce hlavního osvětlení vychází z celkového řešení a je
vytvořena tak, aby vyhověla všem
hygienickým a světelným požadavkům s ohledem na dosažení co nejlepší zrakové pohody, především
ve večerních hodinách. Pro hlavní
osvětlení venkovních prostor budou
v areálu umístěny osvětlovací stožáry, pro osvětlení hlediště čtyři sklopné vetknuté stožáry o výšce deset
metrů. Přídavné osvětlení vhodně
doplňuje osvětlení nouzové, které
v případě výpadku elektrické energie automaticky zajistí osvětlení areálu po dobu tří hodin. V areálu bude
instalována i Wi-Fi. Veškeré práce
v hodnotě dva miliony korun mají být
hotové do konce května.
(red)

Městská tržnice na náměstí 28. října je od 20. dubna opět otevřena. V souladu s doporučením Ministerstva zdravotnictví ČR je omezen počet prodejních míst a reguluje se i pohyb nakupujících po tržnici, aby byly dodrženy dvoumetrové
rozestupy, každý prodejce by měl mít stůl navíc vybaven vlastní dezinfekcí. Situace na tržnici tedy vypadá jinak, než
byli lidé dosud zvyklí, a jak vyhlíží na snímku z minulých let.
Ilustrační foto: Martin ČERNÝ

Zastupitelé schválili program pomoci Antivirus
Prominutí poplatků za užívání
veřejného prostranství pro podnikatelské a nepodnikatelské účely
do konce letošního roku, vytvoření
finanční rezervy ve výši 150 milionů korun a poskytnutí 10 milionů
na podporu podnikání. To jsou některá opatření, která schválili zastupitelé města v rámci programu
Antivirus. V rámci něj již koncem
března schválila rada města například odpuštění nájmu nájemcům,
kteří sídlí v městských prostorách
a museli v době nouzového stavu
uzavřít své provozovny.
„Máme se pomalu vracet do běžného života, ale skutečně to není jednoduchý úkol. Programem Antivirus
chceme pomáhat hradeckým podnikatelům, a tím i jejich zaměstnancům,“ říká primátor Alexandr Hrabá-

lek. „Součástí programu Antivirus je
celá řada opatření z oblasti rozpočtu města, poplatků, sociálních věcí,
školství, kultury či zaměstnanosti.
Máme v plánu jej průběžně doplňovat
o další nástroje, kterými chceme snížit negativní dopady současné situace v našem městě,“ dodává primátor.
Pro podnikatelské i nepodnikatelské účely budou do konce letošního
roku prominuty poplatky za užívání
veřejného prostranství, tedy zábory
pro předzahrádky, kulturní, sportovní a další akce. „Z hlediska vyčíslení
nákladů se v rámci prominutí těchto
poplatků do konce letošního roku
dostáváme na částku přibližně čtyři miliony korun. Již na radě města
jsme rozhodli o prominutí nájemného
nájemcům, kteří sídlí v městských
prostorách a museli v době nouzo-

vého stavu uzavřít své provozovny,
což v tuto chvíli činí náklady přibližně tři a půl milionu korun za měsíc,“
uvádí Monika Štayrová, náměstkyně
primátora pro oblast ekonomiky, dotací a kultury. Podmínkou prominutí
nájemného je, aby žadatel nebyl
k 31. prosinci 2019 dlužníkem města. O prominutí nájmu bude možné
žádat až zpětně, a to nejdříve po
skončení nouzového stavu.
Zastupitelé také schválili vytvoření fondu ve výši 10 milionů korun
na poskytnutí podpory v podnikání.
Město bude nadále podporovat sociální služby a sportovní činnosti dětí
a mládeže a zároveň budou učiněna
opatření směřující ke stabilizaci zaměstnanosti v rámci magistrátu města a městských organizací. „V rámci
finančního vypořádání roku 2019

Strážníci řeší porušování nařízení • Během sobotního odpoledne řešily hlídky městské policie stížnosti na Moravském
Předměstí, kde hned tři provozovny měly problém s dodržováním mimořádných nařízení. Navíc zde byla porušována
i vyhláška města zakazující popíjení alkoholu na veřejném
prostranství. Před jednou z provozoven na Moravském Předměstí popíjelo alkohol dokonce více než třicet zákazníků, kteří
nedodržovali odstupy. Více na str. 2

jsme schválili také vytvoření finanční rezervy ve výši 150 milionů korun,
která bude sloužit k překonání tohoto
krizového období. Zároveň učiníme
taková opatření, která budou směřovat k zajištění finanční stability městských kulturních organizací a společností, kterých se současná situace
výrazně dotkla s ohledem na tržby ze
vstupného. To se samozřejmě bude
týkati dalších společností, jako je dopravní podnik či správa nemovitostí,“
doplňuje náměstkyně Štayrová.
Součástí programu Antivirus jsou
již také rozhodnutí ředitelů městských školských zařízení prominout
po dobu nouzového stavu platby za
školkovné a za školní družinu. Toto
opatření vedení města rozšířilo o odpuštění plateb v dubnu a v květnu za
využití městských jeslí.
(kaš)

Rada města Hradce Králové na
svém zasedání 14. dubna mimo
jiné projednala:
→ personální změny v Komisi
místní samosprávy Moravské
Předměstí-sever
→ personální změny v Komisi
pro dopravu a podporu cyklistiky
Rady města Hradec Králové
→ založení Nadačního fondu pro
podporu Fakultní nemocnice Hradec Králové (bude ještě schvalovat zastupitelstvo)
→ dotační program na podporu
jazykového, matematického a digitálního vzdělávání dětí a mládeže 2020 (bude ještě schvalovat
zastupitelstvo)
→ zprávu odpadového hospodáře
města za II. pololetí 2019 (bude
ještě schvalovat zastupitelstvo)
→ zadávací podmínky veřejné zakázky Lávka přes Labe v Hradci
Králové IV (bude ještě schvalovat
zastupitelstvo)
→ výsledek zadávacího řízení na
správce stavby multifunkčního
fotbalového stadionu
Kompletní znění usnesení rady
města najdete na webu města
www.hradeckralove.org.
(pv)

O otevření základních
a mateřských škol
Město se připravuje na možnost
znovuotevření mateřských a základních škol. První stupeň základních škol vláda navrhuje otevřít od
25. května. „Výuka by měla probíhat
dopoledne ve skupině maximálně
po patnácti osobách. Jestli budeme držet tento počet nebo bude ve
třídách spíše méně dětí, to jsme
zatím nerozhodli. Čekáme na oficiální vyjádření Ministerstva školství
ČR,“ řekl náměstek primátora Martin Hanousek. Město nyní zvažuje
také možnosti postupného otevření
mateřských škol. Řeší se také chod
školních jídelen, jejichž provoz chce
radnice projednat s hygieniky. (kaš)

Sledujte Hradec Králové na sociálních sítích!
Informace o dění ve městě, pozvánky na kulturní a sportovní akce, fotky a videa
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Zaposlouchejte
se do tónů varhan
Sálem filharmonie opět zní hra
na mistrovské varhany.
Varhany v karanténě, tak zní
seriál čtyř online minikoncertů,
který navazuje na varhanní Stříbrnou abonentní řadu a zpříjemňuje tak hudebním příznivcům
současnou nepříjemnou situaci.
Tři díly už mají sice po premiéře, stále jsou však přístupné
v archivu filharmonie na kanálu YouTube. Určitou náplastí za
nemožnost slyšet mistrovské
varhany naživo přímo v sále jsou
detailní záběry na brilantní souhru rukou a nohou výtečných
muzikantů spjatých s hradeckým
krajem.
V prvním díle se představil
dvorní varhaník filharmonie a organolog Václav Uhlíř. V tom druhém se bylo možné zaposlouchat
do hry dalšího z rodiny Uhlířů,
tentokrát Václava Metoděje –
kromě vynikajícího varhaníka
i publicisty. V předposledním díle
rozehrál mistrovský nástroj Petr
Hostinský, mimo jiné také člen
kapely Sto zvířat. Poslední díl
série bude mít premiéru v neděli
26. dubna od 17 hodin a těšit se
můžeme na hru Pavla Svobody,
ředitele Komorní filharmonie Pardubice a varhaníka a cembalisty
souboru Barocco Sempre Giovane. Sledovat jej lze na Facebooku a webu filharmonie a na
kanálu YouTube.
(red)

Strážníci lapili opilce
se zákazem řízení
Hlídka městské policie přistihla za
volantem auta opilého řidiče, který
má navíc až do příštího roku vysloven zákaz řízení. Když si řidič jedoucí nočním městem strážníků všiml,
prudce odbočil na parkoviště, ovšem
manévr nezvládl a naboural do betonových zábran. Tvrdil, že auto neřídil, jen ho hlídá, přivolal dokonce
i přítelkyni s tím, že řídila ona. Kamery však ukázaly pravdu. Bylo zjevné,
že je pod vlivem alkoholu, což potvrdila s hodnotou kolem dvou promile
i dechová zkouška. Delikventa si
k dořešení převzala Policie ČR. (red)

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
25. 4. Velké nám., Na Kropáčce,
Karla Tomana • 26. 4. S. K. Neumanna pravá strana od Riegrova nám. • 27. 4. U Fotochemy,
B. Martinů od Jatečního plácku
k Ant. Dvořáka, Hořická před čp.
1640 (vpravo i vlevo), Wonkova,
Srdínkova • 28. 4. Průmyslová
mezi Resslovou a M. D. Rettigové
+ kolem domu čp. 1123 a 1124,
Říční, Gočárova – parkoviště před
čp. 227 a čp. 312, od Všehrdovy
k Habrmanově • 29. 4. Vrchlického
od Gočárovy po V Lipkách, Jateční plácek, Střelecká – parkoviště
u KD Střelnice od Dukelské třídy,
od ul. V Lipkách po čp. 824, Vančurovo náměstí. • 30. 4. Hořická
od Dukelské po čp. 1652 (ČNB),
Puškinova, Hálkova.
(ts)

Střelecká ulice rozkvetla

Zelený dělicí pás mezi vozovkami na silničním okruhu ve Střelecké ulici mezi Gočárovou třídou a ulicí v Lipkách rozkvetl tisíci žlutých a červených tulipánů, které někde doplňují i narcisy. Cibuloviny jsou vysázeny mezi dvaapadesáti
mladými platany, které zde v roce 2017 nahradily staré a poškozené lípy.
Foto: Zdeněk PUŠ

Prostor před arénou čeká úprava
Dostavbou chybějících a obnovou stávajících cyklostezek město dokončí úpravy prostoru před
zimním stadionem. Frekventované
místo, kde se protínají stezky pro
pěší a cyklisty z několika směrů,
bude bezpečnější a vzniknou zde
i nová propojení. Náklady na stavební práce včetně přeložek sítí by
měly činit 16,5 milionu korun bez
DPH.
„Jde o prostor, kde se poměrně
živelně kříží cyklostezky podél třídy
ČSA, od Hučáku a lávky přes Orlici,
navíc je zde hlavní vchod do Jirás-

kových sadů. Dokončení tohoto frekventovaného uzlu pro pěší a cyklisty
zvýší jejich komfort a především bezpečnost,“ říká Jiří Bláha, investiční
náměstek primátora Hradce Králové.
Součástí akce bude i oprava stezky, která vede parkem podél Jiráskových sadů a ústí do Křižíkovy ulice
u Hučáku. Před zimním stadionem
zároveň vznikne dostatek míst s cyklistickými stojany pro návštěvníky
zde konaných akcí.
„Podepsanou smlouvu s vítězem
veřejné soutěže chceme mít do
prázdnin, během kterých by se tak

Štíty na ochranu i z Hradce
V Technologickém centru Hradec Králové probíhá vývoj nových
lisovaných štítů na ochranu proti
koronaviru. Díky škálovatelnosti
lze vyrobit desítky tisíc kusů denně. Modely tištěné na 3D tiskárnách nový typ překonává cenou,
skladností, mírou ochrany i snadností použití. Štíty vyvinula zdejší
společnost Trilab.
Štít pojmenovaný Masq se vyrábí
pomocí vakuového lisování a umožňuje tak i sériovou výrobu. Oproti
plexisklovým štítům a alternativám
z 3D tiskáren chrání zdravotníky
z více stran a umožňuje pohodlné
nošení a úpravu na jakýkoliv tvar
obličeje. Štít vznikl v rekordním čase
jednoho týdne, kdy se společnost zapojila do výzvy Hradecké štíty.
To, že se na dobrovolnickou aktivitu 3D tisku štítů podařilo navázat,
vítá Ondřej Zezulák, ředitel Tech-

nologického centra Hradec Králové,
které tisk štítů zaštiťovalo: „3D tisk je
jako technologie ideální pro rychlou
dodávku akutního množství ochranných pomůcek, není ovšem efektivní
pro masovou výrobu vyššího počtu
kusů. Jsme rádi, že se společnosti
Trilab podařilo vyvinout takový model štítu, který je možné vyrábět sériově a v mnohem větších objemech,
a tím lépe zásobit zdravotnický personál.“
Masq je vyráběn stejnou technologií jako obaly na potraviny a elektroniku – teplotním formováním desek
z čistého PET plastu. „Ačkoliv se myšlenka zdá triviální, štít má za sebou
dvanáct iterací tvaru. Zohlednili jsme
pohodlné nošení, odvětrávání pomocí žebrované části nebo přizpůsobení různým tvarům obličeje,“ doplňuje
designér Vít Fendrych, který stojí za
vzhledem štítu.
(red)

mohlo se stavbou začít. V místě je
spousta inženýrských sítí, které je
třeba přeložit či nově ochránit. Hotovo by mělo být do deseti měsíců,
tedy v první polovině příštího roku,“
dodal Bláha. Na tuto investici chce
město využít i dotace IROP v rámci
ITI hradecko-pardubické aglomerace. „O tu můžeme požádat pouze
u části nákladů, které jsou uznatelné
z pohledu příslušné dotační výzvy,
což je zhruba 4,5 milionu korun. Zbytek nákladů bude doplácet město,“
vysvětluje náměstkyně primátora
Monika Štayrová.
(red)
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HRADECKÝ
PITAVAL
18. 4. Během odpoledne řešily
hlídky městské policie stížnosti na
Moravském Předměstí, kde hned
tři provozovny měly problém s dodržováním mimořádných nařízení.
Navíc zde byla porušována i vyhláška města zakazující popíjení
alkoholu na veřejném prostranství.
Před první z nich popíjelo alkohol
více než třicet zákazníků, kteří
nedodržovali odstupy. V druhé
posedávali lidé na předzahrádce,
která měla být uzavřena, a ve třetí
dokonce strážníci zjistili, že provozovatel nalévá pivo do skleněných půllitrů, bez rukavic a roušky.
V prvních dvou případech stačilo
poučení, třetí událost byla předána
k řešení správnímu orgánu. Provozovateli hrozí pokuta až do výše tří
milionů korun.
18. 4. K řešení správnímu orgánu byl předán i muž, který v noci
popíjel se svým stejně opilým kamarádem na uzavřené zahrádce u čerpací stanice. Přivolaným
strážníkům sprostě nadával a odmítal si nasadit roušku. Hrozí mu
pokuta až 20 tisíc korun.
(čer)

Nerozdělávejte v lese
ohně mimo ohniště
Kvůli vysokému riziku lesních požárů vyzývá společnost Městské lesy
Hradec Králové návštěvníky lesů
k odpovědnosti a nerozdělávání ohňů
mimo vyhrazená místa. Ohnišť se na
území lesů v majetku města nachází čtrnáct a lesníci je vybrali tak, aby
míra rizika požáru byla co nejnižší.
Proto jejich velkou část lidé naleznou
v těsné blízkosti rybníků. Bezpečně
lze připravit svačinu na ohni například
u rybníků Češík, Výskyt, Biřička, Na
Olšině a na dalších místech. Kompletní seznam i mapu s jejich označením
lze nalézt na www.mestske-lesy.cz.
Lesníci zároveň prosí uživatele ohnišť, aby si v případě naplnění kapacit
košů na odpad u nich umístěných odpadky odnesli.
(zp)

Pomoc z vojenské fakulty

Podpora pro nadané a nemajetné studenty
Podpořit nadané studenty je cílem Nadačního fondu na podporu
středoškolských studentů, kteří
mají trvalé bydliště v Hradci Králové a nedosáhli věku 26 let. Žádosti
už lze podávat.
Příspěvek pro nadané studenty
je určen pro:
→ studenty, kteří se umístili na předním místě v různých soutěžích počínaje krajskou úrovní, kterými se
prokazuje úroveň znalostí, a to jinde,
než ve vlastní škole
→ studenty, kteří studují na zahraniční škole po dobu nejvýše tří let, na
úhradu dopravy do školy veřejným

dopravním prostředkem tam i zpět
→ jednorázové ocenění studentské
vědecké práce vysoké úrovně
→ jednorázové ocenění studentské
práce, která se zabývá tematikou přínosnou pro Hradec Králové.
Příspěvek pro nemajetné studenty je určen pro:
→ studenty žijící v rodině, jejíž celkový příjem nepřesáhne 2,7 násobek
životního minima
→ studenty živící se samostatně
→ studenty, kteří se ne vlastní vinou
dostali do nepříznivé životní situace.
Příspěvek je určen studentům
především k pokrytí potřeb souvi-

sejících se studiem a mimoškolními
aktivitami.
Formuláře žádostí jsou k dispozici
na webových stránkách města a na
odboru školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže. Termín odevzdání
žádosti na podatelnu magistrátu je do
31. května. Žádosti podávejte poštou,
elektronicky na e-mail: epodatelna@
mmhk.cz nebo datovou zprávou.
O způsobu rozdělení a přiznání
příspěvku rozhodne správní rada
nadačního fondu, konečné schválení náleží zřizovateli zastupovaném
v tomto případě Radou města Hradec Králové.
(oš)

Hradecká Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany je jednou z institucí, která získala od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost povolení
nakládat se SARS-CoV-2 koronavirem v laboratorních podmínkách pro vědecké účely. „Takové povolení nám umožňuje například studovat patogenezi virových látek v různých experimentech, nicméně to neznamená, že jsme
institucí, která je oprávněna testovat klinické vzorky od pacientů, kteří mají
podezření na covid-19,“ doplnila informaci proděkanka fakulty Vanda Boštíková. Za vědci však nezůstávají pozadu při pomoci v boji s nemocí ani další
zaměstnanci a studenti. Odborníci z Katedry molekulární patologie a biologie
se podílejí na testování pacientů na covid-19 výpomocí v klinické diagnostické
laboratoři ve fakultní nemocnici. Část studentů pracuje v nemocnici, další pomáhají v ústředním krizovém štábu a v armádních zdravotnických zařízeních.
Studenti oboru zdravotnický záchranář rozšířili kontrolní zdravotnické týmy
v objektech Ministerstva obrany ČR, vojenští medici a farmaceuti se podílejí
na zajištění chytré karantény.
(zb), foto: Jakub Světnický
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Walbrzych, nejbližší partnerské město
Hradce Králové, stojí za návštěvu

Architektonicky zajímavou budovou v centru Walbrzychu je kromě jíných objekt pošty.
Valbřich, polsky Walbrzych, který je partnerským městem Hradce Králové od 6. listopadu 1991,
může být vzhledem k blízkosti
dobrým tipem na výlet. Tedy, samozřejmě poté, co se opět otevřou hranice a uvolní protikoronavirová opatření. Walbrzych leží od
Hradce jen zhruba 100 kilometrů.
Někdejší průmyslové a hornické
město má co nabídnout.
Walbrzych je správním centrem
Dolnoslezského vojvodství na jihozápadě Polska a se zhruba 130
tisíci obyvatel druhým největším
městem tohoto regionu. První písemná zmínka o Walbrzychu se objevuje roku 1305. Už ve 14. století
zde také začíná historie hornictví
těžbou stříbra a olova. Výskyt léčivých pramenů dal vzniknout lázeňskému průmyslu, který zažíval velký
rozmach od 17. století. V té době
město také patřilo k významným
evropským centrům textilní výroby
s mnoha obchodními domy specializovanými pouze na prodej textilního
zboží. V roce 1818 zde byla otevřena první mechanická přádelna lnu
na evropském kontinentu. V 19. století pak roste význam těžby černého
uhlí. K jeho dolování byly používány moderní technologie využívající
parních strojů a železniční dopravy.
Už v 19. století tak měly doly ve
Walbrzychu podobu velkoprůmyslových podniků. Bývalé průmyslové
centrum s báňskou historií, se ale
v poslední době stává díky přírodním krásám okolí spíše turistickým

Foto: Martin ČERNÝ

Za prohlídku stojí i kostel Panny Marie Bolestné.

Perlou Walbrzychu je zámek Książ, který nadchne i nádhernými terasami se zahradami.
centrem. Více o městě na www.um.
walbrzych.pl.
Oblíbeným cílem výletů ve Walbrzychu je například před několika lety
otevřené centrum hornictví, vědy,

Stara kopalnia zaujme příznivce hornictví, vědy i techniky.

techniky a umění Stara kopalnia,
kde lze blíže poznat práci horníků
nebo vystoupat na ochoz vyhlídkové věže. Muzeum ukazuje největší
a nejstarší zachovaný soubor důl-

Foto: Martin ČERNÝ

Foto: Martin ČERNÝ

ních průmyslových budov ve Walbrzychu z přelomu 19. a 20. století.
Představuje se vybavení horníků
během práce i drobná zařízení používaná v dolech. Prohlídková trasa

Centrem Walbrzychu je centrální náměstí nazývané Rynek.

Foto: Martin ČERNÝ

zahrnuje také historické elektrické
výtahové stroje šachty Julia z roku
1911 a šachty Sobótka z roku 1912
i důlní mechanické dílny s vybavením. Část expozice má multimediální
charakter. Ve středisku se nachází
také venkovní výstava historických
důlních strojů a podzemní turistická
trasa. Více na www.starakopalnia.pl.
Za návštěvu stojí také nedaleké
lázně Szczawno Zdrój, které se dříve nazývaly Obersalzbrunn a později také Bad Salzbrunn. Ty jsou
dobře dostupné právě z centra Stara
Kopalnia a je zde možné ochutnat
několik minerálních pramenů, projít
se po lázeňské kolonádě postavené roku 1823 či lázeňským parkem.
Více na www.szczawno-zdroj.pl.
Dalším turistickým lákadlem je zámek Książ dříve nazývaný Fürstenberg nebo Fürstenstein. Jedná se
o největší zámek v Dolním Slezsku
a třetí největší v Polsku. Majestátní
kolos na skále nad řekou Pelcznicí v Knížecím národním parku leží
v severní části města. Postaven byl
ve 13. století, postupně se několikrát
rozšiřoval. Během druhé světové
války byl zámek využíván jako sídlo
gestapa. Na konci 20. století prošel
objekt obklopený dvanácti terasami
se zahradami rekonstrukcí. V bývalých zámeckých stájích je dnes
středisko jízdy na koni se stádem
hřebců, k zámku patří také nedaleký skleník Palmiarnia v Lubiechówě.
Zámek má více než 400 místností
včetně reprezentačních sálů. Více
na www.ksiaz.walbrzych.pl.
(red)

Foto: Martin ČERNÝ
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STERILIZACE BAVLNĚNÉ ROUŠKY

JAK PECOVAT
O ROUŠKU
KDY ROUŠKU STERILIZOVAT
NOVOU ROUŠKU PŘED PRVNÍM
POUŽITÍM
PO KAŽDÉM POUŽITÍ
POKUD MÁTE JEN JEDNU ROUŠKU,
STERILIZUJTE JEDNOU DENNĚ VEČER

Kavák je památkou
Označení Kavák pro území v Kuklenách zná asi každý rodilý obyvatel Hradce. Najde se však málo
těch, kteří vědí, jak toto označení
vzniklo. Stála zde totiž továrna,
která vyráběla kávové náhražky.
Založení továrny předcházel vznik
Svazu sušáren čekanky. Počátkem
20. století se tato plodina na Hradecku pěstovala poměrně hojně
a bylo zde celkem 33 družstevních
sušáren, které měly téměř pět tisíc
členů, drobných i větších zemědělců. V roce 1919 Svaz kupuje v Kuklenách pozemek, se záměrem vybudovat továrnu, která by čekanku,
ale i například žito zpracovávala od
suroviny po konečný produkt. Vypracováním projektu byl pověřen tehdy
ještě méně známý architekt Oldřich
Liska. Ten uznání získal až později,
hlavně projektem hradeckých městských lázní, odborníky je ceněna
i jeho vila ve Střelecké ulici.
Kávoprůmysl spojených družstevních sušáren s. r. o., Hradec Králové II., tak zní celý název firmy, která
architektu Liskovi práci zadala. Stavět se v Kuklenách začalo již v roce
1920. Postupně vzniklo několik budov. V přední byla místnost pro pa-

ření, dále pražírna, mlýnice, plnírna
a tiskárna etiket. Továrna měla i věž
s vodním rezervoárem, byty, administrativní část, skladiště benzínu,
čisticí stanici a dokonce chlévy! V samostatných objektech byly sušárny
a skladiště čekanky. Jeden ze dvou
skladů této plodiny stojí v areálu ZVU
dodnes, tedy rovných sto let.
„Jde o velmi zajímavý industriální
objekt,“ říká o této budově vedoucí
odboru památkové péče magistrátu
města Jan Falta. „Unikátní je především jeho trámová konstrukce a také
velmi dobře zachovalý interiér. Jsme
rádi, že právě tuto budovu prohlásilo
v březnu Ministerstvo kultury ČR za
památku,“ dodává Falta.
Majitelem stavby je Veterán car
club Hradec Králové, jehož členové
druhým rokem pracují na jeho revitalizaci. Podle slov předsedy spolku
Jiřího Dražky by zde měla vzniknout
expozice historie našeho motorismu
s přednáškovým a promítacím sálem. „Víme, že s využitím podobných
prostor jsou problémy, my v klubu
jsme, myslím, cestu našli. Ostatně,
ke starým věcem máme už z podstaty naší činnosti velmi blízko,“ doplnil
Dražka.
(šk)

JAK STERILIZOVAT 1.
NA POUŽITOU ROUŠKU SAHAT
V RUKAVICÍCH
VYVAŘIT VE VODĚ ALESPOŇ
10 MINUT
PO MANIPULACI S POUŽITOU
ROUŠKOU SI UMÝT
A DEZINFIKOVAT RUCE

JAK STERILIZOVAT 2.
VYPRANÉ ROUŠKY USUŠIT
SUCHÉ ROUŠKY NĚKOLIKRÁT
PŘEŽEHLIT, IDEÁLNĚ NAPAŘOVACÍ
ŽEHLIČKOU
STERILIZOVANÉ ROUŠKY SKLADOVAT
V ČISTÉM UZAVŘENÉM IGELITOVÉM
PYTLÍKU

JAK MANIPULOVAT
S ROUŠKOU
PŘI NASAZOVÁNÍ A SUNDÁVÁNÍ
SAHAT JEN NA TKANICE NEBO
GUMIČKY
DOBŘE UTĚSNIT KOLEM KOŘENE
NOSU
PŘI SUNDÁVÁNÍ NIKDY NESAHAT
NA LÁTKU ROUŠKY PŘED ÚSTY

KAM S POUŽITOU ROUŠKOU
S POUŽITOU ROUŠKOU ZACHÁZEJTE
JAKO BY BYLA INFEKČNÍ
DO DOBY STERILIZACE
UCHOVÁVEJTE V UZAVŘENÉM
IGELITOVÉM PYTLÍKU

POUŽÍVEJME ROUŠKY!

www.hr adecsijer ousky.cz

Budova Kaváku v Kuklenách.

Foto: archiv autora

Slunečnice pořádá zápis

Mateřská škola Slunečnice, která
je určena pro děti s autismem, poruchou autistického spektra, se všemi
stupni mentálního postižení, kombinovanými vadami i jinými typy postižení, pořádá zápis pro školní rok
2020/2021. Zápis bude probíhat od
2. do 16. května od 9 do 11 hodin.
Vzhledem k mimořádným opatřením
školka upřednostňuje podání žádosti

Přistupujte odpovědně
také k odpadům
V době nouzového stavu a opatřením kvůli šíření nového koronaviru by veřejnost měla odpovědně
přistupovat také k odpadu. Pomůže
tak chránit pracovníky odpadové
firmy Hradecké služby. Lidé by například neměli odkládat odpadky
mimo kontejnery a popelnice, aby
s nimi popeláři nepřišli do styku.
Pokud nejsme v karanténě, je vhodné soustředit se na zmenšení objemu odpadu, tudíž sešlapávejme
a mačkejme odpad, aby kapacita
kontejneru vydržela co nejdéle. Jiná
pravidla platí pro lidi v karanténě,
kteří by po tuto dobu neměli třídit
odpad a ukládat jej do barevných
kontejnerů na tento typ odpadu.
Veškerý odpad by naopak měli odkládat do pevného plastového pytle,
který po naplnění pevně zavážou,
na povrchu ošetří dezinfekčním prostředkem a odloží do kontejnerů na
směsný odpad. Pokud jde o roušky,
rukavice a kapesníčky, ty nepatří do
barevných kontejnerů na tříděný odpad, ale do plastového pytlíku, který
by po zavázání měl skončit v kontejneru na směsný odpad.
(red)

datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem a poštou, osobně v mateřince pouze v krajním případě. Výuka i aktivity mateřské školy
sídlící v Markovické ulici 621/9 na
Slezském Předměstí jsou bezplatné. Více na www.msslunecnice.estranky.cz, tel. 725 864 957 nebo na
e-mailu: sms.markovicka@seznam.
cz.
(red)

Uzávěrka tohoto čísla byla 16. 4. 2020. Zveřejněné informace jsou platné k tomuto datu.
Uzávěrka dalšího čísla je 22. 4. 2020 v 10 hodin. Zájemci o zasílání barevné elektronické
podoby zpravodaje Radnice, která je také na
www.hradeckralove.org, si o tuto službu mohou zažádat na http://mhk.cz/eradnice
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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