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kraj hradecký
pondělí: Trutnov, Dvůr
Králové, Vrchlabí

Zprávy z měst

úterý: Rychnov nad Kněžnou,
Kostelec, Dobruška

Za svatbu v zámeckém parku
vybírá KRNAP poplatek
VRCHLABÍ (lík) Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí
zpoplatnila svatební obřady v zámeckého parku ve Vrchlabí. Organizátoři musí nyní zaplatit jednorázový poplatek dva tisíce korun.
Vedoucí oddělení správy majetku KRNAP Bronislav Váňa vysvětlil, že poplatek slouží k tomu, aby
pracovníci upravili plochu pro obřad, třeba posekali trávník.
V podmínkách povolení svatby
v parku také stojí, že žadatel o povolení nese odpovědnost za případné poničení dřevin a zajistí
úklid dotčených míst ihned po obřadu.
Správa také zakotvila do podmínek povolení, že do parku mohou
vjíždět kvůli obřadu jen vozidla nezbytně nutná k pořádání veselky a

že v jejím průběhu tu nesmí parkovat žádná vozidla.
Auta také musí v parku jezdit
jen po zpevněných plochách.
„Komunikace v parcích jsou jen
pro pěší a menší obslužná auta.
Auta s hmotností od tří a půl tun
včetně nákladu tam nesmí vjíždět
za žádných okolností,“ stojí v nově
přijatých podmínkách.

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorovi Petru Broulíkovi
(petr.broulik@mfdnes.cz),
tel.: 734 517 069.
» Inzertní poradce pro Trutnovsko je
Hana Pavlíková (hana.pavlikova@
mafra.cz, tel.: 602 534 945)

Krátce
VRCHLABÍ

TRUTNOV

Rozvoj automobilky
sníží nezaměstnanost

Děti lze přihlásit
do plavecké školy
Plavecká škola TJ Lokomotiva Trutnov vyučuje plavání předškolní i
školní děti. Nakonec se z nich stanou plavci, kteří uplavou 200 i více
metrů.
(lík)
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Rozšíření automobilky ve Vrchlabí
může znamenat pro Trutnovsko podobně příznivý vývoj, jaký zaznamenává Rychnovsko díky škodovce v
Kvasinách. „Na Rychnovsku je nyní
nejnižší nezaměstnanost v kraji, zatímco Trutnovsko je na tom opačně,“ uvedl hradecký hejtman Lubomír Franc. Automobilka investuje ve
Vrchlabí několik miliard korun, stát
zvažuje kolem 500 milionů korun a
kraj zhruba 50 milionů korun. (lík)

Pečovatelská služba
je nejlepší v Česku
Pečovatelská služba města Dvůr Králové nad Labem se stala nejlepším
poskytovatelem sociálních služeb
pro seniory v České republice. Cenu
kvality vyhlásila již pošesté redakce
časopisu Ošetřovatelská péče s Radou kvality České republiky. Starostka Edita Vaňková a ředitelka pečovatelské služby MarcelaHauke převzaly cenu v Senátu.
(lík)
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Poté, co si asi tisíc lidí před pár týdny prohlédlo nově
zrekonstruovaný františkánský klášter v Hostinném
na Trutnovsku, začali do něj pracovníci muzea
přemisťovat exponáty městského muzea.
HOSTINNÉ Dokumenty a historické
exponáty, které Hostinné získalo
zpět po roce 1989, byly dosud k vidění jen omezeně. Patří mezi ně i
vzácná sbírka starých figurálních
úlů. Vše teď najde nové důstojné
místo: ve fratiškánském klášteru.
Hostinné mělo za první republiky významné muzeum, to však bylo
v 60. a 70. letech rozprášeno po muzeích v Hradci Králové, Trutnově a
Praze. „Významnou část sbírek se
nám podařilo získat zpět a některé
dosud čekají v depozitáři. Jen část z
nich máme vystavenou v radnici. K
zajímavým patří soubor klátů, což
jsou úly pocházející právě z kláštera v Hostinném. Tam získá muzeum odpovídající prostor,“ řekl starosta Hostinného Karel Klíma.

Starý a neudržovaný
klášter chátral

opravy peníze. Před deseti lety s
nimi uzavřel smlouvu o užívání
kláštera.
„Nechtěli jsme, aby tato jediná
dochovaná stavba stavitele Wolfganga Dientzenhofera na území
Čech spadla, proto jsme začali objekt i opravovat. Obnovili jsme střechu a provedli nejnutnější statické
úpravy,“ říká starosta.
Wofgang Dientzenhofer by významný německý stavitel a příbuzný Dientzenhoferů, kteří zanechali v Praze či na Broumovsku řadu
staveb.
V okamžiku, kdy to bylo možné,
město františkánský klášter v roce
2007 koupilo. „Rekonstrukce pro
nás znamená záchranu významného architektonického objektu a
také dostatečný prostor pro sbírky
muzea, knihovny, spolky a školy,“
řekl Klíma.
Petr Broulík

Projekt rekonstrukce a přeměny
františkánského kláštera pro potřeby knihovny a městského muzea
získal dotaci z evropských peněz.
Do konce ledna má mít klášter
nový mobiliář za tři a půl milionu
korun. V únoru chce radnice přestěhovat knihovnu, otevření nového muzea v Hostinném chystá na
konec dubna.
Františkánský klášter v Hostinném v 50. letech minulého století
zabral komunistický stát. Byly v
něm sklady a postupem času se
starý a neudržovaný začal bortit a
chátrat. Nakonec zůstal opuštěný
a prázdný.
Stát vrátil po roce 1990 klášter
františkánům, ale ti neměli na

Někdo by měl
nést osobní
zodpovědnost

Jde o o celé
„modré“
zastupitelstvo

» add Kauza hradecké letiště
Kauzu o Leteckých službách v
Hradci Králové sleduji pozorně a
podle článku v regionální příloze
MF DNES ze dne 16. listopadu
jsem měla dojem, že vyšetřování
je už hotovou věcí.
Je chyba, že radní policii o vyšetřování nepožádali. Vždyť audit,
který zadali, ukazuje kromě špatného hospodaření i na střet zájmů.
Hlavně mě zaráží postoj primátora pana Zdeňka Finka, kterého
mám stále za čestného člověka.
Pokud by policie pochybení nezjistila, jen dobře, ale pomohlo by to

» add Kauza hradecké letiště
Nejde ani tak o primátora Zdeňka
Finka jako o celé „modré“ zastupitelstvo, které si na městě dělá, co
chce.
Je to smutné, ale je to tak. Když
už není zvolen do zastupitlestva, najdesi jinou cestičku
jak krást prachy z městského
rozpočtu.
A když už se tam objeví někdo,
kdo to chce dělat pořádně a svědomitě, tak mu po pár měsících přejde chuť.
Z diskuze na iDNES.cz

Bez kýčovitých
šmoulů a svítících rohů
Jako organizátoři akce Město plného lampionů se každoročně snažíme o zachování dobré úrovně této
akce včetně prodeje lampionů a
světelných hraček ve stáncích. Prodej nevkusného zboží jako například nafukovacích šmoulů nebo
svítících rohů na našich akcích zásadně nechceme.
Přesto se rok co rok tento prodejce dostavuje a i přes zásahy Městské policie se jeho prodej nedaří
zamezit. Věc řeší jako přestupek,
který se poté projednává ve správním řízení několik dalších měsíců. Na akci samotné však nemá
pravomoc nezvaného prodejce
donucovacími prostředky přimět
k odchodu a ten si i přes naše protesty vesele prodává dál, je vulgární, napadá naše pořadatele a
svým chováním naši akci narušuje.
Takto se to opakuje každý rok. To

U úlu Správce
františkánského kláštera
Jaroslav Urban.

Františkánský klášter
v Hostinném
2xfoto: Ondřej Littera, MF DNES

výběr z dopisů, kráceno
občanům Hradce vrátit narušenou důvěru v radnici.
Napravit chyby je málo, někdo by
snad měl za vědomé pochybení
nést osobní zodpovědnost.
Jana Musilová, Hradec Králové

sobota: Krkonoše, Orlické
hory, Český ráj

Úly stěhují do kláštera

Fórum čtenářů
Vaše názory nás zajímají
Pište a mailujte na adresu
redhk@mfdnes.cz. tř. Karla IV.
468/18, Hradec Králové 500 02

pátek: Jičín, Hořice,
Nová Paka

jen poukazuje na smutný fakt, že
ti, co nechtějí dodržovat pravidla,
ale neomaleně se přiživují na práci ostatních, jsou ve výhodě oproti
těm, kdo se snaží jednat v mezích
zákonů.
Přesto se maximálně snažíme podobné nevkusnosti ze sionských
akcí „Dětem pro radost“ vytěsnit a
různými opatřeními ukázat, že k nim rozhodně nepatří.
Touto cestou bychom chtěli ještě moc poděkovat hasičům, policistům a dalším, kteří se na lampionovém průvodu ochotně podíleli. Zvláště však chceme poděkovat všem účastníkům, že i letos s námi vyrazili setmělým
městem a byli trpěliví i ve chvílích, kdy pro jejich rekordní počet - nakonec přes šest tisíc,
byla na místě například vyčerpána nabídka lampionů.
Už teď se těšíme na další ročník,
třeba již bez kýčovitých šmoulů
nebo svítících rohů.
Kateřina Hegerová, KC Sion

Film, divadlo a hudba Dnes
Hořice

Jeslevarieté

SÁL RADNICE

KINO CENTRÁL

nám. Jiřího z Poděbrad 342, tel. 493 622 727

19.30

Karla IV. 774, tel. 495 215 421

Šoa
Přežili Terezín, Osvětim, pochod smrti i poválečné křivdy. Dva neobyčejné osudy
uprostřed nacistického pekla v inscenaci
nového cyklu Švandova divadla, která je sestavena z autentických výpovědí. Vstupné:
Dobrovolné.
18.00

Twilight sága: Rozbřesk - 1. část

Hradec Králové

KINO VESMÍR

Dlouhá 99/9, tel. 495 514 590

Sherlock Holmes
Detektivní mysterium.

14.30

Náchod
Hurdálkova 147, tel. 491 428 498

ALDIS
Eliščino nábřeží 375/1, tel. 495 052 208

Módní show

17.30

KLICPEROVO DIVADLO - HLAVNÍ SCÉNA

19.00

CINESTAR HRADEC KRÁLOVÉ

Micimutr
Ocelová pěst
Twilight sága: Rozbřesk - 1. část

15.30
17.30
19.45

MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA

Brněnská 23A, tel. 495 809 999

Masarykovo nám. 74, tel. 491 433 118

Anonym
18.00
Arthur a souboj dvou světů
14.50
Bastardi 2
20.45
Lovci hlav
15.30
Micimutr
15.20, 17.45
Mistrovský plán
14.15
Muži v naději
21.10
Nechápu, jak to dokáže
17.00, 19.00
Ocelová pěst
20.15, 21.20
Perfect Days - I ženy mají své dny
16.40, 19.15, 20.00, 21.15
Tintinova dobrodružství
14.15
Twilight sága: Rozbřesk - 1. část
14.00, 15.30, 16.30, 18.00, 19.00, 20.30,
21.30
Vyměřený čas
16.30, 18.50
Žraloci na s(o)uši
16.15, 18.15

Křesadlo 2011
Udílení cen dobrovolníkům náchodského
regionu.
19.00

DIVADLO JESLIČKY

Nový Zéland
Dia show Leoše Šimánka.

Na Střezině 1042/8, tel. 495 408 418

Nové Město nad Metují
KINO 70
Boženy Němcové 720, tel. 491 474 034

Lidice

19.30

Rychnov nad Kněžnou
PELCLOVO DIVADLO
Panská 79, tel. 494 535 329

Včelí medvídci - Od jara do zimy

8.30

Vrchlabí
KULTURNÍ DŮM STŘELNICE
Vančurova 378, tel. 499 422 126

15.30, 19.30

Očima čtenářů
Písničkář a herec
Jiří Schmitzer vystoupil na půdě
Novopackých sklepů.
Foto: Michal Zeman, zemikm.rajce.net

Fotografie Členové vrchlabského fotoklubu Spoušť
vystavují své snímky v klubu Kotelna ve Vrchlabí.
Foto: Dana Pochylá, daporak.rajce.net

Betlémy
Výlov Dubiny Musely ven všechny ryby z rybníku
u Bílé Třemešné.

Foto: Dana Pochylá, daporak.rajce.net

Rukodělná výstava v Dolní Brusnici
přilákala řadu zájemců.
Foto: Jiří Novák, hory200.rajce.net

