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pondělí: Trutnov, Dvůr
Králové, Vrchlabí

Zprávy z měst

Krátce
NOVÁ PAKA

Hřiště pod klubovnou
bude přírodní
Dětské hřiště v přírodním duchu
pod Junáckou klubovnou v Nové
Pace chce v příštím roce obnovit
tamní radnice. Chce do něj investovat zhruba 200 tisíc korun. Další
etapa pak má pokračovat v roce
2013. Nevyhovující hrací prvky už
jsou pryč a na jaře zaujmou jejich
místo nové.
(bed)

úterý: Rychnov nad Kněžnou,
Kostelec, Dobruška

PÁTEK 30. PROSINCE 2011
WWW.IDNES.CZ
středa: Náchod, Broumov,
Jaroměř

V Hořicích přichystali na Vánoce
překvapení pro místní obyvatele.
Aby si mohli snáze připomínat, co
zažili a co se ve městě dělo, na internetu se objevil archiv Hořických
(občasných) novin. Má novou webovou
stránku
www.horice.org/cz/horicke-noviny. Zatím je
tam k nahlédnutí ročník 2008. Ročníky 2009 a 2010 se mají zveřejnit v
nejbližší době.
(bed)
HOŘICE

Za pikantní pomazánku
tučnější pokuta
Krádež v supermarketu v Hořicích
se třiačtyřicetiletému muži prodražila. Za to, že ukradl pikantní pomazánku a alkohol za 230 korun,
dostal tisícovku pokuty. Podobný
případ se stal ve středu i v Jičíně,
kde třiatřicetiletý muž ukradl v prodejně tři šišky salámu za 509 korun. Jeho případ ale policisté ještě
šetří jako přestupek.
(bed)

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorovi Ivanu Truhličkovi
(ivan.truhlicka@mfdnes.cz),
tel.: 602 618 998.
» Inzertní poradce pro Jičínsko je
Hana Pavlíková (hana.pavlikova@
mafra.cz, tel.: 602 534 945)

pátek: Jičín, Hořice,
Nová Paka

sobota: Krkonoše, Orlické
hory, Český ráj

Dobrá zpráva: městské autobusy
budou v Nové Pace jezdit častěji
Více autobusů bezplatné městské dopravy a navíc
každý všední den bude od 2. ledna jezdit v Nové
Pace. Hlavním důvodem častějšího provozu je
spojení sídliště s centrem města.

HOŘICE

Městský zpravodaj
je na internetu

čtvrtek: Hradec Králové
(městské čtvrti)

NOVÁ PAKA Jízdní řád městské dopravy v Nové Pace se po prosincovém jednání vedení města s pětatřiceti obyvateli mění.
Dalších 50 lidí navíc podepsalo
petici a požadovalo návrat k dřívějším časům. Od ledna tam proto v
zimě budou jezdit čtyři spoje.
„Na podzim jezdil autobus dvakrát denně v pondělí, v úterý, ve
čtvrtek a v pátek. Teď bude jezdit
každý všední den a pojedou čtyři
spoje denně,“ vysvětluje novopac-

ký starosta Rudolf Cogan. Hlavním důvodem je spojení sídliště s
centrem města.
„V cestě je prudký kopec „kaplička“, který se v zimě špatně udržuje,“ dodává Cogan. Při sněhové
pokrývce tam často staří lidé o
holi nesejdou.
Samostatně bude v pátek tam a
zpět jezdit linka do místní části
Slovany.
Už dříve o autobusové spojení
této čtvrti s ostatními částmi měs-

FAKTA

Proč se v Nové Pace
neplatí jízdné
■

Vybírání jízdného by podle
radnice provoz jen zdržovalo
a také by zbytečně zatěžovalo
úředníky s vyúčtováváním. Příjmy
z jízdného v porovnání s náklady
na provoz městské dopravy jsou
zanedbatelné. A autobusy nejezdí
ani tolik lidí, aby bylo nutné jejich
počet regulovat.

ta žádalo velké množství lidí. Linka na Slovany, které leží západně,
však jezdila jen jako prodloužení
některých spojů. Obyvatelům síd-

liště na jihu města proto cesta do
centra trvala déle a zbytečně se
zdržovali.
„Teď autobus pojede vždy ze
sídliště přímo do centra a přes Slovany už ne, tam zamíří zvláštní
spoj,“ dodává starosta.
Spojení na Slovany je zatím ve
zkušebním provozu, moc lidí však
nenastupuje. Až do další změny
jízdních řádů na začátku září se
však už nic v provozu městské dopravy měnit nebude.
Změnou platící pro příští rok je,
že dva ranní autobusy navíc budou stejně jako v zimě jezdit i od
1. dubna do konce června a od
září do konce října.
Může se stát, že autobusy už v
novém roce nebudou zastavovat

Nová karta otevře dveře muzea patnáctkrát
JIČÍN (bed) Je to něco jako vstupenka do ráje pro milovníky umění a
historie. Regionální muzeum a galerie v Jičíně na příští rok nabízí Muzejní kartu, která umožní patnáct
volných vstupů do stálých expozic i
na všechny výstavy a akce, jež muzeum pořádá. Čtrnáct vstupů je placených, patnáctý je bonus. Lze se s
ním vypravit na noční komentované prohlídky v letních měsících.
Cena karty je 400 korun a je přenosná, na některou z návštěv může jít
kdokoli, komu ji držitel půjčí.
„O kartu je zájem. K zakoupení je
v pokladně muzea či galerie, ale
také v městském informačním centru,“ uvedla Alena Anna Kyselo z jičínského muzea.
Na příští rok muzeum připravuje
například výstavy výtvarníka Václava Ševčíka, fotografa Jana Šibíka či
věnované včelařství. Velká „retro“
výstava zmapuje počítačovou techniku za normalizace.
Teď je v galerii do 8. ledna rozsáhlá výstava z celoživotního díla osobitého malíře a ilustrátora Adolfa Borna a do 15. ledna Skleněná krása vánočních ozdob.

Adolf Born Výstava potrvá v jičínském Regionálním muzeu a galerii do 8. ledna.

Foto: MF DNES

u Penny Marketu, a to až do konce
roku 2015. Velkoprodejny ve městě totiž na provoz dopravy přispívají, protože jim v podstatě i sváží
zákazníky.
„Nyní už Penny Market odmítá
platit, a tak nejspíš bude z jízdního řádu vyřazen,“ říká starosta,
který společnost ještě osloví s nabídkou uzavření smlouvy na pět
let. Pokud se řetězec nerozhodne,
pak se opravdu přestane u supermarketu zastavovat.
V bezplatné městské dopravě v
Nové Pace mají přednost matky s
dětmi a senioři. Provoz autobusů
platí město a přispívají na něj obchodní řetězce.
Pavel Bednář
s přispěním Ivana Truhličky

Jičínští si připlatí
za vodu, teplo
i za popelnice
JIČÍN (bed, van) Vyšší účet za teplo
či vodu budou mít v novém roce
obyvatelé Jičína. Hlavně kvůli celostátnímu zvýšení sazby daně z přidané hodnoty. Metr krychlový
vody podraží ze současných 69,74
na 75,95 korun.
„Rostou náklady na elektrickou
energii pro čerpání vody, na čištění a přečerpávání odpadních vod,
zvyšují se ceny materiálů i pohonných hmot, a tak i zdražují všechny opravy. Vodné a stočné bude
od příštího roku zatížené vyšší sazbou DPH. Kvůli tomu musí být
voda o necelých 9 procent dražší,“
uvedl starosta Jičína Martin Puš.
V Jičíně zaplatí odběratelé v příštím roce o 20 korun víc i za jeden
gigajoule tepla. Po započítání zvýšené daně bude stát 580 korun. Za
svoz komunálního odpadu dá v Jičíně od ledna každý obyvatel starší
dvanácti měsíců o 24 korun více
než letos. Ročně vydá 492 korun.
Za zvýšení může podle Puše opět
růst cen nákladů, energií a nafty.

Film, divadlo a hudba Program dnes v Královéhradeckém kraji: Figarova svatba, BohadloBand
Dobruška
KINO 70
Komenského 70, tel. 494 629 529

Alvin a Chipmunkové 3
Hranaři

17.30
20.00

Hradec
Králové
CINESTAR HRADEC KRÁLOVÉ
Brněnská 23A, tel. 495 809 999

Alvin a Chipmunkové
12.30, 13.50, 14.30, 16.30, 18.15
Černá hodina 3D
17.00, 19.10, 21.15
Hranaři
18.00, 20.00
Kocour v botách
12.00, 14.00, 16.00
Kocour v botách 3D
13.00, 15.00
Mission: Impossible - Ghost Protocol
15.50, 18.40, 20.00, 21.20
Perfect Days - I ženy mají své dny
17.40
Poupata
19.00, 21.00

Figarova svatba
Proslulá klasická komedie, popisující jeden
neobyčejný den sluhy Figara, jeho milé Zuzanky, záletného hraběte Almavivy, vdavekchtivé Marceliny a dalších. Režie a úprava David Drábek, hudba darek Král.
19.00

Přizdis*áči
16.00, 18.20, 20.15
Rumový deník
21.00
Šmoulové
13.30
Šťastný Nový rok
13.15, 15.45, 20.30
Twilight sága: Rozbřesk - 1. část
18.30
Věc: Počátek
16.40
Velká vánoční jízda
12.20, 14.30
Velká vánoční jízda 3D
13.20, 15.30

COUNTRY KLUB „NA MEJTĚ“

Střelecká 45/2, tel. 495 539 059

Taneční odpoledne
Hraje Unistar.

14.00

KINO CENTRÁL
Karla IV. 774, tel. 495 215 421

Kocour v botách
Milovaní

17.30
20.00

KLICPEROVO DIVADLO - HLAVNÍ SCÉNA
Dlouhá 99/9, tel. 495 514 590

V akci BohadloBand na nedávném koncertu v klubu Poklop.

Foto: Poklop

Jičín
BIOGRAF ČESKÝ RÁJ
17. listopadu 47, tel. 493 532 823

Hranaři
Šmoulové 3D

Hronov

DŮM KULTURY STŘELNICE

náchodského klubu Poklop, kde band hrál
před Vánoci. Repertoár obsahuje poeticky
laděné písně i říznější skladby, zpívané česky i anglicky
19.30

Obec mezi Hronovem a Policí nad Metují

Náchod

Bohadlo Band
Letošní poslední koncert kapely BohadloBand s jam sessionem. „Kapela hraje autorskou tvorbu Oldy Bohadla, který vládne
kytaře. Perkusní nástroje si užívá jeho mladší bratr Honza a housle v této sestavě patří
do rukou Martina, který zpestřuje vystoupení vtipnými, dramaticky podbarvenými komentáři,“ přibližuje Aneta Žďárská, vedoucí

KINO VESMÍR

20.00
15.00, 17.30

Hurdálkova 147, tel. 491 428 498

Černá hodina 3D
Johnny English se vrací
Lví král 3D

19.30
17.15
15.30

Trutnov
KINO VESMÍR
Revoluční 20, tel. 499 815 717

Velká vánoční jízda

17.00

Očima čtenářů
Rockové Vánoce
Rockový koncert na Boží hod
rozpumpoval fanoušky v Dolní Kalné.
Foto: Oldřich Horák, oldahorak.rajce.net

Hold V. H. Také ve Vrchlabí lidé před Vánoci vzdávali hold
Václavu Havlovi. Do kondolenčních knih se zapsaly také děti.
Foto: Jiří Novák, hory200.rajce.net

Lyžecké závody po staru
Lyžníci Vrchlabská výstava mapuje vývoj

Běh na lyžích v zámeckém
parku ve Vrchlabí.

lyžařského vázání. Foto: Jiří Novák, hory200.rajce.net

Foto: Zdeněk Horák, hartanet.rajce.net

