kraj hradecký

4 B

pondělí: Trutnov, Dvůr
Králové, Vrchlabí

Zprávy z měst

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorovi Pavlu Bednářovi
(pavel.bednar@mfdnes.cz), tel.: 734
517 066.
» Inzertní poradce pro Rychnovsko je
Jiří Polívka (jiri.polivka@
mafra.cz, tel.: 602 658 915)

Krátce
KOSTELEC NAD ORLICÍ

Hostem Noci v Oborohu
bude i Vlasta Redl

Folkrocková kapela Oboroh, která
nedávno vydala výtečné album
zhudebněných žalmů Pozvedám
své oči k horám, oslaví třiadvacet
let v kosteleckém klubu Rabštejn.
Na tradičním koncertu s hosty vystoupí Vlasta Redl s novou Kapelou
a akustické trio Jan Resl & Victors.
Tradiční Noc v Oborohu bude 28.
ledna od 20 hodin.
(mar)
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Novomanželé mají ples
za polovic
Tradiční hasičský ples s tombolou
pořádá Sbor dobrovolných hasičů
v Rychnově-Dlouhé Vsi v sobotu
ve 20 hodin ve Sport hotelu. Hrát
bude Fantasy Music, vstupné je
100 korun, avšak novomanželé,
kteří uzavřeli sňatek v roce 2011,
to budou mít za polovic.
(bed)
DOBRUŠKA

Úředníky přesunuli
o patro níž
Lidé, kteří navštěvují odbor sociálních věcí a zdravotnictví na Městském úřadu v Dobrušce, už nemusí vystoupat tolik schodů. Odbor
sídlil do konce loňského roku ve
třetím patře budovy na náměstí F.
L. Věka 26. Od ledna však úřaduje
o patro níž.
(bed)

úterý: Rychnov nad Kněžnou,
Kostelec, Dobruška

ÚTERÝ 10. LEDNA 2012
WWW.IDNES.CZ
středa: Náchod, Broumov,
Jaroměř

čtvrtek: Hradec Králové
(městské čtvrti)

pátek: Jičín, Hořice,
Nová Paka

sobota: Krkonoše, Orlické
hory, Český ráj

Rychnov chce opravit školu,
do níž chodíval Karel Poláček
Z fasády jí opadávají kusy
omítky a neznalý
kolemjdoucí si může
myslet, že je opuštěná.
Jenže do rychnovské
základní školy pro děti
se speciálními
vzdělávacími potřebami
v Kolowratské ulici chodí
na padesát dětí.
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Budova
školy je v zoufalém stavu už mnoho
let, přitom v jejích třídách sedával
před desítkami let i spisovatel Karel
Poláček, autor známých románů a
populární knihy Bylo nás pět.
„Uvnitř je všecko o.k., ale stačí se
podívat ven,“ upozorňuje na stav
školy Josef Krám, bývalý rychnovský kantor a znalec zdejší historie.
Ředitelce školy Haně Fuksové se
o stavu budovy už nechce ani mluvit. „Že opadává omítka, o tom už
všichni vědí. O problémech se mluví dvacet let. Nyní k tomu nemám
co dodat, protože už toho bylo hodně,“ říká ředitelka a věří, že se konečně dočká opravy: „Po různých jednáních nám starosta slíbil, že se nechá
vypracovat projekt a snad by se budova měla začít postupně opravovat.“
Školu provozuje Královéhradecký kraj, ale budova patří městu. To
se nyní začíná chystat opravy, na
konci loňského roku zastupitelé
schválili 200 tisíc korun na vypracování projektové dokumentace.

Radnice: nemáme peněz nazbyt
„Vypíšeme výběrové řízení a necháme udělat kompletní projekt, co se s
budovou bude dělat. Rád bych, aby
projektová dokumentace řešila práci na etapy. Nepočítám totiž, že měs-

S chátráním je konec Budova rychnovské školy je v zoufalém stavu už mnoho let, teď by se konečně měla dočkat opravy.
to bude schopné vyčlenit najednou
tak velkou částku, aby celý dům
dalo do pořádku. Při současné dluhové zátěži, kdy splácíme úvěry z
předchozích let ve výši 10,7 milionu
korun ročně plus úroky, a při nižším příjmu z výběru daní než v dobách bohatších, nemáme peněz nazbyt,“ vysvětluje rychnovský starosta Jan Skořepa.
Etap má být nezbytný počet, odhaduje čtyři až pět. Pracovalo by se
každý rok o prázdninách. Jestli se
podaří rekonstrukci začít už letos,
to se teprve uvidí podle peněz. Městu totiž kvůli chybám v soutěži na
stavbu bazénu za minulého vedení
radnice hrozí vracení až 34 milionů
korun. Přesto radní doufají, že mu

je pěti miliony ročně na provoz,“ dodává Skořepa.

„Postaví se bazén
za 160 milionů,
ale na opravu
školy se 10 milionů
nenajde.“

Škola, úřad i dům politické
výchovy

»

příslušné úřady větší část vratné
částky prominou.
„Na jedné straně se postaví bazén za 160 milionů a na druhé se nenajde 10 milionů na opravu školy.
Do bazénu přitom potečou peníze
pořád, jeho výstavba město zatěžu-

V minulosti už město o opravě školy
uvažovalo, ale kompletní projekt nevznikl. Podle současných úvah by se
neopravovala jen fasáda, ale kompletně celá budova včetně střechy,
půdních prostor, oken i topení a rozvodů elektřiny.
„Dům je naproti zámku a tato oblast by mohla vypadat lépe. Situace,
že se před vchod postaví dřevěná
konstrukce a řekne se, že nikdo
nemá chodit podél zdí, aby na něj
něco nespadlo, podle mě není řešení,“ podotýká starosta.

Foto: Jan Strouhal, MF DNES

Škola má v průčelí latinský nápis
připomínající, že ji roku 1819 nechal
vystavět František Kolowrat. „Původně bývala obecnou školou se třemi a
později pěti třídami, do níž chodíval
od první do páté třídy Karel Poláček.
Od roku 1905 sloužila jako obecní
úřad, pak městský národní výbor a
za komunismu v ní sídlil dům politické výchovy okresního výboru KSČ. V
té době taky byla z přízemí mezi
okny do ulice odstraněna pamětní
deska připomínající Masarykovu návštěvu Rychnova nad Kněžnou v
roce 1926. Na jejím místě zůstal světlý obdélník. Deska byla po roce 1989
přenesena na Staré náměstí a od té
doby je tu zase škola," říká Josef
Krám.
Pavel Bednář

Film, divadlo a hudba Program dnes v Královéhradeckém kraji
Červený
Kostelec

DJ Mattu

KINO LUNÍK

Karla IV. 774, tel. 495 215 421

Manželů Burdychových 367, tel. 491 465 155

Konec Roberta Mitchuma
Lurdy

22.00

Dům

17.00, 19.30

Lázeňská 165, tel. 731 495 820

18.00
20.00, 9.30

Dvůr Králové
nad Labem

Lázně Bělohrad
ANENSKÉ SLATINNÉ LÁZNĚ - SÁL LÁZNÍ

KINO CENTRÁL

Jiří Černý: John Lennon
Večer s vzácným hostem – hudebním kritikem Jiřím Černým.
19.00

KLICPEROVO DIVADLO - HLAVNÍ SCÉNA

Náchod

Dlouhá 99/9, tel. 495 514 590

KINO VESMÍR
Hurdálkova 147, tel. 491 428 498

CINESTAR HRADEC KRÁLOVÉ

S+Š: Dobře placená procházka
Uli a Vanilka jsou mladí manželé, stojící
před rozvodovým řízením. Běh věcí však
změní telegram od tety z Liverpoolu, která
odkazuje milión korun Vanilčině dítěti...
10.00

Brněnská 23A, tel. 495 809 999

ZUŠ NA STŘEZINĚ

Rodina je základ státu

Alvin a Chipmunkové
14.30, 16.30
Černá hodina 3D
17.00, 19.10, 21.15
Hranaři
21.00
Kocour v botách
14.00, 16.00
Kocour v botách 3D
15.00
Mission: Impossible - Ghost Protocol
15.50, 18.40, 21.20
Perfect Days - I ženy mají své dny
18.00, 20.20

Na Střezině 1042/8, tel. 495 279 600

KINO SVĚT
nám. Odboje 828, tel. 499 320 403

Alois Nebel

19.00

Hradec
Králové

S+Š Dobře placená procházka v Klicperově divadle.
Přizdis*áči
16.20, 18.30
Rodina je základ státu
20.40
Rumový deník
20.45
Sherlock Holmes: Hra stínů
14.45, 16.00, 17.30, 18.40, 20.15, 21.10

Foto: KD

Šťastný Nový rok
15.45, 18.15
Twilight sága: Rozbřesk - 1. část
18.30
Velká vánoční jízda
14.10
EVENT MUSIC BAR
Úprková 471, tel. 495 263 202

Americký koncert
Vystoupí: STO, Saxtet. AC klub.

Moneyball
Sherlock Holmes: Hra stínů

Police nad Metují
KINO
Jiráskova 151, tel. 491 509 996

19.00

Trutnov
18.00

KINO VESMÍR
Revoluční 20, tel. 499 815 717

Jičín

Vyměřený čas

BIOGRAF ČESKÝ RÁJ

Úpice

17. listopadu 47, tel. 493 532 823

Alvin a Chipmunkové 3
Přizdis*áči

19.30
17.00

16.30
19.00

19.00

KINO
Chelčického 216, tel. 499 882 145

Ocelová pěst

17.30

Jsou zpátky Sherlock Holmes
a dr. Watson, tedy Robert
Downey jr, Jude Law a režisér
Guy Ritchie.
Foto: archiv

Očima čtenářů
I publikum zpívalo
První koncert v roce 2012 odehrál
populární Čechomor v Náchodě.
2x foto: Ivan „Bllemby“ Krejza, spakoun.rajce.net

Veřejná generálka Divadelní soubor Kačenka
v Deštném v Orlických horách připravil Parohaté pověsti.
Foto: Jaroslav Karban, jaryskar17.rajce.net

Karel Holas v akci
Příchod nového roku na náměstí T.G. Masaryka
ve Vrchlabí

Foto: Jiří Novák, hory200.rajce.net

I přes popularitu a všechny
úspěchy je Čechomor vzorem
muzikantské poctivosti.

