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Zprávy z měst

pondělí: Trutnov, Dvůr
Králové, Vrchlabí

úterý: Rychnov nad Kněžnou,
Kostelec, Dobruška

PONDĚLÍ 12. BŘEZNA 2012
WWW.IDNES.CZ
středa: Náchod, Nové Město
nad Metují, Broumov, Jaroměř

čtvrtek: Hradec Králové
(městské čtvrti)

pátek: Jičín, Hořice,
Nová Paka

sobota: Krkonoše, Orlické
hory, Český ráj

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
TRUTNOV

Starosta: Stát není
úspěšný ve výběru daní
Celkem čtyři větší investiční akce
plánuje na letošní rok Trutnov: dokončení kanalizace na Bojišti, zahájení výstavby kanalizace ve Volanově, rekonstrukci budovy Muzea
Podkrkonoší a výstavbu Galerie draka. Možná jich mohlo být i více, ale
starosta si postěžoval na vysychající zdroj peněz: „Stát není příliš
úspěšný ve výběru daní, proto do
městských kas plyne méně prostředků. V případě Trutnova je to
velká škoda, protože se nám v posledních letech daří úspěšně žádat
o dotace z Unie na řadu zajímavých
projektů,“ řekl Ivan Adamec. (lík)
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Až do čtvrtka místo
vlaků autobusy
Ode dneška až do čtvrtka vždy od
8.40 do 15.10 hodin bude na trati v
úseku mezi Jaroměří a Dvorem Králové nad Labem výluka. České dráhy na tu dobu zajistí náhradní autobusovou dopravu s odjezdy a příjezdy podle jízdního řádu. Výluka
se týká železničních stanic Dvůr
Králové nad Labem, Žireč, Kuks, Jaroměř zastávka a Jaroměř.
(lík)
HOSTINNÉ

Na náměstí opět bude
farmářský trh

Už v pátek bude na náměstí v Hostinném první farmářský trh po
zimě. Otevřeno bude od 8 do 16 hodin a k dostání podle organizátorů
budou kozí sýry, masné výrobky,
zelenina nebo včelí produkty. (lík)

Už se kouří

Elektrárna
Poříčí I. vyráběla
proud od začátku 20. století.

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

Cesta na tajuplný ostrov 2 3D
17.15
Čtyři slunce
14.15, 16.30, 18.45, 21.00
Ďábel v těle
17.10
Ghost Rider 2
15.15
Ghost Rider 2 3D
15.50
John Carter: Mezi dvěma světy
17.15, 20.10
John Carter: Mezi dvěma světy 3D
15.10, 18.10, 21.10
Láska je láska
14.50, 19.10
Mezi vlky
16.00, 18.30, 21.00
Modrý tygr
V botanické zahradě, která je rajským ost-

stavbou elektrárny
Poříčí II., která je v
provozu od roku 1957.
2x foto: archiv muzea

Elektrárna Poříčí slaví stovku,
lákadlem je dynamo z roku 1866
Trutnovské muzeum přichystalo výstavu věnovanou tehdy největší tepelné elektrárně ve východních Čechách.
Víte, proč málem vylétla do vzduchu nebo která vesnice zanikla kvůli popílku?
TRUTNOV Letos je to přesně sto let,
co v Trutnově vznikla tepelná elektrárna Poříčí I. A že má na co vzpomínat: kvůli popílku zanikla obec
Debrné, dvakrát ji zabrali Němci,
kteří ji později chtěli vyhodit do
vzduchu, vyrábělo se zde vzácné
germanium. Stoleté výročí vzniku
tehdy největší tepelné elektrárny ve
východních Čechách a také 55. narozeniny elektrárny Poříčí II. připomíná výstava, která je k vidění v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově.
Návštěvníci se ale s exponáty dostanou ještě do starší doby. Třeba
do roku 1889, kdy se tady začal vyrábět proud na vodních elektrárnách, které dodávaly proud do textilek. Právě od té doby se začaly objevovat v ulicích také elektrické
lampy, které střídaly plynové.

Těsně před smrtí přijel
i prezident Zápotocký
V roce 1895 vznikla první městská

elektrárna v budově, kde dnes sídlí
okresní archiv. Ale průmysl v
Trutnově bujel tak, že musela vzniknout v Poříčí velká
tepelná elektrárna na černé uhlí ze Žacléře, Svatoňovic, Radvanic.
Skladišti popílku časem musela ustoupit
obec Debrné. Nejdříve se
popílek vršil na hromady,
ale z nich se prášilo, a tak
vzniklo v Debrném popílkové jezero. Kostelík z
obce odstřelili při natáčení nějakého filmu z
třicetileté války, z domů zůstaly jen podezdívky, zaniklou
obec nyní připomíná už jen cesta.
„Po vzniku Československa v
roce 1918 elektrárnu obsadila německá menšina. Vytlačilo ji až československé vojsko. To se opakovalo také v roce 1938, poté spadala
pod Elektrárny Berlín a byla popr-

vé v historii našeho státu propojena vedením do zahraničí - do Walbrzychu,“ říká historik trutnovského muzea Ondřej Vašata.
V roce 1945 ji chtěli nacisté při ústupu vyhodit
do povětří. „To se nepodařilo, čeští zaměstnanci z Úpice si pohlídali,
aby se to nestalo,“ vypráví historik a upozorňuje
na zajímavé exponáty
tehdejší doby: německé
špionské zákresy na fotografiích elektrárny.
„Němci podle nich velmi dobře věděli, kde je
které zařízení elektrárny, aby je
mohli v případě vojenského konfliktu vyhodit do vzduchu a
ochromit tak Československo a
jeho případný odpor,“ ukazuje
Vašata.
V šedesátých letech, kdy už pra-

Unikát Muzeum vystavuje
dynamo z roku 1866, které
umělo rozsvítit žárovku
s bambusovým vláknem.

Foto: Ondřej Littera, MF DNES

Film, divadlo a hudba Program dnes v Hradeckém kraji
Hradec
Králové

Stavba Dělníci před

rovem uprostřed bujícího města, naleznou
dvě děti přátelství. Ve chvíli, kdy situace kolem nich vypadá neradostně, naleznou i
modrého tygra. Film je režijním debutem
úspěšného producenta Petra Oukropce,
který stál například za vznikem Gedeonova
Návratu idiota.
15.15
Signál
18.00, 20.30
Tohle je válka!
15.40
Zkrat
19.30, 21.30
Železná lady
17.45, 20.15
Žena v černém
21.30
GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ

Velké nám. 139/140, tel. 495 514 893

Primavera v Galerii
Koncert královéhradeckého orchestru ze
ZUŠ Střezina.
18.00

Zkrat

KINO CENTRÁL

Karla IV. 774, tel. 495 215 421

Školní výlet
Válečný kůň

20.00
17.00

KLICPEROVO DIVADLO
- HLAVNÍ SCÉNA

D. Drábek: Jedlíci čokolády
Láska nebeská při zastávce v Čechách. Příběh tří sester, co se staví na vlastní nohy
po smrti svého otce. Čerstvý vítěz Ceny Alfreda Radoka za původní českou hru roku
2011.
14.30

Náchod

KINO 70

Hranaři
Železná lady

17.00
19.30

Trutnov
KINO VESMÍR

Revoluční 20, tel. 499 815 717

Strom života

19.00

Úpice
KINO

Chelčického 216, tel. 499 882 145

KINO VESMÍR

Hurdálkova 147, tel. 491 428 498

Poupata

17.00

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

Dlouhá 99/9, tel. 495 514 590

Fórum čtenářů

19.15

Velký dětský filmový festival - Saxána a
Lexikon kouzel
16.30

covala elektrárna Poříčí II., v původní budově se vyrábělo germanium, poměrně vzácný polokov pro
polovodiče. Ukončenou stavbu Poříčí II. si přijel těsně před svou smrtí v lednu roku 1957 prohlédnout
druhý komunistický prezident Antonín Zápotocký.

Dynamo rozsvítilo
bambusovou žárovku
Na výstavě uvidíte rovněž opravdový unikát - staré elektrické dynamo vyrobené v roce 1886 v Dolním
Starém Městě v Trutnově.
„Je to asi první zdroj elektrické
energie v Trutnově, který se dochoval. Dynamo se používalo při jedné slavnosti u Dolních Mladých
Buků, kde dodávalo stejnosměrný
proud do dvou žárovek s bambusovým vláknem. Muzeum ho získalo
kdysi jako velkou technickou
zvláštnost,“ upozorňuje historik
Vašata.
Petr Broulík

výběr z dopisů, kráceno

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

Na benzin z Polska
ujedu na 1 nádrž asi
o 60 kilometrů víc
» add Češi okupují polské benzinky, na
nádrži tam ušetří 150 korun
Jezdím do Polska takhle už skoro
rok. Zhruba za šest návštěv mi to

vydělá na sedmou nádrž. A co se
dojezdu týká, na benzin z Polska
ujedu na 1 nádrž asi o 60 kilometrů víc než na ten, co načerpám v
Novém Městě nad Metují. Nevím,
co do toho cpou nebo co do toho
cpou u nás. A to jezdím pořád stejnou trasu, takže to je dobře měřitelné. Ale nějak se mi nezdá, že by
byl v Náchodě levnější, to spíš naopak. Ve čtvrtek jsem koukal, že v
Novém Městě nad Metují byl asi o
30 haléřů levnější než v Náchodě.

» Z diskuse na iDNES.cz

Očima čtenářů
Maškarní na Severce

Sjezd na čemkoliv a v čemkoliv pořádala
tělovýchovná jednota z Dolní Brusnice.
Foto: Dana Pochylá, daporak.rajce.net

The Grande Mothers Fanoušci si po koncertu The Grande

Mothers Re: Invented v Šonově nechali podepsat alba od
Zappova saxofonisty Napoleona Murphy Brocka. Foto: rajce

Trutnovský masopust Maškarní rej na
Krakonošově náměstí. Foto: B. Bohumila, brestaci.rajce.net

Superman

Dětský maškarní karneval
byl nedávno v Dolní Kalné.
Foto: Roman Zapadlo, spilberk.rajce.net

