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Na hladině Orlice vyrostla sauna
Ve středu 8. ledna byl v areálu
Slezské plovárny na řece Orlici na
Slezském Předměstí zahájen provoz unikátní plovoucí sauny Saunalautta. Navazuje na tradice finské
plovoucí sauny a nabízí neopakovatelný zážitek ze saunování přímo na
hladině řeky Orlice. Nachází se totiž
na říčním molu a návštěvníci sauny se tak mohou po prohřátí osvěžit přímo v řece Orlici. K odpočinku
a rozjímání lze následně využít i posezení na střeše sauny s krásným
výhledem na řeku a její okolí. Molo,
pojmenované po dlouholetém plavčíkovi a učiteli plavání panu Huclovi,
navazuje na zdejší tradici veřejného
koupaliště a plovárny a usnadní
příznivcům vodních radovánek přístup do řeky a z ní. Saunou však
rozvoj areálu nekončí. Vloni v létě
spuštěnou půjčovnu paddleboardů
letos doplní projekt vodního parku
s atrakcemi, který je připravován
ve spolupráci se Stavební fakultou
Českého vysokého učení technického. Na Slezské plovárně se konají také příměstské tábory Dětské
sportovní akademie. Slavnostního
otevření sauny se v doprovodu primátora města Alexandra Hrabálka
zúčastnil také finský velvyslanec
(zp)
v ČR Jukka Pesola.

Plovoucí finská sauna Saunalautta, která vyrostla na molu v areálu Slezské plovárny na řece Orlici blízko malšovického
jezu a malé vodní elektrárny Na Mlejnku, začíná sloužit veřejnosti.
Foto: Zdeněk PUŠ

Do sběrného dvora
s průkazem
Občané využívající služeb sběrných dvorů, které ve městě provozují Hradecké služby, mají podle
obecně závazné vyhlášky povinnost obsluze předkládat ke kontrole
doklad prokazující trvalé bydliště
v Hradci Králové. Bezplatně sem
mohou odpad odkládat jen občané
krajského města, kteří úhradou ročního poplatku přispívají na provoz
městského systému odpadového
hospodářství. „Služby sběrných
dvorů jsou bohužel často zneužívané osobami, které tuto podmínku nesplňují a město pak na své
náklady likviduje i odpady, které
vznikají mimo jeho území,“ vysvětlil
důvod opatření ředitel Hradeckých
služeb Martin Hušek. Stejné podmínky platí i pro firmy, které se zabývají stěhováním nebo vyklízením
nemovitostí, takže pokud nedoloží
původce odpadu, nebudou moci
odpad ve sběrném dvoře uložit bezplatně. Odpady mohou v hradeckých sběrných dvorech předávat
i občané jiných měst a obcí, ovšem
za úhradu podle platného ceníku.
V Hradci Králové fungují čtyři sběrné dvory, přičemž každý den v týdnu včetně víkendů je v provozu vždy
aspoň jeden. Více informací o přijímaných odpadech a provozní době
sběrných dvorů je na www.hradeckesluzby.cz.
(red)

Biodpad je možné třídit rovněž na sídlištích

O sběr bioodpadu je ve městě
pod Bílou věží velký zájem a mohou se připojit i další lidé z bytových domů. Město a jím spoluvlastněná společnost Hradecké
služby kvůli tomu plánují zvýšení
počtu hnědých „popelnic“, které
jsou určeny právě pro sběr tohoto druhu odpadu. Ten díky tomu
nekončí na skládce, ale v kompostárně na letišti a je dále využit.
„Díky vysokému zájmu obyvatel
se daří plnit cíl stanovený pro oddělené shromažďování bioodpadů,
kde je vysoce překračována cílová
hodnota 50 kilogramů na obyvate-

le ročně určená v rámci plánu odpadového hospodářství. Například
v roce 2018 to bylo 90 kilogramů.
Vloni jsme zaznamenali podněty
k rozšíření sběrné sítě bioodpadu,
takže letos by se jeho sběr mohl
ještě zvýšit. Každopádně v oblasti
bioodpadů je stále velký prostor pro
jejich sběr například v sídlištní zástavbě,“ uvedl vedoucí odboru rozvoje města hradeckého magistrátu
Karel Vít. Další zájemci z bytových
domů o sběr bioodpadu se proto
mohou přidat. Předtím si ale musejí rozmyslet, kam nádobu umístí,
nemůže totiž být na veřejně pří-

stupném místě. Zároveň je potřeba
uvést jméno a kontakt osoby, která
bude mít danou popelnici na starost. O hnědé nádoby lze požádat
na webu www.tridimevhradci.cz/
registrace-bio, telefonicky na čísle
495 707 586 nebo e-mailem: Lucie.
Harcova@mmhk.cz.
Bioodpad je organická v půdě
rozložitelná hmota, která v sobě
váže spoustu živin, které lze ve formě kompostu vracet do půdy. Mezi
biodpad patří zbytky ovoce, zeleniny, rostlin, trávy, pečiva a obilovin,
kávová sedlina, jádřince a pecky,
skořápky od vajec, čisté piliny, dřev-

ní štěpka z větví stromů a keřů či hlína z květináčů. Do hnědých nádob
naopak nepatří jedlé oleje, které
lze odkládat do speciálních nádob
umístěných v různých částech města, dále kosti, maso, kůže, uhynulá
zvířata, exkrementy masožravých
zvířat, zbytky jídel, znečistěné piliny a další biologicky nerozložitelné
odpady.
Bioodpad ze zhruba deseti tisíc
hnědých nádob, které občané města v současnosti využívají, Hradecké služby odvážejí do kompostárny v areálu letiště. Materiál vzniklý
kompostováním si zde poté veřej-

Město mladým opět nabízí Úprava zeleně odstraní rizika
startovací bydlení

Město Hradec Králové opět vyhlašuje výběrové řízení na pronájem uvolněných startovacích bytů
velikosti 1+kk a 2+kk. K dispozici
jsou byty v Třebši a na Novém
Hradci Králové.
Uvolněné startovací byty se nacházejí v ulicích Svatojánská čp. 682
a 683, Ve Stromovce čp. 718 a 719,
Rybova čp. 1899 a Pod Zámečkem.
Podávat žádosti mohou osoby,
které nedosáhly věku 32 let, mají
ve městě trvalý pobyt nebo jsou zde
zaměstnány, a také nevlastní byt
ani jinou nemovitost určenou k bydlení. „Je třeba dodržet ještě další
podmínky, například žadatel nesmí
být dlužníkem města nebo městem
zřízených právnických osob, jeho
příjem musí dosahovat nejméně 20
tisíc korun hrubého a je zaměstnán
více než šest měsíců před podáním
žádosti. Nově budeme také požadovat, aby se vybraný žadatel přihlásil
k trvalému pobytu v Hradci Králové.
Každý uchazeč o startovací byty
může podat pouze jednu žádost,
přičemž manželé nebo registrovaní
partneři jsou považování za jednoho
uchazeče. Nájemné ve startovacích
bytech bylo určeno ve výši 45,30 korun za metr čtvereční za měsíc,“ říká
náměstkyně primátora pro oblast
majetku Věra Pourová.
Vyplněné formuláře mohou žadatelé odevzdávat pouze osobně
na magistrátu města, a to ještě 22.
a 29. ledna vždy od 8 do 17 hodin
v zasedací místnosti č. 1991A v pravém křídle budovy magistrátu v ulici

Československé armády 408. Veřejné losování proběhne 5. února od 15
hodin ve velkém sále Adalbertina.
Předvyplněný formulář je k dispozici na odboru správy majetku města
nebo na úřední desce.
„Vítězný uchazeč bude mít možnost si konkrétní byt prohlédnout
a pak sdělit odboru správy majetku města, zda na něj chce uzavřít
nájemní smlouvu. V případě jeho
nezájmu, bude osloven další vylosovaný v pořadí. Větší počet bytů se
uvolní postupně v měsících únoru
a březnu,“ dodává náměstkyně Pourová.
(kaš)

Technické služby se pustily do
úpravy zeleně v okolí malšovického stadionu. Ze skupin porostů odstraní 72 vybraných stromů,
především topolů, čímž umožní
správný růst zbývající zeleně, navíc se zde počítá s náhradní výsadbou.
„Většina odstraňovaných stromů
je součástí porostní skupiny, která
čítá 1192 stromů. Z nich byly vybrány
k odstranění nejstarší a nejnebezpečnější stromy, které by mohly ohrozit
kolemjdoucí i návštěvníky stadionu.

Náhradou za pokácené stromy budou zapěstovány stávající stromy ve
skupině, takže nedojde ke ztrátě ekologických funkcí skupiny,“ informuje
městská organizace na svém webu.
Technické služby zde současně provedou náhradní výsadbu samostatně
stojících dubů, javorů a lip.
Zásahy jsou předzvěstí připravované celkové revitalizace zdejší zeleně
v souvislosti s rekonstrukcí stadionu.
Odstranění stromů už nebylo možné
odkládat kvůli zvyšujícímu se riziku
pro okolí.
(red)

O sportovní hvězdě
rozhodne veřejnost
Při vyhlášení ankety Sportovec
roku 2019 města Hradec Králové bude samostatně vyhlášena
i doprovodná kategorie nazvaná
Sportovní hvězda hradecké veřejnosti. Jak už název napovídá,
vítěze určí hlasování veřejnosti.
Hlas některému z osmadvaceti kandidátů lze udělit na webu
https://www.hradeckralove.
org/sportovni-hvezda-hradecke-verejnosti-anketa/d-71043/
p1=20820. Sportovní hvězdou
hradecké veřejnosti se pak stane
sportovec nebo sportovní kolektiv, který obdrží nejvyšší počet
hlasů. Hlasování skončí 11. února o půlnoci.
(cou)

nost může i koupit. Město jej například využívá při sadových a terénních úpravách.
(čer)

Navrhujte osobnosti
na udělení výročních
cen města
Hradec Králové tradičně udělí výroční ceny
osobnostem žijícím a působícím
v krajském městě.
Osobnosti, které v roce 2019
významným počinem na poli kulturním či sportovním
přispěly k obohacení života města
nebo jeho reprezentaci, navrhujte
na kulturní cenu Hradecká múza
a Hradeckou sportovní cenu. Cenou
Primus inter pares (na snímku) mohou být oceněny výjimečné a dlouhodobé výsledky v oblasti kultury,
vědy, výchovy, sportu a Cenou dr.
Františka Ulricha je oceňováno celoživotní dílo v jakémkoliv oboru,
které má významný přínos pro Hradec Králové a přispělo k jeho mimořádné propagaci. Událost roku je
ocenění za výjimečný čin, investici,
projekt, stavbu, událost či akci přínosnou pro město a kvalitu života
jeho obyvatel v roce 2019.
Návrhy mohou občané města
i právnické osoby se sídlem v Hradci Králové podávat do 31. ledna.
Formulář a další informace na www.
hradeckralove.org.
(oc)

Magistrát má nové
kariérní stránky

Cílem úprav zeleně u malšovického stadionu je zlepšení jejího stavu a odstranění pro okolí nebezpečných stromů.
Foto: Michal KOMÁREK

Magistrát města Hradec Králové
spustil nové kariérní stránky, které
vznikly ve spolupráci se zaměstnanci a jsou určeny pro zájemce
o práci na magistrátu. Obsahují
šest sekcí, například Lidé z našeho týmu, Rovné příležitosti a Rozvoj zaměstnanců, jejichž součástí
jsou videomedailonky s autentickými příběhy zaměstnanců magistrátu. Nechybějí ani informace
o volných pracovních pozicích
a benefitech, které magistrát města zaměstnancům nabízí.
(kl)
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