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Hedvika Trutnovská pamatuje všech 
11 prezidentů republiky

Vážení čtenáři,
 máte ve  svém okolí výraz-
nou osobnost, která si zaslouží 
veřejné poděkování? Neváhej-
te a  nominujte ji na  Pamětní 
medaili hejtmana. Ty udělím 
během oslav Dne kraje 8. květ-
na na  Pivovarském náměstí 
v Hradci Králové. 
 Návrhy můžete posílat 
až do  15. dubna 2019, a  to 
na  e-mail hejtman@kr-kra-
lovehradecky.cz nebo poštou 
na adresu krajského úřadu.
 Předávání pamětních me-
dailí má v našem kraji letitou 
tradici, kterou ctím a  snažím 
se ji dál rozvíjet. Je to způsob, 
jak vyjádřit naše poděkování 
lidem, kteří slouží společnosti 
v nejrůznějších oborech. 
 Oceněné proto vybírám 
tak, aby jejich výčet zachyco-
val co možná nejvěrněji celé 
spektrum lidské činnosti. Mezi 
držiteli tohoto ocenění tak na-
jdete lékaře, vědce, učitele, zá-
chranáře, podnikatele, umělce, 
sportovce, trenéry, starosty, so-
ciální či kulturní pracovníky, 
účastníky odboje i občany, kte-
ří neváhali při záchraně lid-
ského života. 
 Těším se na vaše návrhy.

Jiří Štěpán
hejtman Královéhradeckého kraje

Krajský úřad  jednal o  no-
vých smluvních podmín-
kách na  zajištění veřejné 
autobusové dopravy v  Králo-
véhradeckém kraji se zástup-
ci osmi dopravních firem, 
které mu k  31. 3. vypověděly 
smlouvy.

Královéhradecký kraj mu-
sel přistoupit na  předčasné 
jednání o  nových smluvních 
podmínkách z  důvodu od-
stoupení osmi z  jedenácti 
dopravců k  31. 3. 2019, kteří 
zajišťují 97 % veřejné linkové 
dopravy v regionu.

Jmenovitě se jedná o firmy: 
Arriva Východní Čechy, Audis 
Bus, BusLine KHK, CDS Náchod, 

ČSAD Ústí nad Orlicí, Krkonoš-
ská autobusová doprava Vrch-
labí, P-transport a Trutnovská 
autobusová doprava.

„Od  dopravců jsme si vy-
žádali podklady, díky kterým 
jsme s  nimi mohli vést kon-
krétní jednání a hledat shodu 
v  oprávněnosti předložených 
nabídek,“ uvedl náměstek 
pro dopravu Martin  Červíček 
s  tím, že nově nasmlouvané 
podmínky na veřejnou dopra-
vu bude schvalovat rada kraje.

Královéhradecký kraj roč-
ně u  autobusových dopravců 
objednává na 18,5 milionu ki-
lometrů za více jak 366 milio-
nů korun. 

Kraj jednal o zajištění 
autobusové dopravy 

Úžasné 107. narozeniny 
oslavila Hedvika Trutnovská 
11. února. Nejstarší klientka 
Domova U Biřičky a také celé-
ho Hradce Králové se narodila 
v Náchodě v době, kdy českým 
zemím vládl císař František 
Josef, a  také v  roce, kdy vyra-
zil na  svou osudovou plavbu 
nejslavnější zaoceánský par-
ník Titanic. I  přes svůj věk je 
Hedvika Trutnovská neuvě-
řitelně vitální a  přijala řady 
gratulantů, mezi nimiž byl 
hejtman Jiří Štěpán i  náměs-
tek pro sociální oblast Vladi-
mír Derner. |
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Královéhradecký kraj ročně 
u autobusových dopravců ob-
jednává na 18,5 milionu kilo-
metrů za více jak 366 milionů 
korun. |
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S energiemi hospodaří kraj 
efektivně

Královéhradecký kraj obdržel 
certifikát ISO 50001 za  hospoda-
ření s  energiemi. Vedení kraje se 
pro systematické hospodaření 
s  energiemi rozhodlo v  roce 2016 
a do procesu zapojilo 99 organiza-
cí napříč všemi odvětvími, tedy ze 
školství, zdravotnictví, sociální ob-
lasti, kultury a správy majetku. Ma-
nagementu hospodaření s  ener-
giemi se věnoval tým pracovníků 
krajského úřadu a Centra investic, 
rozvoje a  inovací. Zásluhu na  oce-
nění pak mají především energe-
tičtí manažeři jednotlivých orga-
nizací, kteří navrhovali opatření 
ke snížení spotřeby energií a kont-
rolovali hospodárnost provozu. 

Jičínskou nemocnici čeká 
rekonstrukce

Investice do pavilonu A a záro-
veň přestavba vchodu do nemoc-
ničního areálu Oblastní nemoc-
nice Jičín spolu s  vybudováním 
nové lékárny je teď další priori-
tou investic do zdravotnictví. 

Práce na  pavilonu A, kde se 
nachází interna spolu s  dialý-
zou, onkologií a laboratořemi, by 
měly začít ještě v  letošním roce. 
Vjezd do areálu spolu s lékárnou 
se bude soutěžit již podruhé, ne-
boť v první soutěži nebyl vybrán 
žádný uchazeč o realizaci. 

„Prostředky na demolici jsou již 
rozpočtově vyčleněny. O  nutnosti 
této rozsáhlé investiční akce není 
pochyb, jsem rád, že to tak vnímá 
celá rada kraje,“ uvedl náměstek 
pro zdravotnictví Aleš Cabicar. 
Podle něj je tato investice nutná 
nejen z  pohledu nevyhovujícího 
stavebně technického stavu stá-
vajících pracovišť, ale i z pohledu 
lékařského personálu a pacientů.

Zastupitelé podpořili 
kulturní akce 3,6 miliony

Částkou 3,6 milionu korun 
podpořil Královéhradecký kraj 
kulturní akce, kterým radní udě-
lili trvalou záštitu. Mezi čtyřiadva-
ceti podpořenými událostmi je 
například Koletova Rtyně či Poláč-
kovo léto.

Královédvorský Safari Park obdrží přes 59 milionů 
korun z krajského rozpočtu

Krajští zastupitelé schválili po-
skytnutí vyrovnávací platby za pl-
nění závazku veřejné služby Safa-
ri Parku Dvůr Králové. Z krajského 
rozpočtu tak do jedné z dominant 
Královéhradeckého kraje letos po-
putuje 59,6 milionu korun.

„Rozsah aktivit zoologické za-
hrady je pro celý region jedineč-
ný a  svým posláním a  činností 
naplňuje službu obecného zájmu 
v  souladu s  právem Evropských 
společenství. Safari Park Dvůr 
Králové dosahuje dlouhodobě 
samofinancovatelnosti okolo 70 
procent, což je u  těchto zařízení 
mimořádně dobrý výsledek. Krá-
lovéhradecký kraj od  roku 2016 
nově nastavil smlouvu o  závaz-
ku veřejné služby, která zajišťuje 
předvídatelnost výpočtu vyrov-
návací platby. Safari Park Dvůr 
Králové s  ní může počítat mini-
málně do  roku 2026,“ sdělil rad-
ní Královéhradeckého kraje pro 
oblast vodního hospodářství, ži-
votního prostředí a  zemědělství 
Karel Klíma.

Safari jako v Africe
Královédvorská zoologická za-

hrada vznikla v  roce 1946. O  ne-
celých 20 let později v  jejím čele 
stanul lesník, přírodovědec, ces-
tovatel, učitel a  nejvýznamnější 
ředitel zahrady Josef Vágner. S  cí-
lem odlišit se od  jiných českých 
i evropských zoologických zahrad 
prosadil unikátní specializaci 
na  Afriku. Jeho největším snem 

bylo vybudovat safari podobné 
těm, které poznal na svých návště-
vách Afriky. V letech 1967-1975 zor-
ganizoval devět velkých expedic 
do Afriky a Asie, odkud přímo pro 
dvorskou zahradu získal téměř 
dva tisíce zvířat. Vágnerovy trans-
porty oproti ostatním vynikaly 
svou vysokou úspěšností v  počtu 
přeživších zvířat.

Turistická dominanta
V  roce 1989 se dvorské safari 

poprvé otevřelo veřejnosti. V  roce 
2016 se stalo kulturní památkou. 
V  současném Safari Parku se mů-
žete těšit na opravdové safari mezi 
volně se pohybujícími stády zvířat 

a jediné Lví safari ve střední Evro-
pě. Pozornosti neunikne ani roz-
sáhlá a zajímavá obnova mostních 
objektů přímo v  srdci safari. Pěší 
procházka vás zavede mezi největ-
ší skupinu žiraf chovaných mimo 
Afriku nebo k nosorožcům, jejichž 
chovem se dvorský Safari Park 
proslavil. Na  své si přijdou také 
obdivovatelé umění a kulturu čer-
ného kontinentu. Safari Park Dvůr 
Králové nad Labem je jednou z tu-
ristických dominant Královéhra-
deckého kraje, který ročně navštíví 
okolo 530 tisíc turistů.

Více informací o  Safari Parku 
Dvůr Králové nad Labem nalezne-
te na www.safaripark.cz. |

krátce z kraje stalo se

Hospicům pomůže 16 milionů korun od kraje
Královéhradecký kraj poprvé 

vyplatí prostředky z  dotačního 
programu na  podporu hospicové 
péče. Mezi čtyři subjekty rozdělí 
16 milionů korun. Uvolnění fi-
nancí schválili zastupitelé.

Nový dotační program kraj vy-
hlásil v prosinci loňského roku.

Domácí hospic Duha získá 
913  000 Kč, Domácí hospic Se-
tkání 227  540 Kč, Oblastní chari-
ta Červený Kostelec podala dvě 

žádosti pro Hospic Anežky Čes-
ké a  od  kraje dostala 13  759  460 
korun a  Domácí hospicové péči 
Oblastní charita Hradec Králo-
vé kraj vyhověl dotací ve  výši 
1 100 000 Kč. 

„Hospicová péče je nesmírně 
důležitou pomocí lidem i  rodi-
nám v  kritické životní situaci. 
Proto má i  podporu našeho kra-
je. Žádosti jsme vyhodnotili po-
dle předem schválené metodiky. 

V  návrhu na  přidělení dotací se 
zohlednil ekonomický plán or-
ganizací v  tomto roce a  veškeré 
zdroje z  veřejných prostředků, 
které hodlají využít,“ uvedl ná-
městek hejtmana Vladimír Der-
ner odpovědný za  oblast sociál-
ních věcí.

Hospic je zařízení, které slouží 
k  péči o  nevyléčitelně a  těžce ne-
mocné osoby. Poskytuje tedy tak-
zvanou paliativní péči. |
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Vlaky v Královéhradeckém kraji letos najedou o 70 tisíc 
kilometrů víc

Více o dění v kraji na www.kr-kralovehradecky.cz

Krajské zastupitelstvo schvá-
lilo rozsah dopravní obslužnos-
ti na  rok 2019. K  navýšení dojde 
u  drážní dopravy, kterou v  kraji 
zajišťují dva dopravci.

Spojů zajištěných Českými dra-
hami bude o  1,25 procenta více, 
u GW Train Regio je navýšení 2,07 
procenta – celkem téměř 70 tisíc 
vlakokilometrů. U  autobusů se 
počítá se stejným rozsahem, jako 
v roce 2018.

„K navýšení rozsahu drážní do-
pravy jsme přistoupili na základě 
připomínek starostů měst a  obcí 
i  samotných cestujících. Dále do-
šlo k rozšíření provozu na tratích 
Jaroměř – Stará Paka a  Trutnov 
– Teplice nad Metují. Novinkou 
je také prodloužení trasy u  dvou 
párů spojů mezi Hradcem Králové 
a Trutnovem až do stanice Svobo-
da nad Úpou, kde jsou zajištěny 
přestupy na  autobusy do  krko-
nošských horských středisek,“ vy-
světlil první náměstek hejtmana 
Martin Červíček odpovědný za ob-
last dopravy a  silničního hospo-
dářství.

Dalším důvodem je zavedení 
nového páru spojů přes hraniční 

přechod v Meziměstí. Ve spoluprá-
ci s  Dolnoslezským vojvodstvím 
tak pokračuje úspěšný provoz ví-
kendových vlaků na  trase Walbr-
zych – Meziměstí – Teplice nad 
Metují – Adršpach. Polští návštěv-

níci mají díky tomu alternativu 
pro cesty do  Adršpašsko-teplic-
kých skal. Nový pár vlaků by měl 
odlehčit přeplněným parkovištím 
a snížit dopravní zátěž v okolních 
obcích. |

o možnosti rozšíření vlakových spojů mezi čr a Polskem jednal náměstek hejtmana martin 
červíček s polským maršálkem tymoteuszem myrdou z Dolnoslezského vojvodství.

inForMujeMe 

Drážní dopravní obslužnost 
zastupitelé schválili v rozsahu 
od 5,5 milionu vlakokilometrů 
do 5,7 milionu vlakokilometrů.

U veřejné linkové autobusové dopravy 
se počítá s rozsahem od 18,6 milionu 
kilometrů do 18,9 milionu kilometrů, 
což je stejně jako v roce 2018.
„také v tomto roce počítáme 
s realizací velkého množství 
dopravních staveb na silnicích první, 
druhé i třetí třídy, což si pochopitelně 
vynucuje vedení autobusových spojů 
po objízdných trasách. to má dopad 
na navýšení kilometrické délky spojů. 
v loňském roce to představovalo 
300 tisíc kilometrů,“ řekl náměstek 
martin červíček.
za navýšením objemu objednávaných 
spojů v loňském roce stála také snaha 
vyjít vstříc oprávněným požadavkům 
obcí a významných zaměstnavatelů 
i optimalizace spojení na trase 
Hradec králové —– Holice —– litomyšl 
—– Svitavy, k níž musel královéhradec-
ký kraj přistoupit společně se soused-
ním Pardubickým krajem po ukončení 
provozu některých komerčních spojů.

Gymnázium slaví 
stovku a prosí 
o pomoc s výstavou

Gymnázium Jaroslava Žáka v Ja-
roměři oslaví 15. června 2019 sté 
výročí od svého založení. Pro chys-
tanou výstavu z  historie školy ve-
dení gymnázia uvítá písemné pa-
mátky (sešity, tiskoviny), fotografie 
pořízené při školních akcích a  ta-
bla jednotlivých ročníků. Materi-
ály lze doručit osobně nebo zaslat 
poštou na  adresu: Gymnázium Ja-
roslava Žáka, Lužická 423, 551 23 Ja-
roměř,popřípadě e-mailem na  ad-
resu: asistentka@goajaro.cz nebo 
malinova@goajaro.cz. |

Kraj víc kontroluje stav svých mostů. 
V havarijním stavu je pouze jediný

V  uplynulém roce došlo k  vý-
raznému navýšení počtu hlavních 
mostních prohlídek. Celkem jich 
bylo 248 oproti 195 v roce 2017.

Hlavní mostní prohlídky jsou 
nejdůležitějším nástrojem hospo-
daření s  mosty. Na  jejich základě 
byla vytipována desítka mostů, 
u  nichž bude letos provedena po-
drobná diagnostika s  cílem určit 
termín a způsob opravy. V nejbliž-
ší době se provede diagnostika 
u další padesátky mostů. Kraj také 
navyšuje prostředky na  stavební 
i nestavební údržbu mostů.

„V  současnosti evidujeme 110 
mostů, které chceme zrekonstru-

ovat. Dalších 80 mostů je vyti-
pováno pro neinvestiční opra-
vy, jako jsou výměny mostních 
a dilatačních závěrů nebo opravy 
odvodňovacího systému, říms či 
zádržného systému. Budeme usi-
lovat o to, aby se tyto počty mezi-
ročně navyšovaly tak, aby došlo 
k  výraznému zlepšení technic-
kého stavu mostů v našem kraji,“ 
uvedl první náměstek hejtma-
na Martin Červíček odpovědný 
za  oblast dopravy a  silničního 
hospodářství.

Na údržbu mostů tak půjde letos 
25 milionů korun. Loni to pro srov-
nání bylo o deset milionů méně.

Investičních akcí, tedy rekon-
strukcí, je na tento rok připraveno 
11 v  celkové hodnotě 112 milio-
nů korun. V  uplynulém roce bylo 
realizováno 15 akcí v  hodnotě 
zhruba 150 milionů, z  nichž ně-
které přecházejí do  tohoto roku. 
To je i případ stavby nového mostu 
ve  Svinarech, který je s  hodnotou 
80 milionů korun nejnákladnější 
akcí posledních let. |
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Mladí sochaři mohou tvořit ve virtuálním prostředí, kuchaři se 
radují z nové kuchyně 

Kraj v  novopacké Střední ško-
le gastronomie a  služeb dokon-
čil projekt za  9,5 milionu korun. 
Nechal zrekonstruovat cvičnou 
kuchyň pro žáky oboru kuchař-
-číšník. Novou výbavu dostala 
i  počítačová učebna včetně zajiš-
tění připojení internetu v  objek-
tu školy.

Projekt spočíval v rekonstrukci 
cvičné kuchyně, díky čemuž byla 
rozšířena o novou přípravnu zele-
niny, masa a skladovacích prosto-
rů. Zároveň je kuchyň vybavena 
novým varným ostrůvkem, myč-
kou na nádobí, plynovou troubou, 
kotlem, konvektomatem a chladi-
cí skříní. Vedle rekonstrukce cvič-
né kuchyně škola získala i  nové 

počítače a nábytek. Žáci také mo-
hou nově využívat rychlejší a kva-

litnější připojení k  internetu 
v objektu školy.

„Naši žáci získali do  užívá-
ní špičkové zařízení, které spl-
ňuje nejnáročnější požadavky 
na  moderní gastronomický pro-
voz včetně hygienických nároků 
a  požadavků. Bez podpory Králo-
véhradeckého kraje a  Centra in-
vestic, rozvoje a  inovací bychom 
tento projekt zrealizovali těžko, 
za to velice děkuji, “ uvedl ředitel 
školy Petr Jaroš a  dodal, že škola 
připravuje pro následující školní 
rok nový obor s  výučním listem 
sladovník-pivovarník.

V  současném období Střední 
škola gastronomie a služeb nabízí 
pět oborů vzdělání s výučním lis-
tem a jeden obor vzdělání s matu-
ritní zkouškou. |

zlepšujeMe VÝuku

Nové vybavení dílenské učeb-
ny Vyšší odborné školy a  střed-
ní průmyslové školy Jičín nyní 
slouží žákům při praktické výuce 
technických a řemeslných oborů.

„Celý projekt stál více jak 12 
milionů korun. Za  tyto peníze 
jsme vybavili dílenskou učebnu, 
ve které probíhá výuka předmětů 
učební praxe, programování CNC 
strojů a mechatroniky. Konkrétně 
jsme pořídili CNC obráběcí cen-
trum, počítačem řízené soustru-
hy, robotické ruky a  konvenční 

frézky. Pro žáky jsme také zajistili 
rychlé a bezpečné připojení k  in-
ternetu po  celém areálu školy,“ 
řekl radní Václav Řehoř odpověd-
ný za krajské investice.

Jičínská průmyslová škola 
nabízí čtyřleté obory zakončené 
maturitní zkouškou: informač-
ní technologie, elektrotechni-
ka, strojírenství a  tříleté učební 
obory: strojní mechanik, obráběč 
kovů zakončené závěrečnou uč-
ňovskou zkouškou. Součástí výu-
ky těchto oborů je praxe v podni-

cích regionu a  možnost získání 
stipendia, které žákům poskytuje 
Královéhradecký kraj.

Vyšší odborná škola a  střední 
průmyslová škola Jičín má také 
ve  své nabídce vyšší odborné 
studium určené pro absolventy 
všech typů středních škol, kteří 
úspěšně složili maturitní zkouš-
ku. Studenti během tří let získají 
v  technickém oboru praktickou 
kvalifikaci s  větší gramotností 
v počítačích a informačních tech-
nologiích. |

Královéhradecký kraj nechal 
zmodernizovat odborné dílny, 
laboratoře a  počítačové učebny 
na  Střední průmyslové škole ka-
menické a sochařské v Hořicích.

„Pořízené vybavení využívají 
žáci v oborech geotechnika, kame-
nosochařství a  konzervátorství 
a  restaurátorství. Celkové výdaje 
ve výši 10,8 milionu korun pokry-
la dotace z  IROP, kraj se na  této 
částce podílí deseti procenty,“ po-
psala obsah projektu náměstkyně 
pro školství Martina Berdychová. 

Do  dílny s  kapacitou deseti 
žáků kraj pořídil CNC lanovou pilu, 
kompresor pro rozvod vzduchu 
a  vysokozdvižný vozík. V  rámci 
projektu také kraj podpořil stávají-
cí počítačovou učebnu a do školní 

laboratoře přibyly čtyři nové po-
čítače, odpovídající grafický soft-
ware a také dvě haptická ramena.

Haptické rameno, někdy též 
označované jako haptická ruka 
(na obrázku vpravo), se dá popsat 
jako sofistikovaná počítačová 
myš, kterou sochař může poho-
dlně modelovat umělecká díla 
ve  virtuálním prostředí. Tento 
přístroj má podobu tužky s tlačít-
ky připevněné na  mechanickém 
rameni. Když ji uživatel uchopí 
do  ruky, může s  ní na  obrazovce 
modelovat, opracovávat či for-
movat to, co chce vytvořit. Tužka 
přitom klade odpor jako opraco-
vávaný materiál. Uživatel může 
pracovat na povrchu i uvnitř mo-
delu. |

Královéhradecký kraj do 
32. a 33. výzvy Integrova-
ného regionálního ope-
račního programu (IROP) 
předložil 12 projektů na 
modernizaci svých škol. 
Jejich celkové náklady 
jsou ve výši 327,6 milionu 
korun. 
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nová kanalizace a čistírna 
odpadních vod ve Smida-
rech bude stát 66 milionů. 
Stavba bude zcela dokončena 
a zprovozněna letos, kdy 
na ni navážou poslední práce 
na krajských silnicích. „Během 
loňského roku jsme ve Smida-
rech opravili povrchy krajských 
silnic v celkové délce přes 1,6 
kilometru. vzhledem k termínu 
dokončení stavby kanalizace 
na sklonku roku už ale nebylo 
možné provést nové vodorov-
né značení. S jeho obnovou 
nicméně počítáme letos,“ řekl 
při návštěvě obce náměstek 
hejtmana martin červíček 
odpovědný za oblast dopravy 
a silničního hospodářství.

čtyři vyučující anglického jazyka 
z Gymnázia Broumov měli jedinečnou 
příležitost v rámci dvouletého projektu 
programu erasmus Plus absolvovat 
vzdělávací kurzy ve velké Británii 
a na maltě. Během šesti dvoutýdenních 
mobilit se účastníci kurzů zaměřili 
na využití informačních technologií, 
aplikování kreativních metod a rozšíření 
svých didaktických znalostí v oblasti 
nejnovějších výukových přístupů. 
ve strukturovaných kurzech v akredi-
tovaných jazykových školách v Yorku, 
exeteru nebo edinburghu broumovští 
učitelé získali neocenitelné zkušenosti 
a přivezli si nové dovednosti a aktuální 
informace pro svou výuku.

Během mezinárodní veletrhu Holiday World v Praze byl královéhradecký stánek v podo-
bě cyklověže vidět už zdaleka. expozice vytvořená spolu s Pardubickým krajem nabídla 
jedenáct turistických oblastí a praktické tipy na výlety, cyklovýlety nebo tištěné 
propagační materiály a mapy. radní Pavel Hečko zodpovědný za oblast regionálního 
rozvoje a cestovního ruchu veletrh slavnostně zahájil a převzal ocenění v rámci ankety 
„turistický magazín kam po česku“. v ní se kraj umístil na druhém místě v kategorii 
„zimní dovolená“.

FotograFicky

Dodávkou simulátoru harvestoru, vybavení pro školkařskou výrobu či vnitřní konektivity 
školy dokončil kraj modernizace české lesnické akademie trutnov. kompletní moder-
nizace stála více než 36 milionu korun. Slavnostního ukončení projektu se zúčastnila 
náměstkyně hejtmana pro oblast školství martina Berdychová (uprostřed) a krajský 
radní pro investice a majetek václav řehoř (druhý zleva).

Dobrovolným hasičům v libňatově slouží nové auto. Slavnostního předání se zúčastnil 
i hejtman jiří Štěpán. Plně vybavený Ford tranzit se stal první posilou sboru za dlouhá 
léta. Do ledna totiž libňatovští hasiči disponovali pouze tatrou t805 z roku 1954 a půj-
čovali si ford obecního úřadu. Plně vybavený vůz stál 1 250 000 kč a na jeho nákupu 
se podílelo vedení obce i Hasičský záchranný sbor čr. částkou 300 000 kč pomohl 
královéhradecký kraj. 

na Univerzitě Hradec králové byl slavnostně pokřtěn druhý díl Starých letopisů 
českých. objemná kniha obsahuje soubor šesti textů, které vznikaly od roku 1416 až 
do 60. let 15. století. jsou to dobové záznamy, co se tehdy dělo. Pro historiky znamenají 
jedinečný průhled do dějin královéhradecka a východních čech vůbec, protože z výcho-
dočeského husitského prostředí se mnoho autentických pramenů nezachovalo.
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Modernizujeme nemocnice: v Jičíně už slouží nový skiagraf, 
do Trutnova nastěhoval magnetickou rezonanci jeřáb

Modernizace radiodiagnostic-
kého oddělení Oblastní nemoc-
nice Trutnov zdárně pokračuje. 
Na  začátku února sem dodavatel 
přivezl a  začal instalovat novou 
magnetickou rezonanci.

Přístroj váží osm tun a  stojí té-
měř 23 milionů korun Do  budovy 
jej musel po částech dopravit jeřáb 
přímo z ulice. Do zkušebního pro-
vozu půjde během března, první 
pacienty přivítá začátkem dubna.

„Modernizace trutnovské ra-
diodiagnostiky bude stát téměř 28 
milionů korun. Přístroj samotný 
vyjde na necelých 23 milionů, sta-
vební úpravy na zhruba 5 milionů. 
Po úpravách vznikne moderní, po-
hodlné a příjemné prostředí nejen 
pro pacienty, ale také pro náš per-
sonál. V současné době chceme po-
řídit novou magnetickou rezonan-
ci také do  nemocnice v  Náchodě 
a  do  budoucna zvažujeme novou 
rezonanci i do Oblastní nemocnice 
Jičín,“ uvedl náměstek pro zdravot-
nictví Aleš Cabicar.

Cenu přístroje uhradí z 85 % do-
tace z Integrovaného regionálního 
operačního programu a  zbytek 
dofinancuje Oblastní nemocnice 
Trutnov. Stavební úpravy zafinan-
cuje Královéhradecký kraj.

Magnetická rezonance nabídne 
pacientům širší spektrum a  krat-
ší dobu vyšetření. Lékařům zase 
mnohem kvalitnější zobrazovací 
schopnosti a  přesnější diagnosti-
ku. Nejprve je však čeká důkladné 
školení.

„Nová magnetická rezonance 
má pětkrát vyšší intenzitu mag-
netického pole než přístroj, který 
jsme tu dosud měli. Je to špička 
ve  své kategorii a  přesahuje stan-
dardy i  v  jiných nemocnicích. 
Zkvalitní a  zpřesní diagnostiku, 
v  mnoha případech ji i  zrychlí. 
Rozšíří se spektrum vyšetření, kte-
ré zde budeme moci provádět. Je to 
obrovský skok kupředu,“ doplnil 
primář radiodiagnostického oddě-
lení Jiří Bažant.

Lepší kvalita a okamžitý náhled
Od  konce ledna slouží pacien-

tům jičínské nemocnice nové digi-
tální skiagrafické zařízení. Přístroj 
za zhruba 6,5 mil. Kč rozšířil spek-
trum prováděné diagnostiky. Nový 
přístroj je plně digitální a rozšiřuje 
spektrum prováděné diagnostiky. 

„Jednoznačnou výhodou je 
jeho jednodušší a rychlejší obslu-
ha, kdy máme požadované sním-
ky v  digitální formě, v  lepší kva-

litě a v okamžitém náhledu. Jsme 
díky tomu schopni vyšetřit i  více 
pacientů, neboť se zkrátil čas vy-
šetření. Navíc nám nový skiagraf 
umožňuje zhotovování dlouhých 
snímků páteře, které jsou potřeb-
né například pro diagnostiku sko-
lióz a pro následnou rehabilitační 
péči,“ představil výhody nového 
zařízení primář radiologického 
oddělení Jiří Otte.

„Obnova zařízení, technologií 
a přístrojů, a tím rozšiřování spek-
tra poskytované zdravotní péče, je 
pro všechny nemocnice zásadní. 
Tento skiagraf je jen střípek toho, 
co se podařilo díky dotacím pro 
jičínskou nemocnici získat. Ať to 

jsou další diagnostické a  léčebné 
přístroje, vybavení pro operati-
vu, rehabilitační péči nebo třeba 
obměna lůžek. Přeji všem za-
městnancům, ať se jim s  novými 
přístroji dobře pracuje,“ popřál 
náměstek Aleš Cabicar.

V  minulém roce získala Ob-
lastní nemocnice Jičín díky dota-
cím z IROP přístroje za zhruba 83 
milionů korun. Ať už nové, či ty, 
které nahradí stávající a zastaralé, 
rozšířily významně poskytované 
spektrum výkonů, diagnostiky 
i  péče o  pacienty. Přístroje byly 
během roku postupně dodávány 
na různá oddělení nemocnic v  Ji-
číně i Novém Bydžově. |

Kraj rozděluje více jak 695 milionů 
korun sociálním službám

Ministerstvo práce a  sociálních 
věcí přidělilo Královéhradeckému 
kraji dotaci ve výši téměř 826 mili-
onů korun na  podporu sociálních 
služeb. Kraj z této částky letos pře-
rozdělí více jak 695 milionů korun 
267 žadatelům.

„Dotace pro žadatele jsou určeny 
na podporu poskytování sociálních 
služeb v  letošním roce. Tím je myš-
leno například financování provoz-
ních nákladů či mezd. Tento stávají-
cí návrh dotací by měl podle našeho 
předpokladu zajistit 90 % potřeb 
dofinancování v letošním roce,“ řekl 
náměstek hejtmana Vladimír Der-
ner pro oblast sociálních věcí a  do-

dal, že zbylá částka z  dotace od  mi-
nisterstva práce a  sociálních věcí, 
více jak 130 milionů korun, bude vy-
čerpána podle přesnějších odhadů 
a výhledů do konce roku 2019.

Královéhradecký kraj má ze zá-
kona povinnost zajistit sociální 
služby na  svém území a  činí tak 
pomocí svých zařízení i  podpo-
rou cizích veřejných subjektů. Kraj 
na  svém území zřizuje 24 příspěv-
kových organizací. Jedná se o insti-
tuce, které pečují o  seniory s  růz-
ným stupněm závislosti a  tělesně 
i  mentálně hendikepované, opera-
tivně umožní přístup dalším žada-
telům formou doplňkové výzvy. |

zaUjalo náS

nový skiagraf v jičíne uvedl do provozu i náměstek aleš cabicar.
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Kraj spolupracuje na rozvoji 
lokality u vodní nádrže Rozkoš

Nad společným tématem vodní-
ho díla Rozkoš se sešli krajský radní 
Karel Klíma a  zástupci Povodí Labe 
v  čele s  ředitelem závodu v  Jablonci 
nad Nisou Bohumírem Pleskačem. 
Cílem jednání byla vzájemná koor-
dinace postupů při naplňování vo-
dohospodářských zájmů v  lokalitě 
vodního díla Rozkoš.

„Vodní nádrž Rozkoš je největším 
vodním dílem na území Královéhra-
deckého kraje. Kraj je dnes jediným 
subjektem, který může splnit koordi-
nační roli různých i  protichůdných 
zájmů v této lokalitě. Z vodního díla 
nelze jen těžit prospěch. Je potřeba 
zajistit také jeho patřičnou ochranu,“ 
řekl radní pro oblast vodního hospo-
dářství, životního prostředí a  země-
dělství Karel Klíma.

Krajské zastupitelstvo schválilo 
celkovou koncepci odkanalizování 
levého břehu nádrže. Jsou připravené 
i formy fi nanční podpory pro dotče-

né obce, které by při ochraně vodního 
díla mohly být investičně znevýhod-
něny.

Povodí Labe naproti tomu inten-
zivně usiluje o  snížení nánosů v  se-
verní části nádrže.

„Zájem o  rekreační využití stále 
roste, ale bez zajištění podmínek pro 
správné fungování vodohospodářské 
funkce vodního díla by stamiliony 
na turistickou infrastrukturu mohly 
ztratit smysl. Další schůzku připraví-
me na duben v širším formátu včetně 
dotčených obcí,“ dodal radní Klíma.

Stavba vodní nádrže začala v roce 
1951 a  k  jejímu dokončení došlo 
v  roce 1969. Díky rozloze přes tisíc 
hektarů je osmou největší přehradou 
v  České republice, která pojme přes 
76 milionů kubických metrů vody. 
Kromě protipovodňové ochrany slou-
ží například jako rekreační místo. 
Na  své si zde přijdou také vyznavači 
vodních sportů či lovu ryb. |

kraj v čele s radním karlem klímou (vlevo nahoře) spolupracuje na rozvoji lokality u vodní 
nádrže rozkoš.

VíMe o toM

Válečné muzeum v Chlumu má nový název
Muzeum války roku 1866 na Chlu-

mu změnilo svůj název. Nově se jme-
nuje Muzeum války 1866. Nový název 
lépe vyhovuje historickým skuteč-
nostem a  odstraňuje jazykovou ne-
přesnost v jeho názvu. Zaměření mu-
zea ovšem zůstává stejné.

Muzeum války roku 1866 na Chlu-
mu je pobočkou Muzea východních 
Čech v Hradci Králové. O změnu názvu 
požádalo radní Královéhradeckého 
kraje na začátku roku. Ti souhlasili. 

Na  Chlumu se neodehrála celá 
prusko-rakouská válka, ale pouhý zlo-

mek jedné bitvy. Válečný konfl ikt za-
sáhl několik států dnešní Evropy. Ani 
sama bitva neprobíhala jen na  Chlu-
mu, ale v rozsáhlém prostoru mnoha 
okolních obcí. 

Starý název pobočky muzea také 
obsahoval jazykovou nepřesnost. 
Pojem „na  Chlumu“ totiž neozna-
čoval sídlo muzea. To by se totiž 
muselo uvádět „v  Chlumu“. Pojem 
„na  Chlumu“ byl zbytek místního 
názvu, který označuje vyvýšeninu, 
na níž stojí původní budova památ-
níku. |

Hackathon
Soutěž o nejlepší opendatovou aplikaci

21. 3. 2019
Místo konání: Univerzita Hradec Králové

Zajímá tě práce s daty? Umíš programovat a rád přijímáš výzvy?
Přihlas sebe a svůj tým a soutěž o peněžní odměnu!
Cílem soutěže je vytvořit webovou aplikaci pro otevřená 
data Královéhradeckého kraje.

Program:

Více informací nalezneš na www.hackathon-khk.cz

Královéhradeckého kraje

Akci udělili záštitu náměstek ministra vnitra JUDr. Jaroslav Strouhal 
a náměstkyně hejtmana Mgr. Martina Berdychová.

  8:00 –   8:30 registrace týmů
  8:30 –   9:00 zahájení
  9:00 – 12:00 programování
12:00 – 12:30 oběd
12:30 – 16:30 programování
16:30 – 19:00 prezentace aplikací
19:00 – 19:30 hodnocení aplikací
19:30 – 20:00 vyhlášení výsledků

Dotace pro pevnost Dobrošov 
není ohrožena

Rada Královéhradeckého kra-
je schválila opakované vyhláše-
ní veřejné zakázky na  stavební 
práce pevnosti Dobrošov. Došlo 
k  přezkoumání projektové do-
kumentace. Předpokládaná hod-
nota veřejné zakázky je 62,8 mi-
lionu korun bez DPH. Kraji byla 
prodloužena dotace o  více jak je-
den rok.

„Veřejnou zakázku jsme vyhlá-
sili počtvrté za více jak 62 milionů 
korun bez DPH. Hodnotícím krité-
riem je nejnižší nabídková cena, 
ale nejedná se o  pevnou hranici 
maximální ceny. Firmy mohou 
podávat nabídky do  18. března 
do 9 hodin,“ sdělil radní Václav Ře-
hoř pro oblast investic a majetku.

Radní Řehoř dodal, že navíc do-
šlo k  revizi projektové dokumen-

tace, konkrétně ve  změně staveb-
ních prací hlavních pracovních 
objektů. Jedná se zejména o  re-
dukci sanačních prací. Cílem bylo 
zachovat cíle i aktivity projektu.

Kraj požádal Centrum pro re-
gionální rozvoj ČR o  prodlouže-
ní evropské dotace z  původního 
termínu 30. listopadu 2020 na 
8. prosince 2021, centrum vyhovělo. 
Důvodem požádání o prodloužení 
dotace byla obava kraje z  nedodr-
žení termínu realizace zakázky.

Královéhradecký kraj hodlá in-
vestovat do pevnosti Dobrošov do-
hromady více jak 94 milionů ko-
run. Devadesát procent této částky 
pokryje dotace z  Integrovaného 
regionálního operačního progra-
mu (IROP), přičemž kraj celou in-
vestici předfi nancuje. |
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Chtěl jsem všem ukázat, že si i vozíčkář může splnit své sny, říká 
poutník Honza Dušek, který doputoval až do Santiaga de Compostela  

Honza Dušek bojuje s  následky 
roztroušené sklerózy, nevzdává se 
a plní si své sny. V roce 2017 absolvo-
val slavnou Svatojakubskou pouť. 
Ze španělského Logroña do  Santi-
aga de Compostela ujel na  vozíku 
přes 600 kilometrů, většinou po ka-
menitých cestách. Využili jsme pří-
ležitosti a  poutníka požádali o  roz-
hovor. 

Proč jste se vydal na  pouť právě 
do Santiaga de Compostela? 

Jsem věřící člověk a  nikdy jsem 
ve Španělsku nebyl. Dokud jsem cho-
dil, prošel jsem skoro celou Šumavu. 
Hodně jsem četl a inspiroval mě na-
příklad Paul Coelho, který v  knize 
Poutník popisuje svoji cestu do San-
tiaga. Četl jsem i knihu dalšího pout-
níka – pátera Františka Lízny a mo-
tivoval mě i  životní příběh mého 
kamaráda a poutníka Petra Hirsche. 

Začalo mě zajímat, co to zname-
ná být poutníkem. Svým činem jsem 
chtěl také inspirovat nejen ostatní 
vozíčkáře, aby přehodnotili svůj po-
hled na  život a  začali jej žít jiným 
způsobem. Chtěl jsem všem ukázat, 
že si i vozíčkář může splnit své sny. 

Petr Hirsch uspořádal velmi 
úspěšnou crowdfundingovou kam-
paň na  Hithitu, díky které se nám 
podařilo vybrat dost prostředků ne-
jen na pokrytí nákladů na pouť, ale 
také pro natočení filmového doku-
mentu Camino na  kolečkách, který 
brzy poběží v České televizi.

Kolik lidí vás na  cestě doprová-
zelo? 

Oslovil jsem nejprve Petra Hir-
sche a  ten souhlasil, že půjde se 
mnou. Postupně se začali přidávat 
další. Od  začátku do  konce pouti 

jsem měl kolem sebe sedm lidí, jed-
ním z nich byl můj tehdy devítiletý 
syn. 

Na cestě mě také doprovázel náš 
pán Ježíš Kristus. Alespoň tak jsem 
to cítil. V jedné fázi pouti mě napad-
la myšlenka: „Žij dnes a plakej zítra.“ 
Došlo mi, že to jsou jeho slova, která 
mi vložil do úst, a ta mě od té doby 
provází. 

Která část pouti byla nejnároč-
nější? Kde jste si sáhl na dno? 

Na  tuto otázku asi nenajdu jed-
noznačnou odpověď. Každý den byl 
pro mě těžký. Každý den jsem trávil 
v  průměru devět hodin na  vozíku 
a  jel po  většinou kamenitých ces-
tách, což mi vzhledem k mé nemoci 
nedělalo dobře. 

Jak na vás reagovali jiní poutníci 
a místní obyvatelé? Pomáhali, nebo 
na vás nevěřícně koukali? 

Někteří, jak říkáte, nevěřícně 
koukali a měli mě asi za blázna, ale 
přitahoval jsem jejich pozronost, 
v  dobrém slova smysl, a  tak se pta-
li. Rád jsem s nimi hovořil a dotazy 
byly poměrně časté. Alespoň jednou 

denně jsem se s někým zapovídal. 

Pořádáte besedy, natočil jste 
o  své cestě dokument, myslíte, že 
váš příběh osloví další poutníky? 

Na  besedách se setkávám s  vel-
kým zájmem lidí o Svatojakubskou 
pouť. Bavím se s  nimi nejen o  du-
chovní podstatě, ale probíráme 
i  technické detaily, kde začít a  co si 
s sebou vzít. Myslím, že v lidech pro-
bouzím zájem se na pouť vydat. 

Můj kamarád mi zprostředkoval 
besedy také ve  věznicích v  Rýnovi-
cích a Bělušicích. Na vězních byl vidět 
jejich zájem, během besedy seděli, 
ani nedutali a pozorně poslouchali. 

V  současné době podporuji na-
příklad Milana Langera v  jeho snu 
dojet na vozíku z Olomouce do San-
tiaga de Compostela. Pokud chcete 
i vy, s nabídkou pomoci se obracejte 
přímo na Milana, telefon 603 496 486 
nebo na e-mail: milanger@volny.cz.

Na  co se vaši posluchači nejčas-
těji ptají? 

Jestli jsem třeba nešvindloval 
a část cesty prostě nejel v doprovod-
ném autě. 

A švindloval? 
Ne. Kdybych si sedl do  auta 

a  nechal se odvést třeba jen jed-
nu etapu, která čítala na  den tak 
v průměru 23 kilometrů, tak bych 
pošpinil svoji pouť a  nemohl 
bych s  čistým svědomím hovořit 
k  lidem o  svých zážitcích během 
pouti. 

Plánujete v  následujících le-
tech a měsících další pouť? 

Mám v  hlavě sen se podívat 
na  Aljašku. V  tamní divočině, da-
leko od  civilizace, stojí Zelený 
autobus. V  něm našel smrt zná-
mý americký tulák Christopher 
McCandles, který se po  vystudová-
ní vysoké školy toulal po  státech. 
Vznikl o  něm i  film Útěk do  divo-
činy. Rád bych k tomuto autobusu 
také došel. Je to takový bláznivý 
sen, který ale nevím, jestli budu 
s  ohledem na  svůj zdravotní stav 
ještě schopen realizovat. |

Místo chirurgie domov pro seniory. Kraj v Opočně rozšíří kapacitu pobytových služeb
Začala příprava přestavby budo-

vy zavřené chirurgie a  porodnice 
v nemocničním areálu v Opočně. 

Za zhruba 69 milionů korun zde 
Královéhradecký kraj hodlá vybu-
dovat nové prostory pro domov 
pro seniory. Pro obyvatele Rych-
novska to bude znamenat navý-

šení kapacity pobytových služeb 
o  více jak tři desítky lůžek. Záměr 
převodu budovy schválili krajští 
zastupitelé. Podporu projektu vy-
jádřila také městská zastupitelstva 
Opočna a Dobrušky.

Roční provoz nového zařízení 
se odhaduje asi na 13 milionů ko-

rozHovor

Honza Dušek se náročných překážek nebojí.

Honza Dušek se narodil 4. června 
1980 v Praze, dětství a studijní 
léta prožil v jižních čechách. Byla 
mu diagnostikována progresivní 
forma roztroušené sklerózy, kvůli 
níž nedokončil studia vysoké ško-
ly a je upoután na invalidní vozík. 
Pracoval jako dělník, obchodní 
zástupce a asistent ředitele. nyní 
žije ve Dvoře králové nad labem. 
má tři děti. 
Svatojakubskou cestu se rozhodl 
pokořit hned z několika důvodů. 
Sám pro sebe vyrazil s prosbou 
o zpomalení průběhu nemoci. 
všem ostatním chce hlavně uká-
zat, že na kolečkách život nekončí 
a i v těžké životní situaci je možné 
si splnit své sny a cíle.

run. Předpokládá se, že kraj přispě-
je na  provoz částkou přesahující 
2,5 milionu korun, dva miliony ko-
run půjdou z  rozpočtu Dobrušky. 
Zbylou část pokryjí platby uživate-
lů za ubytování, stravu a péči.

Nemocniční areál v  Opočně se 
nachází v  centru města. Je proto 

dostupný jak pro personál, tak pro 
další navazující služby. Samotný 
objekt pro plánovanou přestavbu 
má tři podlaží, dříve sloužil jako 
oddělení chirurgie a porodnice.

Předání objektu do  užívání by 
se mohlo uskutečnit na  přelomu 
roků 2020 a 2021.  |
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Královéhradecký kraj ocenil dobrovolníky Zlatou korunou
Ocenění Zlatá koruna Králové-

hradeckého kraje obdrželo z  rukou 
hejtmana Jiřího Štěpána a  náměst-
kyně Martiny Berdychové patnáct 
dobrovolníků, kteří dlouhodobě pra-
cují s dětmi a mládeží.

Podpora volnočasových aktivit 
dětí a  mládeže patří mezi priority 
Královéhradeckého kraje a  je reali-
zována zejména prostřednictvím 
nestátních neziskových organizací 
a jejich dobrovolných pracovníků.

Z  celého regionu došlo 31 nomi-
nací a hodnotící komise vybrala pat-
náct dobrovolníků, kteří si odnesli 
ocenění a digitální fotoaparát:

Olga Beková a  Jarmila Grimová 
působí ve  Sboru dobrovolných hasi-
čů Nový Hrádek, kde více jak 23 let ve-
dou kroužek mladých hasičů. Kromě 
pravidelné činnosti se s dětmi účast-
ní také hasičských soutěží.

Miluše Dubnová působí v  Klubu 
českých turistů v  Úpici a  od  svých 
15 let se věnuje dětem v turistickém 
oddíle mládeže, 15 let pracuje jako 
instruktorka a  10 let jako hlavní ve-
doucí. Oddíl, ve kterém je více jak 50 
dětí, se jmenuje Loupežníci z Brend. 
Kromě pravidelných schůzek při-
pravuje také víkendové akce, tábory 
a akce pro rodiče a veřejnost.

Jana Hartmanová je cvičitelkou 
dětí a mládeže více než 35 let a hlav-
ní organizátorkou mnoha soutěží 
na úrovni svého odboru i na úrovni 
okresu. Ve  své mateřské jednotě TJ 
Sokol Čestice také vede pravidelná 
cvičení žáků a žákyň (věnuje se však 
i ženám) a pracuje i v AŠSK a je i no-
sitelkou Zlatého odznaku Vzorný 
cvičitel.

Milan Hlávko působí jako předse-
da TJ Meteor HK a také předsedá Regi-
onálnímu centru Sport pro všechny 
Hradec Králové. Dlouhodobě se vě-
nuje cvičení rodičů s dětmi, předškol-
ních dětí a  mladších školních dětí. 
Je jedním z  hlavních organizátorů 
velkých akcí: Město na  kolech nebo 
okresní soutěže Zimní pětiboj.

Stanislav Jirásek ml. se trvale vě-
nuje práci v  klubu lyžařů Machov 
od  roku 1979. Jeho zásluhou zde 
vznikly skokanské můstky s umělou 
hmotou. Dva roky pracoval i u národ-
ního A  týmu skokanů Itálie a  něko-
lik let připravoval skokanskou část 

výpravy našeho kraje na  olympiádě 
dětí a mládeže.

Miroslav Lebeda působí ve Fotba-
lovém klubu Mostek, kde se přes 30 
let věnuje trénování mládeže. Kromě 
práce v klubu vede na místní základ-
ní škole kroužek fotbalu.

Jiří Matuška je dlouholetý trenér 
sportovní gymnastiky Spartaku Trut-
nov. Začínal s  trénováním jako otec, 
kterému začala cvičit dcera a později 
i  také syn. Věnuje se nejen gymnas-
tice, ale hlavně teamgymu, díky kte-
rému patří trutnovská děvčata mezi 
republikovou špičku.

Martin Pohl se od roku 1994 věnu-
je vedení tréninků v klubu bojových 
umění SHIN-KYO a je také jeho před-
sedou. V posledních letech vede také 
kondiční cvičení pro vyvážení svalo-
vých skupin a korekci držení těla pro 
mládež a dospělé.

Blanka Porcalová je cvičitelka 
žactva v  TJ Sokol Lipnice od  roku 
1989 a  také rozhodčí, organizátorka 
mnoha akcí a předsedkyně rady Regi-
onálního centra sportu pro všechny 
Trutnov. Mimo jiných akcí je také or-
ganizátorkou krajského kola závodů 
mládeže v přírodě „Medvědí stezkou“ 
a  v  loňském roce zorganizovala již 
12. ročník této soutěže. S  mládeží 
se účastní i  dalších okresních, kraj-
ských a republikových soutěží pořá-
daných ČASPV.

Oldřiška Ruferová se cvičitelské 
dobrovolné činnosti věnuje nepřetr-
žitě od roku 1976 a působí v TJ Sokol 
Starkoč. Významně se podílela na 40 
vítězstvích TJ Sokol Starkoč ve  spor-
tovní soutěži „O  nejlepší vesnickou 
organizaci okresu Náchod“.

Marcela Sladká působí ve Sdruže-
ní dobrovolných hasičů v Dobré Vodě 
u Hořic. Třicet let se věnuje mladým 

hasičům a  pracuje s  dětmi ve  věku 
6 až 15 let. Kromě pravidelných tré-
ninků a  schůzek se s  dětmi účastní 
mnoha soutěží a v okresních kolech 
soutěže Plamen se její svěřenci umís-
ťují vždy na  předních pozicích. Kaž-
doročně se také zapojuje do projektu 
„Ukliďme Česko”.

Jaroslav Urban je zakladatel 1. 
střediska Zálesák Nová Paka a držitel 
bílého březového lístku, což je 7. stu-
peň ocenění za činnost s dětmi a mlá-
deží. Při pravidelné činnosti se věnu-
je dětem ve  třech oddílech Zálesáka 
v Nové Pace, Lázních Bělohrad a v Pec-
ce. Každoročně již 35. rokem pořádá 
pro děti dvoutýdenní letní zálesácký 
tábor a jeho přezdívka je „Poutník“.

Lada Vávrová působí v  Tělo-
cvičné jednotě SOKOL Ostroměř. 

Od roku 1996 je dobrovolnou cviči-
telkou dětí a mládeže v oddílu vše-
strannosti a  rytmické gymnastiky 
a také pořadatelkou a spolupořada-
telkou mnoha sportovních i kultur-
ních akcí. Spolupracuje při pořádá-
ní přeborů v sokolské všestrannosti 
a  v  letních měsících pořádá Letní 
kurz tance a  společenské výchovy 
pro mládež.

Pavla Vlčková dlouhodobě půso-
bí v Tělovýchovné jednotě Sokol Tý-
niště nad Orlicí. Již 27 let vede oddíl 
sokolské všestrannosti mladších žá-
kyň a je také organizátorka mnoha 
sportovních i  společenských akcí. 
Pravidelně od roku 1994 organizuje 
nácviky sokolských sletových skla-
deb a  se svými svěřenci se účastní 
Všesokolských sletů v Praze.  |

ráDi zveřejňUjeme

Plaketa zlaté koruny našla už počtvrté své majitele.

Náročný maraton prověřil závodníky

Letošní, v  pořadí již 35. ročník 
Orlického maratonu, řádně pro-
věřil všechny účastníky. Zejména 
v  nedělních závodech na  loukách 
foukal silný vítr, stopa byla na hře-
benech zledovatělá a sjezdy nebez-
pečné, a proto nebyla nouze o pády 

a krvácející zranění. V cíli s velkým 
obdivem gratulovali a  předávali 
ceny nejlepším závodníkům v jed-
notlivých kategoriích senátor 
a  krajských zastupitel Miroslav 
Antl a  starostka Deštného v  Orlic-
kých horách Alena Křížová. |
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1. 2. − 31. 3.
Z formy na stůl – jak se odlil 
porcelánový hrnek
Muzeum Náchodska, výstavní síň, 
Náchod
Porcelán je nejdokonalejší a u nás 
nejmladší hmotou používanou 
v keramické výrobě. Přijďte se 
podívat na vybrané předměty 
z českého porcelánu a technologii 
výroby. V úterý 26. března se v mu-
zeu od 15:00 uskuteční komento-
vaná prohlídka s malou ukázkou 
výroby.

8. 3. od 10:00
Vlajka pro Tibet na nádvoří 
kraje
Hradec Králové, Pivovarské náměstí
Počtvrté v historii Královéhradec-
kého kraje zavlaje na oficiálním 
stožáru na nádvoří krajského 
úřadu tibetská vlajka. 

8. − 9. 3. 
Světový pohár žen 2019
Skiareál Špindlerův Mlýn
Světový pohár žen se vrací po osmi 
letech do Špindlerova Mlýna. Buď-
te u toho! 

8. − 9. 3.
Veletrh Infotour 
a cykloturistika
Kongresové centrum Aldis, 
Hradec Králové 

Zveme návštěvníky na XX. ročník 
tradičního veletrhu cestovního 
ruchu Infotour a cykloturistika. 
Turisticky zajímavá místa před-
staví kraje a města, destinační 
společnosti, lázeňské subjekty, 
hrady a zámky, hotely, atraktivní 
přírodní lokality, památkové re-
zervace, kempy, zábavní a vzdělá-
vací areály pro děti. Více informa-
cí na: www.infotourhk.cz.

9. 3. od 20:00
Ples hořických chovatelů
Sál DK Koruna, Hořice
K poslechu a tanci kraje skupina 
Servis Vokap. Bohatá chovatelská 
tombola zajištěna.

16. 3. od 8:45 
O cenu Rumcajse, Manky 
a Cipíska
Masarykovo divadlo, Jičín
Tradiční soutěž ve standardních 
a latinskoamerických tancích, jed-
na z nejstarších v České republice.

16. a 30. 3. vždy od 10:00
Interaktivní prohlídka 
Skriptoria
Benediktinský klášter Broumov
Mimořádné interaktivní prohlíd-
ky středověké klášterní písárny 
pro veřejnost. Přeneste se s námi 
do středověku a vyzkoušejte si 
třeba psaní husím brkem. 

16. 3. od 11:00 
Loučení se zimou na Černé Vodě
Ski areál Černá Voda, Orlické Záhoří
Akce pro rodiče s dětmi - karneval 
na sněhu, zábava, hry, soutěže. 

21. 3. od 18:00
Přednáška Demagogie 
a demokracie
Hradec Králové, Pivovarské náměstí
Patricia Roberts-Miller se pouští 
do naléhavého tématu, ke kterému 
lze sehnat hodně zdrojů snadno 
přístupných. Začíná již samotným 
pojmenováním problému, a to 
slovem demagogie, zatímco běžně 
užívané slovo populismus téměř 
nepoužívá.  

23. − 24. 3.
FIS Masters Cup
SkiResort Pec pod Sněžkou
Světový pohár ve sjezdovém lyžo-
vání. Dvě stě závodníků. Slalom 
a obří slalom na Javoru. Sobotní 
slavnostní vyhlášení výsledků 
a párty v hotelu Horizont.

28. 3. od 18:00
Přednáška Pravda vítězí. 
Platí to i v době informačních 
technologií?

Hradec Králové, Pivovarské náměstí
Přednáší senátor Pavel Fischer, 
který během prezidentství Václava 
Havla působil v Kanceláři prezi-
denta ČR, poté například v diplo-
macii jako velvyslanec ve Francii 
a Monaku, v roce 2018 kandidoval 
na funkci prezidenta ČR.

30. 3. − 22. 4
Velikonoční výzdoba 
opočenského zámku 
Státní zámek Opočno
Prohlídky expozic nazdobených 
v duchu a se symboly velikonoč-
ních svátků.

31. 3.  
Koletova Rtyně 2019 
Rtyně v Podkrkonoší
V hlavním programu 55. roční-
ku festivalu vystoupí v Orlovně: 
Akordeonový orchestr Musica 
Harmonica, Městská dechová 
hudba Červený Kostelec, Koletova 
hornická hudba a Dechová hudba 
Křídlovanka. Program doplní 
výstava obrazů vnučky hudebníka 
Karla Kolety v Malém kulturním 
sále a hudební workshop „Svět or-
chestru“ v kině Na Rychtě. Podrob-
ný program na www.koletovka.cz. 

www.hkregion.cz

PozvánkY na kUltUrní akce

Stipendia pro budoucí sestry
V  minulém 

týdnu jsem spo-
lečně s  ředitel-
kou náchodské 
nemocnice, paní 
Ivanou Urešovou, 
navštívil Střední 
odbornou školu sociální a  zdra-
votnickou - Evangelickou akade-
mii. Tématem setkání s pedagogy 
a studenty byla podpora žáků při 
studiu a stipendijní programy, je-
jichž cílem je motivace studentů, 
aby po  ukončení zdravotnického 
studia nastoupili právě do  ne-
mocnice v Náchodě.

Nadační fond pro podporu ná-
chodské nemocnice jsme založili 
již v  roce 2017 a  jeho hlavním cí-

lem je řešit dlouhodobý problém 
s  nedostatkem personálu, který 
stejně tak jako mnohá jiná zdra-
votnická zařízení, nemocnice řeší. 
Pro letošní rok bylo na  stipendij-
ní programy, které jsou určeny 
pro studenty posledních ročníků, 
z  rozpočtu Královéhradeckého 
kraje vyčleněno 1,7 mil. Kč. 

Finanční stipendium by však 
nemělo být jedinou motivací, 
prostřednictvím které chceme bu-
doucí sestry a  další zdravotnický 
personál přesvědčit, aby zůstali 
pracovat v Náchodě. Chceme také 
vytvořit důstojné zázemí, napří-
klad formou dostupného bydlení. 
Jako starosta samozřejmě chci, 
aby se v Náchodě dobře a příjem-

Finanční výbor šetří peníze kraje
Finanční vý-

bor je poradní 
orgán zastupi-
telstva kraje. 
Jeho úkolem 
je prověřovat 
správnost hos-
podaření kraje, jeho podniků, 
příspěvkových organizací a škol. 
Poslání výboru chápu také jako 
nástroj kraje nalézt co nejvýhod-

nější ekonomická řešení a  pou-
kázat na  případné nehospodár-
nosti a tím kraji ušetřit finanční 
prostředky. S návrhy, kde by kraj 
mohl ušetřit peníze, se na  mě 
můžete obrátit na  adresu: mso-
mmer@kr-kralovehradecky.cz.

Milan Sommer, předseda Výboru finanční-
ho Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
(TOP 09)

názorY zaStUPitelů

ně žilo, proto připravujeme vý-
stavbu nových bytů. 

Věřím, že situace s nedostatkem 
personálů se díky programům 
a dalším aktivitám, například me-
morandu o úzké spolupráci města 
Náchoda a  Oblastní nemocnice 

Náchod, bude postupně zlepšovat 
a  současní studenti střední zdra-
votnické školy již brzy rozšíří řady 
zaměstnanců naší nemocnice.

Jan Birke (ČSSD)
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názorY zaStUPitelů

články na této stránce vyjadřují názory zastupitelů, případné reakce 
adresujte přímo autorům.

Významná centra v našich obcích
Těší mne, že 

má Česká repub-
lika nejhustší 
síť knihoven 
v  Evropské unii. 
Navíc téměř 440 
z  nich působí 
v  Královéhradeckém kraji (cca 60 
% v  obcích do  500 obyvatel). Mo-
derní technologie nezpůsobily 
pokles jejich návštěvnosti. Cením 
si toho, že je knihovníci dobře vy-
užili – provozy zmodernizovali 
a služby rozšířili a zkvalitnili. 

Knihovny jsou dnes i  přes fi-
nanční náročnost významným 
a v některých obcích jediným spo-
lečenským a vzdělávacím centrem. 
Důležitým nástrojem jejich udrži-
telnosti je kromě nadšení knihov-
nic a knihovníků, podpora krajské-
ho systému knihoven skrze výkon 
regionálních funkcí. Ty poskytuje 
Studijní  a  vědecká knihovna, pří-

spěvková organizace kraje, a  šest 
pověřených knihoven v  oblastech 
Hradec Králové, Jičín, Náchod, Kos-
telec n/O., Rychnov n/Kn. a Trutnov. 

V  rámci  těchto služeb probíhá 
např. tvorba a  cirkulace výměn-
ných knihovních fondů, odborné 
poradenství, vzdělávání knihovní-
ků, servis automatizovaného systé-
mu, hodnocení činnosti a další ne-
zbytné aktivity, které vedou k jejich 
rozvoji. Královéhradecký kraj po-
skytl z rozpočtu kraje pro rok 2019 
na tyto účely celkem 8,466 milionu 
korun. Hledejme však další zdroje 
a usilujme o to, aby knihovny, a to 
i  díky příspěvkům obcí, byly i  na-
dále oblíbenými a hojně navštěvo-
vanými centry vzdělávání, kultur-
ních a společenských setkání. A to 
nejen v březnu, měsíci čtenářů.

Anna Maclová
(Koalice pro Královéhradecký kraj)

Změna kurzu
Pro nynější 

volební období 
krajského za-
stupitelstva jsou 
priority investic 
již dány: 1. vý-
stavba nových 
pavilonů v  nemocnicích, 2. re-
konstrukce a  opravy silnic a  3. 
projekty s  podporou Evropské 
unie.  

Příprava jednotlivých projek-
tů v  těchto oblastech započala 
již v  předchozím volebním ob-
dobí, tedy v  letech 2012–2016. 
Zastupitelstvo zvolené v  kraj-
ských volbách v roce 2016 před-
chozí záměry poněkud korigo-
valo, nicméně základní úkoly 
převzalo a  použilo to, co před-
chozí rada v rámci projektování 
připravila. 

Již nyní se rozhodují investi-
ce pro příští volební období. Mi-
nimálně v první polovině voleb-
ního období bude muset nová 
rada vycházet z projektů připra-
vených ve  volebním období ny-
nějším. Výběr projektanta, pro-

jektování, pořízení stavebních 
povolení a  soutěž o  zhotovitele 
obvykle trvá 2 až 3 roky.

Zastupitelstvo kraje z  inicia-
tivy náměstka hejtmana Vladi-
míra Dernera přijalo 28. 1. 2019 
usnesení o  zahájení příprav 
investic – celkem 27 projektů 
v  celkové předpokládané částce 
2,2 miliardy korun. S tím, že jed-
notlivé akce, domovy pro seniory 
a  jiné ústavy sociální péče, jsou 
rozfázovány až do roku 2023. 

Vzniká tak nová dlouhodobá 
priorita pro krajský rozpočet. 
Jelikož vše nemůže být, zejména 
ne v rozpočtu, prioritou – vlast-
ní příjmy jsou cca 4,5 miliardy 
korun a investice z vlastních pe-
něz jsou jen něco přes miliardu, 
znamená to upozadění jiných 
investičních aktivit kraje. Kraj 
bude muset brzo přehodno-
tit, co je priorita vedle sociální 
péče, která se posunuje v pořadí 
důležitosti.

Rudolf Cogan, radní pro finance 
(STAN+VČ)

K r á l o v é -
hradecký kraj 
p ř i p r a v u j e 
do dalších let in-
vestice do  kraj-
ského majetku 
v  řádech stovek 
milionů korun. Projekty připra-
vujeme napříč celým regionem. 
Proto je zásadní dobře nastavit 
vzájemnou spolupráci mezi kra-
jem a  dotčenými městy a  obce-
mi. S  potěšením konstatuji, že 
v  drtivé většině případů se tato 
spolupráce daří nastavit, i  když 
samozřejmě je vždy co zlepšovat. 
Důkazem je město Hradec Králo-
vé, kde se podařilo zrekonstru-

ovat areál SPŠ a  SOU Vocelova 
nebo SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Krá-
lové či zdejší zdravotnické školy. 
V  současnosti připravujeme in-
vestice i do dalších oblastí.

Rekonstrukce se dočkají na-
příklad Gayerova a  Vrbenského 
kasárna a  s  představiteli města 
řešíme modernizaci a  dostavbu 
Domova U  Biřičky. Pevně věřím, 
že nejen s vedením města Hrad-
ce Králové, ale i  dalšími městy 
v regionu, bude vzájemná spolu-
práce ještě úspěšnější.

Václav Řehoř, radní pro investice 
a majetek (ODS)

V investicích musíme táhnout za jeden 
provaz

Nebezpečná byrokracie, společnost 
s rozdílnými názory je zdravá

Evropská ko-
mise je exekutiv-
ní orgán EU a vy-
tváří stále větší 
a  neprostupnější 
síť byrokracie. 
Komisaře však 
nikdo ve  volbách nevolil, jme-
nují je národní vlády. Řada z  nás 
hlasovala v  roce 2004 pro vstup 
do EU, ale stává se nyní euroskep-
tiky. Řekli jsme ano programu EU 
– tedy spolupráci suverénních 
národních států v  obchodu, vol-
ném pohybu lidí a kapitálu. Mezi-
tím vznikl moloch se semeništěm 
zhoubné ideje liberální demo-
kracie, který nás již požírá a  kde 
menšiny, „gender“ a  byrokraté 
vládnou! 

Integrace v  rozmanitosti – to 
je původní heslo vzniku EU!  Dnes 
je tu snaha o  uniformitu! Tato 
atmosféra plíživého vlivu byro-
kratů „Bruselu“ na úkor volených 
zástupců je znát i u nás na minis-
terstvech a krajích. Ale my máme 
parlamentní demokracii, kde 

vládne většina, nikoli menšina. 
Máme prvek přímé demokracie 
(volba prezidenta). 

Je třeba zastavit zhoubně pro-
růstající myšlenku vlády byrokra-
cie. Vládnou zvolení zástupci lidu, 
ti jediní mají mandát lidí z voleb. 
Byrokracie žádný mandát z voleb 
nemá. Ta vytváří „lejstro pro lej-
stro“, nařízení pro nařízení, složi-
tost pro složitost, aby odůvodnila 
své opodstatnění a  práci. Jejím 
programem je nepřehlednost a ví-
ceznačnost.

Už i  u  nás na  kraji jsou někte-
rá usnesení psána nejednoznač-
ně, že nikdo bez otevření desítek 
příloh neví, co je jejich smyslem. 
To odmítněme! Važme si politiků 
i s odlišným programovým názo-
rem. Bojujme za  vládu politiků, 
ne úředníků. Važme si těch, kteří 
bojují proti vládě byrokracie, stá-
vající umí řídit a  nechtějí ji pře-
bujelou.

Miroslav Matějka (PSD + SPO)
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SoUtĚŽní kříŽovka

Obědy do škol pokračují, kraj se opět hlásí o miliony pro děti ze sociálně slabších rodin
Již potřetí se Královéhradec-

ký kraj zapojí do  projektu Obědy 
do  škol. Díky němu získají děti ze 
sociálně slabých rodin bezplatné 
stravování ve školních jídelnách.

Ministerstvo práce a  sociálních 
věcí má pro příští školní rok vyčle-
něných 70 milionů korun, které 
zajistí dětem ve  věku 3–15 let ze 
sociálně slabých rodin pravidelnou 
a  kvalitní stravu ve  školních jídel-
nách. Školáci získají oběd, předško-
láci celodenních stravování.

„Opakovaně říkám, že tohle má 
smysl. Byla to jedna z  prvních věcí, 
kterou jsem ve  své funkci podpořil. 
Zlepšuje se školní docházka a  in-
tegrace dříve vyčleňovaných dětí 

do kolektivu. Děti, kterým nemohou 
rodiče platit stravování, odcházejí 
hned po vyučování domů a neúčast-
ní se odpoledních zájmových aktivit 
a často proto trpí sociálním vylouče-
ním,“ říká hejtman Jiří Štěpán.

Jednotlivé školy nejsou žadateli 
o dotaci, ale jsou partnery kraje, kte-

rý zajišťuje veškerou administrati-
vu. Škola pouze sleduje docházku 
zapojených dětí a  počet jimi ode-
braných obědů. 

V případě zájmu ze strany školy 
je nutné se do  25. března přihlásit 
na  e-mail lfeuchter@kr-kralovehra-
decky.cz. Následně je potřeba od-
hadnout počet dětí, které by na obě-
dy zdarma mohly mít nárok. Pokud 
se škola do projektu zapojí, seznam 
dětí, které nárok skutečně mají, jí 
zašle Úřad práce ČR.

„Důležité je, že školy nejsou 
zatěžovány žádnou další admini-
strativou. Proto apeluji na  jejich 
vedení, aby se k  projektu připojily 
a  pomohly nejen znevýhodněným 

dětem a  jejich rodinám, ale i  lep-
šímu fungování sociálních vazeb 
ve svém okolí. Mrzí mne, že některé 
školy k  projektu přistupují laxně,“ 
dodává hejtman Štěpán.

V aktuálním školním roce čerpá 
v  kraji tuto pomoc 430 dětí ze 73 
školních zařízení. V kraji je zhruba 
230 základních škol. Projekt kryje 
náklady na stravné v plné výši.

Obědy jsou fi nancovány z  Fon-
du evropské pomoci nejchudším 
osobám (FAED) prostřednictvím 
Operačního programu potravinové 
a  materiální pomoci. V  programo-
vém období 2014–2020 může Česko 
pro tento účel vyčerpat až 400 mili-
onů korun. |


