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Fantazie! Mladí olympionici vybojovali stříbro 

Vážení občané
Královéhradeckého kraje,
v  polovině února jsem přijel 
podpořit soutěžící na  8. roč-
ník sportovních her seniorů 
do  Nové Paky. Letos měly re-
kordní počet 233 přihláše-
ných! Velice mě potěšilo i pře-
kvapilo množství sportovců, 
kteří neváhali urazit mnohdy 
i  pořádnou dálku, aby si užili 
den naplněný sportem v  pří-
jemném prostředí. Králové-
hradecký kraj tyto a  podobné 
aktivity pro seniory finančně 
podporuje a  stojím si za  tím, 
že to jsou dobře investované 
peníze. V  této fungující a  pro-
spěšné spolupráci budeme 
i nadále pokračovat.
Nejen pořadatelům sportov-
ních her seniorů touto cestou 
děkuji za jejich práci a činnost, 
kterou každý den zkvalitňují 
život všem aktivním senio-
rů v  našem kraji. Když sleduji 
výčet kulturních, sportovních 
i  vzdělávacích aktivit, které 
jednotlivé seniorské organiza-
ce na  našem území pořádají 
a kolik zájemců se jich účastní, 
jsem nadšený. Těší mě jejich 
chuť a  obětavost dělat něco 
pro ostatní a bohatá účast na-
povídá tomu, že to dělají dob-
ře. Prosím, pokračujte v tom.

Jiří Štěpán
hejtman Královéhradeckého kraje

Za  více jak 40 milionů ko-
run vznikne v  Temném Dole 
nové výjezdové stanoviště 
a  školicí centrum pro Zdra-
votnickou záchrannou služ-
bu Královéhradeckého kraje. 
Stavební práce začnou nej-
později v  dubnu letošního 
roku. 

Dvoupatrová výjezdová zá-
kladna včetně přístavby gará-
že počítá i  s  prostory určenými 
ostatním složkám integrované-
ho záchranného systému, a to pro 
případ mimořádných událostí. 
Pro potřeby krizové připravenosti 
je v rámci výjezdové základny na-
vrženo zázemí až pro 16 osob.

Záchranáři dostanou novou výjezdovou základnu 
a školicí centrum v Temném Dole

Výprava krajských sportovců přivezla z Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže dvanáct zlatých, 
deset stříbrných a  devět bronzových medailí. Mladí sportovní talenti úspěšně bojovali o  cenné 
kovy ve dvanácti sportech a v celkovém pořadí krajů se výprava Královéhradeckého kraje umístila 
na skvělém druhém místě. Olympiáda dětí a mládeže se konala od 19. do 23. ledna na sportovištích 
v Karlovarském kraji a účastnilo se jí všech 14 krajů.

Mezi nejúspěšnější disciplíny krajské výpravy patřil biatlon, kde naši sportovci získali osm me-
dailí. Velkým překvapením byl úspěch krajských karatistů, kteří vybojovali zlato. Nečekaný byl 
také postup mladých hokejistů do finále, z nějž si po urputném boji odvezli zasloužené stříbro. | 

Slovo hejtmana NAJDETE UVNITŘ:

U nás v kraji
www.kr-kralovehradecky.cz březen 2020

„Nejpozději začátkem dubna 
zahájíme stavební práce, které 
potrvají přibližně 13 měsíců. To 
platí pro nové výjezdové stano-
viště i pro výcvikovou a školicí 
základnu,“ řekl radní Václav 
Řehoř odpovědný za  oblast in-
vestic. |

                         Pokračování na straně 2
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Královédvorsko se může 
rozvíjet 

Místní akční skupina (MAS) 
Královédvorsko od  roku 2013 
aktivně ovlivňuje rozvoj regi-
onu, a  to nejen díky možnosti 
přerozdělování finančních pro-
středků z  dotačních programů 
EU. V  území sehrává důležitou 
roli významného poskytovatele 
informací, koordinátora a  sub-
jektu podporujícího spolupráci 
místních aktérů a  rozvíjení ak-
tivity ve venkovských oblastech. 

MAS Královédvorsko vyhlá-
sila doposud celkem 25  výzev 
k  předkládání žádostí o  dotaci.  
Podpořeno tak bylo již 68 projek-
tů na  Královédvorsku s  celkový-
mi způsobilými výdaji blížícími 
se k  70 miliónům Kč. Dotace cí-
lily na  různé oblasti a  podpoři-
ly vznik více jak 10 pracovních 
míst.

Pro letošní rok stojí za  zmín-
ku dvě akce, které MAS organi-
zuje. Na konci dubna se uskuteč-
ní komunitní výsadba stromů 
v  lese s  doprovodným progra-
mem zaměřeným na  lesnictví 
a  21. září proběhne pilotní roč-
ník Veletrhu zaměstnavatelů 
na  Královédvorsku. Cílem vele-
trhu je přiblížit žákům a  stu-
dentům škol potenciální místní 
zaměstnavatele a  požadované 
profese. 

Region se tak daří rozvíjet ne-
jen díky poskytovaným dotacím, 
ale i spolupráci, kterou mezi jed-
notlivými subjekty pomáhá MAS 
svými aktivitami nastartovat.

Nepřišlo vám některé číslo 
U nás v kraji?   

Magazín U nás v kraji vychází 
každý měsíc v  roce kromě srpna 
a  je distribuován do  každé do-
mácnosti v  Královéhradeckém 
kraji. Pokud jste aktuální číslo 
zpravodaje nedostali do  schrán-
ky, volejte na  telefonní číslo 
495  817  111, nebo nám napište 
na  email: unasvkraji@kr-kra-
lovehradecky.cz nebo poštou 
na  adresu: Tiskové oddělení KÚ 
Královéhradeckého kraje, Pivo-
varské náměstí 1245, 500 03 Hra-
dec Králové s  heslem REKLAMA-
CE. Do zprávy uveďte vaši adresu 
a my zařídíme nápravu. Magazín 
si můžete přečíst také na  webo-
vých stránkách Královéhradec-
kého kraje.

Školicí centrum v Temném Dole bude mít 
k dispozici trenažéry za čtyři miliony

krátce z kraje zlePŠUjeme

„Královéhradecký kraj patří v rámci České 
republiky k nejbezpečnějším regionům. Je to 
především díky výborné práci všech složek 
integrovaného záchranného systému a jejich 
příkladné a dlouhodobě upevňované spolupráci. 
Jako kraj se snažíme našim partnerům vycházet 
vstříc a v rámci svých možností jim pomáhat 
s pořizováním moderního vybavení, které slouží 
k ochraně životů, zdraví a majetku všech našich občanů, a rovněž se 
zajištěním důstojného zázemí pro službu i výcvik příslušníků IZS.“  

Jiří Štěpán, hejtman Královéhradeckého kraje 

dokončení ze strany 1
V  rámci projektu na  výstavbu 

výjezdové základny záchranky se 
také zrekonstruuje stávající ob-
jekt Vzdělávacího a  výcvikového 
střediska v Temném Dole, kam kraj 
pořídí potřebné vybavení pro za-
jištění výcviku a školení personálu 
složek integrovaného záchranné-
ho systému.

„Do  tohoto školicího centra 
se chystáme pořídit přibližně 12 
simulátorů, na  kterých budou 
zaměstnanci trénovat postupy 
při náhlé zástavě oběhu či kritic-
kého stavu pacienta, dále jeden 
trenažér pro nácvik invazivních 
výkonů a k tomu samozřejmě po-
třebnou počítačovou techniku,“ 
doplnil náměstek Cabicar.

Celkově projekt přijde na  více 
jak 40 milionů korun včetně DPH. 

Vybavení za  dalších 3,9 milionu 
korun včetně DPH bude kraj po-
řizovat ke  konci letošního roku. 
Většinu částky pokryje evropská 
dotace, zbylých 10 % dofinancuje 
Královéhradecký kraj. Adminis-
traci projektu zajistilo Centrum 
investic, rozvoje a inovací. |

„Současný stav základny v Trutnově nevyhovuje 
zásahovým podmínkám, jelikož je pro záchranáře 
obtížné dodržovat zákonem stanovený čas dojezdu 
na místo zásahu, zejména při nepříznivých klima-
tických podmínkách. Základna se nachází také 
na místě, kde dochází k častým změnám počasí, 
a to především v zimě v podobě lavin, orkánů nebo 
masivních námraz. Proto zrekonstruujeme stávají-
cí budovu v Temném Dole. Ta umožní záchranářům snížení dojezdové doby 
do východní části Krkonoš.“  

Aleš Cabicar, náměstek odpovědný za oblast zdravotnictví

Kraj významně podporuje i profesionální 
hasiče 

Během čtyř let poskytl Králo-
véhradecký kraj Hasičskému zá-
chrannému sboru (HZS) Králové-
hradeckého kraje přes 11 milionů 
korun na  investiční akce. Profesi-
onální hasiči s krajskou podporou 
nakoupili novou techniku a  mo-
dernizovali některá svá pracoviš-
tě. Nejvíce peněz pomohlo něko-
likaleté rekonstrukci hasičského 
stadionu v Hradci Králové.

V  roce 2016 a  2017 uvolnil 
Královéhradecký kraj celkem tři 
miliony korun na  rekonstrukci 
stadionu pro výcvik a  požární 
sport v Hradci Králové.V roce 2018 
poskytl kraj hasičům 3,1 milionu 
korun na  pořízení rychlého zása-
hového automobilu.

V loňském roce přispěl kraj pro-
fesionálním hasičům na investice 
2,8 milionu korun. Peníze poslou-
žily na  nákup tří vyšetřovacích 
a  jednoho velitelského automobi-
lu, průmyslové pračky zásahových 

obleků, tří termokamer a  sušící 
skříně na masky. V roce 2019 se kraj 
podílel také na rekonstrukci krizo-
vého štábu ve Dvoře Králové, tento-
krát částkou 1,4 milionu korun.

„Vážíme si spolupráce s  Králo-
véhradeckým krajem, která fun-
guje již dlouhodobě. Příspěvky, 
které nám kraj poskytuje, napo-
máhají v  první řadě ke  zlepšení 
podmínek, zázemí i  vybavení pro 

školení a  výcvik hasičů,“ uvedl 
ředitel HZS Královéhradeckého 
kraje brigádní generál František 
Mencl.

Letos zatím profesionální hasi-
či požádali kraj o čtyřmilionovou 
dotaci na další etapu rekonstruk-
ce hradeckého stadionu pro vý-
cvik a požární sport, kterou zastu-
pitelstvo schválilo na  lednovém 
zasedání. |
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z DoPravY

„Jedná se o část dojednaných majetkových převodů 
mezi státem a naším krajem. Celkově dojde k převodu 
zhruba 150 kilometrů silnic I. třídy, a to v souvislosti 
s již realizovanou, probíhající i připravovanou výstav-
bou dálnic D11 a D35 na území Královéhradeckého 
kraje. Je to další důkaz toho, že kraj je pro stát důleži-
tým partnerem a pomáhá mu s přípravou strategických 
dopravních staveb. Na oplátku očekáváme, že nám stát 
vyjde vstříc a přednostně společně s krajem zahájí přípravu na výstavbu ob-
chvatu Choustníkova Hradiště a napojení silnice mezi Hradcem a Pardubice-
mi na mimoúrovňovou křižovatku, abychom z jižní části Hradce stáhli dopravu 
na silnici I/37.“                            Martin Červíček, první náměstek hejtmana 

odpovědný za oblast dopravy a silničního hospodářství

V Lubawce se jednalo o budoucnosti D11 a polské S3
V  polské Lubawce se uskutečnila 

informační schůzka, na  které zá-
stupci českých i  polských silničářů 
informovali zástupce veřejné správy 
i  novináře o  stavu budování dálnice 
D11 na  české straně a  rychlostní sil-
nice S3 v Polsku. 

Polští silničáři dobudují rychlost-
ní silnici S3 k  hranicím v  roce 2023. 
Na  české straně se má na  ni napojit 
dálnice D11. Ta aktuálně vede z  Pra-
hy do Hradce Králové, kde končí. ŘSD 
v  současné době buduje dva úseky 
mezi Hradcem Králové a  Jaroměří 
a jezdit by se po nich mělo už v roce 
2022. Od  Jaroměře na  státní hranici 
však zbývá dostavit 40,8 kilometru 
dálnice.

„Nejzazší termín zahájení výstavby 
zbylých dvou úseků D11 na státní hra-
nice je rok 2024, i když by se mohlo za-
čít o rok dříve. To nic nezmění na fak-
tu, že stát dálnici dostaví někdy v roce 

2028, ale Poláci to stihnout o  téměř 
pět let dříve. Naše naštvání na minis-
terstvo trvá a roste. Nejprve oznámí, že 
posunuje termín dokončení D11, pak 
se dozvídáme, v jakém časovém roze-
stupu budou komunikace dokončeny. 
Doprava z S3 bude svedená na státní 
sinici I/16 i na krajské a místní komu-

nikace, takže plně chápu velké obavy 
starostů obcí v regionu. Silnice v tom-
to regionu na  takovou zátěž nejsou 
vhodné, natož připravené. Věřím, že si 
ministerstvo dopravy tento problém 
uvědomí a spolu s naším krajem bude 
tuto situaci řešit. Chceme, aby se stát 
zavázal k  rekonstrukci silnice I/16 

podle bezpečnostní prověrky, před do-
stavbou D11,“ uvedl první náměstek 
Martin Červíček odpovědný za oblast 
dopravy. 

Ředitelství silnici a  dálnic v  sou-
časné době získalo územní rozhod-
nutí na stavbu dálnice D11 z Trutnova 
na státní hranici s Polskem. Na tento 
21,5 km dlouhý úsek dálnice D11 se 
již nyní zpracovává dokumentace pro 
stavební povolení. 

„S  ministerstvem dopravy a  ŘSD 
budeme jednat a  budeme je tlačit 
k  tomu, aby problémy způsobené 
prodlevou v dostavbě dálnice D11 vy-
řešilo a škody takto vzniklé sanovalo. 
Nabízí se například zavedení mýta či 
dopravních omezení, aby přes malé 
obce nad Trutnovem nejezdilo tolik 
těžkých nákladních vozidel, které bu-
dou mít velký vliv na životnost míst-
ní dopravní infrastruktury,“ dodal 
Martin Červíček. |

Nové smlouvy s dopravci začnou platit příští rok na jaře 
Královéhradecký kraj uzavřel 

smlouvy s  autobusovými dopravci, 
kteří budou v  letech 2021 až 2031 
zajišťovat linkovou dopravu v osmi 
oblastech regionu. Radní schválili 
dokumenty pro dokončení veřejné 
soutěže v  celkové hodnotě 7,7 mili-
ardy korun. 

„Po třinácti měsících jsme dokon-
čili zásadní soutěž pro celý Králové-
hradecký kraj a  jeho obyvatele. Dě-

kuji všem zainteresovaným, zejména 
pracovníkům krajského odboru do-
pravy, kteří mají na  tomto úspěchu 
obrovský podíl a  odvedli skvělou 
práci. Jsem rád, že mohu všem ces-
tujícím oznámit, že nové smlouvy 
s dopravci jsou podepsány a začnou 
platit od března 2021, “ shrnul první 
náměstek hejtmana Martin Červíček 
odpovědný za  oblast dopravy a  sil-
ničního hospodářství.

ŘSD v současné chvíli staví D11 u Hradce Králové směrem na Jaroměř. 

Dopravci museli ještě před uza-
vřením smluv předložit záruční 
listinu k  bankovním zárukám 
za  řádné plnění a  také podepsat 
smlouvu s  provozovatelem do-
pravního systému IDS IREDO. 
Všichni zúčastnění dopravci tyto 
podmínky splnili.

„V  rámci nových smluv oče-
káváme i  zvýšení komfortu pro 
cestující. Počítáme s  navýšením 

počtu bezbariérových vozidel vy-
bavených klimatizací, wifi připo-
jením a  informačními prvky pro 
usnadnění orientace během jízdy. 
Dopravu v kraji zajistí 248 autobu-
sů starých nejvýše šest let. Nový-
mi smlouvami posílíme veřejnou 
dopravu v  kraji a  chceme takto 
obsloužit celý region co nejefektiv-
nějším způsobem,“ doplnil náměs-
tek Červíček. |

Kraj hodlá od státu převzít 42 kilometrů silnic první třídy 
Krajská silniční síť tvořená ko-

munikacemi II. a  III. třídy se rozší-
ří o  části silnic I/11, I/35 a  I/36 a  to 
v souvislosti s výstavbou a zprovoz-
něním dálnic D11 a  D35. Krajští za-
stupitelé schválili uzavření smluv 
o smlouvách budoucích darovacích. 

Ředitelství silnic a  dálnic (ŘSD) 
daruje Královéhradeckému kraji 
část silnice I/11 v délce 30 kilome-
trů, konkrétně část mezi Lovčicemi 
a  mimoúrovňovou křižovatkou 
Kukleny v  Hradci Králové. Daro-
vaný majetek má účetní hodnotu 
přibližně 100 milionů korun.

Královéhradecký kraj dále pře-
vezme necelé tři kilometry silnice 
I/36 mezi křižovatkou se silnicí 
I/11 a  hranicí s  Pardubickým kra-
jem v hodnotě necelých devět mi-
lionů korun.

Do  majetku kraje přejde i  ne-
celých šest kilometrů silnice I/35 
od hranice s Pardubickým krajem 
do  Hradce Králové a  navazující 
čtyřproudý úsek této silnice od No-
vého Hradce Králové po  okružní 
křižovatku Na Kotli (2x 1,5 kilome-
tru). Hodnota tohoto majetku je 
přes 45 milionů korun. |
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Kraj připravuje transformaci dětských domovů
Královéhradecký kraj je zřizo-

vatelem sedmi dětských domovů 
– v  Nechanicích, Sedloňově, Vrch-
labí, Broumově, Potštejně, Dolním 
Lánově a  Jaroměři – na  jejichž 
provoz ročně vynaloží zhruba 20 
milionů korun. 

Aktuálně Královéhradecký 
kraj připravuje Strategii trans-
formace dětských domovů, kte-
rá výrazně zlepší podmínky pro 
děti pobývající v  dětských do-
movech. Připravovaná strategie 
bude důležitým dokumentem 
pro budoucí čerpání finančních 
prostředků v  rámci programo-
vacího období 2021–2027. Na-
příklad z  Integrovaného regio-
nálního operačního programu, 
ve kterém je péče o ohrožené děti 
jednou z priorit. 

Komentář náměstkyně 
Martiny Berdychové:

Systém péče 
o  sociálně ohro-
žené děti se ne-
ustále potýká 
s rezortní roztříš-
těností a  nejed-
notnými postupy 
při řešení životních situací těchto 
dětí. I z tohoto důvodu je potřeba 
řešení této problematiky jít na-
proti a zapojit kraj. Rozhodli jsme 
se připravit novou strategii pro 
transformaci dětských domovů, 
která jednak zlepší podmínky pro 
pobyt dětí v  dětských domovech, 
ale vedle toho jim i  umožní for-
mou cvičných a startovacích bytů 
jednodušší přechod do  běžného 
života.

PoDPorUjeme

Naší prioritou je ve spolupráci od-
borů školství a sociálních věcí vytvo-
řit v  Královéhradeckém kraji dobře 
fungující systém, který bude oporou 
pro práci dětských domovů, odborů 
sociálně právní ochrany dětí a soudů. 
Jednou z novinek je tak například za-
řazení nové pozice psychologa nebo 
speciálního pedagoga do odborného 
týmu každého dětského domova.

Tito pracovníci budou pravidel-
ně proškolovat ostatní zaměstnance 
dětských domovů a  budou poskyto-
vat odbornou oporu dalším peda-
gogickým pracovníkům a  podílet se 
na  vytváření individuálních progra-
mů pro rozvoj osobnosti dítěte. Vedle 
toho budou psychologové působit 
v  rámci krizových stavů u  dětí, jako 
jsou například pocity paniky nebo 
záchvaty zuřivosti. Práce psychologa 

Tisíc kilometrů turistických tras se letos dočká nového značení 
Královéhradecký kraj i  letos 

poskytne Klubu českých turistů 
půl milionu korun na  obnovu 
značení turistických tras. Čle-
nové klubu letos obnoví značení 
na  téměř 1100 kilometrech pě-
ších tras, 280 kilometrech cyk-
lotras a  82 informačních sloup-
cích.

„Popularita pěší turistiky či roz-
sáhlá síť cyklotras a  cyklostezek 
je nedílnou součástí cestovního 

ruchu, díky které je Královéhradec-
ký kraj čtvrtým nejnavštěvovaněj-
ším regionem v  České republice. 

Významná úloha v  této oblasti 
patří právě Klubu českých turistů 
a  z  tohoto důvodu jej každoročně 
podporujeme,“ doplnil radní pro 
oblast regionálního rozvoje, ces-
tovního ruchu, grantů a dotací Pa-
vel Hečko.

V  Královéhradeckém kraji 
mohou turisté využít okolo 3300 
kilometrů pěších tras a  více jak 
2000 kilometrů cyklotras. Mezi 
oblíbené pěší turistické trasy pa-

Oblastní nemocnice Náchod spustila provoz magnetické rezonance 
Královéhradecký kraj poskytl 

na  nový přístroj včetně potřeb-
ných stavebních prací 46 milionů 
korun. Dotace je určena zároveň 
na  sedmiletý pozáruční servis 
ve  výši téměř osmi a  půl milio-
nu korun. Za  přístroj a  stavební 
úpravy zaplatí nemocnice do-
davateli Siemens Healthineers  
31,4 milionu korun. Nevyčerpané 
finanční prostředky nemocnice 
vrátí Královéhradeckému kraji. 

„Pacienti z Náchodska a okolí už 
za  vyšetřením magnetickou rezo-
nancí nemusí cestovat. V  náchod-
ské nemocnici mohou využít jeden 

z  nejmodernějších přístrojů tohoto 
typu. Jeho získání bylo opravdu slo-

žité – od  přesvědčení zastupitelů, 
aby uvolnili finanční prostředky 

v  řádech desítek milionů, přes jed-
nání s  Přístrojovou komisí Minis-
terstva zdravotnictví, komplikované 
výběrové řízení, až po  jednání se 
zdravotními pojišťovnami. Jsem rád, 
že se vše podařilo a magnetická rezo-
nance může v Náchodě začít sloužit 
lidem,“ popsal téměř tříletý proces 
Aleš Cabicar, náměstek hejtmana 
pro zdravotnictví.

Zdravotnický holding Králové-
hradeckého kraje nabízí vyšetření 
magnetickou rezonancí také v  Ob-
lastní nemocnici Trutnov. Tam byl 
nový přístroj zakoupen na  jaře mi-
nulého roku. |

tří například česko-polská Hře-
benovka.

Poslední novinkou na  této 
trase je otevření nové rozhledny 
na  Velké Deštné či vybudování 
nového mostku v  Neratově, kte-
rým došlo k  propojení turistic-
kých tras na  české a  polské stra-
ně hranice. Cyklisté pak hojně 
využívají třeba loni otevřenou 
cyklostezku z  Hradce Králové 
do Vysoké nad Labem. |

se už osvědčila například v dětském 
domově v Nechanicích.

Cílem kraje není rozšiřovat dětské 
domovy, osobně bych byla nejraději, 
kdybychom je nepotřebovali. Velká 
skupina dětí, pro které se nedaří na-
jít náhradní rodičovskou péči, tato 
zařízení potřebuje. V  dětských do-
movech nám tak zůstávají děti, které 
prošly velkým životním zklamáním 
a  potřebují dost často specializova-
nou podporu a péči. Dětské domovy 
se snaží nahradit rodinné prostředí 
a  situace v  nich není jednoduchá. 
V  Královéhradeckém kraji je aktuál-
ně 270 dětí bez rodiny. Bohužel při-
bývá dětí se zdravotními problémy 
a těch, které potřebují speciální péči. 
Cílem transformace dětských domo-
vů je dětem pomoci lépe zvládat slo-
žitý start do samostatného života. |
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Novou ordinaci praktické lékařky slavnostně otevřeli ve Vítězné na Trutnovsku. Na její 
zřízení v Domu služeb přispěl Královéhradecký kraj částkou půl milionu korun. Otevření 
se zúčastnil náměstek hejtmana pro zdravotnictví Aleš Cabicar.

Letos uplynulo 200 let od narození Boženy Němcové. Její život i dílo se neodmyslitelně 
pojí s naším krajem a konkrétně pak s Českou Skalicí, která si na začátku února její výročí 
připomněla. Památku spisovatelky přijel uctít i první náměstek hejtmana Martin Červíček. 
Na fotografii je se starostkou Zuzanou Jungwirthovou. 

Hejtman Jiří Štěpán a krajští ředitelé policistů a hasičů Petr Petřík a František Mencl 
pokřtili novou knihu Miroslava Vaňury Legendy kriminalistiky 21. století, která popisuje 
zákulisí vyšetřování nejznámějších zločinů přelomu tisíciletí.

Královéhradecký kraj je na turistických veletrzích vidět. Hradozámecký stánek, který 
doprovází i radní Pavel Hečko (na snímku vpravo), už navštívil veletrhy v Brně, Praze 
i Bratislavě a nyní se připravuje na veletrh Infotour a cykloturistika, který se uskuteč-
ní od 13. března v hradeckém Aldisu.

FOTOgrAFICKy

Královéhradecký kraj každoročně přispívá na opravu pomníků z prusko-rakouské války. 
Jako poděkování za to obdržel ocenění od spolku Komitét pro udržování památek 
z války roku 1866, které převzala náměstkyně Martina Berdychová. Jen loni se náš kraj 
podílel na revitalizacích válečných památek za více jak půl milionu korun. 
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INFOrMuJeMe

Přes 24 milionů na kulturu. 
Kraj podpoří obnovu bastionu v Josefově 
i Muzeum Boženy Němcové  

Královéhradecký kraj vyplatí 
24,4 milionu korun na  podporu 
kulturních aktivit, muzeí a  ga-
lerií či na opravy varhan v kraji. 
Radní schválili výsledky sedmi 
krajských dotačních programů 
v  oblasti kultury a  památko-
vé péče pro rok 2020. Přiděle-
ní financí potvrdí zastupitelé 
na březnovém zasedání.

Radní Královéhradeckého 
kraje podpořili například ob-
novu části vnějšího pláště Bas-
tionu IX v  pevnosti Josefov, či 
pátou etapu obnovy kulturní 
památky Koupaliště a  slunných 
lázně v Dachovech u Hořic. Dota-
ci získalo také Muzeum Boženy 
Němcové v  České Skalici na  mo-

„Na rok 2020 se nám oproti loňsku 
podařilo významně navýšit podporu 
oblasti kultury a památkové péče. 
Těší mě, že se také nově vyčlenil 
samostatný dotační program 
na obnovu varhan. Obce a farnosti se 
je snaží opravit, ale jen těžko shánějí 
finance. Kraj nově podpoří pobyt 
umělců, odborných pracovníků nebo 
uměleckých souborů v kraji 
a  výjezdy našich umělců a kulturních 
pracovníků do zahraničí,“ uvedla 
náměstkyně pro školství a kulturu 
Martina Berdychová

 „V celé republice je velký problém s udržitelností systé-
mu pohotovostních služeb. Děje se tak zejména z důvodu 
neochoty lékařů podílet se na zajištění lékařské poho-
tovostní služby, a to i přesto, že se jedná o povinnost 
danou zákonem. Jsem proto rád, že v Královéhradeckém 
kraji se nám tyto služby daří zajišťovat na adekvátní 
úrovni ve všech částech regionu.“ 

Aleš Cabicar, náměstek hejtmana pro zdravotnictví

Provoz zubních pohotovostí v Královéhradeckém kraji 
zůstává zachován

Lidé v Královéhradeckém kraji 
budou moci i nadále využívat po-
hotovostní služby v oboru zubní-
ho lékařství ve  všech stávajících 
oblastech. Rada kraje totiž schvá-
lila nové smlouvy na  zajištění 
zubních pohotovostí v  regionu. 
Královéhradecký kraj za  to ročně 
zaplatí téměř tři miliony korun. 

Královéhradecký kraj uzavře 
s poskytovateli zdravotních služeb 
v  oboru zubního lékařství nové 
smlouvy, které schválila rada kraje. 
V roce 2020 za to zaplatí 2,9 milio-
nu korun.

V  loňském roce zubaři v  Krá-
lovéhradeckém kraji odsloužili 
přes 3,5 tisíce hodin v  rámci zub-
ní lékařské pohotovostní služby 

v  celkem devíti městech. Zubní 
pohotovost má Rychnov nad Kněž-
nou, Jičín, Dvůr Králové nad La-
bem, Trutnov, Jaroměř, Vrchlabí, 

Náchod, Broumov a  Nový Bydžov. 
V Hradci Králové zubní pohotovost 
zajišťuje Fakultní nemocnice Hra-
dec Králové v rámci závazku veřej-
né služby, kterou financuje Králo-
véhradecký kraj.

Zubní pohotovost většina na-
smlouvaných poskytovatelů pro-
vozuje ve  dnech pracovního klidu 
– tedy o víkendu a svátcích – v roz-
sahu čtyř hodin denně. Fakultní ne-
mocnice v Hradci Králové poskytuje 
služby zubní pohotovosti ve všední 
dny od 16.00 do 22.00, o víkendech 
a svátcích od 8.00 do 22.00. |

Podpora vlastníků lesů na likvidaci 
kůrovcové kalamity pokračuje

Vlastníci lesních pozemků 
na  území Královéhradeckého kraje 
se mohou na  krajský úřad obrátit 
o pomoc při likvidaci kůrovcové ka-
lamity i v letošním roce. Krajští radní 
schválili podmínky dotačního pro-
gramu na asanaci napadeného dříví. 
Mezi vlastníky lesů hodlá kraj rozdě-
lit 10 milionů korun.

„Kvůli rozsáhlým škodám způ-
sobených kůrovcovou kalamitou 
poskytujeme majitelům lesních po-
zemků dotaci na těžbu napadeného 
dřeva a  výstavbu oplocenek od  loň-
ského roku. V roce 2019 jsme žadate-
lům vyplatili přes 6 milionů korun. 
Předpokládáme, že vyplacená částka 
bude letos ještě vyšší. Letošní novin-
kou je, že souběžně s  programem 
na  asanaci kůrovcového dřeva pro 
majitele lesních pozemků zapojíme 
do dalšího dotačního programu jed-
notky sboru dobrovolných hasičů 
a jednotky požární ochrany jednotli-

vých obcí, které pomohou s likvidací 
napadeného dřeva a zároveň se zapo-
jí do výsadby nových stromků,“ řekl 
hejtman Královéhradeckého kraje 
Jiří Štěpán.

Program je určený pro vlastníky 
lesních pozemků s  výměrou do  50 
hektarů. Dotace jim pokryje část vý-
dajů vynaložených na těžbu a přiblí-
žení napadeného kůrovcového dřeva 
k  asanaci a  na  výstavbu oplocenek 
pro ochranu dřevin vysazených při 
obnově poničeného lesního porostu.

O  dotaci lze požádat prostřed-
nictvím dotačního portálu Králové-
hradeckého kraje do  30. října 2020. 
Do  6. listopadu pak žadatelé musí 
elektronické žádosti doručit písemně 
na  krajský úřad. Od  podání žádosti 
běží lhůta 90 dnů pro vyplacení fi-
nančních prostředků.

Kompletní informace o programu 
najdete na  dotačním portálu Králo-
véhradeckého kraje. |

Název projektu  Výše podpory

Podpora kulturních aktivit 4 530 000 Kč

Obnova historických varhan 899 000 Kč

Podpora zachování nemateriálního kulturního dědictví 853 900 Kč

Podpora činnosti muzeí a galerií 1 996 000 Kč

rezidence v oblasti kultury 400 000 Kč

Podpora mobility v kultuře 349 600 Kč

Obnova památkového fondu 15 340 000 Kč

dernizaci expozice nebo Galerie 
plastik v  Hořicích na  výstavní 
mobiliář pro stálou expozici. |
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„Stále se nám 
nedaří najít 
náhradní rodiče 
pro více jak 
200 dětí. Jedná 
se především 
o sourozence 
nebo děti starší 10 let. V rámci kam-
paně Staň se náhradním rodičem 
jsme se proto rozhodli spustit nový 
web, který pomůže při hledání no-
vých zájemců o pěstounskou péči.“ 

Vladimír Derner, 
náměstek pro sociální oblast

INFOrMuJeMe

Kraj pomůže dalšímu rozvoji lázeňství
Královéhradecký kraj dlouho-

době podporuje lázeňská města 
na  svém území. Na  další rozvoj 
tamní lázeňské tradice letos 
přispěje dvěma miliony korun. 
Tuto částku kraj rovným dílem 
rozdělí na  projekty Náchoda, 
Lázní Bělohradu, Janských Lázní 
a Velichovek. 

O  obnovu lázeňství v  Náchodě 
usiluje město již několik let. Kraj-
ská dotace mu letos pomůže se za-

jištěním projektové dokumentace 
na  parkovací stání a  rekonstrukci 
komunikace v  ulici U  Zbrojnice, 
nákupem softwaru pro úpravu mi-
nerální vody a organizací slavnost-
ního otevření lázeňské sezony.

Ve Velichovkách vznikne za půl 
milionu korun nový orientační 
systém, který pomůže návštěvní-
kům obce a  pacientům místních 
lázní. Dále vznikne naučná stezka 
po  významných místních památ-

kách a  návštěvu obce zatraktivní 
sluneční hodiny.

V  Janských Lázních se chtějí 
s krajskou podporou pustit do dru-
hé etapy modernizace hlediště 
v  multifunkčním sále městské-
ho kina, které místní v  roce 2014 
milionovou investicí digitalizo-
vali a  zachránili tak před záni-
kem. Modernizace hlediště počítá 
s kompletní výměnou zastaralých 

V kraji je 270 dětí bez rodiny. Nový web jim pomůže najít 
náhradní rodiče

Kampaň Královéhradeckého 
kraje, jejímž cílem je informovat 
veřejnost o  tématu náhradního 
rodičovství, pokračuje. Kraj spus-
til novou webovou stránku, která 
shrnuje všechny důležité infor-
mace pro potencionální zájemce 
o pěstounskou péči. Web nalezne-
te na  adrese www.stansenahrad-
nimrodicem.cz. 

Ačkoliv Královéhradecký 
kraj v  evidenci volné pěstouny 
má, nedaří se mu najít vhodné 
pro sourozenecké skupiny, děti 
s hendikepem nebo pro děti star-
ší osmi let. Paradoxně takových 
je v krajské evidenci nejvíce.

Nový web bude přinášet infor-
mace o aktuálním dění v regionu 
v  oblasti pěstounské péče. Lidé 
zde například najdou přehled 
nejrůznějších akcí pořádaných 
pěstouny či pro pěstouny. Jed-
nou z  takovýchto akcí je Týden 
pěstounství, který ve  spolupráci 
s  obcemi a  neziskovými organi-
zacemi kraj pořádá každý rok.

„Chceme veřejnost informo-
vat o  diskutovaných tématech. 
O  tom, jaké jsou děti v  náhrad-
ní rodinné péči, o  přímé adopci 
nebo o  povinnostech, které má 
pěstoun vůči biologické rodině 
dítěte. Budeme rádi i za zpětnou 
vazbu a  za  případné podněty 
a  doplnění, které nám lidé za-
šlou,“ doplňuje Václav Mackerle, 

vedoucí oddělení sociálně práv-
ní ochrany dětí Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje.

Královéhradecký kraj odstarto-
val kampaň Staň se náhradním ro-
dičem na jaře roku 2018 za účelem 
rozšíření povědomí o  náhradní 
rodinné péči. Na úřadě je aktuálně 

kinosedaček, jejichž oprava není 
vzhledem ke stáří možná.

Půl milionu korun podpoří také 
rozvoj kulturního života v  Lázních 
Bělohrad. Město chce udržet tradici 
promenádních koncertů v  lázeň-
ském parku Bažantnice, kde se podle 
dochovaných záznamů pořádají již 
od  roku 1904. Dotace přispěje také 
na zahájení lázeňské sezony a na ob-
novu vánoční výzdoby a osvětlení. |

nahlášeno 270 dětí, kterým by bylo 
možné zprostředkovat náhradní 
rodinu. V roce 2019 do evidence při-
bylo 134 nových  dětí, kdy 35 z nich 
se podařilo zprostředkovat pěs-
tounskou péči, případně osvojitele. 
Dětí bez rodin starších 10 let kraj 
eviduje 189. |

„Úsilí náchodské radnice o obnovu lázeňské tradice 
je významné pro celé město i široké okolí. Sousední 
partnerské město Kudowa-Zdrój využívá stejné přírodní 
zdroje a lázeňstvím doslova žije. Chceme proto městu 
pomoci s vybudováním důstojného zázemí pro budoucí 
lázeňské hosty i další návštěvníky.“ 

Pavel Hečko, 
radní pro regionální rozvoj, dotace a cestovní ruch
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vÍte o tom

Účet za škody způsobené vlky loni přesáhl 
2,2 milionu korun

Královéhradecký kraj od  roku 
2016 prostřednicím ministerstva 
financí vyplácí chovatelům náhra-
dy škody způsobené na vybraných 
hospodářských zvířatech vlkem. 
Konečná bilance za  rok 2019 je 
oproti předchozím rokům rekord-
ní. Královéhradecký kraj vyřídil 34 
žádostí na  náhradu škody za  více 
jak 2,2 milionu korun. 

V  roce 2017 Královéhradecký 
kraj vyplatil chovatelům 45 tisíc 
korun. O rok později částka stoupla 
na více než 520 tisíc korun a v loň-
ském roce se náhrady škod vyšplha-
ly na více jak 2,2 milionu korun.

„I  letos čekáme vysokou částku. 
Chovatelé jistě uplatní i  jednotlivé 
škody, které dosud brali jako dar 
přírodě. Zároveň stouply doporu-
čené ceny za náhradu jednotlivých 
druhů hospodářských zvířat. V sou-

časnosti je v řízení o náhradě škody 
osm žádostí za více jak 153 tisíc ko-
run. Nejvyšší odškodnění na jednu 
žádost činilo v loňském roce téměř 
884 tisíc korun, kdy majitelé stáda 
přišli po  útoku vlka o  41 jehňat,“ 
uvedl radní pro oblast vodního hos-
podářství, životního prostředí a ze-
mědělství Karel Klíma.

Podle doporučeného ceníku mi-
nisterstva životního prostředí činí 
náhrada za ovci s mléčnou produk-
cí 19 680 korun za kus, telete jalovi-
ce 15 tisíc korun a  býk 24 tisíc ko-
run. V  případě plemenných zvířat 
může být částka i vyšší. Na farmové 

Muzeum východních Čech otevře digitální bránu do dějin
V  následujících třech letech 

vznikne v Muzeu východních Čech 
zcela nová digitální nadstavba, 
která doplní chystanou stálou ex-
pozici dějin města Hradce Králo-
vé. Interaktivní digitální expozice 
s  názvem Digitální brána do  dějin 
poslouží především žákům zá-
kladních škol pro rozšíření výuky 
vlastivědy a dějepisu. 

Projekt za  téměř 13 milionů ko-
run je realizován za pomoci Evrop-
ské unie, konkrétně z  Operačního 
programu věda, výzkum, vzdělává-
ní. Královéhradecký kraj projekt 
podpoří částkou 643 tisíc korun.

„Digitální brána do  dějin je pro-
jekt, kterým chceme přiblížit mladé 
generaci výuku naší historie. Digi-
tální expozici Muzea východních 

Čech budou používat hlavně žáci zá-
kladních škol, ale také učitelé během 
výuky. V dnešní době je složité žáky 
zaujmout klasickou cestou, a  proto 
věřím, že zážitky spojené s  názor-
nými vizuálními ukázkami v  nich 
podnítí další zájem a  rozvinou ab-
straktní myšlení,“ vyzdvihla přínos 
projektu náměstkyně Martina Berdy-

chová odpovědná za oblast školství.
Muzeum východních Čech vytvo-

ří interaktivního průvodce expozicí 
pomocí tabletů. Dále vzniknou škol-
ní verze digitálního interaktivního 
a  vzdělávacího obsahu expozice – 
3D digi model města a  jeho rozvoj, 
interaktivní prvky v podobě projek-
ce historického oblečení a  osob, 3D 

modely architektury. Expozice má 
přínos i pro děti s dyslexií, nabídne 
i  haptické modely vybraných sbír-
kových předmětů, jež umožní jejich 
hmatové zkoumání nevidomým 
nebo slabozrakým.

„Učitel tak dostane do  rukou 
plnohodnotný vzdělávací nástroj. 
Jeho pomocí bude moci ještě před 
návštěvou muzea žáky připravit 
a motivovat. Tým, jenž produkt vy-
tvoří, je složen z  historiků, muzej-
ních pedagogů, ale i učitelů ze škol, 
z informatiků a grafiků. Patří mezi 
ně i  autoři populárního králové-
hradeckého animovaného med-
věda Wrr, který dostane nového 
muzejního zvířecího kamaráda,“ 
dodal ředitel Muzea východních 
Čech Petr Grulich.  |

„Škody na li-
dech, kteří 
pastevectvím 
pomáhají také 
udržovat život 
a kulturní 
krajinu v po-
hraničí, jsou však větší než škody 
finanční. Hospodáři jsou unaveni 
z opakujících se útoků, šelma 
jim změnila život a my nechceme 
o tyto hospodáře na rodinných 
farmách přijít.“ 

Karel Klíma, 
radní pro oblast vodního 

hospodářství, životního prostředí 
a zemědělství

chovy daňků a jelenů zákon zatím 
nepamatuje, ale vedení kraje jedná 
a prosazuje jeho změnu.  |

Kraj pomůže k čistotě vody v nádrži Rozkoš 
Radní Královéhradeckého kraje 

schválili pomoc projektu na  odka-
nalizování obcí na levém břehu vod-
ního díla Rozkoš. Naplňuje tak cíl, 
který přijali krajští zastupitelé již 
v roce 2016. Omezí se tak vnos fosfo-
ru do vodní nádrže, která je vyhledá-
vaným cílem vodní i jiné turistiky.

„Rovenský a  Rozkošský potok 
jsou dva znečištěné toky, které Roz-
koš zásobují fosforem. Cílem Krá-

lovéhradeckého kraje je prosadit 
takové řešení, aby se odpadní vody 
z  okolí Rozkoše odvedly do  čistírny 
odpadních vod v Novém Městě nad 
Metují,“ shrnul radní pro oblast vod-
ního hospodářství, životního pro-
středí a zemědělství Karel Klíma.

Díky potřebě odkanalizovat obec 
Vysokov včetně jeho průmyslové 
zóny se tak obec s  podporou kraje 
stane nositelem celého projektu. 

„Předpokládáme, že tato investi-
ce do  společné části kanalizačního 
řadu bude stát okolo deseti milionů 
korun. Zhotovení projektové doku-
mentace a  příprava investice vyjde 
zhruba na jeden milion korun,“ do-
plnil radní Klíma.

Podle jeho slov jde o jedno z důle-
žitých opatření, které pomůže zlepšit 
kvalitu vody této největší vodní nádr-
že v kraji.  |



9

PŘÍSPĚVKy OPOZICe

Jakub Foglar (vlevo) 
a Filip Hejzlar (vpravo) 
při úpravách svého 
robota.

Není opozice jako opozice
Opoziční ANO 

po  skoro celé čty-
ři roky pracovalo 
pro občany tak, že 
bedlivě sledovalo 
hospodaření kra-
je. Vedoucí koalič-
ní uskupení jsme nejen kontrolovali, 
ale aktivně jsme podporovali a pro-
sazovali dobré záměry, které zlepší 
život lidem v kraji. 

Ne každé opozici jde o dobro sa-
mosprávy. Někdy se stává, že opo-
zice se snaží zhatit veškeré záměry, 
které by si vedoucí uskupení mohlo 
připsat jako úspěch. Jsou to smutné 
případy a jeden se ukázal na podzim 
v  Hořicích. Toto město léta hledalo 
zajímavého investora pro svoji prů-
myslovou zónu. Vedení Hořic se po-
vedlo přivést společnost, která měla 
v moderním závodu za více jak 360 
milionů korun zaměstnat desítky 

lidí v profesích od dělnické po vývo-
jáře. Provoz neměl zatěžovat životní 
prostředí. Získání takového inves-
tora by bylo velkým úspěchem. To 
se ale opozice rozhodla nedopustit. 
Opoziční zastupitelé tak usilovně 
a  bohužel zcela bezdůvodně záměr 
napadali a  investora očerňovali, že 
se nakonec rozhodl z Hořic odejít. 

My jako krajská opozice jsme se 
skoro čtyři roky dívali na práci koa-
lice s nedůvěrou, protože již její zrod 
byl pochybný ne-li přímo podvodem 
na voliče. Tento kritický pohled ně-
kolikrát přinesl ovoce. Ano, podpo-
řili jsme řadu dobrých záměrů, které 
si může připisovat k  dobru koalice. 
Máme radost z opravených kilome-
trů silnic a nových cyklostezek, mo-
dernizovaných nemocnic a  zatep-
lených škol, ale s  pachutí, že toho 
mohlo být víc, mnohem víc. |   

Monika Štayrová (ANO2011)

Prožil jsem tu hezké chvíle a dobrá 
rozhodnutí pro kraj 

Začátkem vo-
lebního období 
(2016) se v  zastu-
pitelstvu dlouho 
rozhodovalo, kdo 
bude ve výborech 
z a s t u p i t e l s tva 
a v komisích Rady 
Královéhradeckého kraje. (Tradičně 
kromě kontrolního výboru má větši-
nu krajská koalice). Postupně většina 
z nás zjistila, že vůbec není důležité, 
kdo je z  jakého subjektu, ale jaký je 
odborník na  danou oblast, jak ko-
munikuje přenášenou problematiku 
do  rady či zastupitelstva. Hlasování 
ve  výborech i  komisích není o  tom, 
jaké kdo nosí „tričko“.  

 Kraje mají legislativní pravomoc 
ve vztahu k parlamentu, jsou závis-
lé na  získávání dotací či dotačních 
programů, na  rozpočtovém určení 
daní. Ukázalo se, že veškerá politická 
rozhodnutí jsou zde o  kvalitě a  její 
vykonavatelnosti ze strany úřední-
ků a  aplikaci samosprávy. Nejsem 
u  jednání, které pan hejtman, ná-
městkové a  radní vedou ve  vztahu 
k  ministerstvům, fondům atd., ale 
jakkoli jsem nezaznamenal, že by se 
jim nedařilo efektivně hájit zájmy 

kraje či, že by mělo být překážkou, že 
náš kraj má jiné složení než minis-
terstva (vyjma ČSSD). 

Od krajů s omezenými pravomoce-
mi nemůžou však voliči chtít, ve stále 
ještě národních státech, zastavovat 
nešvary dnešní EU a její aplikovanou 
politiku  multikulturalismu, gende-
rismu, nekritickou otevřenost, která 
vede ke  zhoubné informační společ-
nosti, kterou si pleteme se vzděláním, 
devastuje vědění, ekologický aktivis-
mus, oslabování národních legislativ, 
povýšenost evropských institucí a na-
růstající nesmyslné regulace a protek-
cionalismus. 

Náš kraj však vzdoruje demokra-
tickým a  odborným rozhodováním 
většiny aktivistickému terorismu 
vlády menšin a  to i  tím, že se dbá 
o  zachování kulturních tradic pod-
porou akcí založených na  zvyko-
vých rituálech a  tradiční kultuře. 
Dnes jsme krajem s  nejstarší popu-
lací u  nás, proto opravujeme seni-
orská sociální zařízení, rozšiřujeme 
kapacity stávajících a stavíme nové. 
Podporujeme širokou síť mládežnic-
kých aktivit skrze sportovní, kultur-
ní a volnočasové organizace. | 

Miroslav Matějka (SPD + SPO)

Modeláři z Červeného Kostelce 
slavili v Hradci úspěch 

Chlapci z  červenokostelecké-
ho modelářského kroužku, který 
působí pod Střední průmyslovou 
školou Otty Wichterleho, se letos 
poprvé v  lednu zúčastnili mode-
lářské soutěže Hradecký lev. Se 
svými výtvory se do Hradce vypra-
vilo pět žáků. Velké množství kva-
litně postavených modelů, které 
se v žákovských kategoriích sešlo, 
vytvořilo zdravou, leč silnou kon-
kurenci. Modely červenokostelec-
kého reprezentanta Jiřího Kábrta 
však porotu natolik zaujaly, že zís-
kal 1. a  2. místo ve  dvou různých 
kategoriích.

Polytechnické kroužky pořádá 
Střední průmyslová škola O. Wich-
terleho ve  spolupráci s  firmou 
Saar Gummi Czech již několik 
let. Nejen chlapci ze základních 

a  středních škol mají možnost 
se přihlásit do  kroužků mode-
lářských v  Červeném Kostelci, ale 
i do kroužků zaměřených na elek-
troniku, robotiku, opravy motoro-
vých vozidel či programování CNC 
v Hronově. | 

Z regIONu

Roboti studentů Jiráskova 
gymnázia zvítězili i za hranicemi 

Díky podpoře firmy SaarGummi 
Czech mohli studenti z  Jiráskova 
gymnázia vyrazit na  jednu z  nej-
větších robotických soutěží v  Pol-
sku – Robotic Arena ve  Wroclawi. 
Ve  velké konkurenci téměř 300 
robotů ze sedmi zemí světa si Češi 
vedli naprosto výborně. 

Tým kvartánů ve  složení Jakub 
Foglar a  Filip Hejzlar s  robotem 
Destructor soutěžil v  kategorii Re-
scue – průjezd bludištěm, nalezení 
a  záchrana předmětu (medvěda). 
I když každý dotek robota s manti-

nely znamenal časovou penalizaci, 
čeští reprezentanti obsadili krásné 
třetí místo. Úspěch je o to větší, že 
se jednalo o  otevřenou kategorii, 
kde není konstrukce robota nijak 
omezena, lze použít jakékoliv vy-
bavení, senzory i  materiály. K  vi-
dění tak byli roboti mající základ 
v  robotickém vysavači, postavené 
z  překližky či ze stavebnic, to vše 
doplněné díly z 3D tiskáren.

Robot PuckRaptor Mk.III stu-
dentů Miroslava Jarého a  Jana 
Másla si v disciplíně sbírání puků 

(Puck Collect) si 
v  ostré konkuren-
ci vedl ještě lépe 
a  porazil jej pou-
ze robot studentů 
německé univer-
zity. | 
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10. 3. 
Vlajka pro Tibet na krajském 
úřadu 
Pivovarské náměstí, Hradec Králové   
Královéhradecký kraj se i v letoš-
ním roce připojí do mezinárodní 
akce „Vlajka pro Tibet“ a v úterý 
10. března na oficiálním stožáru 
na nádvoří krajského úřadu zavlaje 
tibetská vlajka. K symbolické vzpo-
mínce se kraj připojí již popáté.

12. 3. od 18 do 21 hodin 
Vzpomínkové čtení Aloise 
Jiráska
Jiráskův rodný domek v Hronově
K výročí 90 let od úmrtí Aloise 
Jiráska chystá Muzeum Náchodska 
vzpomínkové čtení. 12. 3. bude rod-
ný domek otevřen 9.30–12 a 13–21 
s tím, že do 18 hod. můžou zájemci 
přijít na prohlídku a od 18 do 21 
hod. bude na programu předčítání 
kroniky U nás pro širší veřejnost. 
Tento den bude otevřeno také 
Muzeum Aloise Jiráska 9.30–12 

a 13–16, kde je ke zhlédnutí mimo 
jiné i pohřební věnec A. Jiráska.

23. 3. od 19 hodin
Lukáš Vondráček: 
A barocco sempre Giovane
Filharmonie Hradec Králové
V hradecké Filharmonii se usku-
teční mimořádný koncert. V první 
polovině večera zazní dvě suity 
inspirovaná barokními mistry Staré 
tance a zpěvy a Z časů Holbergových. 
V druhé půli koncertu vystoupí 
jeden z nejvýznamnějších pianistů 
současnosti Lukáš Vondráček.

3. až 5. 4. od 9 do 17 hodin 
Velikonoční výstava 
výstavní areál Častolovice 
Ve výstavním areálu v Častolovi-
cích se uskuteční jubilejní 20. jarní 
výstava s názvem „Velikonoce – 
svátky jara“. Nosným prvkem jsou 
velikonoční tradice a staročeská 
řemesla. Největší plochu zaujmou 
expozice květin a aranžérských 
zahrádkářských prvků. 

PozvánkY na kUltUrnÍ akce

Domácí násilí u nás v kraji
I  když víme, že násilí do  vztahů 

nepatří, bohužel se i  v  těch nejbliž-
ších vztazích, v  rodinách, vyskytuje 
poměrně často. Je to obvykle v  dů-

sledku nezvládnuté agrese, špatných 
zkušeností či zranění způsobených 
našimi blízkými. Přítomnost násilí 
v různých formách příjemce zraňuje, 

Nestýskejme si po socialistickém zdravotnictví  
V  loňském roce 

jsme oslavili 30 let 
od  sametové revo-
luce a pádu komu-
nistického režimu. 
Za  uplynulých 
30 let se životní 
úroveň v  naší zemi zásadně zlepši-
la a  významné kvalitativní změny 
nastaly i ve zdravotnictví. Ráda bych 
na  několika příkladech připomněla 
těm, kteří stále obhajují dobu reálné-
ho socialismu, jak v té době vypadlo 
zdravotnictví. 

 Střední délka života při naro-
zení byla v  roce 1986 u  mužů pou-
hých 67,3 let, u  žen 74,8 let, zatímco 
v roce 2018 byla střední délka života 
u  mužů 76 let, u  žen dokonce 81,9 
let. Zdravotnictví před rokem 1989 
bylo technologicky zaostalé, chybě-
ly základní diagnostické přístroje, 
zahraniční léky byly dostupné jen 

komunistickým pohlavárům. O  svo-
bodném výběru lékaře a pravdivých 
informacích o svém zdravotním sta-
vu a  možnosti být aktivní součástí 
léčebného procesu lidé mohli jenom 
snít.  Doba hospitalizace díky neefek-
tivnímu systému poskytování péče 
byla proti současnosti dvojnásobná.  
Pacient nad 50 let, který potřeboval 
dialýzu a  měl přidružené onemoc-
nění, nesplnil indikační kritéria pro 
dialýzu, a byl odsouzen k nežití. 

Samozřejmě je i v současné době 
ve  zdravotnictví stále co zlepšovat, 
je nutné řešit nedostatek lékařů, 
systém vzdělávání, adekvátní od-
měňování zdravotníků, dostupnost 
primární péče, ale i tak jsme za 30 let 
dosáhli odborné úrovně odpovídají-
cí západní Evropě.

 
Dana Kracíková, předsedkyně výboru 
zdravotního KHK (STAN+VČ)

NáZOry ZASTuPITeLů

Kopidlensko řeší hospodářskou i sociální 
situaci 

Problémy Kopi-
dlna musíme řešit 
komplexně, pro-
to je nejprve bylo 
třeba pojmeno-
vat. Ve  spolupráci 
s krajskou agentu-
rou CIRI jsme uspořádali workshop, 
kterého se účastnili zástupci vedení 
obcí a škol ze širokého okolí Kopidl-
na. Definovali jsme problematické 
okruhy, jejichž vyřešení v budoucnu 
povede k pozvednutí celého regionu. 

Obce v  regionu nemají dostatek 
finančních prostředků na  velké in-
frastrukturní projekty (vodovody, 
kanalizace). V  menších obcích ubý-
vají obchody, pošty a  prodejny, pro-
vozovny služeb a zejména hospody. 
V této oblasti se diskutující zabývali 
otázkou sloučení Střední školy za-
hradnické v Kopidlně s  jinou střed-
ní školou, což by vedlo ke  zhoršení 
společenského a  kulturního života 

ve městě. Tato příspěvková organiza-
ce kraje působí v  Kopidlně v  areálu 
zámku. 

Další hodnocenou oblastí byla 
doprava. Zrušením některých spojů 
veřejné dopravy došlo ke  zhoršení 
dopravní obslužnosti a také bylo po-
ukazováno na špatný stav krajských 
komunikací. 

V  oblasti životního prostředí byl 
diskutován nedostatek pitné vody 
a  možné budoucí projekty včetně 
možností získání dotací. 

Výstupy workshopu byly předa-
né do  jednotlivých odborů Krajské-
ho úřadu Královéhradeckého kraje 
k  dalšímu monitorování a  vyhod-
nocení dopadů realizovaných in-
tervencí, případně k návrhu dalších 
postupů. Záleží mi na  spolupráci 
Kopidlenska s  Královéhradeckým 
krajem a chci ji dále rozvíjet.

 
Hana Masáková (ČSSD)
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NáZOry ZASTuPITeLů

Články v této rubrice vyjadřují názory zastupitelů, případné reakce adresujte přímo autorům.

Na vás taky dojde! 
Velice mě, ale 

i  řadu občanů, za-
sáhla smutná zprá-
va o  úmrtí pana 
Jaroslava Kubery. 
Nechtěli jsme toto 
sdělení přijmout, 
neboť jsme s  ním 
někteří strávili příjemné, vtipem pro-
ložené jednání v  Praze na  Kongresu 
ODS, den před jeho skonem. Osobně 
jsem se s ním neznala, ale bylo mi blíz-
ké, že též jako já, studoval matematiku 
a nezapomenu na některé jeho výroky, 
nad kterými jsem se nejdřív pousmá-
la, a pak mě vedly k zamyšlení. 

„A na vás taky dojde!“ zaznělo v sou-
vislosti s  rozebíráním připravované 
směrnice o průměrné váze Evropana, 
co se bude dít, až vám zakážou pít pivo, 
jíst bůček a vrcholem bude zákaz sexu 

v neděli, protože v pondělí pak lidé ne-
podávají patřičný pracovní výkon. Teď 
se tomu smějeme, ale jenom do chvíle, 
než se zrodí nový totalitní režim.

Další z výroků, který připomenu, 
se týká Romů. „Já žádného Roma 
neznám. Pro mě je Rom nepoznatel-
ný, protože má v  občance napsáno 
„národnost česká“. Oni pak za mnou 
přijdou a říkají: „Vy nevidíte, že jsem 
černý? Odpovím, že nevidím. Pro mě 
to je normální občan, co má svá prá-
va a povinnosti.“

Dlouholetý senátor Jaroslav Kube-
ra proslul zejména tvrdou obhajobou 
kuřáků, ale tady bychom se neshodli. 
Co vím jistě, že zemřel velký člověk 
malého vzrůstu, který i složité otázky 
podal srozumitelně a s vtipem.

 
Jana Drejslová (ODS) 

Kdo „to“ odpaluje?     
Často se prezen-

tujeme jako národ 
citlivý a  ohledu-
plný k  životnímu 
prostředí. Když 
hořela Austrálie, 
na  dálku jsme za-
chraňovali tamní živočichy, ale doma, 
hlavně během adventu, dobrovolně 
a vědomě stresujeme a týráme zvířecí 
tvory. Je beze všech pochyb, že nesmy-
slné a  neřízené pouliční odpalování 
petard a rachejtlí včetně novoročního 
ohňostroje způsobuje jak domácím 

tak volně žijícím živočichům strach, 
úzkost a paniku.

Proč některé z nás stále uspokoju-
je vytváření strachu až nouze, kdy zví-
ře, pokud není utlumeno léky nebo 
doplňky stravy na uklidnění z veteri-
nární ordinace, je natolik vyděšené, 
že může dojít k srdečnímu selhání až 
smrti? Rány, záblesky, zahřmění, kte-
ré některým z nás působí „potěšení“, 
jsou pro zvířata nesmírně stresující. 
Nejvíce trpí a jsou ohroženi ptáci, la-
butě, zvěř a  v  neposlední řadě i  naši 
domácí mazlíčci.

Proto apeluji – zamysleme se 
nad naším počínáním. Copak je nut-
né kvůli kvalitnímu životu a  zdraví 
zvířat vytvářet v  dnešní civilizované 
době zvláštní zákony, vyhlášky, záka-
zy a  petice? Vždyť si přece stačí vzít 
příklad z  některé ze světových met-
ropolí včetně Prahy, kde byl burácející 
ohňostroj nahrazen smysluplným 

a  hlavně tichým videomappingem. 
Bez nezřízeného odpalování petard 
a  rachejtlí se v  mnoha městech už 
prostě obejdou. 

Prosím, berte ohled na bezmocná 
stvoření, za která neseme nezpochyb-
nitelnou odpovědnost.

 
Ivana Hantschová (ANO2011)

Prožil jsem tu hezké chvíle 
Dovolte malou 

úvahu po  třech 
letech drobné 
práce řadového 
zastupitele. Jsem 
rád, že SPO Zema-
novci mohli při-
spět a přispět svou účastí na rozvoji 
kraje. Co tomu předcházelo? Bylo 
mi ctí, když mne v roce 2012 přizval 
Miloš Zeman, rok před prezident-
skou volbou, ke  spolupráci. (Miloš 
Zeman je čestným předsedou SPO 
Zemanovci). Mohl jsem tak jako šéf 
jeho volební kampaně v našem kra-
ji přispět  k  jeho vítězství v  první 
historické přímé volbě. Jsem rád, že 
v  roce 2016 jsme s  kolegy dokázali 
voliče přesvědčit a  SPO Zemanovce 
zvolit do  krajského zastupitelstva 

a v roce 2018 sesbírat cca 5 tisíc pod-
pisů pro jeho nominaci při druhé 
prezidentské kandidatuře, i  když 
podpisy k nominaci nepotřeboval. 

V  čele kraje i  v  opozici jsem po-
znal celou řadu skvělých regio-
nálních politiků, odborníků. Snad 
s výjimkou nešťastné optimalizace 
v  oblasti školství, na  kterou stu-
denti, jejich rodiče a  školy dodnes 
doplácejí, a  vyjma zbytečného na-
růstání administrativy, jsem ne-
postřehl žádné rozhodnutí kraje, 
které by nepřispělo k  prosperitě 
kraje a jeho občanů. Naopak, mno-
hé se podařilo. Výčet by byl dlouhý 
a dovolím si jej uvést v pokračování 
příště.

Miroslav Matějka, (SPD + SPO)

pošlapává jeho dů-
stojnost i  životní 
seberealizaci. Štěs-
tí nepřináší ani 
jeho vykonavateli. 
Přesto jej mnohdy 
tolerujeme, jsme 
pasivní, i  když jsme někdy přímo 
jeho svědky, nereagujeme ani tehdy, 
když se jedná o  ty oběti nejzranitel-
nější – děti či seniory.

Zákon na  ochranu před domá-
cím násilím přinesl významný ná-
stroj pomoci obětem: institut vyká-
zání agresora prováděný Policií ČR 
doprovázený právní a  psychickou 
pomoci poskytovanou intervenč-
ním centrem. V  roce 2019 došlo 
v našem kraji k 97 vykázáním, letos 
v lednu již ke 20.

Chci povzbudit oběti nebo ohro-
žené osoby, nebojte se své ohrožení 
oznámit. Chci vyzvat i vás, kteří máte 
podezření, že dochází k  domácímu 
násilí za stěnami sousedního bytu či 
ve  vztazích někoho z  vašich kolegů. 
Násilí nelze tolerovat!

Obraťte se na  policii, intervenč-
ní centrum nebo na  jinou poradnu, 
lékaře či sociální pracovníky obcí. 
Především nezůstávejte v této situaci 
sami. V  jednotlivých regionech kra-
je je rozvinutá síť interdisciplinární 
pomoci obětem, kterou koordinuje 
právě Intervenční centrum pro oso-
by ohrožené domácím násilí Hra-
dec Králové. Jeho činnost podporuje 
mimo jiné i Královéhradecký kraj.

Anna Maclová (KDU-ČSL)

Bublina nebo smutná skutečnost?
Z á š k o l á c tv í , 

neomluvené ab-
sence, nepravdivé 
omluvenky, dluhy 
ve  škole, poško-
zované pomůcky, 
problémy s  hygie-
nou, nezájem o vzdělávání, neschop-
nost zvládat učivo (dopad bezbřehé 
inkluze), nevhodné a hrubé chování, 
vyčerpaní a  unavení učitelé, kteří 
mohou těžko odpovídat na  dota-
zy dětí, proč my musíme a  oni ne, 
nespolupráce se školou… To je jen 
částečný výčet problémů, které avi-
zovali v  otevřeném dopise poslan-
cům Parlamentu ČR ředitel ZŠ Úpi-
ce-Lány s  panem starostou. Některé 
reakce mě překvapily: „Je to nafouk-
nutá bublina“. A  tak mi to nedalo, 
a po předchozí domluvě s paní ředi-
telkou ZŠ speciální A. Bartoše v Úpici, 
kde jsem členkou školské rady, jsem  
jela do Úpice. 

Téměř dvouhodinové jednání 
mě přesvědčilo, že situace v  Úpici 
není opavdu jednoduchá a  velmi 
intenzivně se tu projevily dopady 
neuvážených kroků při tzv. „spo-
lečném vzdělávání“. Mnoha dětem, 
které jsou dnes  v  běžné ZŠ, by bylo 
podstatně lépe ve  škole speciální 
a mnoho problémů by vůbec nena-
stalo. Nejen v  Úpici. Je šance pomo-
ci? Domnívám se, že je. Omluvenky 
potvrzené lékařem – povinnost lé-
kařů takovou omluvenku vystavit, 
změny v  systému sociálních dávek 
a  jejich přidělování (pracovní úřad 
?), obchod se sociálním bydlením, 
práce a financování NNO, uvážlivější  
zařazování dětí do hlavního proudu 
poradenskými zařízeními.

Většina řešení je v rukou poslan-
ců, ale cesty k nápravě by měl hledat 
i kraj.  Hlavně nezůstaňme lhostejní.

Táňa Šormová (KSČM)
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Vyluštěte křížovku a soutěžte s námi o dárek. Zašlete nám tajenku do 13. března 2020 na e-mail: krizovka@kr-kralovehradecky.cz, nebo poštou na adresu: 
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pošleme dárek, proto nezapomeňte uvést svoji adresu. Zasláním odpovědi souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů, a to do vydání následujícího 
čísla U nás v kraji. V případě vylosování vaší správné odpovědi pak souhlasíte i se zveřejněním svého jména a bydliště v následujícím čísle U nás v kraji.  
Výherci minulého kola jsou: Irena Gillová (Hradec Králové), Josef Stěhula (Vrchlabí), Jan Kubánek (Nová Paka).
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SOuTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA

Nominujte osobnosti Královéhradeckého kraje do začátku dubna
U  příležitosti oslav Dne kraje 

8. května ocení hejtman Jiří Ště-
pán významné osobnosti z  regi-
onu Pamětní medailí hejtmana. 
Nominaci může podat každý, 
návrhy je možné posílat až do  8. 
dubna 2020. 

Pamětní medaile Královéhra-
decký kraj uděluje už od  roku 
2013, a  to vždy při dopoledním 
slavnostním nástupu 8. května 
na  hradeckém Pivovarském ná-
městí před sídlem krajského úřa-
du. Stejné to bude i  v  letošním 
roce. 

Již čtvrtým rokem může osob-
nosti na  ocenění navrhnout široká 

veřejnost. O udělení medaile rozho-
duje hejtman Jiří Štěpán.

„V našem kraji žije mnoho skvě-
lých lidí, kteří svojí prací zlepšují 
život sobě i  ostatním, nebo vyko-
nali odvážný čin, ale ví o nich jen 
jejich nejbližší okolí. Proto jsem 
se před třemi lety rozhodl otevřít 
nominace pro širokou veřejnost, 
abychom mohli veřejně poděkovat 
všem, kteří si to zaslouží. Oceněné 
vybírám tak, aby jejich výčet za-
chycoval co možná nejvěrněji celé 
spektrum lidské činnosti,“ uvedl 
hejtman Jiří Štěpán.

Do návrhu je třeba napsat krát-
ké odůvodnění, proč by měla být 

daná osoba oceněna, a  také úplné 
kontaktní údaje na  nominované-
ho včetně telefonního čísla a  rov-
něž telefonický kontakt na  na-
vrhovatele. Návrhy na  ocenění je 

možné posílat prostřednictvím 
e-mailu na  adresu hejtman@kr-
-kralovehradecky.cz nebo poštou 
na  adresu krajského úřadu (Pivo-
varské náměstí 1245, 500 03 Hradec 
Králové) až do středy 8. dubna 2020.

Pamětní medaili v  minulosti 
získali například hudební sklada-
tel Luboš Sluka, spoluzakladatel 
Divadla Járy Cimrmana Miloň Če-
pelka, uznávaný chirurg Jaroslav 
Kudr, farář Josef Suchár z Neratova, 
trenér českých olympioniků a  ce-
loživotní propagátor sportu Aleš 
Suk či dlouholetý sbormistr Králo-
véhradeckého dětského sboru Jitro 
Jiří Skopal. |


