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U nás v kraji
Vážení a milí spoluobčané 
Královéhradeckého kraje,

koncem března bude 
v Hospitálu Kuks podepsáno 
Memorandum, čímž se sym-
bolicky zahájí projekt Revi-
talizace Braunova Betléma. 

Studie, která vznikla díky 
podpoře Královéhradeckého 
kraje a Národního památko-
vého ústavu, je prvním kon-
krétním krokem na dlouhé 
a náročné cestě, jejímž cílem 
je zachovat toto výjimečné 
dílo dalším generacím. Sou-
časným i budoucím návštěv-
níkům chceme nabídnout 
důstojné zázemí a prostředí 
odpovídající významnosti 
této barokní perly východ-
ních Čech. 

Jde nám společně o záchra-
nu unikátního sochařského 
díla a zachování atmosféry 
celého areálu včetně návaz-
nosti na okolí, tedy kompo-
novanou barokní krajinu 
tak, jak ji stvořili hrabě 
Špork a Matyáš Braun.   
Turistická sezóna bude 
za chvíli v plném proudu 
a chceme vám ukázat, že 
nám naše krásné historické 
památky nejsou lhostejné.

Jiří Štěpán
hejtman Královéhradeckého kraje

Běžci na lyžích z Královéhradeckého 
kraje ovládli olympiádu dětí a mládeže
 Na přelomu ledna a února se 
v Pardubickém kraji uskutečnily 
VIII. zimní olympijské hry dětí 
a mládeže. Sportovci z Králové-
hradeckého kraje bojovali jako 
lvi a podařilo se jim získat 10 
zlatých, 12 stříbrných a 4 bronzo-
vé medaile. Se ziskem 176 bodů 
nakonec Královéhradecký kraj 
skončil na šestém místě v celko-
vém pořadí krajů. 

 Nejvíce se sportovcům z Krá-
lovéhradeckého kraje dařilo v ly-
žařském orientačním běhu a také 
biatlonu. Krajský hokejový tým 
po skvělém vstupu do turnaje, 
kdy v základní skupině nezaku-
sil hořkost porážky, v koncovce 
zaváhal. Nakonec si po urputném 
boji odvezl bronz. 
 Výprava Královéhradeckého 
kraje čítala 93 sportovců, kteří 

bojovali o prvenství ve všech 
11 sportech, které VIII. zimní 
olympijské hry dětí a mládeže 
obsahovaly. „Výsledky a výkony 
našich sportovců jsou obdivu-
hodné,“ hodnotí náměstkyně 
hejtmana pro oblast školství, 
kultury a sportu Martina Berdy-
chová, která fandila sportovcům 
přímo na místě.

Nové sanitky pro záchrannou 
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Startuje soutěž „Mladí 
fotografují památky“, zapojte se!
Fotografická soutěž „Mladí fotografují 
památky“ dnes patří mezi největší 
světové akce pro mladé na poli kul-
turního dědictví. Je určena pro žáky 
a studenty základních a středních 
škol, kteří se mohou přihlásit až se 
třemi snímky vyjadřujícími hlavní 
myšlenky Dnů evropského dědictví. 
Do soutěže se můžete hlásit do 
18. března prostřednictvím stránek 
www.historickasidla.cz.

Kraj rozšiřuje síť sociálních 
služeb
Radní Královéhradeckého kraje 
schválili vyhlášení veřejné zakázky 
na poskytovatele sociálních služeb. 
V současnosti se rozšíření týká pod-
pory samostatného bydlení pro osoby 
s mentálním postižením a duševním 
onemocněním na Náchodsku, posky-
tování sociální rehabilitace pro osoby 
ohrožené sociálním vyloučením 
pro životní návyky a způsob života 
v oblasti Královédvorska či sociálně 
aktivizačních služeb pro rodiny 
s dětmi na Vrchlabsku a Trutnovsku. 
Na veřejné zakázky je alokováno přes 
11 milionů korun.

Podpora etického vzdělávání 
pokračuje
Královéhradecký kraj v následujících 
třech letech podpoří rozvoj etické-
ho vzdělávání v regionu. Projekt se 
uskuteční především formou finanční 
podpory školám a přednášek pro ve-
řejnost. Na financování projektu rada 
uvolní 1,2 milionu korun. Další formou 
podpory, která bude ve stejné výši 
financována z prostředků EU, bude 
pořádání seminářů pro pedagogy.

Příprava strategie po roce 2021
Krajští radní se zabývali koncepčním 
přístupem k vyváženému rozvoji úze-
mí Královéhradeckého kraje po roce 
2021. V rámci tohoto projektu bude 
vytvořeno několik potřebných strate-
gií odrážejících nové zásady udržitel-
ného rozvoje a SMART řešení. „Tento 
projekt považuji za zásadní k dalšímu 
rozvoji Královéhradeckého kraje 
v následujících letech. Na základě jeho 
výsledků budeme jasně vědět, jak dále 
postupovat v rozvoji regionu v dalším 
programovacím období po roce 2021 
napříč jednotlivými oblastmi,“ řekl 
radní pro oblast regionálního rozvoje, 
grantů a dotací Pavel Hečko.

Po stopách bratří Čapků
U příležitosti letošního 100. vý-
ročí založení Československa byly 
spuštěny nové internetové stránky, 
tematicky nazvané Čapek. Tento 
web je věnovaný životu a dílu Karla, 
Josefa a Heleny Čapkových. Na ad-
rese www.karelcapek.cz naleznete 
průvodce místy v Královéhradeckém 
kraji spjatými se životem této známé 
sourozenecké trojice. S pomocí toho-
to webu si budou moci naplánovat 
výlet nejen fanoušci těchto autorů, 
ale i rodiny s dětmi.

Krátce z kraje Zdravotní záchranná služba převzala nové 
sanitní vozy
Zdravotnická záchranná služ-
ba Královéhradeckého kraje 
(ZZS KHK) získala v polovi-
ně února čtyři nové sanitní 
vozy. Stalo se tak u příleži-
tosti ročního vyhodnocení 
její činnosti. Desetimilionová 
investice byla částečně kryta 
z rozpočtu ZZS KHK a částeč-
ně z Fondu rozvoje a repro-
dukce kapitoly zdravotnictví 
Královehradeckého kraje.

STALO SE

 Náměstek hejtmana Aleš 
Cabicar odpovědný za zdravot-
nictví, do jehož gesce ZZS KHK 
spadá, k tomu řekl: „„Královehra-
decká záchranná služba je jednou 
z nejprogresivnějších záchranných 
služeb v celé republice, za což patří 
dík nejenom celému jejímu vedení, 
ale i všem pracovníkům a slouží-
cím lékařům. Jako jedna z prvních 
v republice zavádí i nové metody 
v organizaci, jako je například 
sdílení lékařů, což je pilotní projekt 
ve spolupráci s naší Oblastní ne-
mocnicí v Jičíně. Záchranná služba 
využívá i sítě First responderů, 
která významně ovlivňuje včas-
nost zásahu v případě nutnosti, 
a tím dává podstatně více šancí 
na úspěšný zásah. Je proto logické, 
že se celá Rada a potažmo Zastu-
pitelstvo Královehradeckého kraje 
snaží svou příspěvkovou organi-
zaci podpořit, a to třeba i formou  
obnovy vozového parku.“

 Při této příležitosti předal ná-
městek Aleš Cabicar Liborovi Sene-
tovi jmenování do funkce ředitele, 
v níž 1. 3. nahradil dosavadního 
ředitele Jiřího Maška.

Královéhradecký kraj udělil trvalé záštity pro 
kulturní a sportovní akce
Radní Královéhradeckého 
kraje schválili udělení trvalých 
záštit v oblasti kultury a spor-
tu na následující dva roky. Tr-
valých záštit se v tomto období 
dočká čtyřiatřicet kulturních 
a sportovních událostí. 

 „V Královéhradeckém kraji se 
každý rok koná celá řada skvě-

lých sportovních aktivit, které 
mají nadregionální význam. Je 
důležité, aby kraj takové akce 
podporoval a upozornil na ně. 
Trvalá záštita Rady Královéhra-
deckého kraje je pak především 
značka prestiže,“ okomentoval 
udělení záštit pro sportovní 
události hejtman Královéhradec-
kého kraje Jiří Štěpán. „K před-
pokladům pro udělení záštity 

patří jedinečnost dané akce a její 
přínos pro prezentaci a šíření 
dobrého jména Královéhradec-
kého kraje. Na základě dříve při-
jatých žádostí jsme zvolili třicet 
čtyři kulturních a sportovních 
událostí, které obdrží záštitu 
do roku 2020,“ dodala náměstky-
ně hejtmana Martina Berdycho-
vá odpovědná za oblast školství, 
kultury a sportu.

KULTURA

Mezinárodní folklorní festival „Pod Zvičinou“

Mezinárodní horolezecký filmový festival

Hořické mezinárodní sochařské sympozium/Nábřeží sochařů

Divadlo evropských regionů

Mezinárodní hudební festival Jazzinec

Sborové slavnosti-Czech Choir Festival-Hradec Králové

Za poklady Broumovska

Koletova Rtyně

Mezinárodní folklorní festival Červený Kostelec

Vzpomínkové akce na válku 1866, Königgrätz 1866

Jazz Goes To Town

Hořice JazzNights

Šrámkova Sobotka

Jiráskův Hronov

Folklorní festival Pardubice-Hradec Králové

Svátky skla-Tavení skla dřevem

Náchodská Prima sezóna

Mezinárodní setkání krajkářek, Bienále české krajky, 
Krajkářské slavnosti

SPORT

Světový žebříčkový turnaj a Evropský pohár v lukostřelbě 
handicapovaných

Velká cena Nového Města nad Metují v atletice

300 zatáček Gustava Havla 2018

Grand Prix Hradec Králové

Krkonošská 70

Mistrovství Evropy autokros Nová Paka 2018

Šediváčkův long 2018

Skiinterkriterium

Velká cena města Trutnova v plavání a integrační závod 
pro postižené děti

Volejbalová Dřevěnice

Hudební fórum Hradec Králové

Poláčkovo léto

Open Air Program

Theatrum Kuks. Festival barokního a barokem 
inspirovaného umění

Cirk-UFF Mezinárodní festival nového cirkusu Trutnov

Nábřeží umělců/Artienale
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Mobilní aplikace IDS přináší nové služby pro cestující
Cestování veřejnou dopravou 
ve východočeském regionu 
se přizpůsobuje současným 
trendům. Pardubický a Králové-
hradecký kraj prostřednictvím 
společnosti OREDO spustily 
mobilní aplikaci IDS pro chytré 
telefony, ve které cestující 
naleznou všechny potřebné 
informace o autobusových i vla-
kových spojích.

 „Mobilní aplikace IDS dopl-
ňuje informační systémy veřejné 
dopravy, které jsou již v provozu. 
Velmi nám záleží na spokojenosti 
cestujících, a proto jsem rád, že jim 
můžeme nabídnout službu, díky níž 

na mapové aplikaci uvidí příjezdy 
a odjezdy spojů, jejich aktuální 
zpoždění a další návaznosti,“ vysvět-
lil náměstek hejtmana Královéhra-
deckého kraje Martin Červíček, kte-
rý je odpovědný za oblast dopravy 
a silničního hospodářství.
 Aplikace má intuitivní ovládá-
ní. Dokáže uživatele lokalizovat 

Jako živý! Milionový kůň pomáhá budoucím veterinářům

V kraji se začne vyučovat 
kybernetická bezpečnost
Jako jedna ze tří středních škol 
v Česku začne v září vyučovat 
obory kybernetické bezpeč-
nosti a bezpečnostně právní 
činnosti Střední škola informa-
tiky a služeb Dvůr Králové nad 
Labem. Škola se tak znovu sta-
ne průkopníkem na poli výuky 
informačních technologií.

 „Královédvorská střední škola 
přišla s myšlenkou, že by informač-
ní technologii zaměřila na kyber-
netickou bezpečnost, a to je obor, 
který chybí jak v kraji, tak v celé 
republice. Je to pilotní projekt 
a škola přitom využije zkušenosti, 
které má z výuky chemie a in-
formačních technologií,“ sdělila 
náměstkyně hejtmana pro oblast 
školství Martina Berdychová.
 Jedním z nových oborů, je 
i bezpečnostně právní činnost. 
Obor žáky připraví pro výkon práce 
v bezpečnostních sborech i pro 
profese krizového řízení. Garan-
tem oboru se stal první náměstek 
hejtmana Martin Červíček. 

 „Celý život se věnuji bezpečnosti, 
a proto jsem velmi rád, že v Krá-
lovéhradeckém kraji máme školu, 
která bude vyučovat bezpečnost 
a kybernetickou bezpečnost. Jsou to 
obory, po kterých je již nyní velká 
poptávka ve veřejném i soukromém 
sektoru. Bezpečnost se dnes dotýká 
opravdu všech oblastí našeho 
života. A obecná příprava v právním 
zaměření, ale i v oblasti kyberbez-
pečnosti, skýtá obrovskou příle-
žitost pro všechny studenty, kteří 
na dvorskou školu přijdou,“ řekl 
náměstek Martin Červíček, který 
se na podzim sám zapojí do výuky 
budoucích bezpečnostních expertů.
 Žáci se v rámci studia například 
naučí jak odhalit útočníka, jak s ním 
jednat a jak zamezit jeho útokům. 
Na přípravě obou oborů škola spo-
lupracuje s brněnskou společností 
Network Security Monitoring Cluster, 
která se na danou oblast specializuje.
 Dva nové obory začne škola 
poprvé vyučovat ve školním roce 
2018/2019. Více informací naleznete 
na webových stránkách školy www.
ssis.cz

a u zvolené zastávky zobrazit 
všechny nejbližší odjezdy. U vybra-
ného spoje zobrazí jízdní řád s od-
lišením již projetých zastávek a pří-
padným zpožděním. 
V aplikaci je možné 
vyhledávat zadáním 
jejich čísla, v případě 
některých vlaků i ná-
zvu (například rychlík 
Krakonoš). Zvolenou 
zastávku je možné 
zobrazit v mapě, a to 
i s možností zobrazit 
místo ve službě Street 
View. Aplikace také 
umožňuje ukládání 
oblíbených spojů. 
V případě problémů 

Studenti hradecké střední ve-
terinární školy mohou nově své 
znalosti procvičovat na výuko-
vém modelu koně, který škola 
pořídila s přispěním Králové-
hradeckého kraje. Model koně 
v životní velikosti umožní na-
příklad trénink vyšetření vnitř-
ních orgánů či odběru krve.

 „Je nesmírně důležité, aby žáci 
již během studia přišli do kontaktu 
s praktickým nácvikem dovedností, 
které po nich bude jednou požadovat 

zaměstnavatel, nebo je uplatní dále 
na vysoké škole. Jsem proto ráda, že 
Královéhradecký kraj mohl přispět 
na pořízení tohoto modelu. Věřím, 

že ‚milionový kůň‘ pomůže hradecké 
veterinární škole zůstat stále o skok 
napřed,“ uvedla náměstkyně hejtma-
na pro oblast školství Martina Berdy-
chová, přičemž narážela na přízvisko, 
které učební pomůcka získala kvůli 
své hodnotě.
 Ručně vyrobený model stál 
celkem jeden milion korun. Vyrobila 
ho firma z kanadského Calgary. Škola 
na jeho pořízení získala dotaci Minis-
terstva zemědělství a Královéhradec-
kého kraje.
 Model umožňuje nácvik vyšetření 
vnitřních orgánů a například i odběru 
krve. V rámci projektu na moderni-
zaci učebních pomůcek škola pořídila 

i model psa, na kterém žáci trénují 
resuscitaci, měření pulsu i odběr krve.
 Střední odborná škola veterinární 
v Hradci Králové vyučuje čtyřletý ma-
turitní obor Veterinární technik, kte-
rý studenty připravuje na zaměstnání 
ve veterinárním lékařství, živočišné 
výrobě či například v chovatelství. 
Okolo 70 % jejích absolventů se navíc 
každý rok úspěšně hlásí na veterinár-
ní vysoké školy do Brna či Prahy.
 Kromě tradičních předmětů jako 
je biologie, chemie, matematika či fy-
zika si studenti během studia projdou 
i odbornými praxemi. Více informací 
o škole naleznete na webových strán-
kách www.sosvet.cz.

Vláda výstavbu rychnovské 
nemocnice neohrožuje
Tak by se dal stručně shrnout 
výsledek jednání premiéra 
vlády České republiky Andreje 
Babiše se senátorem za Rych-
novsko Miroslavem Antlem 
a starostou města Rychnov 
nad Kněžnou Janem Skořepou, 
které se uskutečnilo 15. února 
na Úřadu vlády ČR.

 „Schůzku jsme iniciovali 
s panem starostou Skořepou 
zejména proto, že se v poslední 
době v regionu šíří spekulace 
a pochybnosti kolem plánova-
ných investic do rychnovské 
nemocnice,“ uvedl Miroslav Antl 
a dodal: „S panem starostou jsme 
ocenili věcný a vstřícný přístup 
pana premiéra, jehož výstupem je 
jasné potvrzení, že inkriminovaná 
Usnesení vlády České republiky 
z 21. června 2017 a z 9. února 2015 
bude jeho vláda plnit! Po dneš-
ním jednání jsem přesvědčen, že 
výstavbě rychnovské nemocnice 

nic nebrání a ostatní bude záležet 
na vedení Královéhradeckého kra-
je, Zdravotnickém holdingu KHK, 
ale i na vstřícnosti zdravotnického 
personálu naší nemocnice při 
řešení aktuálních problémů.“
 Během jednání se neřešily 
jenom otázky rychnovské ne-
mocnice, ale i příprava a realizace 
dalších infrastrukturních projektů 
spojených s rozvojem průmyslové 
zóny. „Pan premiér se živě zajímal 
o dopady, které přináší prudký 
hospodářský rozvoj průmyslové 
zóny Solnice – Kvasiny a zdůraz-
nil, že se chystá náš region navští-
vit společně s ministry 9. dubna, 
a to v rámci pracovní návštěvy 
Královéhradeckého kraje. Dlužno 
podotknout a poděkovat, že si pan 
premiér vyhradil čas na jednání 
téměř okamžitě, což svědčí o jeho 
zájmu o urychlené řešení všech 
aspektů, které doléhají na obyva-
tele našeho regionu,“ komentoval 
výsledek jednání starosta Jan 
Skořepa.

či dotazů je v ní přednastavené 
volání na Call centrum společnosti 
OREDO.
 Aplikaci IDS je možné si insta-

lovat prostřednictvím 
Google Play. Na jejím 
vývoji se podílely 
odbory dopravy obou 
východočeských krajů 
a společnosti OREDO 
a T-MAPY. Aplikace 
se bude i nadále roz-
víjet, a to především 
na základě poznatků 
z praxe a s cílem 
maximální podpory 
a zvyšování efektivity 
využití veřejné dopra-
vy v našem regionu.
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Expozice muzea, které sídlí v budově bývalé sýpky v Rokytnici v Or-
lických horách, je konečně kompletní. V únoru ji doplnily modely 
historických staveb Orlických hor. (Foto: Muzeum a galerie Orlic-
kých hor v Rychnově nad Kněžnou).

Na veletrhu Holiday World v Praze převzal radní Pavel Hečko oceně-
ní za druhé místo v kategorii „Zimní dovolená“ v rámci ankety „Kraj 
mého srdce“. Stříbro na  veletrhu získala také společná expozice 
obou východočeských krajů a rovněž publikace „Cesty loutek“.

Hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán s předsedkyní poroty 
soutěže Stavba roku Radomírou Sedlákovou odhalili v Galerii mo-
derního umění v Hradci Králové plaketu, která připomíná, že galerie 
získala titul Stavba roku 2017.

Na  paralympijské hry do  Jižní Koreje vyšle Česká republika šest 
alpských lyžařů. České barvy zde budou hájit tři sportovci z krajem 
podporovaného Centra handicapovaných lyžařů – Pavel Bambou-
sek, Miroslav Lidinský a Anna Pešková. (Foto: CHL)

Nejstarší obyvatelka hradeckého Domova U Biřičky oslavila na za-
čátku února už 106. narozeniny. Poblahopřát jí přišli hejtman Krá-
lovéhradeckého kraje Jiří Štěpán a  náměstek pro sociální oblast 
Vladimír Derner.

Náměstek hejtmana pro dopravu Martin Červíček na dalším ze sé-
rie jednání se sousedním Pardubickým krajem. O čem se jednalo? 
Příprava tendru na veřejnou autobusovou dopravu či uvedení no-
vých aplikací pro jednodušší cestování .
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než 120 žáků závěrečných ročníků 
technických oborů školy. Jedná se 
o maturitní obory Slaboproudá 
elektrotechnika a Strojírenství 
a učební obory Elektrikář a Ná-
strojář. Absolventům se tak rozšíří 
možnosti uplatnění na místech se-
řizovačů či programátorů automa-
tických a robotických výrobních 
linek.
 „Modernizace výuky a těs-
ná spolupráce s firmami je tou 
správnou cestou. Technologie 
kolem nás se rychle mění a ze-
jména technické školy na to musí 
náležitým způsobem reagovat. 
Na průmyslové škole v Trutnově 
se to daří a příjemně mne překva-
pila i její spolupráce se základní-
mi školami v okolí,“ zhodnotila 
náměstkyně hejtmana Martina 
Berdychová odpovědná za oblast 
školství.

Nové robotické pracoviště začalo 
sloužit studentům Střední prů-
myslové školy Trutnov v areálu 
praktické výuky v Mladých 
Bukách. Investice do lepšího 
technického vzdělávání byla 
možná díky finanční podpoře 
Královéhradeckého kraje a darů 
dvou společností, s nimiž škola 
dlouhodobě spolupracuje. Těmi 
jsou Continental Automotive 
Czech Republic s. r. o. Trutnov 
a KASPER KOVO s. r. o. Trutnov.

 Škola vytvořila nové robotické 
pracoviště během osmi měsíců 
s náklady 950 tisíc korun. V rámci 
projektu pořídila dvě robotické 
buňky.
 „Studenti si mohou vyzkoušet 
spolupráci dvou robotů, což je 
běžná průmyslová aplikace. Robo-
tické buňky se například propojí 

dopravníkem a jedna skupina 
studentů vkládá výrobky na do-
pravník a druhá je sbírá. Studenti 
procvičují týmovou spolupráci, 
časování operací a navíc zajiš-

ťují bezkolizní stav robotických 
pracovišť,“ vysvětlil ředitel školy 
Vladislav Sauer.
 Výuku obsluhy a programování 
robotů každoročně absolvuje více 

Od konce dubna budou moci 
cestující v česko-polském 
pohraničí využívat více vlaků, 
které překračují hranici mezi 
oběma zeměmi. Podmínky do-
hodl v polské Wratislawi první 
náměstek hejtmana Martin 
Červíček a vicemaršálek Dol-
noslezského vojvodství Jerzy 
Michalek.

 Na lince z Trutnova přes Krá-
lovec do Sedzislawi, která je pro-
vozována o víkendech a svátcích 
v letní sezóně již několik let, do-
jde k navýšení spojů ze tří na čtyři 
páry vlaků. Navýšení spojů souvisí 
s cílem nabídnout ranní spojení 
z Trutnova do Polska pro české 

občany. Zcela nově pak budou 
moci turisté využívat čtyři páry 
vlaků z Walbrzychu do Meziměstí, 
z nichž dva pojedou dále do Teplic 
nad Metují a Adršpachu.
 „S polskými kolegy jsme 
řešili například povolení vjezdu 
české vlakové soupravy na pol-
skou stranu. Nezůstali jsme ale 
jen u aktuálních technických 
problémů a probrali jsme i další 
možnosti mezinárodní spolu-
práce v této oblasti. Uvažujeme 
o propojení Hradce Králové 
a polského Walbrzychu spěšný-
mi vlaky,“ uvedl první náměstek 
hejtmana Martin Červíček, který 
je odpovědný za oblast dopravy 
a silničního hospodářství.

Studenti trutnovské průmyslovky se učí pracovat s novými roboty

Školský informační portál 
Královéhradeckého kraje
Odbor školství poskytuje nově informace pro školy všech zři-
zovatelů a širokou veřejnost na Školském informačním portálu 
Královéhradeckého kraje: www.sipkhk.cz.

Portál se sestává ze tří částí:
•	 Vzdělávací	portál	-	informace,	aktuality	a dokumenty	z oblasti	

vzdělávání včetně zájmového, volnočasových aktivit, tělovýcho-
vy a sportu. V modulu je zveřejněna aktuální nabídka kurzů pro 
veřejnost, které jsou organizovány středními školami v Královéhra-
deckém kraji. Zveřejněny jsou též informace o ceně kurzu a kon-
taktních osobách zajišťujících daný kurz.

•	 Přijímací	řízení	-	informace	o oborech	vzdělání	v Královéhradec-
kém kraji, které nabízejí jednotlivé střední školy (o počtu nabíze-
ných míst, podaných přihlášek a termínech pro podání přihlášek). 
Zájemci o studium mohou jednoduchými kroky vybírat obory, 
do kterých nebylo ukončeno přijímací řízení a v nichž jsou nabíze-
na volná místa v dalších kolech. U jednotlivých oborů jsou dostup-
né informace o počtu nabízených míst, počtu podaných přihlášek, 
termín, do kdy je možné podat přihlášku a další.

•	 Pracovní	místa	ve školách	-	systém	pro	zveřejňování	nabídek	a po-
ptávek po pracovních místech ve školách a školských zařízeních 
v Královéhradeckém kraji. Pro zveřejnění není nutná registrace, ale 
podmínkou je platná e-mailová adresa, na kterou budou zaslány 
informace o vložení, respektive schválení a zveřejnění inzerátu 
a rovněž odkaz umožňující smazání inzerátu.

Vzniká zbrusu nová regionální 
inovační značka
Královéhradecký kraj cílí 
na novou marketingovou znač-
ku se zaměřením na výzkum, 
vývoj a inovace. Již druhým 
rokem slýcháme o aktivitách 
tzv. Smart akcelerátoru Králo-
véhradeckého kraje, tedy pro-
jektu, který usiluje o vytvoření 
vhodných podmínek pro efek-
tivní spolupráci výzkumných 
organizací s komerční sférou, 
mimo jiných pomocí silného 
společného marketingu.

 V jaké fázi se klubající se 
inovační značka nachází nyní? 

V uplynulém roce proběhla první 
vlna hloubkových rozhovorů 
v soukromém i akademickém 
sektoru, díky kterým byly zjiš-
těny případné potřeby a přání 
klíčových hráčů, a to na poli mar-
ketingových i vědeckovýzkum-
ných aktivit. Dále se uskutečnila 
série 4 marketingových worksho-
pů pro cílové skupiny a v listopa-
du se konalo ustavující setkání 
Platformy regionální inovační 
značky. Zde se sešlo celkem 30 
zástupců institucí, firem či orga-
nizací, aby ladili možnou podobu 
marketingových sdělení popisu-

Kraj posiluje přeshraniční 
vlakové spojení

jících náš region v oblasti vědy, 
výzkumu a inovací. Výstupem 
jsou čtyři navržená komunikační 
sdělení. Ta by měla co nejlé-
pe vystihovat region v oblasti 
vědy, výzkumu a inovací. Nyní 
se k jednotlivým konceptům 
vyjadřují klíčoví hráči v regionu. 
Na základě jejich zpětné vazby 
bude vyprofilována finální po-
doba sdělení, která položí základ 
marketingové strategie pro regi-
onální inovační značku. Samotná 
strategie by měla spatřit světlo 
světa v březnu tohoto roku.

„Snažíme se, aby regionální ino-
vační značka kraje byla akcepto-
vána a propagována co největším 
počtem všech klíčových partnerů 
v regionu. Jejich podpora je pro 
silný a sdílený marketing kraje 
zásadní. Nová marketingová 
značka kraje musí být silnou 
vlajkovou lodí výzkumu, vývoje 
a inovace této doby,“ uvedl radní 
Královéhradeckého kraje Pavel 
Hečko, do jehož gesce spadá regi-
onální rozvoj a cestovní ruch.
Více o projektu Smart akcelerátor 
se dozvíte na www.proinovace.cz
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 Střední průmyslová škola 
kamenická a sochařská v Hořicích 
vyhrála ocenění Vizionáři 2017, 
které předává sdružení CzechInno 
zaměřující se na inovace a inovač-
ní procesy. 
 Sdružení školu ocenilo za uni-
kátní digitalizované pracovi-
ště pro umělecké sochařství, 
na kterém studenti mohou 
modelovat ve 3D přímo na po-
čítači. Pamětní plaketu převzal 
ředitel školy Josef Moravec.

Hořická sochařská a kamenická 
škola obdržela ocenění Vizionáři 
2017

 Rtyňské festivaly dechových 
hudeb mají tradici delší než 
půl století. Dříve byly známé 
jako Monstrkoncerty. Od r. 1991 
na počest rtyňských rodáků, 
hudebního skladatele Karla 
Kolety a jeho bratra Čeňka 
Kolety, dlouholetého kapelníka 
rtyňské hornické hudby, nesou 
název Festival dechových hudeb 
Koletova Rtyně. Pořadatelem byl 
do roku 1992 Závodní klub Dolu 
Zdeněk Nejedlý. Po jeho zániku 
se pořádání ujala Koletova hor-
nická hudba a občanské sdruže-
ní Klub přátel Koletovy hornické 
hudby. Současnou hybnou 
silou a duší festivalu je bývalý 
dlouholetý kapelník Koletovy 
hornické hudby Zdeněk Tlučhoř.
 V této ryze amatérské sesta-
vě za vydatné pomoci města 
a finanční podpory Králové-
hradeckého kraje, Minister-
stva kultury ČR, Sdružení obcí 
Jestřebí hory, různých podniků 
a institucí jsou festivaly pořádá-
ny i dnes a doufejme, že budou 

Festival Koletova Rtyně letos přivítá jaro

 Galerie výtvarného umě-
ní v Náchodě pořádá ve svých 
prostorách i venku během roku 
pravidelné výtvarné sobotní 
dílny určené především rodinám 
s dětmi, v nichž se děti seznamují 
s výtvarným uměním a výtvarný-
mi technikami. 
 Na poslední výtvarné dílně 
uskutečněné 10. února jsme 
s dětmi a jejich rodiči objevovali 
tajemný svět barev. Barvy a ba-
revné kombinace mají významný 
vliv na psychické a fyzické zdraví 
člověka, proto byly při této dílně 
využity prvky arteterapie. Velmi 
důležitou součástí bylo navození 
příjemné atmosféry zahájené čte-
ním jedné z pohádek knihy Duho-
vé pohádky od Daniely Fischerové.
 Druhá část dílny byla kon-
cipována na právě vytvořených 
obrázcích – zahradách. K jejich 
vzájemnému propojení docházelo 

Sobotní výtvarná dílna 
– Tajemný svět barev

na velkém papíře jednotlivých 
účastníků, kteří si sami zvolili 
pracovní skupiny dle rodinných 
vztahů. Skupinky výborně spo-
lupracovaly, dokonce se přidali 
i někteří rodiče či prarodiče. 
 V závěrečné reflexi jsme si 
společně povídali o pocitech při 
tvoření, o proměňující se náladě, 
chuti a výsledných obrazech. Mož-
ná se ptáte, jaký to mělo smysl? 
Kromě mnoha zážitků nám vý-
tvarná činnost přinášela uvolnění, 
možnost sebevyjádření, pomáhala 
nám budovat vlastní sebedůvěru, 
přispívala k poznávání vlastních 
možností, růstu osobní svobody 
a motivace.

Těším se na další setkání 
Mgr. Veronika Mesnerová

i v budoucnu. Dějiště festivalů 
se kvůli častým problémům 
s počasím přesunulo z přírodní-
ho areálu na Rychtě do sportov-
ní haly Orlovna, aniž by to však 
ohrozilo jejich kvalitu. Stále si 

zachovávají vysoký hudební 
standard a příjemnou přátel-
skou atmosféru, které si velice 
váží všichni jejich účastníci.
 Letos ale dochází k někte-
rým změnám. Místo v květnu 

bude letošní ročník festivalu 
vítat jaro v Orlovně už v březnu, 
a to o víkendu 24. a 25. března. 
Program zůstává dvoudenní 
a najdete jej na webových strán-
kách www.koletovka.cz.

 Ve vstupní hale náchodské 
Městské knihovny bude možné 
ve dnech 27. března až 20. dubna 
zhlédnout výstavu věnovanou 
památce náchodských židov-
ských spoluobčanů, z nichž větši-
na v důsledku zrůdné nacistické 
ideologie v průběhu 2. světové 
války zahynula. Je další součástí 
školního projektu, který začal 
být realizován v průběhu roku 
2017. Jeho cílem bylo nejprve vy-
tvořit vyučovací pomůcku – pre-

Výstava „Němí svědkové 
holocaustu v Náchodě“

zentaci, která by prostřednictvím 
jednotlivých staveb v Náchodě 
představila jejich předválečné 
židovské majitele či nájemníky, 
ukázala jejich podobu a infor-
movala o jejich dalších, bohužel 
většinou tragických osudech 
(o projektu se můžete dozvědět 
více na stránkách školy www.
voss-na.cz).

Mgr. Marie Vintrová, 
VOŠ stavební a SPŠ stavební 

arch. J. Letzela, Náchod
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Osud silniční zeleně nás nutí konat
 Problematika 
zajištění náhradní 
výsadby za úbyt-
ky stávající zeleně 
při investiční 
i neinvestiční 
činnosti kraje je 
nejvíce patrna 
v souvislosti se 
stromovou zelení kolem silnic všech 
kategorií. Původní výsadba před 100 
lety byla realizována pro tehdej-
ší provoz komunikací. V dnešní 
době jde téměř ve všech případech 
o nebezpečnou překážku silniční-
ho provozu. Postupně odumírající 
vzrostlou zeleň již nelze nahradit 
v původním místě a majetkové 
poměry a jejich zákonná ochrana 
neumožňuje výsadbu bez vypořádá-
ní vlastnictví pozemku. V minulých 
desetiletích byla zeleň i zdrojem 
řady sporů o svoji údržbu mezi 
obcemi a krajem. Dnes se naopak 
může stát společným zájmem její 
adekvátní náhrada.

 Na druhou stranu je pro 
krajinu i člověka důležité počí-
tat s alejovou zelení. Nejde jen 
o atribut naší kulturní krajiny, 
ale praktickou potřebu ochrá-
nit území v době probíhajících 
klimatických změn. Ani postupná 
realizace plošných pozemkových 
úprav není v tomto směru bez 
komplikací. Nalezení nového 
přístupu k uplatnění tohoto prvku 
v krajině v podmínkách dnešních 
vlastnických vztahů je velký úkol 
nejen pro náš kraj. Není jednot-
né řešení. Bude třeba akceptovat 
množství různých přístupů.  Každá 
myšlenka je vhodná k debatě 
a promyšlení. Prostá ochrana bez 
obnovy zeleň neudrží. Nejde tedy 
o vůli či peníze na tato opatře-
ní, ale o nalezení nové formy 
zapojení zeleně v kulturní krajině 
s ohledem na její staronový smysl.
Bc. Karel Klíma, radní pro oblast 

vodního hosp., živ. prostředí 
a zemědělství (Koalice pro KHK)

Zmizí konečně náchodský brownfield?
 Již několik 
let trápí Náchod 
oblast okolo 
bývalé textilky 
Tepna Náchod. 
Všechno to za-
čalo, když v roce 
2006 společnost 
zkrachovala, 
protože textilní výroba už nebyla 
v Čechách konkurenceschopná 
kvůli levnému dovozu. Tehdejší 
budovy získal developer, který 
si dal za cíl vybudovat obchodní 
centrum Tepna, jež by sloužilo 
občanům města. Jenže od té 
doby, kdy začaly být v roce 2013 
objekty bývalé výroby bourány, 
se nezměnilo nic a my tak dnes 
a denně vidíme v Náchodě jen 
zaneřáděnou plochu, ze které 
všichni cítíme bezútěšnost celé 
situace. Chtěl bych vám proto 
všem říci, že na městě o Tepně 
vytrvale jednáme a snažíme se 
najít řešení. V současné době 
jsme v jednání o odklizení sutin, 

které hyzdí celou plochu a tím 
i celé okolí. Pevně věřím, že když 
se začne na této ploše něco dělat, 
rozhýbou se i další činnosti.
 Dalším projektem, který se 
po dlouhých odkladech snad také 
dá do pohybu, je modernizace 
náchodské nemocnice. Pokud 
všechno půjde podle plánu, mohly 
by již na jaře vyjet na stavbu prv-
ní bagry. V plánu máme postavit 
dva nové nemocniční objekty, ale 
vzniknou i nadzemní a podzemní 
koridory, které budou budovy 
nemocnice spojovat. 
 Když jsem do úřadu starosty 
před sedmi lety nastupoval, dal 
jsem si za cíl změnit několik věcí: 
opravit silnice, vystavět auto-
busový terminál, znovuobnovit 
náchodské lázeňství, pohnout 
s obchvatem a udělat něco s pro-
storem Tepny. Tím víc mě těší, 
když vidím, že všechny tyto věci, 
pokud už nejsou dokončené, jsou 
alespoň v pohybu.

Jan Birke (ČSSD)

Krajské investice získávají nový 
koncepční rámec
 Na lednovém jednání kraj-
ského zastupitelstva jsem navrhl 
nové koncepční řešení přístupu 
ke krajským investicím. Nově 
musí gesční radní určit priority 
svých investičních požadavků (až 
do střednědobého výhledu) a vy-
tvářet tzv. zásobník investičních 
akcí. Po přidělení ročního rozpoč-

tu na investice v té, které gesci, je 
možné projednat plán realizace 
jednotlivých priorit pro daný rok 
pro každou z gescí a následně 
na ní dále pracovat. Tímto bude 
docházet k plánování a systema-
tickému řízení rozvoje investic 
v každém resortu, a to právě 
na základě předaných priorit pro 

Ateisté, co s námi bude?
(pokračová-
ní lednového 
článku) 
 Dlouhodo-
bě se netajíme 
s názorem, že 
je třeba zdanit 
církevní restituce 
a náhrady a to 
z důvodu předražených odhadních 
posudků. Nehodláme se zpovzdálí 
dívat, jak jsou církve dotačně i da-
ňově zvýhodňovány na úkor škol, 
nemocnic, spolků a firem.  Ve Vý-
boru pro kulturu a památkovou 
péči došlo k revizi přenastavení 
asi dvou hodnotících kritérií při 
vyhodnocování grantů na podporu 
objektů v oblasti památkové péče, 
aby nebyly sakrální památky při 
výběru upřednostňovány na úkor 
městských, soukromých nebo 

krajských. Nedávno zastupitel-
stvo nechválilo odkup pozemků 
od Biskupství královéhradeckého, 
které kraj kupuje v rámci stmelení 
pro průmyslovou zónu Kvasiny.  
Oceňujeme, že církev je ochotná 
pozemky prodat, nicméně od po-
sudku na cenu Expertíza CZ – Zna-
lecký ústav, které máme k dispozi-
ci, církev předražila cenu dvakrát!  
Pakliže „církev“ žádá v rámci 
památkových programů dotace, 
není nemravné zase naopak kraji 
prodávat pozemky ve dvakrát vyšší 
ceně? Zastupitelstvo to považovalo 
za přehnané a vrátilo k dalšímu 
jednání. Děkuji většině kolegů, že 
obě záležitosti podpořili.
 Uvidíme, s jakou cenou nyní 
pan radní Řehoř přijde na zastupi-
telstvo.           (pokračování příště) 

Bc. Miroslav Matějka (SPD+SPO)

danou oblast.
Zároveň s výše 
uvedeným bude 
toto předáno 
Centru investic 
rozvoje a inovací 
tak, aby tato pří-
spěvková organi-
zace Královéhra-
deckého kraje následně dokázala 
vyhledávat vhodné dotační tituly 
pro jednotlivá odvětví a tím byly 
tyto dotační tituly používány efek-

tivně a cíleně podle skutečných 
a předem vydefinovaných potřeb 
kraje. Současně bude docházet 
i k průběžnému vyhodnocování 
probíhajících akcí a k tomu si 
slibujeme i lepší plánování inves-
tičních rozpočtů, včetně lepšího 
cashflow kraje. I při vědomí, že 
toto bude běh na delší trať, jsem 
rád, že zastupitelstvo dalo tomuto 
systému zelenou. 

Mgr. Václav Řehoř, radní pro 
investice a majetek (ODS)

Jak nastavit podmínky kvalitnějšímu 
vzdělávání?
 Nejsme gau-
neři a nemáme 
na svědomí děti 
i celé rodiny, jak 
nás nazývají zlé 
jazyky. Tak se věci 
přeci vůbec nema-
jí. Otázka k řešení 
zní: Jak se v našem 
kraji vypořádat s tristním stavem 
školství? Jak změnit klesající úroveň 
a měřitelnou kvalitu vzdělávání? 
Jak nastavit zdravou konkurenci? 
Na otázky nejsou jednoduché odpo-
vědi. Všichni víme, že se jimi musíme 
neprodleně zabývat, protože i učitelé 
a rodiče jsou ze situace nešťastní. 
 Proto se do záležitosti vložili 
krajští zastupitelé, kterým nejde 
„v kolonce - gesce školství“ o dofi-
nancování 20 milionů korun, ale 
o systémové kompromisní řešení 
vhodné pro všechny. Nikdo jiný 
další variantu nepředložil. Neexis-
toval jiný plán jako protinávrh, aby 
se mohlo vyhodnotit, co je lepší 
a co horší řešení. 

 Co bylo dosud: 9000 volných 
míst ve středoškolských lavicích 
a pouze 4500 žáků devátých tříd. 
Z toho vychází, že každý žák může 
obsadit dvě lavice. Pokud neuspěje 
v jedné, přestoupí do školy druhé.
Co jsme rozhodli: některé školy 
splynou v jedno zařízení. K tomu 
jsme řešili oborovou strukturu. 
Gymnázia jsme neomezili, maxi-
málně sloučili dva subjekty. 
 Co bude v dalším školním roce: 
prosincové rozhodnutí krajského 
zastupitelstva bude naplňováno 
postupně. Současné třídy beze 
změny doběhnou. Jestli je nyní 
student v 1. ročníku, školu (bez 
ohledu na to, zda-li bude nebo 
nebude sloučena) dochodí do 4. 
ročníku. Probíhají výběrová řízení 
na ředitele, kteří nastoupí od 1. 
7. 2018. Budou se zabývat vnitřní 
optimalizací.  
 Věřím, že pro naši mládež 
nastavíme zdravé podmínky pro 
kvalitní vzdělávání.

Ing. Jan Sobotka (STAN+VČ)

Články na této stránce vyjadřují názory zastupitelů, 
případné reakce adresujte přímo autorům.
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KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

KŘÍŽOVKa

Výherci únorového kola soutěže s Královéhradeckým krajem jsou: Lukáš Bubeníček (Náchod), Helena Nývltová (Chlumec n. C.), Marie Bejrová (Úlibice).

• EVIDENČNÍ ČÍSLO: MK ČR E 13773 • VYDAVATEL: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové, tel.: 495 817 111, 
e-mail: unasvkraji@kr-kralovehradecky.cz • Redakční rada: MVDr. Ivana Hantschová, Jiří Robinson Roup, JUDr. Ing. Rudolf Cogan, 
Ph.D., Mgr. Jana Drejslová, Mgr. Táňa Šormová, Helena Brehovszká, Gabriel Forman • Odpovědný redaktor: Mgr. Michal Friček 
• TEXTY A FOTO: Pokud není uvedeno jinak archiv redakce • VÝROBA, TISK: VLTAVA LABE MEDIA a.s., tiskárna Novotisk Praha 
• DISTRIBUCE: Českou distribuční a.s. • Počet výtisků: 254 800 kusů • Uzávěrka příštího čísla: 15. 3. 2018

Vyluštěte křížovku a soutěžte s námi o dárek. Zašlete nám tajenku do čtvrtka 15. března 2018 na e-mail: krizovka@kr-kralovehradecky.cz, nebo poštou 
na adresu: Tiskové oddělení KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ s heslem „KŘÍŽOVKA“. Třem vylosova-

ným výhercům pošleme dárek, proto nezapomeňte uvést svoji adresu. Zapojením se do soutěže souhlasíte s uvedením svého jména mezi výherci v příštím čísle.

Soutěžní křížovka

KALENDÁŘ AKCÍ NA BŘEZEN

7. 3. od 19 hodin
Antonio Vivaldi 

– Čtvero ročních období
Kodymův národní dům, Opočno

9. 3.
Michelinský večer 

s Romanem Paulusem  
Centrum Walzel v Meziměstí

9. – 10. 3.
Veletrh Infotour 
a Cykloturistika

Kongresové centrum Aldis, HK

13. 3. – 26. 4.
Dny R. A. Dvorského 

ve Dvoře Králové 
nad Labem
Hankův dům

16. – 18. 3.
Miletínské 

divadelní jaro 2018
Miletín

17. 3.
Krakonošovi lyžníci 

Horní Malá Úpa

17. – 18. 3.
Impérium vrací úder 

- Antika a barbaři
Archeopark Všestary

17. 3. – 1. 4.
Smiřické svátky hudby

kaple Zjevení Páně ve Smiřicích

20. 3. od 18 hodin
Jako by pravda byla 

vadou na kráse…
(Doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.)

Sál Zastupitelstva KHK, 
Hradec Králové

23. – 25. 3.
Velikonoční 

zahrádkářská výstava
Výstaviště Častolovice

23. - 25. 3.
MMČR v alpských 

disciplínách
Špindlerův Mlýn

24. 3.
Zahájení sezóny 

v Muzeu války 1866
Chlum

24. 3.
Velikonoční trh
Broumovský klášter

24. 3.
Pochod 

Českým rájem 
– Putování s Rumcajsem 

Start na nádvoří 
Jičínského zámku

24. 3.
Velikonoce v muzeu 
v Domě pod jasanem

Voletiny u Trutnova

29. 3. – 2. 4.
Velikonoce 

na Šrámkově statku
HK - Piletice

31. 3. – 1. 4.
Velikonoce 

v Podorlickém skanzenu
Krňovice


