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U nás v kraji
Vážení občané, 

dostavba a moderniza-
ce Oblastní nemocnice 
Náchod už opravdu není 
jen slibem nebo zprávou 
o podpisu smlouvy. Sta-
vební práce začaly a budou 
intenzivně pokračovat, 
dokud nebude hotovo. 
Musíme náchodskou ne-
mocnici modernizovat, 
protože když nebudeme 
moci nabídnout kvalitní 
a moderní zázemí, těžko se 
nám do něj budou hledat 
noví lékaři a sestry. 

Stavaři už částečně odstra-
nili hospodářskou budovu 
včetně spojovacích korido-
rů z ambulantního pavilo-
nu do pavilonu rentgenů.  
Začaly také práce na bu-
doucím středobodu areálu 
– nových pavilonech J, kde 
bude zejména lůžková 
část chirurgie, ortopedie, 
či gynekologie, a pavilonu 
K, kde vzniknou operační 
sály, ARO nebo porodnice.

Jiří Štěpán
hejtman 

Královéhradeckého kraje

Memorandum prohloubí desetiletou 
spolupráci kraje s dobrovolnými hasiči
Královéhradecký kraj a Sdru-
žení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska uzavřely memoran-
dum o partnerství a spolu-
práci. Zaměří se na požární 
ochranu obyvatelstva, pomoc 
při mimořádných událostech 
i na podporu aktivit při výcho-
vě mládeže v požární ochraně.

„Dobrovolní hasiči jsou nezastu-
pitelnými členy krajského inte-
grovaného záchranného systé-
mu. Působí v jednotkách požární 
ochrany obcí, kde se starají jak 
o bezpečnost, tak o prevenci po-
žární ochrany obyvatelstva. Právě 
to je jedním z bodů memoran-
da, které Královéhradecký kraj 
a krajské sdružení hasičů uza-
vřely a které ještě více prohloubí 
spolupráci fungující deset let,“ 
uvedl hejtman Jiří Štěpán.
 Memorandum cílí na spolu-
práci kraje a krajského sdružení 
hasičů při zabezpečování požární 

ochrany, ochrany obyvatel i po-
moci u záchranných prací, při 
haváriích, živelných pohromách 
a dalších mimořádných událos-
tech na území kraje.
 V rámci partnerství bude kraj 
podporovat také činnost sborů 
dobrovolných hasičů v jednotli-
vých obcích, kde hasiči pořádají 
lokální společenské, kulturní či 
sportovní akce. Akce pořádané 
krajským sdružením hasičů navíc 
kraj zařadí do kalendáře význam-
ných událostí pro příslušný rok.
 Důležitým bodem je podpora 
aktivit při výchově dětí a mláde-
že k dobrovolné požární ochraně. 
V regionu k tomuto účelu slouží 
výcvikové a školicí středisko v Bí-
lých Poličanech, které v blízké 
době čeká rekonstrukce.
 Kraj dobrovolné hasiče pod-
poruje dlouhodobě. Například 
přímo Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska ročně posky-
tuje v průměru dva miliony 

korun na pořízení nové techni-
ky, na provoz, ale i na pořádání 
různých akcí, mezi které spadá 
například reprezentace kraje 
na Mistrovství ČR v požárním 
sportu.
 Od roku 2014 vznikl krajský 
dotační program, který progra-
movou dotací přiděluje finanční 
prostředky obcím na financování 
potřeb jednotek sboru dobrovol-
ných hasičů obcí a přispívá tak 
na jejich akceschopnost formou 
dotace ve výši 1 000 000 Kč 
na nákup, rekonstrukci, repasi či 
opravu cisternových automobilo-
vých stříkaček a další investiční 
techniky pro JPO obce.
 Kraj se podílí i na financování 
investičního programu Gene-
rálního ředitelství Hasičského 
záchranného sboru České repub-
liky a formou dotačního progra-
mu spolufinancuje výstavbu či 
rekonstrukci požárních zbrojnic 
a nákupů dopravních automobilů. 

Den kraje se slavil 
na Pivovarském náměstí              
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Kraj pracuje na strategii 
rozvoje po roce 2020
V důsledku blížícího se nového 
programovacího období po roce 
2020 připravuje Královéhradecký 
kraj Strategii rozvoje. „Do procesu 
vzniku a tvorby tohoto dokumentu 
se zapojuje celé spektrum partnerů, 
kterým není lhostejný další rozvoj 
našeho regionu. První společné 
setkání se uskutečnilo dne 18. 4. 
a další budou následovat,“ říká rad-
ní Pavel Hečko odpovědný za oblast 
regionálního rozvoje. Samotný 
dokument, který je financovaný 
z Operačního programu Zaměstna-
nost, vznikne nejpozději na podzim 
příštího roku.

V Jiráskových sadech
se uskutečnil piknikový 
happening
Piknikový happening na podporu 
lokálních a fairtradových pěstitelů 
se uskutečnil druhou květnovou so-
botu v hradeckých Jiráskových sa-
dech při příležitosti Světového dne 
pro fair trade. Na organizaci této 
akce se podílejí tři hradecké školy 
– Gymnázium Boženy Němcové, 
ZŠ a MŠ Kukleny a Vyšší odborná 
škola a Střední zdravotnická škola. 
O zpestření programu osmého roč-
níku se postarala kapela Zemědým 
a Jiří Hampl. Přilákat se jim podaři-
lo víc než stovku účastníků.

Nová metodika pomůže 
při výkonu veřejného 
opatrovnictví
Podpora výkonu veřejných opatrov-
níků je jednou z klíčových aktivit 
projektu na Rozvoj dostupnosti 
a kvality sociálních služeb v Králo-
véhradeckém kraji, který kraj re-
alizuje od roku 2006. Po dlouhých 
přípravách došlo k představení 
nově vytvořené metodiky, pomocí 
níž se má práce opatrovníků více 
profesionalizovat. „Metodickou 
podporou veřejných opatrovníků 
obcí se doposud nikdo nezabýval 
v takové šíři, takže k dispozici 
nebyly žádné doporučené postupy 
ani žádné podpůrné nástroje. Cílem 
nové metodiky je sjednotit praxi 
na území celého kraje a výkon opa-
trovnictví více profesionalizovat,“ 
říká náměstek Vladimír Derner pro 
oblast sociálních věcí.

Na podporu sportu 
a volnočasových aktivit putují 
miliony korun 
Královéhradecký kraj poskytl 
finanční prostředky sportovcům 
a pořadatelům volnočasových 
aktivit. Finance jsou směřovány 
zejména na podporu činností u dětí 
a mládeže. V odvětví sportu se 
jedná o částku okolo 10 milionů 
a v oblasti volnočasových aktivit 
o sumu přes 3,5 milionu korun.

Krátce z kraje Den kraje se slavil na Pivovarském náměstí
Na Pivovarském náměstí 
v Hradci Králové se 8. května 
slavil Den kraje. Oficiální 
část programu začala slav-
nostním nástupem a předá-
ním resortních i krajských 
medailí. Slavnostní přísa-
hu si splnili noví členové 
Hasičského záchranného 
sboru. Na ceremoniál navázal 
bohatý doprovodný program 
a také Den otevřených dveří 
krajského úřadu.

 Hejtman Jiří Štěpán předal 
osobnostem různých oborů Pa-
mětní medaili hejtmana. „Oceněné 
osobnosti jsou průřezem naší 
společnosti v plné šíři. Jsou mezi 
nimi duchovní, učitelé, sportovci 
i umělci. To hlavní mají ovšem 
společné: svému oboru se věnují 
s obrovským zápalem a odhodlá-
ním a mají velkou zásluhu na tom, 
že můžeme být na náš kraj hrdí 
a dobře se nám zde žije,“ řekl hejt-
man Jiří Štěpán. 
 Pamětní medaili hejtman udělil 
Mgr. Josefu Kordíkovi, Mgr. Mar-
ku Bělohlávkovi, Ing. Vladislavu 
Košťálovi, Ing. Vlastimilu Čejpovi, 
prof. PhDr. Jiřímu Skopalovi, CSc., 
Miroslavu Šafaříkovi, Ing. Jiřímu 
Soukupovi, Mons. Josefu Kajnekovi, 
Mgr. Aleši Fettersovi, PhDr. Blance 
Vávrové, Ph.D., Oldřichovi Sucho-
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radskému, Mgr. Michalu Šimůn-
kovi, Ivanovi Koláčnému, Josefu 
Weberovi, Vladimíře Kubínové, 
Tomáši Andělovi, Josefu Suchá-
rovi, Karlu Šklíbovi, Mgr. Lence 
Jaklové, Blance Čílové, Pavlu 
Macháčkovi, prof. Vladimíru Wolfo-
vi, Haně Novotné, Mgr. Rudolfu 
Faltejskovi, Michalu Hlavičkovi, 
Ludmile Klejšmídové, Miroslavu 
Vlasákovi, PhDr. Jiřímu Němeč-
kovi, Marii Rohulánové, Pavlu 
Sýkorovi, prof. Františku Musilovi, 
doc. Janu Klímovi, Jarmile Sibalové 
a prof. Miroslavu Červinkovi.

 Záslužnou medaili Králové-
hradeckého kraje prvního stupně 
převzali plk. Ing. Radek Vymlátil, 
náměstek ředitele Hasičského zá-
chranného sboru Královéhradecké-
ho kraje, mjr. Bc. Olga Pluhrařová, 
vedoucí personálního pracoviště 
HZS KHK, MUDr. Jiří Nový, lékař 
výjezdové základny Zdravotnické 
záchranné služby, Bc. Pavel Mar-
schal z SDH Malšova Lhota.
 Rozdány byly i Záslužné 
medaile Královéhradeckého kraje 
druhého stupně a resortní medaile 
jednotlivých složek IZS.

Stadion pro výcvik a požární sport 
opět slouží hasičům
Nové zázemí, šatny i sociální 
zařízení vyrostlo na stadionu 
pro výcvik a požární sport, 
který se nachází mezi ulice-
mi Botanická, 17. listopadu 
a Brněnská v Hradci Králové. 
Druhá etapa modernizace 
stadionu hasičů trvala necelý 
rok. Na stavbu přispěl i Králo-
véhradecký kraj.

  „Královéhradecký kraj přispěl 
na stavbu třemi miliony korun. 
Bude sloužit nejen členům Ha-
sičského záchranného sboru, ale 
i dalším složkám integrovaného 
záchranného systému – poli-
cistům či záchranářům. Využijí 
ho i žáci našich středních škol, 
kterým stadion nabídne skvělé 
sportovní zázemí,“ uvedl hejtman 
Jiří Štěpán.
 Stadion už jednou etapou mo-
dernizace prošel. V rámci druhé 
vzniklo odpovídající zázemí nejen 
pro sportovce, ale také rozhodčí. 
Stadion má nyní parametry velmi 
moderního sportoviště, kde se 

mohou pořádat soutěže republi-
kového i mezinárodního formátu. 
První soutěží v novém prostředí 
bude krajské kolo požárního sportu 
dobrovolných hasičů 23. června, 28. 
června se zde bude konat krajská 
soutěž v požárním sportu profesio-
nálních hasičů.
 Náklady na druhou etapu 
dosáhly částky 17,6 milionu korun. 
Investorem byl Hasičský záchran-
ný sbor Královéhradeckého kraje. 
Na financování se podílelo také 
město Hradec Králové částkou 3,5 
milionu korun a Královéhradecký 
kraj částkou 3 miliony korun.

S obnovou 
venkova pomůže 
57 milionů 
z krajského 
rozpočtu
  V rámci Programu obnovy ven-
kova letos Královéhradecký kraj 
rozdělí mezi 95 žadatelů téměř 57 
milionů korun. Nově mohli žada-
telé podávat pouze jednu žádost, 
kterou je možné požádat o dotaci 
až na pět účelů: obnovu a údržbu 
občanské vybavenosti, úpravu 
veřejných prostranství a místních 
komunikací, obnovu památkové-
ho fondu, obnovu vodních nádrží 
a nakládání s odpady.
 Celkem se na krajském úřadě 
sešlo 172 žádostí s požadavky 
na 133 milionů korun. Některé ov-
šem musely být vyřazeny pro ne-
splnění podmínek. Další nedosáhly 
minimálního počtu bodů v rámci 
hodnocení.
 Oprávněným žadatelem v tom-
to programu je obec, která měla 
k 31. 12. 2016 méně než tři tisíce 
obyvatel.
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Vlakem až za polské hranice! Kraj obnovuje 
přeshraniční železniční dopravu
 Královéhradecký kraj obnovuje 
přeshraniční železniční dopravu 
z České republiky do Polska. Vlaky 
na trase Adršpach – Wałbrzych 
budou jezdit až do 2. září.
 Královéhradecký kraj ve spolu-
práci s Úřadem maršálka Dolnoslez-
ského vojvodství připravil na letošní 
letní sezonu pro cestující veřejnost 
novinku v podobě mezistátního 
vlakového spojení. Ve spolupráci 
s dopravci GW Train Regio a Koleje 
Dolnośląskie jsou cestujícím k dis-
pozici čtyři páry spojů v úseku Me-
ziměstí – Wałbrzych, kdy vybrané 
spoje jsou trasovány až do Adršpa-
chu. Nové spojení slibuje snadnější 
přístup do Adršpašsko-teplických 
skal pro občany Polska.
 „V poslední době jsme byli něko-
likrát svědky kolapsu individuální 
automobilové dopravy v okolí Adr-

špašsko-teplických skal. Opakovaně 
musel být uzavřen hraniční přechod 
ve Zdoňově, návštěvníci skalních 
měst neměli kde zaparkovat. Lepší 
nabídka železničních spojů pomůže 
tuto situaci řešit,“ vysvětlil první 
náměstek hejtmana Martin Červíček 
odpovědný za oblast dopravy.
 Spoj také dává českým občanům 
možnost cestovat do Polska a ob-
jevovat tamní přírodní a kulturní 
krásy.
 Paralelně s nově zavedeným 
spojením je i nadále provozováno 
spojení v rozsahu čtyř párů spojů 
z Trutnova přes Královec, Lubawky, 
Kamiennou Góru do Sedzisławi. 
V Sedzisławi jsou dále zajištěny pří-
poje do polského vnitrozemí. V úse-
ku Kamienna Góra – Sędzisław jsou 
vlaky nahrazeny náhradní autobu-
sovou dopravou (do odvolání).

 V areálu Oblastní nemocnice 
Náchod aktuálně probíhá kromě 
modernizace další velká investi-
ce. Ambulantní provoz rehabili-
tace se již koncem léta přestěhu-
je z horního areálu do dolního, 
do těsné blízkosti lůžkové části. 
Od dubna se zde proto připravují 
prostory, které budou pacienti 
využívat nejen pro návštěvu 
ambulance, ale budou zde také 
cvičebny, vodoléčba nebo elektro 
a magnetoterapie.
 Investorem stavby za téměř 17 
milionů korun je Královéhradec-
ký kraj. „Hlavním důvodem této 
investice je dlouhodobý záměr 
sestěhovat postupně všechny 
provozy z horního areálu do dol-
ního. V tomto případě bude 

navíc všechna péče o pacienty při 
rehabilitaci konečně na jednom 
místě. Lepší bude i samotný pro-
voz oddělení – co se týká distri-
buce materiálu, pohybu pacientů 
i samotné práce zaměstnanců,“ 
uvedl náměstek hejtmana pro 
oblast zdravotnictví Aleš Cabicar.
 V nové budově vznikne 
elektroléčebné pracoviště 
na provozování magnetoterapie, 
ultrazvukové terapie, laserové 
terapie a elektroléčby prou-
dem, dále pracoviště parafínové 
procedury a pracoviště fyziotera-
pie. V ambulantních prostorách 
bude nová čekárna, vyšetřovna 
s místností pro infúze a sociální 
zázemí. Rehabilitace se dočká 
i nových přístrojů.

Náchodská nemocnice staví nové 
ambulantní prostory

 Oddělení jednotky intenziv-
ní péče broumovské nemocnice 
projde rekonstrukcí za více jak 21 
milionů korun. Vzniknou zde nové 
pokoje pro pacienty i pracovny 
lékařů.
 „Královéhradecký kraj pokra-
čuje v investování do své zdravot-
nické infrastruktury. Broumovská 
nemocnice se loni v prosinci do-
čkala otevření zrekonstruovaného 
oddělení NIP a DIOP za 23 milionů 
korun, nyní zde hodláme zrekon-
struovat i oddělení JIP,“ informoval 
náměstek hejtmana pro oblast 
zdravotnictví Aleš Cabicar.
 V  nemocnici vzniknou nové 
pokoje oddělení JIP, dohledové 

JIP nemocnice v Broumově čeká 
rekonstrukce

pracoviště, vyšetřovna, hygienické 
zázemí i zázemí pro zaměstnance 
a pracovny pro lékaře. Stavební 
úpravy proběhnou za plného pro-
vozu nemocnice. Celkové náklady 
projektu přesáhnou 21 milionů 
korun.
 Broumovská nemocnice je 
od roku 2006 součástí Oblastní 
nemocnice Náchod, a. s. Poskytuje 
zdravotní péči pro spádovou oblast 
Broumovska a Policka s přibližně 
27 tisíci obyvatel. V nemocnici se 
nachází 35 lůžek interního odděle-
ní s 24hodinovou akutní ambulan-
cí, 8 lůžek na samostatné jednotce 
intenzivní péče a zhruba 66 lůžek 
následné péče.
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Kłodzko

Sędzisław

Wałbrzych

Meziměstí

Teplice nad Metují

Adršpach

Trutnov

Křenov

Kamienna
    Góra

Wrocław

Jelenia Góra

Wrocław

Náchod

Broumov

Hradec Králové

Stachelberg

Svoboda nad
       Úpou
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STANICE       

Adršpach odjezd 8:50 10:14 14:14 18:50  

Teplice nad Metují příjezd 9:02 10:26 14:26 19:02  

Teplice nad Metují odjezd 9:08 10:31 14:31 19:08  

Meziměstí příjezd 9:17 10:41 14:41 19:17  

Přípoj ze směru Broumov příjezd 9:16* 11:16 15:16 18:17  

Přípoj ze směru Náchod, Teplice n. Met. příjezd 8:42* 10:41 14:41 18:41  

Meziměstí odjezd 9:23 11:23 15:23 19:18  

Wałbrzych Główny příjezd 10:04 12:04 16:04 20:03  

 

STANICE  pozn. 2 pozn. 1    

Wałbrzych Główny odjezd 6:54 7:16 10:24** 14:35 16:35 

Meziměstí příjezd 7:35 8:05 11:17 15:17 17:17 

Přípoj směr Teplice nad Metují, Náchod odjezd 8:20 8:20 11:19 15:19 17:20 

Přípoj směr Broumov odjezd 7:42 8:44* 11:42 15:42 17:42 

Meziměstí odjezd 7:42 8:07 11:19 15:19 18:03 

Teplice nad Metují příjezd 7:51 8:16 11:28 15:28 18:12 

Teplice nad Metují odjezd 7:54 8:33 11:31 15:31 18:33 

Adršpach příjezd 8:06 8:45 11:43 15:43 18:45 

 

STANICE    pozn. 1 pozn. 2  

Trutnov odjezd 7:36 11:34 15:29 15:34 19:36 

Sędzisław příjezd 8:39 12:39 16:29 16:39 20:39 

 

STANICE    pozn. 1 pozn. 2  

Sędzisław odjezd 9:05 13:05 16:55 17:05 21:03 

Trutnov příjezd 10:07 14:07 17:58 18:07 22:07 

 

Spojení, které Vám bude nejvíce vyhovovat, snadno naleznete na www.idos.cz. 

Trutnov - Královec - Lubawka - Kamienna Góra - Sędzisław

Adršpach - Teplice nad Metují - Meziměstí - Wałbrzych

pozn. 1 = nejede 5. a 6. července
pozn. 2 = jede jen 5. a 6. července
pozn. * = přípoj jen v sobotu
pozn. ** = do 09.06.2018 odjezd v 10:36
údaj u přípoje tučně = přímý spoj

Call centrum IREDO 491 580 333 Doprava@kr-kralovehradecky.cz

  4 páry vlaků Trutnov - Královec - Lubawka - Kamienna Góra - Sędzisław. 

  4 páry vlaků Meziměstí - Wałbrzych, vybrané spoje až do Adršpachu.

  Všechny spoje jedou v sobotu, neděli a vybrané dny od 28. dubna do 2. září. 

Veřejná doprava v Královéhradeckém kraji

PŘEKONEJTE S NÁMI HRANICE

Spojení na přípoje směr Jelenia Góra,  Wałbrzych a Wrocław vyhledávejte na www.portalpasazera.pl.
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V rámci dvoudenního semináře, který si kladl za cíl představit do-
tační příležitosti pro krajské partnery z  jihovýchodní a  východní 
Evropy, navštívili jeho účastníci projekty financované z evropských 
fondů.

Největší taktické cvičení v kraji prověřilo akceschopnost složek in-
tegrovaného záchranného systému. Jeho tématem byl útok střelce 
v hradeckém Aldisu.

Úspěšní sportovci, kteří reprezentovali kraj na  Hrách VIII. zimní 
olympiády dětí a  mládeže, převzali ocenění od  náměstkyně hejt-
mana Martiny Berdychové.

Svinarské břehy propojila provizorní lávka. Na místě mostu plukov-
níka Šrámka, který byl kvůli havarijnímu stavu uzavřen, vyroste nový 
most se dvěma jízdními pruhy a  chodníkem. Staveniště navštívil 
první náměstek hejtmana Martin Červíček, který usiluje o zprovoz-
nění mostu do konce tohoto roku.

Začala výstavba dálnice D11 mezi Smiřicemi a  Jaroměří. Spolu 
s úsekem mezi Hradcem Králové a Smiřicemi stavba odvede veške-
rou dopravu ze stávající silnice I/33 v úseku Hradec Králové – Jaro-
měř, jejíž kapacita je již zcela vyčerpána.

Začala rekonstrukce a přístavba odloučeného pracoviště SPŠ, SOŠ 
a SOU Hradec Králové v Hradecké ulici. Díky projektu za 45,5 milionu 
korun se bude moci škola sestěhovat ze čtyř objektů, které nyní vyu-
žívá, do dvou a žákům nabídnout kvalitní a moderní praktickou výuku.
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Nová expozice láká do bývalého 
krytu Civilní obrany

 Ve skanzenu opevnění v Ná-
chodě - Bělovsi se expozice stále 
vylepšují, a to nejen na pěchot-
ním srubu Březinka. Letos byla 
i na srubu Voda, kde je muzeum čs. 
armády první republiky, vytvořena 
nová část, věnovaná spojovacímu 
vojsku.
 Vstupní branou do skanzenu 
je bezbariérový pěchotní srub N-S 
84 Voda v Náchodě-Bělovsi, kde 
je vystavena nově unikátní sbírka 
mapující historii československé 
armády první republiky i boj 
za svobodu během první a druhé 
světové války. Srdcem projektu je 
objekt těžkého opevnění N-S 82 
Březinka, který má návštěvníky 
co nejnázorněji seznámit s tech-

nickou dokonalostí a jednotlivý-
mi funkcemi pěchotního srubu, 
nejdůležitějšího prvku pevnostní 
linie. Prohlídku pěchotního srubu 
N-S 82 Březinka doplňuje expozi-
ce o československém opevnění 
v sousedním objektu N-S 81 Lom.
 V pěchotních srubech N-S 84 
„Voda“, N-S 82 „Březinka“, N-S 81 
„Lom“ je otevřeno od 10 do 18 
hodin každou sobotu od 1. dubna 
do konce října, v červenci a srpnu 
denně včetně pondělků a otevřeno 
je také o státních svátcích 1. a 8. 
května, 28. září a 28. října. Provozo-
vatelem skanzenu je Klub vojenské 
historie Náchod.
 Více informací najdete na  
www.brezinka.cz.      Petr Beran st.

Staň se náhradním rodičem: Královéhradecký kraj 
hledá pěstouny pro stovky dětí bez rodin
Staň se náhradním rodičem 
– to je název kampaně, která 
má za cíl informovat veřej-
nost a oslovit nové zájemce 
o pěstounskou péči.

 Se záměrem vytvořit strategii 
na rozšíření povědomí pěstounství 
se poprvé sešla pracovní skupina, 
kterou tvoří odborníci
z řad krajského úřadu, Minister-
stva práce a sociálních věcí ČR, 
pracovníků oddělení sociálně-práv-
ní ochrany dětí ale i neziskových 
organizací.
 „V Královéhradeckém kraji je 
dlouhodobě nedostatek pěstounů. 
Aktuálně jsou zde nahlášeny více 
jak dvě stovky dětí, které čekají 

na náhradní rodinu. Naším cílem 
je proto dostat mezi veřejnost co 
nejvíce informací o pěstounské 
péči a pokusit se oslovit další mož-
né náhradní rodiče,“ informoval 
náměstek hejtmana Vladimír Der-
ner odpovědný za sociální oblast, 
pod jehož záštitou se 
nově vzniklá pracovní 
skupina schází.
 Ta se zaměří na ob-
last pěstounské péče. 
Tvoří ji odborníci z řad 
pracovníků kraje, obcí 
a neziskových organi-
zací. Hlavními úkoly 
skupiny bude zmapovat aktivity 
v regionu, informovat veřejnost 
o možnostech výkonu pěstounské 
péče, ale i zvýšit prestiž samotné 

profese pěstounství a oslovit další 
potenciální zájemce o tuto formu 
náhradní rodinné výchovy.
 V evidenci Krajského úřadu Krá-
lovéhradeckého kraje je aktuálně 
nahlášeno 220 dětí, kterým je mož-
né zprostředkovat náhradní rodinu. 

V roce 2017 přibylo 
do evidence 77 dětí, 
přitom jen 26 z nich se 
podařilo zprostředkovat 
pěstounskou péči, pří-
padně osvojitele. Nej-
větším problémem je 
dlouhodobě nedostatek 
pěstounů tolerantních 

ke specifickým potřebám dětí, jako 
jsou zejména vícečetné sourozenec-
ké skupiny, děti minoritního etnika 
a děti nad 10 let.

Přijímají se nominace 
do 15. ročníku 
Stavby roku 
Královéhradeckého kraje

 Zajímavé stavby všech kategorií 
se mohou až do 27. června přihla-
šovat do soutěže Stavba roku 2018 
Královéhradeckého kraje. Výsledky 
budou slavnostně vyhlášeny kon-
cem roku. Vítězem loňského roční-
ku se stal administrativně provozní 
objekt firmy Wikov v Hronově. 
O titul se loni ucházelo 14 staveb.
Cílem tohoto klání je seznámit ši-
rokou odbornou i laickou veřejnost 
s úrovní současného stavebnictví, 
architekturou a projektováním 
v našem regionu. Do soutěže se mo-
hou hlásit stavební díla zhotovená 
a zkolaudovaná od 1. 1. 2015 do kon-
ce roku 2017. Propozice najdete 
na www.ckait.cz a www.sps.cz. 
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 Každoroční divadelní festival 
FETLYF - Lycéens sur les planches 
v malebném francouzském městeč-
ku Saint-Malo oslavil své 15. naro-
zeniny. Na festivalu, kterého se zú-
častnilo 250 gymnazistů a studentů 
různých zemí světa, vystoupila 
divadelní skupina Atelier Théâtre 
Gybon složená ze žáků Gymnázia 
Boženy Němcové v Hradci Krá-
lové. Za velkého potlesku uvedla 
autorskou hru Les Clichés. V rámci 
festivalu probíhalo mnoho různých 
doprovodných akcí a divadelních 
workshopů, hradečtí gymnazisti 
zhlédli 18 divadelních představení 
ve francouzském jazyce. Společné 
vystoupení všech francouzských 
i zahraničních studentů zakončilo 
týden věnovaný divadlu a  kultu-
ře. Během celého festivalu si žáci 
procvičovali a zdokonalovali své 

jazykové znalosti a  v  rámci pobytu 
navštívili několik významných 
francouzských památek. Obdivovali 
Verdun, zahrady ve Versailles, dům 
Clauda Moneta v Giverny, Rouen 
- město Johanky z Arku,  tapisérie 
v Bayeux. Divadelní skupina Atelier 
Théâtre Gybon se na své cestě 
zastavila v Remeši, kde s korespon-
denty z gymnázia Saint-Michel 
zahráli společné představení, které 
měli možnost zkoušet v únoru při 
jejich návštěvě v Hradci Králové. Při 
zpáteční cestě žáci navštívili evrop-
ské město Strasbourg.
 Poděkování žáků za podporu 
v těchto aktivitách patří především 
Klubu rodičů a přátel školy při GBN, 
magistrátu města v Hradci Králové 
a Královéhradeckému kraji.
Mgr. Jan Štěrba, ředitel Gymnázia 
Boženy Němcové, Hradec Králové

Atelier Théâtre Gybon 
na divadelním festivalu FETLYF

 16. ročník Mistrovství České 
republiky s mezinárodní účastí 
v soutěži odborných dovedností 
oboru vzdělání tesař probíhal 
u příležitosti stavebního veletrhu 
v Brně. Střední školu řemeslnou 
v Jaroměři reprezentovali žáci 
Adam Kapitánik a Ondřej Porubek. 
Oba vybojovali postup z národního 
kola do celorepublikového finále, 
ve kterém se utkala nejlepší druž-
stva Čech a Moravy s nejlepšími 
družstvy stejně starých vrstevníků 
ze Slovenska a z Maďarska.

 Zadání soutěže – výroba make-
ty střechy s úžlabím o nestejném 
sklonu nebylo vůbec jednoduché 
a prověřilo připravenost družstev. 
Pracovalo se ve volném prostoru, 
na ostrém slunci, za pohledů zvída-
vých návštěvníků a dohledu přísné 
poroty, což není pro žáky běžná 
situace. 
 Adam a Ondřej ze Střední řeme-
slné školy v Jaroměři reprezentova-
li svoji školu vskutku na výbornou. 
V teoretickém testu dosáhli plného 
počtu bodů, v praktické části do-
kázali udržet pracovní tempo a zu-
žitkovat všechny získané znalosti 
z odborného výcviku. 
 Součtem teoretické a praktické 
části získali 440 bodů a vybojovali 
první místo. Ondřej Porubek byl 
vyhlášen nejlepším žákem oboru 
tesař pro školní rok 2017/2018 
a je nominován na plaketu České 
ručičky. K předání této plakety do-
jde 20. června 2018 na galavečeru 
na BVV v Brně.

Ladislav Kubias 
– učitel odborného výcviku 
na Střední škole řemeslné 

v Jaroměři

Úspěch žáků Střední školy 
řemeslné v Jaroměři

 Po vítězství v národním finále 
florbalového poháru středních škol 
KB Challenge Cup postoupil tým 
jičínského gymnázia do velkého 
finále. V ostravské Sport aréně se 21. 
dubna v rámci superfinále florbalové 
extraligy mužů i žen konalo střetnu-
tí dvou nejlepších dívčích a chlapec-
kých týmů České republiky středo-
školského KB Challenge Cupu. Tým 
florbalistek z Lepařova gymnázia 
Jičín potvrdil svoji sportovní formu. 
Vítězným utkáním se SOŠ Hamr Lit-
vínov vybojoval superfinálový pohár 
a stal se nejlepším středoškolským 
týmem. Titul je kolektivním vítěz-
stvím, svoje nezastupitelné místo 
měla každá hráčka. Brankářka Te-
reza Chlumská, obránkyně Daniela 
Berná, Sára Čelišová, Petra Paličková, 
Majda Samková a Niky Ziegelheimo-
vá a útočnice Šárka Egrtová, Majda 
Fejfarová, Adéla Hlavová, Natálie 
Kleistnerová, Adéla Kmošková, Naty 
Kuželová a Veronika Pěničková.                                                                                                           
         Výraznou zásluhu na sportov-
ním úspěchu má rozhodně jičínský 

florbalový klub, v jehož řadách 
většina hráček dlouhodobě působí. 
Rozhodujícím faktorem je také 
přístup samotných hráček, které 
od sportování neodradily večerní 
tréninkové časy a vysoké studijní 
nároky. Všem patří velká gratulace 
a poděkování!                                                                                                                                  
 Rozhovory s nejlepší hráčkou 
utkání Naty Kuželovou a další 
články naleznete na webu florba-
lové unie (www.ceskyflorbal.cz).                                  

chm

Florbalistky jičínského gymnázia vítězí 
v superfinále KB Challenge Cup!

 Líheň mladých talentů klasické 
hudby, i to je Královéhradecký kraj. 
Absolutním vítězem národního kola 
soutěže základních uměleckých škol 
v oboru smyčcových orchestrů se 
v konkurenci 26 orchestrů z celé re-
publiky stal Smiling String Orchestra 
ze ZUŠ Střezina Hradec Králové. 
„S průměrným věkem 15,9 roku 
jsme přitom nepatřili k nejstarším. 
Jsme šťastní, že naše poctivá práce, 
snaha po preciznosti provedení, ale 
současně i radost z hudby, zapůso-
bila. Protože hudba musí být hlavně 
radost,“ věří dirigent Mikuláš Ježek, 
který orchestr před pěti lety založil. 
Na soutěž vybral dvě skladby - 2. 
větu Orchestrálního kvartetu D dur 
Karla Stamice a 1. větu 7. symfonie 

Felixe Mendelssohna-Bartoldy
Jak se shodla nejen porota, Smiling 
String Orchestra zaujal nejen výbě-
rem náročných titulů, ale okouzlili 
i celkovým přístupem a pozitivním 
naladěním. „Jsem nesmírně rád 
a přeju jim to. Mám možnost sledo-
vat orchestr už delší dobu. Je to sa-
mozřejmě cenná trofej, ale pro mě je 
cennější, že svou hrou dovedou roz-
dávat radost a úsměv posluchačům. 
Přeju jim, aby se jim i nadále dařilo,“ 
pogratuloval jako jeden z prvních 
senátor Jaroslav Malý, který byl loni 
na podzim kmotrem prvního CD 
orchestru. Kromě mnoha koncertů 
čeká letos orchestr turné do USA 
a Kanady, kam se vydají i s podpo-
rou Královéhradeckého kraje.

Nejlepší v republice je mladý 
orchestr ze Střeziny
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Konference pro východní Evropu
 V dubnu 2018 
se z iniciativy 
Královéhradec-
kého kraje, Euro-
center z Hradce 
Králové a Pardu-
bic, Regionální-
ho ukrajinského 
spolku ve vý-
chodních Čechách a regionální 
kanceláře CzechInvestu uskutečnil 
seminář zaměřený na podporu 
spolupráce českých subjektů 
s partnery ze Slovenska, Ukrajiny, 
Maďarska, Srbska, Arménie. Něko-
lik desítek českých a zahraničních 
účastníků tak využilo příležitosti 
se seznámit s aktuálními mož-
nostmi financování společných 
projektů v rámci vybraných 
nadnárodních, mezinárodních 
a komunitárních programů. I toto 
je cesta, jak navázat nové kontak-

ty a oživit tak region. 
Pro vybranou skupinu byly druhý 
den zajištěny exkurze ukázek 
konkrétních projektů a jejich rea-
lizací v Hradci Králové, které byly 
realizovány dotacemi z finančních 
prostředků EU.
 Osobně jsem měl možnost se 
setkat s představitelem iniciativy 
„Mayors for Economic Growth“ 
panem Peterem Korsbym z gruzín-
ského Tbilisi a pohovořit na téma 
rozdílného vývoje samospráv 
u měst a obcí bývalého východního 
bloku. Oceňuji, že se podařilo inici-
ovat konkrétní kroky pro společné 
projekty našich a zahraničních 
samospráv a připravit podmínky 
pro navázání partnerské spoluprá-
ce měst a obcí s těmito partnery.

Bc. Pavel Hečko, 
radní pro regionální rozovoj, 

granty, dotace a cest. ruch (ČSSD)

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

Maminky si zaslouží víc
 Nedávno 
jsme oslavili 
Svátek matek. 
Ale děláme pro 
ně jako společ-
nost dost? My 
lidovci jsme 
přesvědčeni, že 
ne. Ženy, které 
vychovávají děti, jsou například 
bity na důchodech. Tuto nespra-
vedlnost chceme napravit.
 Díky nám se pracujícím ro-
dinám snížily daně a v kapsách 
jim zůstane o šest miliard ročně 
víc. To pomůže i maminkám. Ale 
chceme pro ně prosadit další věci. 
Podle KDU-ČSL by matky měly 
opět odcházet dříve do důchodu, 
v závislosti na počtu dětí. Je ne-
spravedlivé, že dnes chodí stejně 
jako muži. Také by se jim za každé 
vychované dítě měl zvýšit důchod 
o 500 korun měsíčně. Ostatně prá-
vě děti budou vydělávat na penze 
příštích seniorů. Konečně také 

prosazujeme nižší sociální odvody 
pro pracující rodiče a společné 
penzijní pojištění manželů. Aby 
rodinám zůstalo více peněz pro 
děti a aby matky, které se místo 
kariéry věnovaly dětem, neměly 
žebrácké důchody.
 Myslíme si, že maminky si 
toto vše zaslouží. Je to spravedlivé 
a správné. Řádná výchova dětí 
má zásadní význam pro všechny. 
Díky českým dětem nebude naše 
země prázdná, vystavená mig-
raci a nutnosti dovážet pracovní 
sílu. Rodinná výchova, která vede 
k hodnotám, ke slušnosti, k úctě 
k práci, je také nejlepší prevencí 
sociálních problémů. A konečně, 
ale ne v poslední řadě, bez nové 
pracující generace by se zhroutil 
penzijní, zdravotní a sociální sys-
tém.
 Udělejme zkrátka něco pro 
maminky. Dlužíme jim to.

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., 
MPA (Koalice pro KHK)

České korunovační klenoty 
v Královéhradeckém kraji
 Od 1. června 
do 29. července 
budou v pro-
storách zámku 
v Novém Městě 
nad Metují vy-
staveny repliky 
českých koruno-
vačních klenotů. 
Návštěvníci tak mají možnost si 
prohlédnout i ty nejmenší detaily 
této pozoruhodné šperkařské prá-

ce. Zvláště pak královské jablko 
a žezlo vynikají svým zpracová-
ním. Návštěva této expozice je jis-
tě nejenom vhodným doplněním 
hodin dějepisu, ale i námětem 
pro rodinný výlet.
 Korunovační klenoty, dle slov 
nedávno zesnulého dr. Zdeňka 
Mahlera, patří mezi národní 
kulturní památky a největší 
poklady České republiky. Přes-
tože po vzniku Československa 

Nová sportoviště v průmyslové zóně 
na Rychnovsku
 K expanzní-
mu rozvoji prů-
myslové zóny 
bylo v roce 2015 
přijato Usnesení 
vlády ČR 
a v červnu 
roku 2017 bylo 
aktualizová-
no. Na jeho základě by se mělo 
do tohoto regionu dostat více 
peněz ze státního rozpočtu.
 V zóně nyní pracuje téměř 
12 000 zaměstnanců, což je něko-
likanásobný nárůst za dva až tři 
roky.
 Finance se dostanou i do vzdě-
lávacích a sportovních aktivit. 
Konkrétně v Rychnově nad 

Kněžnou začne již tento měsíc re-
konstrukce atletického stadionu, 
který slouží nejen pro školáky , 
ale i pro sportovní oddíly a ostat-
ní obyvatele Rychnova. Město 
Solnice i obec Kvasiny se také 
připravují na zvelebení svých 
tělocvičen či sportovních areálů 
v následujících dvou letech.
 Předpokládám, že řada za-
městnanců pracujících v našem 
regionu zde zůstane i se svými 
rodinami natrvalo. Díky existenci 
funkčních a bezpečných sporto-
višť budou obyvatelé Rychnov-
ska moci trávit svůj volný čas 
i pohybem, což vede k tělesné 
i psychické pohodě.

Mgr. Jana Drejslová (ODS)

v roce 1918 již původnímu účelu, 
tedy korunovaci, neslouží, jejich 
mimořádný význam nadále 
trvá a jsou nezpochybnitelnými 
symboly české samostatnosti 
a státnosti. Při této příležitosti je 
vhodné si rovněž připomenout 
hrdinství a statečnost lidí, kteří 
originály v průběhu staletí ošet-
řovali a kolikrát i zachránili před 
jejich zcizením nebo zničením.
 Autorem replik je český 
zlatník a výtvarník Jiří Urban, 
proslulý nejen u nás, ale i ve svě-
tě. Mimo jiné práce navrhoval 
i realizoval kříž pro Jana Pavla 

II., šperky pro britskou královnu 
Alžbětu II. a je autorem repliky 
koruny Svaté říše římské, kterou 
můžete obdivovat na hradě 
Karlštejn. Nelze opomenout ani 
úžasnou práci českých sklářů, 
kteří vytvořili věrné napodobe-
niny drahých kamenů, včetně 
jejich prasklinek a odchylek 
v zabarvení.
 Neváhejte, vážení čtenáři, 
a přijeďte se pokochat krásou 
„z časů Karla IV“.

PaedDr. Josef Lukášek, 
člen výboru pro kulturu 

a památkovou péči (KSČM)

Stop pro přehradu Pěčín. Co dál?
 Vláda zasta-
vila projekční 
přípravu vodní 
nádrže Pěčín. 
Zaplať pánbůh! 
Argumenty proti 
přehradě Pěčín 
byly jasné – exis-
tují alternativy, 
které nezlikvidují nejcennější 
přírodní části našeho kraje. Škoda, 
že zastupitelstvo kraje nenašlo 
více odvahy a nepřipojilo se také 
k odporu proti tomuto záměru, 
o což jsem se snažil. Ztratili jsme 
vlastně všichni pár milionů korun 
za projektování a především čas - 
tři roky, kdy mohly být realizová-
ny ony rozumnější alternativy. 
 Hrozba sucha i zajištění zdrojů 
pitné vody jsou témata, kterým 
by se kraj měl věnovat aktivněji. 
Existuje řada opatření, která lze 
podpořit a realizovat na úrovni 
kraje. Velký společenský dluh je 

především v péči o současné zdro-
je vody. Víte, že tyto chrání (nebo 
spíše nechrání) ochranná pásma 
a vyhlášky z dob hlubokého socia-
lismu? 
 Kraj by měl také vytvořit 
pomocí územního plánování 
podmínky pro revitalizaci vodních 
toků a říční krajiny, aby se ome-
zila eroze a podpořilo zadržování 
vody nejen na zemědělské půdě. 
Náš kraj má v tomto velmi před-
potopní Zásady územního rozvoje, 
které např. neobsahují ani jediné 
přírodě blízké protipovodňové 
opatření, které by bylo vymezeno 
jako veřejně prospěšné! Osobně se 
snažím, aby se toto změnilo a po-
dal jsem podnět i na změnu Zásad 
územního rozvoje. Je potřeba se 
začít chovat ke zdrojům pitné 
vody i krajině zodpovědněji a mís-
to betonu více používat rozum.

Mgr. Martin Hanousek
(Piráti + Zelení)
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KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

KŘÍŽOVKA

Výherci květnového kola soutěže s Královéhradeckým krajem jsou: Pravoslava Martínková (Hradec Králové), Jaroslava Hrubá (Velké Poříčí), Květoslava Samková (Javornice).

• 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. 6. 2018

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

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 ČERVEN
do 17. 6.

Miloš Petera, Tomáš Tichý 
(výstavy malířských děl)

Galerie výtvarného umění 
v Náchodě

7. 6. – 10. 6.
Romantický hrádek

Zámek Hrádek u Nechanic

7. 6. – 11. 6.
Sborové slavnosti 
Hradec Králové

Kostely v Hradci Králové

8. 6.
Olympic

Nám. F. L. Věka, Dobruška

8. 6. od 18 hodin
Dobročinný večer 
pro Broumovsko

Benediktinský klášter Broumov

9. 6.
Smiřický hrnec

Palackého 106, Smiřice

9. 6.
Římané na okraji Impéria

Archeopark Všestary

10. 6.
Zámecká pouť 

s auto-moto veterány
Zámek Kvasiny

11. 6. od 18 hodin
Morální rozhodování 

- přednáška 
Františka Koukolíka

Krajský úřad, HK

15. 6. – 3. 9.
Hudební odpoledne 
v zámecké zahradě

Zámecký park Jičín

16. 6. od 10 do 18 hodin
Den otevřených ateliérů

Výtvarné ateliéry
Královéhradeckého kraje

16. 6.
Open Skies for Handicapped

Letiště Hradec Králové

16. 6.
Tatra v Českém ráji
Valdštejnovo nám., Jičín

16. 6.
Svatojánská noc na zámku

Zámek Hrádek u Nechanic

16. 6. od 13 hodin
Den otevřených dveří

Pivovar Dobruška

16. 6. – 31. 8.
Letní festival přírody v ráji

Muzeum přírody, Prachov

17. 6.
Farmářské trhy

Zámek Doudleby nad Orlicí

22. 6. – 29. 6.
Divadlo evropských 

regionů
Centrum Hradce Králové

23. 6. od 6 hodin
Po stopách bojů z roku 1866

Starkoč, Studnice

23. 6.
Jičínský Food Festival

Zámecký park Jičín

28. 6. od 19.30
Koncert pěveckého 

sboru Jiráskova gymnázia 
v Náchodě

Galerie výtvarného umění 
v Náchodě

29. 6. od 19 hodin
Slavnostní zahájení výstavy 

Milči Eremiášové
Muzeum krajky Vamberk

29. 6. – 1. 7.
152. výročí bitvy 
u Hradce Králové

Chlum u Sadové

do 29. 7.
České korunovační 
klenoty na dosah

Zámek Nové Město nad Metují


