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U nás v kraji

Vážení spoluobčané, 
už víte, kam vyrazíte 
o prázdninách na výlet? Náš 
kraj nabízí stále nové zážitky 
a na vyjmenování všech 
novinek nemáme místo, tak 
jen namátkou: Muzeum Ná-
chodska otevřelo v náchod-
ské výstavní síni výstavu 
věnovanou zdejšímu patrně 
nejznámějšímu rodákovi 
Josefovi Škvoreckému. Připo-
meňme, že každou sobotu se 
na Starých Hradech u Jičí-
na konají rytířské turnaje. 
Milovníky hudby jistě potěší, 
že po celou letní sezónu 
se budou každou neděli 
v hradeckých Jiráskových 
sadech pořádat promenádní 
koncerty. 
Přeji vám všem krásné léto 
plné zážitků.

Jiří Štěpán
hejtman Královéhradeckého kraje

 Královéhradecký kraj vyniká 
skvělými podmínkami na pracov-
ním trhu, na výborné úrovni je 
vzdělávání, region nabízí výjimeč-
né prostředí pro kulturní a spo-
lečenské vyžití. Lidé jsou v kraji 
spokojeni a mají také objektivně 
proč. Potvrdil to výzkum Místo pro 
život, ve kterém analytická agen-
tura Datank hodnotí data získaná 
z nezávislých zdrojů a údaje z prů-
zkumu prováděného mezi 2 800 
obyvateli všech regionů. Stříbro 
bere Zlínský kraj, bronz Hlavní 
město Praha.
 V celorepublikovém srovnání 
zaznamenal Královéhradecký 
kraj vysoce nadprůměrný vý-
sledek v hodnocení pracovních 
podmínek. Místní obyvatelé jsou 
spokojeni se mzdami, nízkou 
nezaměstnaností i širokou 
nabídkou pracovních míst. Lidé 
v regionu oceňují také kvalitní 
podmínky pro vzdělávání a péči 
o děti, kde je zahrnuta například 

dostupnost mateřských škol 
i dětských hřišť. 
 „Úspěch Královéhradeckého kra-
je je úžasný! Ale není to úspěch jen 
jedné instituce nebo jednoho člo-
věka. Je to ocenění celého našeho 
kraje, který si pro sebe každý den 
děláme lepším a všichni se snažíme, 
aby se nám v něm lépe žilo. Máme 
tu například spoustu šikovných 
podnikatelů, skvělých učitelů, 
úspěšných sportovců i významných 
osobností a také aktivní i vstřícné 
samosprávy, kterým je náš úřad 
maximálně nápomocným partne-
rem. Jsem velice rád, že se nám daří 
naplňovat naše představy o lepším 
kraji. Všem za jejich práci velice 
děkuji,“ uvedl hejtman Královéhra-
deckého kraje Jiří Štěpán. 
 Kladné body získal Královéhra-
decký kraj v očích místních i rozvo-
jem infrastruktury a širokými mož-
nostmi sportovního a kulturního 
vyžití v místě bydliště. Jisté rezervy 
obyvatelé regionu stále spatřují 

v dostupnosti lékařské péče a zaří-
zení pro seniory, v kapacitě lůžek 
v nemocnicích, dostupnosti léká-
ren nebo podílu bezbariérových 
spojů MHD, tedy ve zdravotních 
a sociálních službách. Pokulhává 
také oblast občanské společnosti 
a tolerance, kam spadá třeba počet 
sdružení, nadací nebo fondů. 
 Druhá část výzkumu, která 
je založena na tvrdých datech, 
ukázala, že na skvělém výsledku 
kraje se velkou měrou podílí pře-
devším zlepšení ve volnočasových 
aktivitách a bezpečnosti. Počet 
kulturních institucí je při srovná-
ní s ostatními regiony nejvyšší, 
množství kulturních i sportovních 
aktivit pořádaných v průběhu roku 
nadprůměrný. Lidé mají v regionu 
jednu z nejvyšších nadějí na dožití 
a nízkou průměrnou nemocnost. 
Kraj je nejlepší v recyklaci odpadu, 
na silnicích je bezpečno, počet 
úmrtí na silnicích je dokonce jeden 
z nejnižších v České republice.
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Slovo hejtmana
BOURÁNÍ SKONČILO, ZAČÍNÁ SE STAVĚT. Poklepáním na základní kámen slavnostně zahájili zástupci Krá-
lovéhradeckého kraje, města Náchod a stavebních firem v polovině června první etapu modernizace Oblastní 
nemocnice Náchod za 1,344 miliardy korun. Od předání staveniště dělníci pracovali na přípravách pro samot-
ný začátek stavby. 

Královéhradecký kraj zazářil ve srovnávacím 
výzkumu Místo pro život 2018
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Soutěž Čistá obec zná své 
vítěze
Dvanáctý ročník soutěže obcí 
Královéhradeckého kraje 
v třídění odpadů zná své 
vítěze. O titul „Čistá obec 2017“ 
bojovaly všechny obce v kraji, 
které jsou zapojeny do systému 
zpětného odběru a využití od-
padů. Mezi vítězi v jednotlivých 
kategoriích je Malá Úpa, Černý 
Důl, Červený Kostelec, Lodín, 
Rtyně v Podkrkonoší, Česká 
Skalice, Sadová či Rokytnice 
v Orlických horách.

Multifunkční pavilon 
jičínské nemocnice projde 
rekonstrukcí
Představitelé Královéhradecké-
ho kraje, Zdravotnického hol-
dingu a města Jičína jednali s lé-
kaři o plánované rekonstrukci 
pavilonu A jičínské nemocnice. 
Tato stavba je klíčová pro další 
poskytování péče v oblasti he-
modialýzy, onkologie a labora-
torní diagnostiky ve zdejším re-
gionu. Pro letošní rok se počítá 
se zahájením demoličních prací 
stávajícího pavilonu A. Jičínská 
nemocnice má výsadní postave-
ní v oblasti hemodialýzy, onko-
logie či laboratorní diagnostiky. 
Poskytuje péči pro více jak 100 
tisíc pacientů.

Kraj připravuje koncepci 
zdravotnictví po roce 2020
Rada Královéhradeckého kraje 
odsouhlasila přípravu doku-
mentu, který naváže na součas-
nou koncepci zdravotnictví pro 
období 2016 až 2020. Kromě 
demografických východisek 
dokument zpracuje také do-
stupnost zdravotní péče v kraji 
i personální vybavenost jednot-
livých zařízení. Práce na doku-
mentu potrvají zhruba rok.

Přírodní památka Orlice 
bude zvláště chráněným 
územím 
Přírodní památka Orlice se sta-
ne zvláště chráněným územím. 
Z hlediska ochrany přírody 
se jedná o nejcennější část 
evropsky významné lokality 
Orlice a Labe. Přírodní památka 
je nejrozsáhlejším chráněným 
územím vyhlášeným Králové-
hradeckým krajem. Rozloha 
vlastního zvláště chráněného 
území je téměř 596 hektarů 
a je začleněna do území 16 obcí 
na Hradecku a Rychnovsku.

Krátce z kraje V hradeckých Svinarech se staví nový most
Svinarský most, který je již 
téměř půl druhého roku uza-
vřen pro veškerou automobi-
lovou dopravu, byl rozebrán. 
Po dobu výstavby nového 
mostu slouží chodcům provi-
zorní lávka.

 Od půlky června se staví nový 
most v hodnotě přes 78 milionů 
korun. Zprovozněn by mohl být 
za příznivých klimatických podmí-
nek už letos, zcela dokončen pak 
bude v příštím roce.
 „Je to další významný moment 
v naší snaze obnovit v této části 
Hradce Králové dopravní spojení 
a oproti minulosti ho výrazně 
zkvalitnit. Uděláme všechno proto, 
aby se po novém mostě mohlo 
jezdit ještě v tomto roce,“ uvedl 
první náměstek hejtmana Martin 
Červíček odpovědný za oblast 
dopravy a silničního hospodářství.
 „Tato stavba má velký význam 
pro celou širší oblast, protože 
ve zhruba dvanáctikilometrovém 

STALO SE

úseku řeky Orlice se nenachází 
žádný jiný most pro silniční dopra-
vu. Jsem přesvědčen, že dodavatel 
stavby dodrží plánovaný harmono-
gram a stavbu předá včas,“ potvrdil 
hejtman Jiří Štěpán.
 Nový most bude jednopólový 
bez střední opěry, což bude mít 
příznivý vliv na průtok Orlice. Most 

převádí krajskou komunikaci III. 
třídy č. 3082, šířka dvoupruhové 
vozovky bude 7 m a průchozího 
prostoru bude 2,5 m. Z důvodu 
tvaru křižovatky silnice III/3082 
s ulicí Podhůrskou bude daným 
úsekem omezena doprava těžkých 
nákladních vozidel s délkou přes 
10 m s výjimkou autobusů MHD.

Informační systém krajských nemocnic bude stát 
36 milionů korun
Jednotný informační systém 
nemocnic Královéhradec-
kého kraje je zase o krok 
blíže skutečnosti. Radní kraje 
odsouhlasili výsledek veřejné 
zakázky na dodání softwaru 
včetně zajištění technické 
podpory. Za systém, který 
informačně propojí všechny 
krajské nemocnice, kraj zapla-
tí 36 milionů korun.

 Kraj vypsal tendr na dodávku 
systému v říjnu loňského roku. 
Sešlo se pět nabídek. Kromě 
softwaru je součástí zakázky 

i zajištění podpory systému pro 
jednotlivé nemocnice. 
 Vedle pořízení jednotného 
systému hodlá kraj dále investo-
vat do nových serverů a počítačů. 
„Smyslem projektu je zavedení 
jednotného systému s několika 
centrálními místy, kde se budou 
shromažďovat a odkud budou 
dále odcházet informace ze všech 
nemocnic Královéhradeckého 
kraje. Aktuálně má každá krajská 
nemocnice svůj vlastní infor-
mační systém. Tyto systémy jsou 
již zastaralé, nemají potřebnou 
podporu a jejich další údržba 
je komplikovaná a finančně 

náročná,“ uvedl náměstek Aleš 
Cabicar.
 Celkem kraj hodlá na projekt 
vynaložit 98 milionů korun. Na do-
dávku systému a jeho technickou 
podporu vynaloží 36,5 milionu korun 
včetně DPH. Většinu výdajů pokryje 
dotace z Integrovaného regionálního 
operačního programu. Administraci 
projektu provádí krajské Centrum 
investic, rozvoje a inovací.
 Nemocniční informační systém 
(NIS) je klíčový software, který má 
na starost mapování, evidování  
a uchovávání všech lékařských pro-
cesů včetně zdravotnické dokumen-
tace pacientů. 

Rychnovští fotbalisté nedali Manchesteru 
vítězství zadarmo
 Fotbalisté starší přípravky FC 
Spartak Rychnov nad Kněžnou re-
prezentovali Královéhradecký kraj 
na prestižním turnaji PROVINZIAL 
Pfingstcup v německém Düsseldor-
fu. Mezi týmy zvučných jmen zná-
mých z Ligy mistrů či Evropské ligy 
se neztratili. V bronzové skupině 
vybojovali 4. místo.
 Největší zážitek čekal mladé 
Rychnováky hned na úvod. V za-
hajovacím zápase turnaje nastou-
pili proti evropskému gigantovi 
a loňskému vítězi – týmu Man-

chester City FC, s nímž prohráli 0:3. 
Rychnovští fotbalisté se turnaje 
mohli zúčastnit i díky finanční pod-

poře od senátora Miroslava Antla 
a hejtmana Královéhradeckého 
kraje Jiřího Štěpána.
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Objevujte náš kraj s veřejnou dopravou
Času dovolených a prázdnin 
se přizpůsobuje i krajská 
veřejná doprava. Nejvýznam-
nější změnou na železnici je 
rozšíření provozu vybraných 
vlaků o letních prázdninách 
a zavedení nového spěšného 
vlaku „Humprecht“ z Hrad-
ce Králové do Českého ráje. 
Lepší autobusové spojení je 
do řady turisticky navštěvo-
vaných destinací: krkonošské 
obce Malá Úpa, Prachovských 
skal nebo do Dětenic a Sta-
rých Hradů na Jičínsku.

 „Ve spolupráci s dopravcem 
jsme připravili nový spěšný vlak 
Humprecht, který každou sobo-
tu až do 29. září propojí Hradec 
Králové, Hořice, Jičín a Sobotku. 
V Hradci Králové jsou zajištěny pří-
poje z dalších směrů, takže každý 
se může vydat na výlet do Českého 
ráje,“ říká první náměstek hejt-
mana Martin Červíček odpovědný 
za oblast dopravy. 
 Cestující, kteří tohoto spoje vy-
užijí, mohou navštívit Prachovské 

skály, Jinolické rybníky, zříceninu 
hradu Trosky, hrad Kost nebo 
zámek Humprecht, který novému 
výletnímu vlaku propůjčil své 
jméno. Vlaky jedou v uvedeném 
období o sobotách a také ve svát-
ky 5. a 6. července a 28. září.
 V plném proudu je také sezona 
cyklobusů. Z měst až do hor 
a skalních měst budou vozit cyk-
listy i pěší turisty až do 30. září. 
Linky jezdí o sobotách, nedělích 

a ve svátek. Během letních prázd-
nin pak některé z nich dokonce 
každý den. Cyklobusovou dopravu 
financuje z větší části Královéhra-
decký kraj, přispívají jednotlivé 
mikroregiony.
 Cyklobusy obsluhují čtyři tu-
risticky atraktivní oblasti, z nichž 
některé zasahují do sousedních 
krajů i k severním sousedům – 
Krkonoše, Orlické hory, Český ráj 
a Kladské pomezí. 

 „V jízdních řádech nedošlo 
k žádným zásadním změnám. 
Všechny linky, které u dopravců 
objednáváme, se dokázaly u veřej-
nosti prosadit a mají dostatečnou 
obsazenost. K vůbec nejvytíženěj-
ším patří linky na Šerlich a na Po-
mezní Boudy,“ říká první náměstek 
hejtmana Martin Červíček odpo-
vědný za oblast dopravy a silniční-
ho hospodářství. 
 Za celou sezonu najezdí cyk-
lobusy přes 143 tisíc kilometrů 
a přepraví okolo 70 tisíc osob.
 Do 2. září jsou o víkendech 
k dispozici také čtyři páry vlako-
vých spojů v úseku Meziměstí – 
Wałbrzych, kdy vybrané spoje jsou 
trasovány až do Adršpachu.
 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 
přípoje do polského vnitrozemí. 
V úseku Kamienna Góra – Sęd-
zisław jsou vlaky nahrazeny 
náhradní autobusovou dopravou 
(do odvolání).

Titul Mistr rukodělné výroby patří Janě Jarkovské ze Štěnkova
Radní ocenili titulem Mistr 
tradiční rukodělné výroby 
Královéhradeckého kraje 
2017 Janu Jarkovskou ze 
Štěnkova u Třebechovic pod 
Orebem za výrobky z kuku-
řičného šustí.

 „Rada Královéhradeckého 
kraje uděluje cenu Mistr tradiční 
rukodělné výroby Královéhradec-
kého kraje za významný přínos 
v oblasti tradiční lidové kultury, 
a to tvůrcům v oborech lidových 
řemesel a  těm, kteří se významně 
zasloužili o jejich udržování a roz-
voj,“ sdělil hejtman Jiří Štěpán. 
 „Smyslem udělení této ceny je 
nejen ocenit dovednosti výrobců, 
ale také je podpořit a tím přispět 
k zachování tradičních techno-
logií. Ocenění je obdobou titulu 
‚Nositel tradice lidových řemesel‘, 
který uděluje Ministerstvo kultury 

ČR. Cena navazuje na ocenění Zla-
tý kolovrat, které se v Královéhra-
deckém kraji předávalo od roku 
2002,“ doplnila náměstkyně pro 
oblast školství a kultury Martina 

Berdychová. 
 Výrobky z kukuřičného šustí 
patří k tradicím lidové tvořivosti 
už od 17. století a paní Jarkovská 
se samotné tvorbě figurek věnuje 

od roku 1998. V její dílně vznikají 
figurky zachycující tradiční činnosti 
obyčejných lidí – sklizeň jablek, 
praní prádla, sušení sena. Pro-
střednictvím jejích figurek ožívají 
řemesla známá i téměř zapomenu-
tá – pekaři, dráteníci nebo bednáři. 
 Jana Jarkovská vytvořila a v mu-
zeích vystavuje například jedineč-
ný soubor figurek z kukuřičného 
šustí nazvaný Rok na vsi. Zná-
zorňuje zvyky, tradice a činnosti 
na venkově: masopust, Velikonoce, 
pálení čarodějnic, dožínky či kole-
dy. Například pro stálou expozici 
v Přírodovědném muzeu na zámku 
v Doudlebách nad Orlicí vytvoři-
la soubor obsahující 172 figurek, 
33 zvířat, maketu doudlebského 
zámku a další stavby. Výjimečnost 
souboru je v zasazení figurek do re-
álného prostředí. Celý komplex se 
rozkládá na ploše 250 x 285 cm a je 
vysoký 110 cm.

Cenu předávala náměstkyně Martina Berdychová (vpravo). 

Královéhradecký kraj vyhlásí další kolo kotlíkových dotací
 Další příležitost k výhodné 
výměně starého zdroje vytápění 
za moderní budou mít občané 
Královéhradeckého kraje letos 
na podzim. Připraveno je pro 
ně 92 milionů korun. Podmínky 
dotačního programu byly zveřej-
něny 25. června. Příjem žádostí 

pak bude zahájen 19. září opět 
prostřednictvím dotačního portálu 
Královéhradeckého kraje DOTIS 
a ukončení elektronického příjmu 
žádostí bude 2. října 2018 ve 12 
hodin.
 „Naším cílem je snížit emise 
z lokálního vytápění domácností, 

kvůli nimž je obyvatelstvo vysta-
veno nadlimitním koncentracím 
znečišťujících látek. O kotlíkové 
dotace byl vždy mimořádný zájem, 
což dokazuje, že majitelé nevhod-
ných kotlů na tuhá paliva mají 
vůli situaci řešit. Obdobný zájem 
očekávám i letos,“ uvedl radní 

Pavel Hečko odpovědný za oblast 
regionálního rozvoje, grantů a do-
tací. 
 Maximální výše dotace je 
v závislosti na zvoleném druhu 
vytápění 120 000 korun. Ve vy-
braných obcích se může vyplácená 
částka zvýšit ještě o 7 500 korun. 
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Celostátní sportovní hry sluchově postižených žáků se uskutečnily 
na konci června v Hradci Králové. Žáci soutěžili v plavání, lehké atle-
tice, basketbalu a malé kopané. Hry pořádala VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Šte-
fánikova Hradec Králové a záštitu jim udělila náměstkyně hejtmana 
pro školství a sport Martina Berdychová. 

Deset finalistek a dva finalisté letošního ročníku soutěže Nej ses-
třička Batist se připravovali na finále na soustředění v Dětenicích, 
kam je přijel podpořit náměstek hejtmana pro zdravotnictví Aleš 
Cabicar. Náš kraj v soutěži reprezentuje Simona Rýdlová, všeobec-
ná sestra z Oblastní nemocnice Náchod.

Borohrádek hostil VI. sportovní hry seniorů Královéhradeckého 
kraje, kterých se zúčastnilo téměř 300 sportovců. Soutěžící přijel 
podpořit také hejtman Jiří Štěpán, který si několik disciplín sám vy-
zkoušel. V hodu na koš zvítězil kraj nad Borohrádkem o jediný bod. 

Hořice slavily výročí 100 let od vzniku Československa. Celodenní 
program završila slavnost u Masarykovy věže samostatnosti, jejíž 
dostavba zde byla slavnostně zahájena. Součástí oslav byl i příjezd 
Tomáše Garrigue Masaryka, jehož představitel jakoby našemu prv-
nímu prezidentovi z oka vypadl. 

Ve Velkém Poříčí se konalo finále Poháru hejtmana Královéhradec-
kého kraje, ve kterém se utkal Náchod s Libčany. Zápas, který si 
nenechal ujít ani náměstek hejtmana Martin Červíček, skončil až 
po penaltovém rozstřelu triumfem náchodských fotbalistů 3:2.

Mladé Buky se mohou pyšnit krásnou a moderní mateřskou školou. 
Náročnou rekonstrukci objektu vyvolaly vysoké hodnoty naměřeného 
radonu. Slavnostního otevření se zúčastnil i radní Pavel Hečko, který 
si pochvaloval nové zázemí pro děti.
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Královéhradecký kraj triumfoval v národní soutěži 
Chytrá města pro budoucnost
Zástupci Královéhradeckého 
kraje a Centra investic, rozvo-
je a inovací převzali ocenění 
za 1. místo v národní soutěži 
Chytrá města pro budoucnost 
– MODEL SMART CITY 2018 
za strategii „Královéhradecký 
kraj chytrý region“.

  Předávání ceny bylo součástí 
Galavečera CZECH TOP 100, kte-
rý se uskutečnil ve Španělském 
sále Pražského hradu. Galavečer 
CZECH TOP 100 je tradičním vy-
vrcholením všech aktivit projek-
tu CZECH TOP 100. Tento večer 
se sešli top manažeři nejvý-
znamnějších firem, představitelé 
vlády i dalších institucí a ostatní 
odborná ekonomická veřejnost, 
aby byli svědky předávání a vy-
hlašování několika ocenění.
 Představen byl po čtyřia-
dvacáté Žebříček 100 nejvý-
znamnějších firem ČR, předána 

ocenění za mimořádné výsledky 
za rok 2017, vyhlášen Ambasa-
dor ČR a předána cena Smart 
Cities.
 „Zisk tohoto ocenění nás 
všechny velmi překvapil. 

Do soutěže se totiž není možné 
přihlásit, o nominovaných a oce-
něných rozhoduje čtyřicetičlen-
ná nezávislá porota odborníků. 
Náš úspěch je důkazem, že vize 
‚Královéhradecký kraj Chytrý 

region‘ je v České republice již 
známý pojem. Je důkazem, že 
vše, co Královéhradecký kraj 
ve spolupráci s CIRI dělá na poli 
chytrých řešení, je odborníky 
kladně hodnoceno,“ řekl Pavel 
Hečko, radní pro oblast regionál-
ního rozvoje, evropských grantů, 
dotací a cestovního ruchu.
 Podle ředitele Centra investic, 
rozvoje a inovací (CIRI) Lukáše 
Korycha je toto ocenění zároveň 
velmi zavazující. „Udělení ceny 
vnímám zejména jako ocenění 
práce na konceptu ‚chytrého 
regionu‘, přičemž poděkování 
v této věci patří zejména týmu 
oddělení regionálního rozvo-
je a inovací pod vedením Zity 
Kučerové. Zároveň pevně věřím, 
že neusneme na vavřínech 
a budeme vizi Chytrého regionu 
dále úspěšně rozvíjet.“ Veškeré 
informace o projektu naleznete 
na www.chytryregion.cz.

Lesnická akademie získala stroje za 23 milionů 
Studentům i pedagogům Čes-
ké lesnické akademie Trutnov 
pomáhají nové lesnické stroje 
za téměř 23 milionů. Škola má 
v učebnách také simulátory 
pro výuku harvestorových 
technologií.

  Česká lesnická akademie Trut-
nov získala do užívání dva těžebně 
dopravní stroje značky John Deere. 
 „Jsou to špičkové stroje pro 
vynikající školu. Českou lesnic-
kou akademii považuji za velice 
významnou v rámci nejen kraje 
ale celé České republiky. Věřím, že 
nová technika pomůže k další-
mu zdokonalení výuky, vylepší 
možnosti pro studenty i pedagogy 
a dále pomůže k rozvoji akade-

mie,“ řekl hejtman Královéhra-
deckého kraje Jiří Štěpán, který 
se předání strojů zúčastnil spolu 

s trutnovským starostou Ivanem 
Adamcem a radním Václavem 
Řehořem.

 Slavnostní předání symbolic-
ky uzavřelo první část rozsáhlé-
ho projektu s názvem „Pořízení 
vybavení a zkvalitnění teoretické 
a praktické výuky na ČLA Trut-
nov“ financovaného z Integrova-
ného regionálního operačního 
programu a krajské pokladny.
 Harvestor a vyvážecí trak-
tor v souhrnné hodnotě téměř 
23 milionů korun představují 
další významný kvalitativní krok 
ve vybavení školy, která se výuce 
operátorů těchto strojů věnuje 
již od roku 2003.
 Žáci učebního oboru Lesní 
mechanizátor a maturitního 
oboru Mechanizace a služby 
začnou stroje využívat od září 
2018.

Alternativa dopravy v našem kraji – moderní železnice
  Enormní nárůst individuální 
automobilové dopravy spojený 
s přetížením hlavních silnic mezi 
významnými centry našeho 
kraje, vedl k hledání možností 
nabídnout lidem jinou alterna-
tivu dopravy. A tou je doprava 
železniční. 
 Naprosto nevhodná železniční 
infrastruktura opírající se pouze 
o jednokolejné tratě neumožňo-

vala pokrýt požadavky na moder-
ní železniční dopravu. Proto se 
před 15 lety rozhodlo realizovat 
projekt takzvané „Vysokovské 
spojky“. Nová trať měla umož-
nit přímé spojení České Skalice 
s Náchodem a tím zkrátit jízdní 
dobu mezi Náchodem a krajským 
městem na pouhých 35 minut. 
 Projekt měl podporu kraje 
i města Náchoda. Zpracovala se 

studie proveditelnosti a minister-
stvo dopravy dalo projektu v roce 
2007 zelenou. Ještě se tehdy 
stihlo zanést trasu do územního 
plánu. Jenže krajské volby v roce 
2008 přinesly změnu ve vedení 
ČSSD a na celý projekt se v ti-
chosti zapomnělo. Další hřebíček 
do rakve Vysokovské spojky 
zatloukly komunální volby v roce 
2010.

 Je velkou škodou, že  realiza-
ci tohoto projektu nevěnovalo 
bývalé vedení kraje, ani vedení 
města Náchoda větší pozornost, 
ale především podporu! Vysokov-
ská spojka už dnes mohla sloužit 
svému účelu! Nyní vítáme, že 
první náměstek hejtmana smě-
řuje na železnici větší pozornost. 
Plně ho v tom podpoříme. 

Petr Sadovský



6 U nás v krajičerven 2018 INFOrMUjEME

Vesnicí roku Královéhradeckého kraje jsou Stěžery
 Vesnicí roku 2018 Královéhra-
deckého kraje jsou Stěžery. Se 
Zlatou stuhou získá obec na Hra-
decku jeden milion korun na svůj 
další rozvoj. Modrou stuhu za spo-
lečenský život získal Žďár nad 
Metují, Bílou stuhu za činnost 
mládeže vybojoval Nový Hrádek. 
Zelenou stuhou za péči o zeleň 
a životní prostředí se pyšní Malé 
Svatoňovice a Oranžová stuha 
za spolupráci se zemědělským 
subjektem poputuje do Zlaté 
Olešnice. Celkové druhé místo 
obsadilo Strážné, na třetí příčce se 
umístila Malá Úpa. Uděleno bylo 
také několik cen hejtmana.

 „Již samotnou účast v této 
soutěži vnímám jako velice pres-
tižní záležitost. Dnes bychom 
jen obtížně hledali obec, kde 
vedení a občané nepečují o její 
vzhled a neusilují o další zvele-
bení. Soutěžící si proto musí být 
velmi dobře vědomi všech svých 
silných i slabších stránek. Porota 
se pak musí zhostit nelehkého 
úkolu a pečlivě vážit na miskách 
vah. Protože některým z účast-
níků unikne vítězství skutečně 
jen o vlásek, uděluje Králové-
hradecký kraj od loňského roku 
peněžní prémii za druhé a třetí 
místo,“ říká hejtman Jiří Štěpán.

 „Při prezentaci naší obce 
před hodnotitelskou komisí se 
nám podařilo představit vše dů-
ležité, co se podařilo, a přesvěd-
čit tím hodnotitele, že si oprav-
du zasloužíme být vesnicí roku. 
Máme z toho velikou radost a je 
to jistě výrazný impuls pro naši 
další práci. V obci vynikajícím 
způsobem funguje základ-
ní a mateřská škola a působí 
zde několik spolků, které jsou 
hlavními iniciátory společen-
ského života. Velmi angažovaně 
se do dění v obci zapojují i naši 
občané. Tím všichni skutečně 
naplňujeme v praxi pojem ‚Živý 

venkov‘. Naším přáním je, aby 
se nám všem ve Stěžerách dobře 
žilo,“ uvádí starostka Dagmar 
Smetiprachová.
 Soutěž Vesnice roku je kaž-
doročně vyhlašována od roku 
1995 a je organizována ve dvou 
kolech. Do celostátního po-
stupuje za každý kraj vždy jen 
jedna obec, které byla udělena 
Zlatá stuha v kole krajském. 
Slavnostní vyhlášení a předání 
všech ocenění krajského kola se 
uskuteční 18. srpna ve vítězné 
obci. Vyhlášení celostátního 
kola bude 15. září v Luhačovi-
cích.

Sbor GYBON získal na Evropském hudebním 
festivalu v Belgii první cenu
 Studentský pěvecký sbor 
GYBON Gymnázia Boženy Něm-
cové a Hudební mládeže Hradec 
Králové se pod vedením sbormis-
tra Jaromíra Schejbala a za kla-
vírního doprovodu Aleny Holé 
zúčastnil 66. ročníku Evropského 
hudebního festivalu v belgickém 
Neerpeltu.
 Za své soutěžní vystoupení 
v kategorii smíšených sborů 
do 28 let obdržel GYBON v silné 
konkurenci 11 sborů první cenu. 
Na konci vyhlášení ve sportovní 
hale všichni společně zpívali 
Beethovenovu Ódu na radost.

 Sbor svým zpěvem potěšil 
také posluchače v nádherné 
basilice společně s orchestrem 
zaměřeným na starou barokní 
hudbu v bavorském Osterhofe-
nu. Jako odměna pro zpěváky 
z Hradce Králové byla prohlídka 
Bruselu a návštěva parku Madu-
rodam v Haagu. Nakonec zpěváci 
strávili celý den v hlavním městě 
Nizozemska Amsterdamu. 
 Celý zájezd by se nemohl 
uskutečnit bez finanční podpory 
města Hradce Králové a Klubu 
rodičů a přátel Gymnázia Boženy 
Němcové.           Jaromír Schejba

Do Opočna za historií i zábavou. 
Město slaví 950 let
 V letošním roce si v Opočně 
pod Orlickými horami připo-
mínají 950 let od první zmínky 
o městě. Hlavní program oslav 
se uskutečnil v sobotu 9. června 
na Trčkově náměstí. Nad osla-
vami převzal záštitu hejtman 
Jiří Štěpán a kraj akci finančně 
podpořil. 
 „Opočno je město s bohatou 
historií a patří mezi jedno z nejví-
ce navštěvovaných míst Králové-
hradeckého kraje. Žije zde spousta 
aktivních lidí od učitelů, podni-
katelů, po sportovce a hasiče. Je 
vidět, jak díky nim město vzkvétá. 
Ať slunce, které má Opočno 
ve svém znaku, září nad městem 
dál,“ popřál hejtman Štěpán. 
 Opočeňáci však budou slavit 
dál, vedení města totiž připravilo 

bohatý kulturní program po celý 
rok. Tradiční pouť Porcinkule se 
v Opočně uskuteční 3. až 5. srpna. 
Letos během ní letos vystoupí 
například skupina Čechomor, 
bratři Ebenové, Václav Neckář, 
Sto zvířat a další známí umělci.
 Na konci srpna bude Opoč-
no hostit renesanční festival 
Renesance Opočno, v rámci jehož 
programu odehraje šumperské 
divadlo hru Williama Shakespeara 
Romeo a Julie a 22. srpna vystoupí 
Iva Bittová se skupinou Čikori.
 Od června do září se rodi-
če i s dětmi mohou zúčastnit 
městské hry, která je provede 
malebnými zákoutími města 
a zároveň přiblíží kouzelný svět 
malíře Františka Kupky, který se 
v Opočně narodil.

Dětská ozdravovna Království 
slaví devadesátiny 
 Ozdravovna pro děti ve 
věku od 4 do 14 let nazvaná 
Království, se ukrývá v lese 
nad přehradou Les Království 
a je první dětskou ozdravov-
nou v Čechách. Původním 
posláním ozdravovny bylo 
léčit v poválečných letech děti 
oslabené tuberkulózou. Každý 
měsíc zde pobývalo 130 dětí 
a v létě až 150. Děti se léčily 
pohybem v krásném prostředí 
provoněném lesními silicemi 
a dostatečnou zdravou stravou.
 Dětskou ozdravovnou za 
90 let prošly desetitisíce dětí 
na ozdravných třítýdenních 
pobytech, nyní zcela hraze-
ných zdravotní pojišťovnou. 
Děti se léčí pohybem v lesním 
prostředí, například nácvikem 

endogenního dýchání, cviče-
ním jógy a pravidelnou vyvá-
ženou stravou a  také se dětem 
přednáší o zdravém životním 
stylu.
 Za ta léta se vybavení bu-
dov a areál změnilo do krásy 
a děti si pobyty v ozdravovně 
mohou plně užívat. Areál dě-
tem nabízí mnoho kouzelných 
zákoutí a v posledních letech 
jsou vyhledávané a oblíbe-
né pobyty dětí s redukčním 
zaměřením, které se pořádají 
několikrát za rok.
 V září ozdravovna pořádá 
den pro veřejnost, který je na-
plánován na 29. 9. od 10 hodin 
a zájemci o prohlídku poznají 
nádherné prostředí a přírodní 
krásy obklopující ozdravovnu. 
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Koncepce zdravotnictví 2020+
 V minulých 
dnech rada 
kraje odsou-
hlasila přípra-
vu koncepce 
krajského 
zdravotnictví 
po roce 2020. 
Tento doku-
ment bude reflektovat jednak 
předpokládaný demografic-
ký vývoj Královéhradeckého 
kraje, zároveň se v něm také 
odrazí stav, kdy stále trvá 
nedostatek zdravotnického 
personálu. Očekávám, že cílem 
nové koncepce bude především 
dostupná a kvalitní zdravotní 

péče pro naše občany ve všech 
okresech regionu. 
 Samotná tvorba dokumentu 
bude probíhat v úzkých profes-
ních týmech jednotlivých lé-
kařských oborů, nelékařského 
zdravotnického personálu, zá-
stupců segmentu zdravotních 
pojišťoven a krajských zastupi-
telských reprezentací, a to for-
mou otevřené debaty. Zároveň 
s tím pracujeme i na aktualiza-
ci stávající koncepce, která je 
platná pro období 2016–2020.

Aleš Cabicar, 
náměstek hejtmana 

odpovědný za zdravotnictví 
(TOP 09)

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

Že vaše děti nechtějí sportovat?
 Že je ne-
můžete dostat 
od PC, tabletů, 
notebooků 
a různých 
telefonů (často 
chytřejších než 
politici)? Že 
nechtějí dělat 
kolektivní sporty jako je fotbal, 
hokej, basket a jiné? Tady je in-
spirace. Svěřte je dobrovolným 
hasičům, neb hasičský sport 
vyžaduje individuální přípravu 

a kolektivní odpovědnost – a je 
disciplínou i pro nejmenší. 
Navíc vychovává také k záchra-
nářským návykům. Na závody 
okresního kola hry PLAMEN 
v Přepychách 25.–27. května 
dorazilo 40 týmů z celého 
rychnovského okresu. V růz-
ných hasičských disciplínách 
se představilo na 500 malých 
hasičů. Díky pořadatelům 
a všem, kteří se starají o malé 
hasiče! 

Miroslav Antl (ČSSD)

Proč je rekonstrukce křižovatky 
Mileta důležitá i pro kraj
 Hradecký kraj 
chce finančně 
přispět na re-
konstrukci kři-
žovatky Mileta 
v Hradci Králové. 
Občas slýchám 
otázku, proč je 
to pro kraj tak 
důležité? Zde jsou důvody.
 Křižovatka Mileta je doprav-
ně nejvýznamnějším silničním 
uzlem v krajském městě. Podle 
posledního sčítání projelo křižo-
vatkou směrem k soutoku téměř 
31 tisíc vozidel, což je nejvíce 
v Hradci Králové. Je to více aut, 
než na dálnici D11 v úseku 
od Hradce Králové k Poděbra-
dům. V blízkosti křižovatky 
jsou instituce důležité pro celý 
kraj. FN má přes čtyři tisíce 
zaměstnanců, kteří se potřebují 
dostat včas a bezpečně do práce. 
Pečují nejen o místní občany, ale 
i o obyvatele celého kraje. U kři-

žovatky jsou dvě ze tří výjezdo-
vých základen hradecké záchran-
ky, která má ročně deset tisíc 
výjezdů. Do FN právě přes tuto 
křižovatku přivážejí sanity denně 
nemocné či zraněné. Dalšími in-
stitucemi jsou nedaleká Univer-
zita Hradec Králové a Univerzita 
Karlova. Její studenti – a jsou 
také z celého kraje – se přes 
křižovatku dostávají na kolech či 
pěšky. A nová křižovatka by také 
pro ně měla být bezpečná. Umož-
ní také přístup k plánovanému 
parkovacímu domu u FN, který je 
naprostou nezbytností.
 Divím se, že právě výstavbě 
této křižovatky stojí v cestě tolik 
nesmyslných překážek. Jedna 
z nich snad už brzy pomine. Jde 
o instrument zvaný systémová 
podjatost, který zneužívají různí 
aktivisté i úředníci. Zdržují tak 
rozvoj infrastruktury, která je tak 
důležitá pro obce i celý kraj.

Oldřich Vlasák (ODS)

Vstříc dobré smrti
 Mluvit 
o smrti již 
přestává být 
v naší společ-
nosti tabu. Týká 
se každého 
z nás a nejspíš 
každý z nás si 
přeje umřít bez 
bolestí, v kruhu svých blízkých, 
s pozitivní rekapitulací svého 
života, smířen s nenaplněnými 
tužbami.
 Pro dobré umírání jsou 
budovány hospice. Ten vůbec 
první, charitní hospic Anežky 
České, vznikl právě v našem 
kraji již v roce 1995 v Červeném 
Kostelci. V současné době zde 
navíc působí i domácí hospice, 
v Červeném Kostelci, Hradci 
Králové, Hořicích, Vrchlabí 
a Rychnově nad Kněžnou, které 
umožňují umírajícím dožít až 
do posledních chvil v kruhu ro-
diny v domácím prostředí. Jeho 
pracovnice a pracovníci přináší 
pacientům odbornou pomoc, 
úlevu od bolestí, zmírnění po-
tíží, úzkostí, duchovní podporu, 

poradenství, rodině jsou oporou 
i po úmrtí jejich blízkého.
 Při zajištění kvalitní, dobře 
dostupné, odborné a lásky-
plné komplexní péče o umí-
rající v terénu a v hospicích, 
není na místě rozvíjet diskuse 
o eutanázii coby dobrovolném 
řízeném ukončení života. Je 
přirozené naplnit každý lidský 
život až po okraj. V Královéhra-
deckém kraji jsme se rozhodli 
vyjít dobré smrti vstříc a usi-
lovat o zvýšení dostupnosti 
lůžkové i terénní hospicové 
péče a prosazovat systematic-
ké řešení její podpory hrazené 
z fondů zdravotních pojišťoven. 
I přesto, že od vzniku prvního 
hospice uplynulo již 22 let, 
dosud nebyl nastaven systém 
financování lůžkových ani 
mobilních hospiců. I proto jsme 
se rozhodli předložit zastupi-
telstvu kraje návrh dotačního 
programu na podporu hospi-
cové péče v Královéhradeckém 
kraji.

 Anna Maclová 
(Koalice pro KHK)

Vysokovská spojka má smysl
 Začala 
revitalizace 
tratě Týniště 
nad Orlicí – 
Broumov. Řada 
občanů Náchod-
ska a Broumov-
ska si řekne: 
„Konečně nás 
čeká slušné a především rychlé 
cestování vlakem“. 
 Bohužel. Stále se nezbaví 
zdržení v podobě nepohodlného 
přestupování ve Starkoči, ne-
zvýší se rychlost ani se nezkrátí 
jízdní doba. Cesta z Náchoda 
do Hradce nadále potrvá téměř 
hodinu a z Broumova dokonce 
hodiny dvě. 
 Řešením je „Vysokovská spoj-
ka“, která by zkrátila čas jízdy 
mezi Náchodem a krajským 
městem na 30 minut, bez nut-
nosti přestupování. Po moderni-
zaci tratě Velký Osek – Choceň 
by umožnila cestovat vlakem 
z Náchoda do Prahy za hodinu 
a 45 minut! Zároveň se nabízí 

možnost zavedení pravidelné 
dálkové dopravy Praha – Vrati-
slav přes Meziměstí. 
 Také z těchto důvodů jsme 
iniciovali schůzku s ministrem 
dopravy Danem Ťokem, které 
jsem se zúčastnil společně s pa-
nem Jiřím Prokopem a poslan-
cem Petrem Sadovským. Setkání 
potvrdilo, že stavba Vysokovské 
spojky včetně zavedení meziná-
rodních rychlíků Praha – Vrati-
slav jsou reálné! 
 Vysokovská spojka umožní 
rozvoj našeho regionu a lidem 
rychlé a pohodlné dojíždění 
za prací, zdravotní péčí, kultu-
rou, vzděláním bez nutnosti po-
užít osobní automobil. Zavedení 
mezinárodní rychlíkové dopravy 
do Vratislavi může být prvním 
krokem k tomu, aby budoucí 
vysokorychlostní trať Praha – 
Varšava vedla přes Královéhra-
decký kraj. Tento projekt je pro 
mě i mé kolegy jednou z hlav-
ních priorit v našem kraji.

Petr Koleta (ANO 2011)
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Soutěžní křížovka

KALENDÁŘ AKCÍ NA čErvENEC A srpEN
rock For people

Letiště, Hradec Králové
4. až 6.7.2018 

Šrámkova sobotka
Sobotka, Boleslavská 440

30.6. až 7.7.2018 

Brutal Assault
Pevnost Josefov
8. až 11.8.2018 

sobotecký jarmark 
a festival řemesel

Sobotka, Boleslavská 440
24. až 25.8.2018 

GrAND prIX 
města Hradce Králové 
v parkurovém skákání

Hradecký jezdecký klub, 
Hradec Králové
24. až 26.8.2018 

Říčkyfest 2018
Ski centrum Říčky 
v Orlických horách

6.7.2018

Tvořivá prohlídka
Baroko nejen naoko 

Benediktinský klášter Broumov
19.7.2018 

Krkonošský festival 
minipivovarů

Parkoviště Velká Úpa, 
Pec pod Sněžkou

7.7.2018

Malé letní divadlení
Benediktinský klášter Broumov

17. až 21.7.2018 

Dny lidové architektury 
Královéhradeckého kraje

Dřevěnka Úpice
21. až 29.7.2018 

porciunkule 2018
Náměstí 69, Hostinné

3. až 5.8.2018 

svátky tavení skla dřevem
Muzeum turistiky, zimních sportů 
a řemesel, Deštné v Orl. horách

3. až 5.8.2018 

Gulášové slavnosti
Bolehošť

11. až 12.8.2018

Neratovské
poutní slavnosti

Kostel 
Nanebevzetí Panny Marie, 

Neratov
10. až 15.8.2018 

Byli to opravdu lovci 
mamutů?

Archeopark pravěku Všestary
18. až 19.8.2018 

rychnovský jarmark
Poláčkovo náměstí, 

Rychnov nad Kněžnou
24. až 25.8.2018 

Hradozámecká noc
Zámek Hrádek u Nechanic

25.8.2018 

Mezinárodní horolezecký 
filmový festival
Teplice nad Metují
23. až 26.8.2018 

Triatlon Říčkovský Golem
Ski centrum Říčky v Orlických 

horách
21.7.2018 

přepadení na kupecké 
stezce

Zřícenina hradu Potštejn
21.7.2018 

Noční hrané prohlídky 
hradu potštejn

Zřícenina hradu Potštejn
4.8.2018 

rájmaraton
Muzeum přírody Český ráj, 

Prachov 
12.8.2018 

rampušák fest
Rodinný pivovar Dobruška

18.8.2018 


