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Náš kraj je nejlepší místo pro život

Královéhradecký kraj podpo-
ruje obce na  svém území ce-
loročně, ale rychle a  účinně 
reaguje i  na  náhlé katastrofy. 
Příkladem může být Dubenec 
na Trutnovsku, který na začát-
ku června zasáhly povodně. 
Místní dobrovolní hasiči sice 
škody po záplavách likvidova-
li, ale nedisponovali některou 
potřebnou technikou, která 
by jim zásahy usnadnila, a byli 
závislí na pomoci od profesio-
nálních hasičů z Hradce Králo-
vé a okolí. 
Královéhradecký kraj proto 
obci poskytne finanční dar 
100 tisíc korun, který využije 
na  pořízení potřebného vyba-
vení pro místní hasiče. Ti pak 
budou moci účinně pomáhat 
nejen v  Dubenci, ale i  v  okol-
ních obcích. Dar již schválili 
radní Královéhradeckého kra-
je a já jim tímto děkuji za rych-
lé jednání. Další pomoc Du-
benci ještě budeme řešit.
Nyní nás čekají dva měsíce 
letních prázdnin a  doba do-
volených. Milí čtenáři, přeji 
vám klidné dny plné odpočin-
ku, šťastnou cestu za  zážitky 
a  především bezpečný návrat 
domů.

Jiří Štěpán
hejtman Královéhradeckého kraje

Správní rada Zdravot-
nického nadačního fondu 
Královéhradeckého kraje 
udělila stipendia pro akade-
mický rok 2018/2019. Jeden-
atřicet studentů 6. ročníku 
lékařských fakult si mezi sebe 
rozdělí 4,1 milionu korun 
a  po  absolvování lékařské fa-
kulty nastoupí do  specializač-
ního vzdělávání v některém ze  
14 vybraných nejpotřebnějších 
oborů v nemocnicích v kraji.

„Účelem zdravotnického na-
dačního fondu je podporovat 
rozvoj zdravotnictví v regionu. 
Stipendijní program na  získá-
vání lékařů pro krajské nemoc-
nice je úspěšný. Pro akademic-
ký rok 2018/2019 evidujeme 31 
žádostí o  stipendium a  správ-
ní rada všem vyhověla. Na čty-
ři roky jsme tak pro nemocnice 

v kraji zajistili 31 nových léka-
řů,“ uvedl náměstek pro zdra-
votnictví Aleš Cabicar.

Jeden student šestého roč-
níku může získat stipendium 
ve  výši 150  000 korun, pokud 
bude po  dokončení studia 
zařazen do  specializačního 
vzdělávání v  oborech: vnitřní 
lékařství, pediatrie, anestezio-
logie a  intenzivní medicína, 
gynekologie a  porodnictví 
a radiologie a zobrazovací me-
tody. Jsou to obory s  aktuálně 
největším nedostatkem lékařů 
v krajských nemocnicích.

„V této skupině obdržel Zdra-
votnický nadační fond Králo-
véhradeckého kraje 20 žádostí 
o  stipendium. Zdravotnictví 
v kraji silně chybí pediatři, proto 
mě velice těší, že v letošním roce 
podpoříme sedm mediků stu-

dujících obor pediatrie,“ upřes-
nil Aleš Cabicar s  tím, že osm 
dalších žadatelů studuje obor 
vnitřního lékařství, tři aneste-
ziologii a  intenzivní medicínu 
a dva gynekologii a porodnictví.

Do konce května přišlo dal-
ších 11 žádostí o  stipendium 
ve výši 100 000 korun, přičemž 
osm žadatelů studuje obor 
chirurgie, jeden kardiologii, 
jeden klinickou biochemii 
a  jeden obor pneumologie 
a ftizeologie. |

Do nemocnic v Královéhradeckém kraji 
nastoupí 31 nových lékařů

Porota unikátního srovnávacího průzkumu Místo pro život 2019 udělila Královéhradeckému kraji 
první místo. Tento projekt vyhodnocuje životní podmínky v jednotlivých krajích a snaží se upozor-
ňovat na nejlepší regiony České republiky. Kraj získal prvenství už loni. Pokračování na str. 2. |

InspektořI dopravní 
sítě převzalI nová 
vozIdla

3

nad BorovnIcí roste 
větrný mlýn 

4

expedIce monoxylon III 
úspěšně doplula

7

slovo hejtmana

U nás v kraji
www.kr-kralovehradecky.cz červenec 2019

Foto: luděk antoš/Český ráj



2

Unikátní projekt záchranářů 
slaví úspěch

Hradecká letecká záchranka 
je zatím jediným pracovištěm 
ve  střední Evropě, kde lze podat 
zraněným pacientům transfuzi 
už na místě úrazu a během převo-
zu do nemocnice. Záchranáři mají 
ve  vrtulníku nepřetržitě k  dispo-
zici zásobu krevní plazmy a červe-
ných krvinek. 

Transfuze byla během 12 měsí-
ců podána 33 pacientům z Králové-
hradeckého a Pardubického kraje. 
Předběžné výsledky potvrzují, že 
časné podání plazmy a  červených 
krvinek snižuje následnou spotře-
bu transfuzí v  nemocnici. Dosud 
se nevyskytly žádné komplikace. 
Vrtulník LZS startoval v  loňském 
roce k 568 zásahům, z nichž 69,9 % 
tvořily závažné úrazy. 

Aplikace IDS IREDO 
pro všechny 

Aplikace IDS IREDO už rok a půl 
slouží cestujícím ve  veřejné do-
pravě. Doteď ji ale mohli využívat 
pouze majitelé telefonů s  ope-
račním systémem Android. Nově 
aplikaci mohou stahovat i majite-
lé telefonů s iOS. Najdete ji na App 
Storu.

Královéhradecký kraj 
podpoří lázně na svém 
území

V  Královéhradeckém kraji 
jsou čtyři lokality, které se pyšní 
lázeňskou tradicí. Na  její další 
rozvoj přispěje kraj celkem dvě-
ma miliony korun. Tuto částku 
si rozdělí rovným dílem Náchod, 
Lázně Bělohrad, Janské Lázně 
a Velichovky. 

Krajská dotace pokryje vět-
šinu nákladů na  projektovou 
dokumentaci lázeňského par-
ku v  náchodské části Běloves 
a  podpoří rozvoj kulturního 
života v  Lázních Bělohradě. Jan-
ské Lázně využijí krajské dotace 
na  modernizaci hlediště v  mul-
tifunkčním sále městského kina, 
a  ve  Velichovkách chtějí opravit 
chodník, jehož havarijní stav 
ohrožuje lázeňské hosty léčící si 
pohybové ústrojí.

Královéhradecký kraj se stal potřetí nejlepším místem pro život
Dokončení ze strany 1
„Královéhradecký kraj potřetí zví-

tězil v anketě Místo pro život. První-
mi mezi ostatními kraji jsme již dru-
hý rok po sobě. Je to důkaz, že jsme 
skutečně regionem, kde se lidé cítí 
bezpečně a dobře se jim zde žije. Vy-
nikáme všeobecnou kvalitou života, 
kvalitním školstvím, zdravotnickou 
sítí, ale třeba i  dostupnými sociál-
ními službami. Těší mě, že mohu žít 
v tak skvělém regionu a děkuji všem 
jeho občanům, protože jsou to právě 
oni, kdo dělají náš kraj nejlepším 
místem pro život,“ říká hejtman Krá-
lovéhradeckého kraje Jiří Štěpán.

Podle srovnávacího výzkumu 
mohou být obyvatelé Královéhra-

deckého kraje s  podmínkami pro 
život skutečně spokojeni. Kvalitní 
výsledky vykazuje region prakticky 
ve všech sledovaných oblastech. V ce-
lorepublikovém srovnání je na tom 
výborně ve  zdravotnictví a  sociál-
ních službách, například do  léká-
ren to zde mají lidé vůbec nejblíže. 
V  Královéhradeckém kraji je dobře 
rozvinutá infrastruktura, což potvr-
zuje také nejkratší průměrná vzdá-
lenost na poštu.

„Jsme kraj, který se může pyšnit 
nádhernou přírodou, zajímavými 
místy pro turistiku či moderními 
centry průmyslu a obchodu. Věřím, 
že toto ocenění zvedne už tak vy-
sokou prestiž Královéhradeckého 
kraje nejen mezi turisty. Je to pro 
nás závazek, abychom naše obyva-
tele nezklamali a pokračovali v dob-
ře nastavené práci, která je vidět 

i  za  hranicemi našeho kraje,“ do-
plňuje radní pro regionální rozvoj 
a cestovní ruch Pavel Hečko.

„Připočíst je třeba bezpečnost 
na  silnicích a  také dobré podmín-
ky pro vzdělávání a  péči o  děti. Ty 
se ve  školách určitě netísní tolik 
jako ve většině ostatních krajů. Za-
pracovat by to chtělo především 
na  oblasti zaměstnanosti a  pra-
covního trhu. To je jediná oblast, 
v  níž region nedosahuje ani celo-
republikově průměrného výsledku. 
Významně se na  tom podílí vůbec 
nejvyšší nezaměstnanost mladých 
ve věku od 15 do 24 let. Větší péči by 
si ze strany veřejné správy zaslou-
žily rovněž investice do  ochrany 
životního prostředí, které jsou při 
srovnání s  ostatními kraji nízké,“ 
hodnotí zpráva Místa pro život Krá-
lovéhradecký kraj. |

krátce z kraje stalo se

Při plánování výletů pomůže nová brožura
Královéhradecký kraj ve  spolu-

práci s Českými drahami vydal bro-
žuru s tipy na výlety, kam se turisté 
pohodlně dostanou veřejnou dopra-
vou. Na každé stránce naleznete za-
jímavé místo – třeba zámek Hrádek 
u Nechanic či Ratibořice a vedle po-
drobný popis i s mapkou, jak se tam 
dostat. Vše přehledné a jasné.

Brožura Tipy na výlety v Králové-
hradeckém kraji je dostupná zdar-
ma na  pokladnách Českých drah  
v 39 železničních stanicích: Borohrá-
dek, Častolovice, Dobřenice, Doudleby 
n. Orlicí, Hořice v  Podkrkonoší, Hra-
dec Králové (Slezské p.), Hradec Krá-
lové hl.n., Chlumec n. Cidlinou, Ká-

ranice, Kostelec n. Orlicí město, Nové 
Město n. Metují, Nový Bydžov, Opočno 
p.  Orl. horami, Rychnov n. Kněžnou, 
Smiřice, Třebechovice p.  Orebem, 

Týniště n. Orlicí, Vamberk, Všestary, 
Adršpach, Broumov, Červený Kos-
telec, Česká Skalice, Dvůr Králové n. 
Labem, Hostinné, Hronov, Jaroměř, 
Jičín, Jilemnice, Kopidlno, Lázně Bě-
lohrad, Malé Svatoňovice, Meziměstí, 
Náchod, Nová Paka, Nová Paka město, 
Stará Paka, Trutnov hl.n., Vrchlabí. 

Můžete ji sehnat i  na  terminálu 
v Hradci Králové či na osmi kontakt-
ních místech IREDO (mimo pracovi-
ště ČD), a to v Broumově (dopravce P-
-Transport), Hradci Králové (OREDO), 
Jičín (BusLine), Vrchlabí (KAD), Trut-
nov (GW Train Regio), Dvůr Králové 
– (Arriva VČ) a Hořice (Hořice – CK 
Europa). |

Výsledné pořadí krajů 
za rok 2019
1. Královéhradecký kraj
2. Jihočeský kraj
3. Zlínský kraj
4. Pardubický kraj
5. Hlavní město Praha
6. Středočeský kraj
7. Jihomoravský kraj
8. Liberecký kraj
9. Kraj Vysočina
10. Plzeňský kraj
11. Olomoucký kraj
12. Moravskoslezský kraj
13. Karlovarský kraj
14. Ústecký kraj

cenu přebíral hejtman jiří štěpán a radní pavel hečko. 
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Inspektoři silniční sítě dostali nová služební vozidla

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

Dvacítku nových vozidel pře-
vzali pracovníci Správy silnic 
Královéhradeckého kraje, kteří 
vykonávají profesi inspektorů 
silniční sítě. Vozy vybavené reflex-
ními prvky a  výstražnými majá-
ky jim poskytnou komfortnější 
a bezpečnější pracovní podmínky. 
Inspektoři také absolvovali kurz 
bezpečné jízdy na  hradeckém po-
lygonu. 

Vozidla jsou určená především 
k  prohlídkám krajských silnic 
a mostů. Ty je podle závazných práv-
ních předpisů nezbytné provádět 
pravidelně. Jen v  loňském roce in-
spektoři za tímto účelem najeli přes 
85 tisíc kilometrů a zjistili 223 závad 
bezprostředně ohrožujících bezpeč-
nost silničního provozu. Dalších 
3615 závad mělo potenciál ohrozit 
účastníky silničního provozu, po-
kud by je silničáři včas neodstranili.

„Dosud museli inspektoři vyu-
žívat neoznačená vozidla, která je 
nijak neodlišovala od  ostatních 

účastníků silničního provozu. 
Při své práci jsou přitom nuceni 
pohybovat se v  komunikaci, a  to 
i  na  méně přehledných místech. 
Pořízení nových vozidel přispěje 
k  větší bezpečnosti nejen jich sa-
motných, ale všech, kdo se na silni-
ci pohybují. Jsem rád, že se vedení 
Správy silnic podařilo tu myšlenku 
během jednoho roku realizovat,“ 
řekl při předání první náměstek 
hejtmana Martin Červíček odpo-
vědný za oblast dopravy a silniční-
ho hospodářství.

Dvacet vozidel Škoda Fabia 
Active 1,0 TSi vybavených mimo 
jiné palubní kamerou pořídila 
za pět milionů korun Správa silnic 
Královéhradeckého kraje z  vlast-
ních prostředků. 

Správa silnic Královéhradecké-
ho kraje p. o., která je majetkovým 
správcem 3300 kilometrů silnic II. 
a III. třídy a 872 mostů, navíc zpro-
voznila nové webové stránky na své 
dosavadní adrese www.sskhk.cz. |

vozy inspektorům silniční sítě předával první náměstek hejtmana martin Červíček.

InFormujeme 

V současnosti zajišťují železnič-
ní dopravu v Královéhradeckém 
kraji České dráhy a v menší míře 
GW Train Regio. Pro rok 2019 
se jedná o 5,6 milionu vlakoki-
lometrů. Kraj letos na zajištění 
železniční dopravy přispívá 
částkou 389 milionů korun.

Královéhradecký kraj pomůže obcím 
v rozvoji vodního hospodářství

Radní kraje schválili poskyt-
nutí finančních prostředků třiceti 
obcím na  rozvoj v  oblasti zásobo-
vání pitnou vodou a  odvádění od-
padních vod. V  prvním kole kraj 
rozdělí na  rozvoj hospodářské 
infrastruktury 31 milionů korun. 
Záměr ještě musí schválit zastu-
pitelstvo na  svém červnovém jed-
nání.

„Tento dotační program se těší 
velkému zájmu. V  prvním kole le-
tošní výzvy jsme posuzovali 84 žá-
dostí, jejichž finanční požadavek 
přesáhl 121 milionů korun. Komise 
doporučila rozdělit dotaci ve  výši 
31 milionů korun mezi třicet jedna 
obcí. Jde především o  obce, které 
kofinancují projekty podpořené 
státem a  projekční přípravu no-
vých kapacit vodovodů a  kanali-
zací,“ shrnuje Karel Klíma radní 
pro oblast vodního hospodářství, 
životního prostředí a zemědělství.

Mezi podpořené projekty pat-
ří například dostavba kanalizace 

v  Kosicích, kam kraj pošle necelé 
čtyři miliony korun. Albrechticím 
nad Orlicí kraj přispěje třemi mi-
liony korun na  dobudování kana-
lizace a dotace ve výši 3,6 milionu 
korun pomůže výstavbě vodovodu 
v Nahořanech. Také do Všestar po-
putují 3 miliony korun na  novou 
kanalizaci. Kraj pomůže částkou 
2,3 milionu korun na  výstavbu 
kanalizace v  Tetíně. Obec Lhoty 
u Potštejna použije dotaci ve výši 2 
miliony korun k novému vodovod-
nímu řadu a vodojemu.

Tyto investiční dotace na  vo-
dohospodářské projekty jsou 
hrazeny z  krajského dotačního 
programu Rozvoj infrastruktury 
v oblasti zásobování pitnou vodou 
a odvádění odpadních vod. Příjem 
žádostí o  dotace v  letošním roce 
byl ukončen 31. března 2019. |

Dopravu na železnici chce kraj zajistit 
přímým zadáním

Železniční doprava je v  Králo-
véhradeckém kraji smluvně zajiš-
těna do  prosince roku 2021. Výběr 
dopravců na dalších deset let v pěti 
definovaných oblastech chce kraj 
provést s využitím přímého zadání.

Přímé zadání kraj preferuje 
zejména s  ohledem na  stále pro-
bíhající modernizaci železniční 
infrastruktury, která může mít vliv 
na  nasazovaná vozidla, ale také 
kvůli své specifické situaci, kdy 
od roku 2020 dojde ke snížení stát-
ního příspěvku na provoz regionál-
ní veřejné drážní osobní dopravy.

„Všechny tratě v  Královéhra-
deckém kraji rozdělené do  pěti 
oblastí chceme nyní notifikovat, 
tedy oznámit předběžné informa-
ce pro veřejnou zakázku na  jejich 
provoz. Tento záměr jsme několi-

krát projednávali na  dopravním 
výboru zastupitelstva, kde jsme se 
bavili o strategii železniční dopra-
vy a  probírali jednotlivé varian-
ty. Výbor na  náš návrh doporučil 
využití přímého zadání na  dobu 
dalších deseti let. Tento postup je 
výhodný, protože v  ostatních kra-
jích vedl mimo jiné k optimalizaci 
finančních nákladů,“ říká první 
náměstek hejtmana Martin Červí-
ček odpovědný za  oblast dopravy 
a silničního hospodářství.

Královéhradecký kraj zároveň 
začne připravovat detailní smluv-
ní podmínky, kam patří například 
specifikace počtu a  vybavení kole-
jových vozidel, stanovení rozsahu 
objednávaných dopravních výkonů, 
kompenzace za poskytování veřejné 
služby, způsob její úhrady a  pod-
mínky cenové indexace, stanovení 
ukazatelů kvality, tarifní podmínky 
a  zapojení do  IDS IREDO, nastavení 
kontrolní činnosti a  v  neposlední 
řadě sankce za neplnění povinností.

Bude také nezbytné řešit objed-
návku dopravních výkonů, které 
na území Královéhradeckého kraje 
zajišťují okolní kraje, tedy Pardu-
bický, Liberecký a Středočeský. |
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Podepsáno. Rekonstrukce pevnosti Dobrošov může začít

zlepšujeme

Hejtman Královéhradeckého 
kraje Jiří Štěpán na začátku června 
podepsal smlouvu na  revitalizaci 
a  zatraktivnění pevnosti Dobrošov 
se sdružením společností Solid Care, 
s. r. o., a  Gemec – Union, a. s. Firmy 
následně převzaly staveniště a zača-
ly s  rekonstrukcí. Revitalizace bude 
ukončena v létě roku 2021.

„V  druhém červnovém týdnu 
jsme staveniště předali dodavateli. 
Stavba potrvá 106 týdnů a ukončení 
všech prací předpokládáme v  létě 
roku 2021,“ sdělil radní pro investice 
Václav Řehoř a připomněl, že do čtvr-
tého výběrového řízení se přihlásily 
tři firmy, z  nichž nejnižší nabídku 
podalo sdružení společností Solid 

Care, s. r. o. a Gemec – Union, a. s., s na-
bídkovou cenou 61, 3 milionu korun 
bez DPH.

Královéhradecký kraj hodlá 
do pevnosti Dobrošov investovat více 
jak 94 milionů korun. Dotace z Inte-

grovaného regionálního operačního 
programu bude činit 65,5 milionu 
korun.

„Projekt kromě stavebních úprav 
zahrnuje obnovu stávající expozice 
a rozšíření o nové expozice v nadzem-
ních objektech pevnosti. Vznikne také 
moderní bezbariérové návštěvnické 
centrum se sociálním, technickým 
a  technologickým zázemím pevnos-
ti,“ uvedla náměstkyně pro kulturu 
a školství Martina Berdychová.

Královéhradecký kraj vlastní pev-
nost Dobrošov od  roku 2015, kdy ji 
kraj bezplatně převzal od  Armády 
České republiky. Provoz pevnosti už 
několik desetiletí zajišťuje Muzeum 
Náchodska. |

Nad Borovnicí roste větrný mlýn
Funkční replika historického vě-

trného mlýna, který stával nad obcí 
Borovnice na Trutnovsku až do roku 
1968, vyrůstá na  původním místě 
díky spolupráci hned několika kraj-
ských škol. Obec usilovala o obnovu 
technické památky několik let. Díky 
pomoci Královéhradeckého kraje 
a veřejné sbírce se mají jeho lopatky 
roztočit v polovině příštího roku. 

„Napadlo mě propojit žáky růz-
ných studijních oborů hned z několi-
ka krajských středních škol. Zapojí se 
nejen do  samotné stavby, ale budou 
se podílet i  na  jeho provozu,“ upo-
zorňuje náměstkyně Martina Berdy-
chová odpovědná za  oblast školství 
a kultury.

Dřevo na stavbu pokáceli žáci Čes-
ké lesnické akademie v Trutnově, ma-

teriálu se následně ujali mladí tesaři 
z jaroměřské řemeslné školy. K nim se 
přidají ještě truhláři z Nové Paky, kte-
ří zajistí výplně okenních a dveřních 
otvorů. O  dokumentaci a  následnou 
propagaci se starají žáci cestovního 
ruchu ze Dvora Králové nad Labem.

„Naši žáci třetího ročníku vyrábí 
krov větrného mlýnu v  rámci jejich 
závěrečných zkoušek. Následně bude 
další ročník během září či října vy-
tvářet konstrukci mlýna ve výšce 7,5 
metru. Mlýn bude plně funkční,“ říká 
Ladislav Kubias, učitel odborného 
výcviku Střední školy řemeslné v  Ja-
roměři.

O výrobu vlastní technologie mlý-
na se postará zkušený tesař, jeden ze 
dvou v celé republice, kteří tuto práci 
ovládají.

Díky spolupráci s  Národním pa-
mátkovým ústavem se podařilo najít 
původní dokumentaci. Pomohli také 
místní občané, kteří doma objevili 
fotodokumentaci jednotlivých detai-
lů mlýna.

Královéhradecký kraj obci Borov-
nice pomohl také s  financováním 

smlouvu podepsal předseda představenstva Gemec – union, a. s. zdeněk adamec a hejtman 
jiří štěpán (vpravo).

– poskytl 1,5 milionu korun. Pro-
střednictvím veřejné sbírky zatím 
přispěla veřejnost částkou 87 tisíc 
korun. V současnosti obec jedná o je-
jím prodloužení. Po svém dokončení 
v polovině příštího roku bude mlýn 
jediným tohoto typu nejen v Králové-
hradeckém kraji, ale i v Čechách. |

Novopacká střední pedagogická škola spolupracuje s mateřinkami
V  pěti mateřských školách 

a  dvou školních družinách na  No-
vopacku ověřují žákyně Gymnázia 
a  Střední odborné školy pedago-
gické Nová Paka, jak co nejlépe 
propojit obvyklé vzdělávací postu-
py s  moderními technologiemi. 
V  rámci projektu podpory digita-
lizace vzdělávání v  Královéhradec-
kém kraji představily přímo mezi 
předškoláky partnerské Mateřské 

školy Pecka využití nového softwa-
ru Prowise. 

„Digitální technologie jsou pro 
děti zpestřením a nejsou jen ke hra-
ní. Rozšiřují jim obzory a prohlubu-
jí vědomosti. Už v nejranějším věku 
děti poznávají a  ovládají základy 
programování, a  to hravou formou 
například s  robotickými včelkami. 
Naše jediná krajem zřizovaná peda-
gogická škola v Nové Pace vede žáky-

ně – budoucí učitelky mateřských 
škol, aby během své studijní praxe 
v  mateřinkách využívaly moderní 
techniku a malé děti s ní seznamo-
valy,“ říká náměstkyně hejtmana 
Martina Berdychová odpovědná 
za oblast školství. Dodává, že na no-
vopackou střední školu chodí děti 
z mateřských škol na takzvané pro-
jektové dny a  výhledově by se tato 
škola měla stát metodickým cent-

rem pro předškolní vzdělávání v na-
šem regionu.

„V rámci projektu jsme vybavili 
nejen dvě školní třídy, ve  kterých 
vzděláváme budoucí učitelky ma-
teřských škol, ale i pět partnerských 
mateřských škol v nejbližším okolí 
a  dvě školní družiny v  Nové Pace,“ 
doplňuje Pavel Matějovský ředitel 
Gymnázia a Střední odborné školy 
pedagogické Nová Paka. |

na stavbu dohlíží náměstkyně pro kulturu a školství martina Berdychová.
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muzeum východních Čech v hradci králové prošlo důkladnou opravou a v úterý jej stavaři 
slavnostně předali městu. obnova vnější fasády, opravy a nátěry oken, kompletní výmalba 
vnitřních prostor a další práce vrátily objekt do původního stavu a stály přes sto milionů 
korun. pro veřejnost se muzeum otevře na podzim.

setkat se s polskými partnery a přesvědčit se o tom, jak dobře využívají evropské 
dotace při zvelebování své země – to bylo cílem delegace složené ze zastupitelů králové-
hradeckého kraje, kteří v minulých dnech navštívili dolní slezsko.

FotoGraFIcky

Čeští hasiči opět potvrdili, že v disciplínách tFa (anglická zkratka pro nejtvrdší hasič na-
živu) na ně nikdo nemá. na 21. mistrovství evropy sbírali zlato jako jednotlivci ve svých 
kategoriích, tak ve štafetě. to jim přineslo i celkové prvenství a titul absolutních mistrů. 
svými výkony se pod zlatý titul podepsal i profesionální hasič ze stanice jičín tomáš 
višňar.  

od začátku června jezdí vlaky po zrekonstruované dráze z opočna do hronova 
po novém. stát zde nechal opravit starou železnici za 1,3 miliardy korun. testovací jízdu 
vyzkoušeli zástupci sŽdc, stavebních firem a také královéhradeckého kraje v parní 
lokomotivě 310 adalbert stifter alias kafemlejnek. vlakem z roku 1913 se svezl také 
hronovský starosta petr koleta (vlevo) a náměstek pro dopravu martin Červíček. „vítám 
každou investici do silniční a železniční infrastruktury, a proto děkuji za tuto investiční 
akci sŽdc,“ řekl martin Červíček.

tři budovy náchodské nemocnice prošly rekonstrukcí za více jak 18 milionů korun. 
vznikla zde moderní pracoviště pro rentgen a ultrazvuk. krajská investice umožní 
kvalitnější diagnostiku a lepší prostředí pro pacienty i lékaře. slavnostního otevření 
se zúčastnil náměstek pro zdravotnictví aleš cabicar (uprostřed) a radní pro investice 
václav řehoř (vpravo).

přehlídka traktorů a skotu, rekordní počet vystavovatelů, program pro školy, prezentace 
středních a učňovských škol, ochutnávka regionálních potravin, vůně jahod, piva... není 
divu, že zemědělský den mžany konaný ve středisku sovětice na hradecku přilákal 
stovky návštěvníků. svátek zemědělců si nenechali ujít ministr zemědělství miroslav 
toman ani představitelé královéhradeckého kraje, který akci každoročně podporuje.
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Kraj připravuje investice do sociálních služeb v rozsahu
1,6 miliardy korun

V  průběhu následujících dvou 
let plánuje Královéhradecký kraj 
investovat téměř 1,6 miliardy ko-
run do sociálních služeb, a zahájit 
tak 29 investičních projektů. Mezi 
ty největší akce patří rekonstruk-
ce a  rozšíření Domova U  Biřičky 
v  Hradci Králové. Plán schválila 
Rada Královéhradeckého kraje 
na konci května.

„Tyto akce jsou nezbytné, jeli-
kož populace stárne, zvyšuje se 
zájem a poptávka po službách pro 
seniory. Pro udržení dostupnosti 
sociálních služeb a  jejich kvality 
potřebujeme realizovat investič-
ní akce dohromady za  2,5 miliar-
dy korun v  průběhu 8 let. Z  této 
částky máme prozatím přislíbeno 
půl miliardy korun z  krajského 
rozpočtu pro stavby, které by měly 
začít příští rok. Rada Královéhra-
deckého kraje schválila investiční 
plán pro realizaci dalších staveb 
v rozsahu 1,6 miliardy korun,“ řekl 
náměstek hejtmana Vladimír Der-
ner odpovědný za  oblast sociál-
ních věcí s tím, že u plánovaných 
akcí za 1,6 miliard korun řeší s ko-
legy momentálně jejich financo-
vání. Zdrojem mohou být dotace 
z  evropských fondů a  finance ze 

státního, krajského, ale i obecních 
rozpočtů.

Proč je důležité stavby plánovat 
dostatečně s předstihem zdůvodnil 
radní Václav Řehoř, který má na sta-
rost oblast investic a  majetku: „Ka-
ždý záměr na vybudování nového 
objektu, rekonstrukce či přístavby si 
vyžaduje náročnou přípravu. Vždy 
musíme včas vyřešit projektovou 
dokumentaci, stavební povolení, 
případně výkupy pozemků a přede-

vším financování.“
V  investičním plánu za  1,6 mi-

liardy korun je celkem 19 projek-
tů v rámci služeb pro seniory a 10 
projektů v rámci služeb pro osoby 

se zdravotním postižením. Díky 
těmto projektům se navýší kapa-
cita pro seniory o téměř 800 lůžek 
do  roku 2024 ze současných při-
bližně 2500 tisíc lůžek. |

podporujeme

náměstek hejtmana vladimír derner odpovědný za oblast sociálních věcí připravuje 29 projektů pro seniory i osoby zdravotně postižené.

Plán největších investičních projektů 
v roce 2019:
Výstavba konsolidovaných 
laboratoří a transfúzního oddělení 
ON Trutnov – 165 mil. korun
Domov důchodců Lampertice (Žacléř) 
– 80 mil. korun
Domov důchodců Borohrádek 
– 45 mil. korun
Gayerova kasárna Hradec Králové 
– 197,6 mil. korun
Pevnost Dobrošov – 90 mil. korun
Vybudování výjezdového stanoviště 
ZZS Temný Důl – 35 mil. korun
Změna vstupu s lékárnou 
v nemocnici Jičín – 36,3 mil. korun

Krajskou vesnicí roku 2019 je Nový Hrádek 
Výsledky letošního ročníku 

soutěže Vesnice roku v  Králo-
véhradeckém kraji dnes zveřej-
nila odborná porota složená ze 
zástupců vyhlašovatelů. Zlatou 
stuhou se pyšní městys Nový 
Hrádek (NA), který bude náš kraj 
reprezentovat v celostátním finá-
le. Modrou stuhu za  společenský 
život získalo Strážné (TU). Bílou 
stuhu za činnost mládeže udělila 
porota obci Nepolisy (HK). Oran-
žovou stuhu za  spolupráci obce 
se zemědělským subjektem má 
Rudník (TU). Porotci udělili také 
druhé a  třetí místo. Na  pomysl-
ných stupíncích vítězů tak stanu-
ly Žďár nad Metují (NA) a Vilantice 
(TU). Další obce si mezi sebou roz-
dělí ceny hejtmana.

O titul Vesnice roku se v kraji letos 
ucházelo 12 obcí. Odborná porota je 
všechny navštívila během uplynu-
lého týdne a dnes rozhodla o vítězi. 
Slavnostní předání všech ocenění se 
uskuteční 10. srpna ve vítězné obci.

S  oceněním je spojené finanč-
ní ohodnocení. Zlatá stuha přine-
se do  vítězné obce milion korun 
a  Královéhradecký kraj jí přispěje 
na pořádání slavnostního vyhláše-
ní. Finanční odměnu získají i obce 
oceněné druhým a třetím místem, 
modrou, bílou a oranžovou stuhou 
nebo některou z cen hejtmana.

Vítězná obec bude Královéhra-
decký kraj reprezentovat v kole ce-
lostátním, jehož výsledky pořada-
telé oznámí na  jarmarku venkova 
v Luhačovicích 14. září. |

Královéhradecký kraj letos plánuje 
stavby za téměř 650 milionů korun

Investiční projekty pozemních 
staveb za  téměř 650 milionů ko-
run hodlá letos zahájit Králové-
hradecký kraj. Mezi ty největší 
patří rekonstrukce Gayerových 
kasáren nebo výstavba nových 
laboratoří v trutnovské nemocni-
ci. Na většinu projektů kraj získal 
příslib evropských dotací.

„Letošní rok chceme zahájit 
práce na  celkem sedmi místech. 
Vedle rekonstrukcí krajských sil-
nic za 1,5 miliardy korun plánuje-
me letos nejvíce investovat do ne-
mocnic a sociálních zařízení, ale 
také budov, kde sídlí krajské kul-
turní instituce,“ okomentoval plá-
ny radní Václav Řehoř, který má 
oblast investic na starost.

Většinu investičních projektů 
pokryje Integrovaný regionální 
operační program (IROP). Nejná-
kladnější stavbou z  tohoto pro-
gramu je rekonstrukce, moder-

nizace a  přístavba Gayerových 
kasáren za  téměř 198 milionu 
korun bez DPH. Druhým nejvý-
znamnějším zdrojem financová-
ní je Fond rozvoje a  reprodukce 
Královéhradeckého kraje (FRR). |
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Expedice Monoxylon III úspěšně doplula na Krétu
víme o tom

Členové experimentální arche-
ologické expedice ze Všestar posu-
nuli hranice poznání historie zase 
o  kus dál. Na  vlastní kůži potvrdili, 
že lidé před osmi tisíci lety dokázali 
překonávat vzdálenosti mezi ostro-
vy v  Egejském moři na  primitivních 
dřevěných lodích. Posádka urazila 
z Řecka na Krétu trasu dlouhou 418,5 
kilometru. 

Smyslem expedice Monoxylon III 
bylo prakticky ověřit teorii o  šíření 
raných zemědělských kultur ve  Stře-
domoří. Experimentální archeologo-
vé pod vedením královéhradeckého 
archeologa Radomíra Tichého proto 
postavili monoxylon, 9,5 metru dlou-
hý člun o váze 1,3 tuny, který vypálili 
a vydlabali z jednoho kusu dřeva. Jeho 
předlohou se stalo 8000 let staré neo-
litické plavidlo, které bylo v roce 1994 
objeveno v  jezeře Bracciano u  Říma. 
Královéhradecký kraj na zdárný prů-
běh expedice přispěl dotací ve výši 95 
tisíc korun.

Za  pomocí pádel a  občas i  jedno-
duché plachty archeologové vypluli 
z jižního pobřeží Řecka na jih s cílem 
dorazit až na Krétu. Expedici tvořilo 20 
pádlařů, kapitán a  dokumentarista. 
Posádky se ve dřevěném člunu střída-
ly a  neolitické plavidlo doprovázela 
moderní loď s lodivodem. Trasu neu-
jeli najednou, ale pluli z jednoho ost-
růvku v Egejském moři na druhý. 

100 kilometrů na moři v kuse
„Ráno jsme vypluli za  mírného 

vánku. Po prvním střídání jsme roz-
vinuli plachtu – vál svěží zadní vítr. 
Loď plula výborně rychlostí přes 7 
km/hod. Asi v  polovině vzdálenosti 
mezi ostrovy se vítr změnil na  boč-
ní a  velmi zesílil. Zvedly se metro-
vé vlny. Bylo nutné rychle svinout 
plachtu a  korigovat kurz proti vět-
ru. Ke  konci vítr utichal a  úspěšně 
jsme dopluli do  zátoky na  ostrově 
Kinthos,“ popisují členové expedice 
přeplutí volného moře mezi ostrovy 
Kea a Kinthos. 

Foto: Facebook expedice monoxylon III, honza Bartoň

Královéhradecký kraj podpoří činnost 
Centra duševního zdraví v Trutnově 

Rada Královéhradeckého kra-
je schválila 7,5 milionu korun 
na  podporu realizace pilotního 
projektu Centrum duševního zdra-
ví RIAPS v  Trutnově. Finanční pro-
středky kraj uvolní průběžně v zá-
vislosti na  potřebách příspěvkové 
organizace Sdružení ozdravoven 
a  léčeben okresu Trutnov. Projekt 
podpořilo Ministerstvo zdravotnic-
tví České republiky dotací ve  výši  
14 milionů korun.

„Centra duševního zdraví jsou 
novým prvkem v  péči o  pacienty 
s  duševním onemocněním. Pod-
porou tohoto projektu umožníme 
daleko lepší spolupráci mezi soci-
álními službami a  zdravotní péčí. 
Chceme psychiatrické pacienty udr-
žovat v takovém stavu, aby se přede-
šlo jejich pobytu v psychiatrických 
zařízeních, nebo se alespoň zkráti-
la doba jejich pobytu v  zařízeních, 
a  tím se zvýšila kvalita jejich živo-
ta,“ říká náměstek pro zdravotnic-
tví Aleš Cabicar a  dodává, že dříve 
v terénu takové služby neexistovaly 
a pro mnohé psychiatrické pacienty 

se nemocnice stala dlouhodobým 
domovem.

V  souvislosti s  realizací projek-
tu dojde k  postupnému rozšiřová-
ní zdravotních a  sociálních služeb 
v  přirozeném prostředí pro paci-
enta, ke  včasnému odhalení potíží 
jednotlivých osob s vážným dušev-
ním onemocněním dříve, než bude 
nutná hospitalizace.

„Zdravotníky a sociální pracovní-
ky chceme nadále vzdělávat a rozví-
jet jejich odborné znalosti a doved-
nosti směrem k lidem, které služby 
Centra duševního zdraví potřebují. 
Všichni musí být dobře připraveni, 
aby zvládali náročné práce s psychi-
atrickými pacienty v  terénu. Také 
musíme změnit celkový přístup 
společnosti k duševně nemocným,“ 
dodává náměstek Cabicar.

V souvislosti s realizací projektu 
dojde i  k  postupnému rozšiřování 
služeb, větší časové dotaci a  pří-
pravě na  zajištění plného provozu 
centra se službami podle standar-
dů Ministerstva zdravotnictví České 
republiky. |

Kraj apeluje na změnu zákona i vůči 
chovatelům zvěře v oborách

Největší výzvu však pro mořeplav-
ce představovala předposlední etapa 
z ostrova Santorini na Diův ostrov, kte-
ré jsou od sebe vzdálené 110 kilomet-
rů. Posádka dřevěného člunu vzdoro-
vala větru a vlnám 28 hodin a poté se 
vyčerpaná, ale šťastná vylodila na plá-
žích Diova ostrova. Po  odpočinku to 
na Krétu bylo už jen kousek. 

Právě tato stokilometrová etapa 
představovala významné testování 
plavebních možností primitivního 
dřevěného plavidla. Stokilometrová 

vzdálenost totiž mohla na  jiných 
místech ve Středomoří hrát podstat-
nou roli při posuzování šíření země-
dělství. 

Expedice Monoxylon III navazu-
je na  předchozí dvě výpravy, které se 
uskutečnily v letech 1995 a 1998. Jejich 
duchovním otcem je královéhradec-
ký archeolog a  učitel na  Filozofické 
fakultě Univerzity Hradec Králové Ra-
domír Tichý, který je také ředitelem 
Archeoparku pravěku ve  Všestarech 
u Hradce Králové. |

Chovatelé v  obci Bernartice při-
šli nedávno o  10 daňků, které na-
padli vlci v  oplocené oboře. Králo-
véhradecký kraj pravidelně vyplácí 
náhrady škod způsobené zvláště 
chráněnými živočichy jako je prá-
vě vlk. Na chované jeleny, daňky či 
muflony se ale zákon nevztahuje. 
Kraj bude usilovat o jeho změnu.

„V polovině června jsem navští-
vil chovatele daňků, kteří přišli 
o půlku stáda po napadení smečkou 
vlků. Na  daňky, jeleny či muflony 
ve farmových a zájmových chovech 
se v tuto chvíli náhrady nevztahují. 
Čili chovatel ovcí náhradu dostane, 
ale chovatel daňků nikoliv. Zákon 
pochází z  roku 2000 a  je zastaralý. 
Ministerstvu životního prostředí 
ČR proto za  náš kraj navrhneme 
úpravu stávajícího zákona tak, aby 
do náhrad škod zahrnul i farmovou 
zvěř v oborách a další druhy zvířat, 
která jsou nyní opomíjena. Takto 
chceme na  situaci reagovat,“ oko-
mentoval hejtman Královéhradec-
kého kraje Jiří Štěpán.

Agentura ochrany přírody a kra-
jiny ČR prosazuje také novelu záko-
na. Kromě náhrady škod ve  farmo-
vých chovech by měli mít chovatelé 
nárok i na proplácení výdajů za po-
vinný veterinární posudek, kafilerii 
a za škodu zaběhnutých kusů.

„K  podpoře změny zákona, je 
důležité znát i  vyčíslení veškerých 
škod způsobených zvláště chráně-
nými živočichy. Proto chci tímto po-
žádat chovatele v kraji, kteří zazna-
menali útok na svoji farmovou zvěř, 
aby informaci o škodě zaslali přímo 
na ministerstvo životního prostředí 
nebo na  Krajský úřad Královéhra-
deckého kraje,“ vyzval chovatele 
radní Karel Klíma odpovědný za ob-
last vodního hospodářství, životní 
prostředí a zemědělství.

Královéhradecký kraj pravidelně 
vyplácí náhrady škody způsobené 
vybranými zvláště chráněnými ži-
vočichy. Od  roku 2017 kraj vyplatil 
na  náhradách za  škody způsobené 
především vlky a  kormorány zhru-
ba dva miliony korun. |
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InFormujeme

Podkrkonošští mladí včelaři zaznamenali historický úspěch
Celostátní kolo soutěže Zlatá vče-

la zná vítěze a  reprezentanti z  Krá-
lovéhradeckého kraje si odnášejí 
hned dva cenné kovy. Pavlína Vše-
tečková z dubeneckého včelařského 
kroužku obsadila třetí místo a  Jan 
Materna z  kroužku Hostinských 
včelaříků celou soutěž vyhrál. Oba 
budou reprezentovat české včela-
ření v  mezinárodním kole, které 
se uskuteční začátkem července 
ve  slovenské Banské Bystrici a  zú-
častní se ho mladí včelaři z 30 evrop-
ských i mimoevropských zemí.

Národní kolo Zlaté včely se ko-
nalo ve  Včelařském vzdělávacím 
centru v Nasavrkách a zúčastnilo se 
jej 35 vítězů krajských kol. Soutěží-
cí nejprve vyplnili vědomostní test 
věnovaný biologii včely a včelaření, 
dále poznávali včelařské pomůcky, 
včelařsky významné rostliny a určo-
vali míru jejich pylodárnosti, nekta-
rodárnosti či zdroje medovice. Sou-
těž prověřila i  znalosti morfologie 
včely a včelařských dovedností. Poté 
následovala veřejná obhajoba semi-

nární práce, kterou každý z finalistů 
předem vypracoval.

Pavlína Všetečková se věnova-
la průzkumu znalostí veřejnosti 
o  včelách a  včelaření, Jan Materna 
pokračoval v  práci věnované falšo-
vání včelího vosku a  jeho dopadu 
do  včelařské praxe. Šest finalistů 

pokračovalo přímo na včelnici, kde 
museli prokázat „na  ostro“ svoje 
včelařské dovednosti. Měli za  úkol 
vytvořit oddělek nebo označit včelí 
matku. Součástí soutěže byly i  ne-
tradiční disciplíny – poznávání 
jednodruhových medů a  neobvyk-
lých včelařských pomůcek. 

Česko si během posledních třech 
desetiletí vytvořilo jeden z  nejlé-
pe propracovaných systémů práce 
s  včelařskou mládeží. V  současné 
době je v  evidenci Českého svazu 
včelařů 185 včelařských kroužků 
mládeže, v kterých pracuje více než 
1 500 dětí. 

V  Podkrkonoší působí čtyři 
kroužky – v Dubenci, Dvoře Králové, 
Hostinném a  Lomnici nad Popel-
kou. Dubenecký kroužek při místní 
základní škole vede Eduard Marek 
19 let a  prošlo jím více jak 60 dětí. 
V současnosti má 14 členů. Pan Ma-
rek je velmi schopný a úspěšný ve-
doucí – “vychoval” mimo jiné i troj-
násobnou vítězku národního kola 
Zlaté včely Veroniku Šebkovou. Ta 
dnes již sama vede devět mladých 
včelařů v kroužku Včeličky z Jednič-
ky, který pátým rokem působí pod 
hlavičkou DDM Jednička ve  Dvoře 
Králové. Kroužek Hostinských vče-
laříků pracuje devátým rokem pod 
DDM Hostinné a  v  současnosti má 
devět členů.                        Jan Materna |

Sedmé sportovní hry seniorů v Borohrádku trhaly rekordy
Sportovní hry seniorů Králové-

hradeckého kraje se rok od roku těší 
stále větší oblibě. Do sedmého roční-
ku se přihlásilo 357 seniorů z celého 
kraje, kteří v  Borohrádku podávali 
neuvěřitelné výkony v  šestnácti 
sportovních disciplínách. 

Hlavní část disciplín se odehráva-
la v  okolí borohrádecké sokolovny. 
Na jejím dvorku senioři stříleli na cíl 
vzduchovkou, nebo posílali míček 
do  branky hokejkou. Přes silnici se 

souběžně hrál turnaj v přehazované 
a  nohejbale. Na  fotbalovém hřišti 
svištěly vzduchem rybářské pruty. 
Soutěžící házeli vlascem se závažím 
nejen do dálky, ale také se s ním snaží 
trefit do  kádě. Ti, kdo právě nehráli 
pétanque, mohli sledovat napínavý 
slalom na  koloběžkách, který se jel 
na silnici hned vedle hřiště. Sportov-
ní hry seniorů trvaly celý den a odpo-
ledne po  vyhlášení výsledků pokra-
čovaly ještě hudbou a tancem. |

Královéhradecký kraj hospodařil v roce 2018 s přebytkem 145 milionů korun
Královéhradecký kraj uzavřel 

svůj rozpočet na  rok 2018. Oproti 
plánovanému schodku skončilo 
krajské hospodaření v  přebytku 
145,1 milionu korun. Konečnou 
výši rozpočtu ovlivnily zejména 
nižší výdaje kraje, ale také zapoje-
ní zbylých zdrojů z roku 2017.

„Původní rozpočet Králové-
hradeckého kraje zastupitelé 

schválili s přebytkem 162,2 mili-
onu korun. Po pěti rozpočtových 
změnách měl předpokládaný 
výsledek skončit v  záporném 
saldu 2,4 miliardy korun. Vlivem 
snížení výdajů o 2,2 miliardy ko-
run a  zapojením zbylých peněz 
z roku 2017 jsme loňský rozpočet 
mohli uzavřít v  přebytku 145,1 
milionu korun,“ informoval 

krajský radní pro oblast financí 
Rudolf Cogan.

Rozpočet Královéhradecké-
ho kraje končí v  kladných čís-
lech každoročně od  roku 2013. 
Za  posledních deset let navíc 
kraj splatil úvěry v  celkové výši  
1,4 miliardy korun. Minulý rok 
byl pro krajské hospodaření re-
kordní i  co se týče investic, kte-

ré dosáhly částky 2,37 miliardy 
korun. Kraj investoval do  oprav 
silnic, rozvoje průmyslové zóny 
nebo například modernizace ná-
chodské nemocnice.

Krajský rozpočet pro rok 2019 
po  druhé rozpočtové změně po-
čítá s výdaji 16,7 miliardy korun 
a rozpočtovým schodkem 2,8 mi-
liardy korun. |

krajští reprezentanti jan materna a pavlína všetečková s vedoucím kroužku hostinských 
včelaříků j. maternou.
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Šumění vln, slunce, písek, svěží 
vítr od  moře – to jsou prázdniny. 
Přidejte akvarelové barvy a  štětce, 
sborový zpěv a  spolužáky – to už 
není dovolená, ale hudebně-výtvar-
ný kurz Gymnázia Boženy Němcové, 
který se uskutečnil první červnový 
týden v italském Caorle. Kurzu se zú-
častnilo padesát studentů z různých 
ročníků hradeckého šestiletého 
gymnázia.

Členové pěveckého sboru GYBON 
se celý týden intenzivně věnovali 
technice zpěvu a  nácviku nových 
skladeb. Výtvarníci – ať už začáteč-
níci nebo pokročilí – se zdokonalo-
vali v kresbě a především v poměrně 
náročné technice akvarelu pod ve-
dením Ivety Jalůvkové, Jana Černoše 
a Zuzany Vízkové. 

„Bellissimo!“ nebo „Sehr schön!“ 
bylo slyšet často od  kolemjdoucích, 
kteří se zastavovali, aby nakoukli mla-

dým malířkám a malířům pod tvořící 
ruce. A českým turistům jsme vysvět-
lovali, že naše škola opravdu není 
umělecká, ale „obyčejné“ gymnázium.

Celý pobyt vyvrcholil dvěma kon-
certy. V  Dómu St. Stefano v  Caorle 
zazněly pro mezinárodní publikum 
převážně duchovní písně, druhé vy-
stoupení pod širým nebem bylo ko-
mornější, ale veselejší, především pro 
hotelové hosty. Nejvřelejší potlesk si 
sboristé vyzpívali Smetanovou „Pro-
dankou“. Oba koncerty doprovázela 
výstava těch nejlepších akvarelů, 
které každý student vybral ze svých 
prací.

Hlavní odměnou za  týdenní 
soustředěnou práci však nebylo 
jen uznání diváků a  posluchačů. 
Důležitější je to, že jsme si mnohé 
vyzkoušeli, něco nového se naučili 
a  posunuli svůj um a  dovednosti 
zase o kousek dál.  |

rádI zveřejňujeme

vítězný tým v kategorii mladších žáků sdh houdkovice společně s gratulanty senátorem 
miroslavem antlem, starostkou pohoří helenou suchánkovou, starostou osh rychnov jiřím 
řeháčkem a náměstkem starostky osh ottou ptáčkem.

Vozíčkáři zamířili do Babiččina údolí 
V sobotu 8. června byl odstartován 40. ročník Ratibořického pojezdu vo-

zíčkářů. Trasa závodu vedla z Autokempu Rozkoš u České Skalice do Babič-
čina údolí v Ratibořicích. Závod absolvovalo cca 45 zdravotně postižených 
z celé republiky v kategoriích ženy, muži a děti. Své síly  ve čtyřech sportov-
ních disciplínách si změřil i  předseda Národní rady osob se zdravotním 
postižením ČR Václav Krása. |

Od pátku 24. do neděle 26. květ-
na se v  Pohoří na  Rychnovsku 
konalo okresní kolo hry Plamen. 
Třídenní soutěž absolvovalo 44 
družstev mladých hasičů, tedy 
přes 440 soutěžících, k  tomu do-
spělí, no zkrátka, jak řekla paní 
starostka Pohoří Helena Suchán-
ková, obec má asi 700 obyvatel 
a o víkendu se rozrostla o dalších 

600. Obě soutěžní kategorie star-
ších i  mladších žáků ovládly děti 
z  SDH Houdkovice a  získaly tak 
cenný „double“. Do krajského kola 
v  Trutnově je v  kategorii starších 
doplnily děti z  SDH Černíkovice. 
Děkujeme organizátorům a  gra-
tulujeme všem týmům, které se 
v  tzv. třídence snažily dosáhnout 
co nejlepších výsledků. |

„Bellissimo!“ hodnotili Italové práci hradeckých gymnazistů 

text a foto: Iveta jalůvková

text a foto: helena Brehovszká

Pohoří přivítalo stovky mladých hasičů

Hledáme náhradní rodiče, 
v září se uskuteční Týden pěstounství 

Královéhradecký kraj ve  spo-
lupráci s  městskými úřady a  ne-
ziskovými organizacemi plánuje 
na  podporu náhradní rodinné 
péče Týden pěstounství Králové-
hradeckého kraje, který se uskuteč-
ní od 8. do 13. září 2019 a nabídne 
program pro pěstouny a  zájemce 
o náhradní rodinnou péči.

Týdenní program zahájí Den 
pěstounských rodin v  Safari par-
ku Dvůr Králové nad Labem, je-

hož smyslem bude poděkování 
pěstounům za jejich práci. Časový 
harmonogram nedělní akci v zoo 
i  program celého Týdne pěstoun-
ství zveřejníme v  dalším vydání 
krajského zpravodaje. 

Týden pěstounství je nejen 
součástí kampaně na  zvýšení po-
vědomí o  náhradní rodinné péči, 
ale klade si za cíl také oslovit a in-
formovat potenciální zájemce 
o náhradní rodičovství. |
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6. 7.  
Velkolepá výstava zemědělské 
techniky
Houdkovice
K vidění bude přes 250 exponátů – 
více než 120 historických traktorů 
a 100 zemědělských strojů, dále 
stabilní motory, historická a mo-
derní zemědělská technika atd. Vy-
stoupí jarmareční hudební těleso 
Nešlapeto. Spanilá jízda majitelů 
historických traktorů přes Houd-
kovice se uskuteční v odpoledních 
hodinách.

15. –- 18. 7. 
Kozí mejdan
Milkovice v Českém ráji
Program se jako vždy netvoří, 
zahrát může každý, kdo přijede. 
Hraje se na louce a ve stodole. Apa-
rát, zvukař, komba, bicí a některé 
nástroje jsou zajištěny. Aktivitám 
se meze nekladou, kromě muzi-
kantů mohou přijet i divadelníci, 
básníci a jiní umělci.
Kozí mejdan je bez stánkařů, dea-
lerů, reklam, ochranek a plotů. Je 

zajištěna vegetariánská kuchyně, 
pekařské výrobky, limo, pivo, víno. 
Vstupné je dobrovolné, ceny lido-
vé. Jako celá předchozí léta se jídlo 
podává do talířů a jí se příborem, 
nápoje pak do skla. Stanovat je 
možné mezi stromy v sadu nebo 
na loukách. 

27. 7. od 10 hodin
Svatoanenské zahradní 
slavnosti
Areál Žireč u Dvora Králové 
Příjemně prožitý prázdninový den 
poutního charakteru a rodinného 
sdílení se spoustou kultury, stánky 
lidových řemesel a prezentací 
chráněných dílen v opraveném ba-
rokním areálu a zámeckém parku. 
Na třech scénách vystoupí: David 
Deyl, Bluesberry, Klapeto, Malina-
brothers, Poslední Lež, „komediant 
Boží“ Víťa Marčík se synem, duo 
Radek a Simona, Sempre Rubato, 
Václav Uhlíř, Eva Henychová, Slávek 
Klecandr. Doprovodný program: 
vláček, dřevěný kolotoč na kliku, 
lidové trhy a další. Více na www.
domovsvatehojosefa.cz

www.hkregion.cz

pozvánky na kulturní akce

názory zastupItelů

Ústavní ochrana vody má smysl
KDU-ČSL při-

chází s  návrhem 
ústavní ochrany 
vody. Navrhujeme 
ji v době sucha, kte-
ré trápí nejen české 
zemědělce. Vlivem 
změn životního prostředí způsobe-
ných lidskou činností i celkovou změ-
nou klimatu, se dostává do  popředí 
zájem na  zachování podzemních 
a povrchových vod i úrodné půdy. Jed-
ná se o strategické a důležité veřejné 
statky a nenahraditelné složky trvale 
udržitelného hospodářství i  rozvo-
je společnosti. Činnost společnosti 
bude muset reagovat na  klimatické 
změny a přehodnotit stávající lidské 
zásahy do krajiny. 

Vodním zdrojem se rozumí po-
vrchové nebo podzemní vody, které 
jsou využívány nebo které mohou být 
využívány pro uspokojení potřeb člo-

věka. Je nepochybné, že voda je nena-
hraditelnou surovinou, významnou 
pro hospodářský rozvoj společnosti 
a  její samotnou existenci. Voda má 
vliv také na  kvalitu půdy. Úrodná 
půda je nenahraditelným přírodním 
zdrojem. Jasný je její význam pro ze-
mědělskou výrobu a výživu obyvatel-
stva. 

Úbytek úrodné půdy a  snižování 
její kvality je převážně důsledkem lid-
ské činnosti, přičemž řada zásahů je 
nevratných, případně vratných v ho-
rizontu nejméně desítek let. Je ne-
smírně důležité, jakou zemi tady za-
necháme našim dětem. Ochrana vody 
je důležitá na ústavní úrovni proto, že 
často před vodou a  půdou dostávají 
přednost jiné zájmy. Myslíme si, že 
půda a voda mají mít přednost, proto-
že jsou nenahraditelné.

Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL)

Náchod nabídne kompenzace za pozemky 
v trase obchvatu

V  prvním červ-
novém týdnu 
zástupci města 
Náchoda společ-
ně s  Ředitelstvím 
silnic a  dálnic 
a  projektanty 
začali sérii jednání s  vlastníky ne-
movitostí dotčených plánovanou 
stavbou silničního obchvatu města. 
Schůzku jsme nabídli všem, jejichž 
nemovitost stojí přímo v trase stav-
by a o svůj dům tak přijdou. Uvědo-
mujeme si, že ze zákona stanovená 
kompenzace ve  výši 1,15 násobku 
odhadní ceny domu by mohla pro 
některé znamenat existenční pro-
blémy, proto chceme jako město 
aktivně jejich situaci řešit a pomoci 
jim formou finančních nebo po-
zemkových kompenzací. Pozemky 
pro tyto účely již připravujeme. 

Každý případ je specifický, a pro-
to chceme s  každým osobně a  kon-

krétně hovořit, abychom přímo 
od  majitelů slyšeli jejich představy 
a návrhy. Zcela rozumím tomu, že je-
jich situace není jednoduchá a musí 
být těžké opouštět domy, ve kterých 
žili i desítky let. Cílem těchto setká-
ní je proto najít takové řešení, které 
jim pomůže nastartovat nový život 
na  novém místě. I  přesto, že kom-
penzace ze strany města nejsou 
v  těchto situací samozřejmostí, já 
považuji za zcela logické, že bychom 
lidem, kteří o své domy přijdou, měli 
na oplátku něco nabídnout.  

Jsem rád, že stavba obchvatu, 
který naše město nutně potřebuje, 
dostává čím dál tím více reálnější 
obrysy a mým cílem je, aby všichni, 
kterých se stavba dotkne, měli maxi-
mum informací, i proto v setkáních 
budeme nadále pokračovat.

Jan Birke, starosta Náchoda a krajský zastupitel 
(ČSSD)

Tak nám zase rozšířili EET
Je to cesta špat-

ným směrem. Zase 
další výjimky, limi-
ty a  změny. Aby se 
v  tom čert vyznal. 
Prý to má narov-
nat podnikatelské 
prostředí. Nenarovná, jen přibude 
úředníků hledajících chyby ve změti 
předpisů, kterých se dopustí i sebeo-
patrnější podnikatel. 

Jedinou rozumnou cestou je pra-
vý opak, zjednodušení daní a ostat-

ních předpisů. Kde jsou jednoduché 
předpisy, dělá se méně chyb a pokud 
snad někdo opravdu chce podvádět, 
snadno se na  to přijde. Těším se, že 
zanedlouho většina obyvatel naší 
zemně tuhle nesmyslnou taškařici 
prohlédne. 

Své připomínky a dotazy mi mů-
žete napsat na msommer@kr-kralo-
vehradecky.cz.

Milan Sommer, předseda finančního výboru 
(TOP 09)

Skvělé výsledky neznačí automaticky 
dobré hospodaření

K r á l o v é h r a -
decký kraj skončil 
rok 2018 s přebyt-
kem hospodaření 
145 milionů Kč. 
Na účtech kraje je 
přes 2,5 miliardy 
korun! Když k tomu přičteme to, že 
k  1. 4. 2019 máme splaceny všech-
ny dluhy kraje a  při tom máme 
otevřen úvěr až na  900 milionů 
korun (s  pevným úrokem 1,71 % 
a bez odměny za rezervaci), tak by 
mohlo nastat uspokojení. Ale to 
vše jsou jen finanční ukazatele, ty 

v  době konjuktury mají obvykle 
dobrý vývoj. 

Podniky i  samospráva se musí 
připravovat na krizovější doby. A řek-
něme si to realisticky: portfolio kraj-
ských služeb je dlouhodobě neufinan-
covatelné; ostatně když samospráva 
soustavně „musí“ zavádět nové druhy 
služeb. A politici rádi zakládají. 

Potřebujeme rušit podprůměrné 
školy, nemocnice, poloprázdná kul-
turní zařízení, autobusová a vlaková 
spojení, ba úseky silnic a musíme bu-
dovat několik excelentních škol, špič-
kových nemocnic, páteřních silnic 

názory zastupItelů
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a domovy pro seniory a zařízení, kde 
lze dobře umřít. Je obrovský paradox, 
že neexistuje žádné krajské sportov-
ní zařízení. Odhaduji, že kraj z  90 % 
pracuje s  tím, co dostal od  státu 
na počátku tisíciletí a před tím se to 
neměnilo od dob vlády komunistů.    

Přejme odvahu všem politikům, 
kteří jsou tak odolní a  dokážou 

něco zrušit. V místě rušení schytají 
velkou nenávist, ale lidé z ostatních 
míst a novináři by měli v takových 
chvílích pomoci a odvážlivce podr-
žet. Jinak bude všude všechno, ale 
jen tak naoko, aby nikdo neřval.

Rudolf Cogan, radní pro oblast ekonomiky 
(STAN+VČ)

Rekordně investujeme… A hodláme v tom 
dále pokračovat

Stavební sezo-
na letošního roku 
se pomalu ubírá 
do své druhé polo-
viny. Z  pozice rad-
ního pro investice 
a  majetek bych se 
rád ohlédl za  investičními akcemi, 
které jsme provedli. Podle plánu běží 
výstavba a  modernizace náchodské 
nemocnice a  budeme spouštět dal-
ší velkou investici pro nemocnici 
v Trutnově a Jičíně. V rámci průmyslo-
vé zóny Solnice-Kvasiny se například 
dokončila rekonstrukce silnice ze Spů 
do Krčína v Novém Městě nad Metují 
nebo se zahájila také výstavba první 
etapy obchvatu v Opočně. V Rychnově 
nad Kněžnou se modernizoval are-
ál VOŠ a  SPŠ Rychnov nad Kněžnou 
včetně objektu Na Jamách. Do oblasti 
školství jsme prostřednictvím Inte-
grovaného regionálního operační-

ho programu investovali okolo 471 
milionů korun. Co se týče doprav-
ních staveb, tak jsem velmi rád, že se 
u  dopravní infrastruktury podařilo 
proinvestovat více než miliardu ko-
run. Díky tomu mohou řidiči využívat 
například nový most v  hradeckých 
Svinarech. Podařilo se zahájit takové 
investiční projekty jako je revitaliza-
ce pevnosti Dobrošov či Gayerových 
kasáren v  Hradci Králové. V  oblasti 
sociálních služeb se investice týkají 
domovů pro seniory v  Borohrádku 
či Lamperticích. Dále se v  této gesci 
připravují velké investice jako napří-
klad výstavba Domova U Biřičky nebo 
domova důchodců v  Opočně. Tím ale 
rozhodně nekončíme. Objem připra-
vovaných projektů se od  roku 2016 
zdvojnásobil a  v  nastaveném trendu 
je zapotřebí dále pokračovat.

 
Václav Řehoř, radní pro investice (ODS)

Vladimír Menšík a mobilní data
aneb Co to zkusit obráceně?

Jistě všichni 
znáte vyprávění 
Vladimíra Menší-
ka o tom, jak točili 
film Práče. Pro-
blém byl v tom, že 
Menšík měl zasta-
vit rozdivočelou krávu, ale nevěděl 
jak. Tak mu to šli dva ukázat, jenže 
postupně všichni i s Menšíkem před 
rozeběhnutou krávou uskočili stra-
nou do  kurníku. Režisér už byl celý 
nešťastný a  nevěděl jak tuto scénu 
natočit až najednou za  ním přišel 
jeden z  herců a  říká mu: „A  co tu 
scénu natočit obráceně?“ „A  jak ob-
ráceně?“ ptal se zoufalý režisér. „Tož 
rozdivočte Menšíka a ať ho zastavuje 
ta kráva.“

Ptáte se, co s  tím mají společné-
ho data? No na  našem trhu máme 
tři operátory a  připravuje se výbě-

rové řízení na  operátora čtvrtého. 
Já myslím, že kde se na  cenách do-
mluví operátoři tři, domluví se bez 
problému i  čtyři a  tak mě napadlo 
udělat to taky obráceně – jako při 
tom natáčení. Ptáte se jak obráce-
né? Prostě místo navýšení počtu 
operátorů, počet operátorů prostě 
snížíme.  Stávajícím operátorům 
oznámíme, že se konkurence na na-
šem trhu v oblasti cen za data neo-
svědčila, a  proto dojde ke  snížení 
počtu operátorů na našem trhu. Kdo 
bude muset z trhu odejít, vyhodno-
tíme do roka a do dne. Je jasné, že by 
se ceny za mobilní data daly do po-
hybu daleko rychleji. Stane se toto 
v případě vstupu dalšího operátora? 
Nemyslím. A že náš výnosný trh ne-
chce nikdo opustit je více než jasné.

Jindřich Outlý (nezávislý za ANO)

Chráníme budoucnost zvířat
Zastupitelstvo 

Královéhradecké-
ho kraje po  pro-
jednání ve  vý-
boru životního 
prostředí a  ze-
mědělství a  radě 
kraje schválilo založení veřejné 
výzkumné instituce s  názvem 
„Výzkumný institut ochrany ge-
nofondů, v.v.i.“ v zoo Dvůr Králové 
nad Labem. Jako student střední 
školy jsem se již před padesáti lety 
zajímal o  projekt Josefa Vágnera 
založit safari se zvířaty z odchytu 
ve  volné přírodě. Jeho myšlenka 
vracet v  budoucnosti zvířata ze 
zoo zpět do  volné  přírody nebo 
do  rezervací s  cílem genetického 
zkvalitnění populace, případně 
zamezení vyhynutí ohrožených 

druhů zvířat se mi zdálo v tehdej-
ší době až neskutečná. 

V současné době naše zoo spo-
lupracuje s celou řadou chovatel-
sky významných zoo, rezervací 
v Africe a vědeckými institucemi. 
Do  Afriky bylo vyvezeno desítky 
vzácných druhů geneticky cen-
ných zvířat a další přesuny se při-
pravují. Skutečností také je, že se 
již delší dobu zvířata z  volné pří-
rody do  zoologických zahrad ne-
dováží. To je také jeden z hlavních 
důvodů velmi uvážlivého naklá-
dání s genofondem zvířat. 

Jsem přesvědčen, že založení 
samostatné vědecké instituce, 
která nebude organizační slož-
kou zahrady, přivede ke spoluprá-
ci řadu významných odborníků 
a  institucí z  celého světa, kterým 

Ve školách opět kvóty? 
V  souvislosti 

s  chystaným anti-
diskriminačním 
zákonem hro-
zí jeho aplikace 
na školy. Jestli naše 
optimalizace byla 
chybou, peníze neušetřila, sloučila či 
nechala splynout nesourodé školy 
a zrušila řadu učňovských oborů, byť 
dočasně studenty ne vždy naplně-
ných, tak zavedení prvků tohoto zá-
kona by byla doslova zkázou! 

EU chce v národních státech tento 
zákon prosadit za  každou cenu. Ale 
ten paradoxně může být diskriminač-
ní a  dopadne praxí na  krajské školy. 
Budou kvóty na  studenty pro gende-
rové vyvážení nebo pro podle sexuál-
ní orientace? Nebo pro věřící a ateisty? 
Prosím vedení a  asociaci krajů, aby 
se s  připravovaným zákonem sezná-
mili a  legislativní aktivitou či jinak 

předem protestovali, než bude pozdě. 
Jako student jsem zažil za socialismu 
kvóty a směrná čísla určující počet při-
jatých dle krajů s  přihlédnutím, kdo 
měl rodiče členy KSČ. Nedopusťme po-
vyšovat sexuální orientaci na  roveň 
náboženství či rasy, či říkat, že žena 
není žena, muž že není muž?

Prvotním projevem svobody a sou-
kromého práva je rozlišení a svobod-
né rozhodování s  kým být, přátelit 
se, podnikat atd.! Za lidskou svobodu 
jsme bojovali, nejsme a  nebudeme 
„zaplať pánbůh“  stejní. Bůh stvořil 
muže a  ženu, protože chtěl, aby byly 
odlišní a  plodili dětí a  vychovávali. 
Empirista John Locke hájil přiroze-
nou svobodu a rovnost na přímce ob-
čan – rodina – obec – stát či vlast. Ale 
toto už by bylo fatální selhání všech 
nás, nedopusťme to!

Miroslav Matějka (SPD + SPO)

není lhostejný osud ohrožených 
druhů zvířat. Děkuji zastupite-
lům Královéhradeckého kraje 
za podporu tohoto projektu a vě-
řím, že při návštěvě naší zoo si 

ještě více uvědomí význam svého 
rozhodnutí.

Otakar Ruml, předseda výboru pro životní prostře-
dí a zemědělství (KSČM) 
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soutěŽní kříŽovka

Zastupitelé Královéhradeckého 
kraje schválili založení veřejné 
výzkumné instituce s  názvem Vý-
zkumný institut ochrany geno-
fondů, v.v.i. Vytvoří tím podmínky 
pro vědecký výzkum specifi ckých 
ochranářských projektů, které se 
realizují v  Zoo Dvůr Králové, a. s. 
Zahrada získá partnera, se kterým 
bude moci řešit i  směřování vý-
zkumu ochrany ohrožených dru-
hů živočichů. 

„Zoo Dvůr Králové se řadu let za-
bývá výzkumem ochrany genofon-
du ohrožených druhů živočichů. 
Osamostatněním výzkumu v insti-

tutu se získá větší prostor pro ko-
operaci mezinárodních projektů. 
Tímto krokem se umožní vědecké 
činnosti i lepší přístup ke grantové 
podpoře těchto specifi ckých ochra-
nářských projektů. Založením in-
stitutu zvýšíme intenzitu činností 
pro zachování rozmanitosti živo-
ta,“ uvedl radní pro životní prostře-
dí Karel Klíma, který je také členem 
správní rady Zoo Dvůr Králové.

Výzkumný institut ochrany ge-
nofondů, v. v. i., bude samostatný 
právní subjekt. Jeho posláním se 
stane vědecký i aplikovaný výzkum 
zaměřený především na  podporu 

světové biodiverzity, tedy na ochra-
nu genofondů a  ochranu ohrože-
ných druhů zvířat v  místě jejich 
přirozeného výskytu i  mimo něj. 
Vedení královédvorské zoo této 
instituci bude zadávat a  hradit 
náklady na  výzkum. Institut sám 
však bude usilovat o  dosažení vě-
deckých grantů, dotací či nadač-
ních a sponzorských prostředků.

Ředitel výzkumného institutu 
vzejde z  výběrového řízení. Předpo-
kládá se, že pod Výzkumný institut 
ochrany genofondů, v. v. i., přejdou 
odborníci, kteří již nyní pracují nebo 
spolupracují v Zoo Dvůr Králové.  |

Kraj pomůže s ochranou genofondů ohrožených druhů zvířat U nás v kraji 
v srpnu nevyjde

Vážení čtenáři, připomínáme, 
že v srpnu U nás v kraji nevychází, 
proto jej prosím ve schránkách ne-
očekávejte. Váš oblíbený magazín 
vyjde opět na  začátku září. Stále 
platí, že U  nás v  kraji je distribuo-
váno do  každé domácnosti v  Krá-
lovéhradeckém kraji. Pokud jste 
aktuální číslo zpravodaje nedostali 
do  schránky, volejte na  telefonní 
číslo 495 817 111, nebo nám napište 
na  email: unasvkraji@kr-kralove-
hradecky.cz. Do  zprávy uveďte vaši 
adresu a my zařídíme nápravu. |


