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Drsné podmínky hasiče zocelí

Vážení čtenáři,
usiluji o to, aby náš kraj byl vi-
dět i  za  hranicemi naší repub-
liky a  navazoval nebo rozvíjel 
vzájemně prospěšná a fungují-
cí partnerství. V polovině břez-
na jsem například podepsal 
dohodu o  spolupráci s  Banko-
bystrickým krajem, na  kterou 
se velice těším. V sídle rumun-
ského parlamentu jsem na-
opak diskutoval s politiky zemí 
Evropské unie nejen o  nad-
cházejících výzvách unie, ale 
i  o  tom, co pro jednotlivé regi-
ony toto evropské společenství 
znamená.
Evropskou unii vnímám jako 
obrovskou příležitost právě pro 
regiony. Není to jen spolupráce 
států, je to především spolu-
práce jednotlivých krajů a obcí 
a  jejich snaha o  vzájemnou 
propojenost. Například na  zá-
kladě česko-polského partner-
ství náš kraj velmi intenzivně 
spolupracuje s polským Dolno-
slezským vojvodstvím a  stejně 
tak jednotlivé obce na  obou 
stranách hranice. I  díky tomu 
se vrací život do  česko-polské-
ho příhraničí. Daří se nám rea-
lizovat například opravy silnic 
na  Broumovsku a  v  Orlických 
horách, projekty na  vybudová-
ní rozhleden či nákupy hasič-
ské techniky.

Jiří Štěpán
hejtman Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj v dub-
nu vyhlásí dotační program 
na  rozvoj a  budování dálko-
vých a  na  ně navazujících cy-
klotras. Jeho prostřednictvím 
podpoří nemotorovou dopra-
vu deseti miliony korun.

Podporu lze získat buď 
na projektovou přípravu, nebo 
na  samotné stavební práce. 
Prioritu mají projekty realizo-
vané v rámci Labské stezky, ale 
počítá se i s podporou Kladské 
stezky, akcí v  okolí Rozkoše, 
Dobrušské větve, cyklotras čís-
lo 14 a  22 nebo výstavby sin-
gle trailů. Projekty mohou být 
ukončeny až v roce 2021.

„Jde nám nejen o  podporu 
cestovního ruchu, ale přede-

vším o bezpečnou každodenní 
dopravu občanů do zaměstná-
ní, na  úřady nebo za  zábavou. 
Tímto způsobem můžeme 
odlehčit přetíženým silnicím 
a  přeplněným parkovištím,“ 
říká krajský radní pro regio-
nální rozvoj Pavel Hečko.

Na  výstavbu lze získat až 
čtyři miliony korun, na  pří-
pravnou fázi dva miliony. Žá-
dosti je možné podávat od   
24. dubna do 13. května. O do-
taci mohou žádat obce, města 
i dobrovolné svazky obcí, na je-
jichž území leží cyklotrasy 
dálkové nebo cyklotrasy, kte-
ré na  ně přímo navazují. Tyto 
komunikace jsou definované 
v  Nadnárodní strategii Králo-

véhradeckého kraje v  oblasti 
cyklo, in-line a bike produktů.

Vyhlášení dotačního pro-
gramu schválilo krajské za-
stupitelstvo na  svém břez-
novém zasedání, stejně jako 
první změnu rozpočtu, která 
umožní jeho financování. |

Cyklotrasy prodlouží deset milionů 
z krajské pokladny

V polovině března byl v Rych-
nově nad Kněžnou otevřen 
zbrusu nový výcvikový polygon 
pro profesionální i  dobrovol-
né hasiče. Zařízení slouží pro 
simulaci složitých variant zá-
sahů, hlavně v  nebezpečném 
průmyslovém prostředí s velmi 
vysokými teplotami. Je tu napří-
klad klecový polygon s  mnoha 
překážkami a  žárovou komo-
rou, kterým se musejí hasiči 
proplazit v  ochranném obleku 
a s plnou výstrojí. Není to vůbec 
jednoduché, hasiči se musejí 
pohybovat po čtyřech, často jen 
plazit, do  toho z  reproduktorů 
křičí ranění a ostře bliká světlo. 
Stavba výcvikového centra při-
šla na 7,6 milionu korun. |
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Školy se mohou zapojit 
do prestižního programu 
DofE

Sportovat, cestovat a plnit si své 
sny mohou studenti škol v našem 
kraji. Hejtman Jiří Štěpán a ředitel 
nadace DofE Award Czech Republic 
Tomáš Vokáč podepsali memoran-
dum o spolupráci.

O  co jde? The Duke of Edin-
burgh‘s International Award Czech 
Republic Foundation (DofE) je 
prestižní vzdělávací program, kte-
rý pomáhá mladým lidem rozvíjet 
své zájmy a talent. Každou zapoje-
nou školu kraj každoročně podpo-
ří částkou 10 000 korun. 

Hronovská škola chce 
nést jméno vědce Otty 
Wichterleho 

Střední škola průmyslová, 
textilní a  polygrafická se sídlem 
v Hronově podala návrh na uděle-
ní čestného názvu školy. Nově by 
ve  svém názvu měla jméno Otty 
Wichterleho, vědce mezinárodního 
významu a zakladatele české mak-
romolekulární chemie. Po  schvá-
lení tohoto návrhu ministerstvem 
školství bude rada kraje schvalovat 
nově navržený název školy, a  to 
Střední průmyslová škola Otty 
Wichterleho, příspěvková organi-
zace. Mezi nejvýznamnější vyná-
lezy Otty Wichterleho patří nylon 
a  další umělá vlákna, která jsou 
dnes hojně využívána v  textilním 
průmyslu.

Sportovním akcím s trvalou 
záštitou kraj rozdělí přes 1,5 
milionu korun

Radní Královéhradeckého kra-
je schválili rozdělení finančních 
prostředků pro pořadatele spor-
tovních akcí s  trvalou záštitou 
krajské rady. Jednou z  podporova-
ných událostí je například Světový 
a Evropský pohár v paralympijské 
lukostřelbě v Novém Městě nad Me-
tují. Na zdejším stadionu generála 
Klapálka se od  6. do  14. července 
představí přes 300 handicapova-
ných sportovců, kteří si z  tohoto 
soutěžního klání mohou zajistit 
účast na  světovém šampionátu 
a paralympijských hrách v Tokiu.

Kraj zvýšil své nároky na ekologii při přípravě investic
Královéhradecký kraj zvýšil 

své požadavky na  efektivnější 
hospodaření s  dešťovou vodou 
při přípravě svých investic. Rada 
kraje úpravou směrnice pro zadá-
vání veřejných zakázek rozhodla, 
že v rámci projektové přípravy se 
musí investor vypořádat s poten-
ciálem odváděných vod nad rá-
mec zákonných povinností.

„Od  1. května si kraj zvýšil své 
nároky pro zadávání veřejných za-
kázek tak, že pokud to charakter 

stavby umožňuje, je zadavatel povi-
nen ověřit proveditelnost řešení pro 
zpětné využití dešťové vody, zelené 
střechy a  podobně. Navrhovaná ře-
šení nesníží investiční náklady, ale 
budou mít pozitivní dopad po eko-
logické stránce. Kdo jiný než veřejný 
sektor by měl jít příkladem v  této 
oblasti,“ sdělil radní pro oblast vod-
ního hospodářství, životního pro-
středí a zemědělství Karel Klíma.

Královéhradecký kraj je kvůli 
nízkému množství podzemních 

a  povrchových vod jedním z  nej-
sušších regionů České republiky. 
Podle aktuálních dat je nejhorší 
situace na  Chlumecku, Novobyd-
žovsku a Rychnovsku.

Například i  hladina vodní 
nádrže Rozkoš na  Náchodsku 
ustoupila za loňský rok o desítky 
metrů od  břehů. Osmá největší 
přehrada u  nás je plná z  24 pro-
cent a  hladina je asi pět a  půl 
metru pod hladinou zásobního 
prostoru. |

Krátce Z Kraje staLo se

Lovčice obhájily prvenství v soutěži Zlatý erb, 
nejlepší web má mezi městy Hradec Králové

Známe nejlepší weby obcí 
a  měst v  Královéhradeckém 
kraji. V  krajském kole soutě-
že Zlatý erb se v  kategorii obcí 
na  prvním místě umístily Lov-
čice. Mezi městy kraloval Hra-
dec Králové. Cena za  nejlepší 
elektronickou službu míří 
do Rtyně v Podkrkonoší.

V kategorii obcí se do soutěže 
o  nejlepší webovou prezentaci 
přihlásilo 12 soutěžících, při-
čemž polovina z nich se o Zlatý 
erb letos ucházela vůbec popr-
vé. Porota hodnotila jednotlivé 
weby v  několika kategoriích. 
V součtu nakonec nejvíce bodů 
získaly Lovčice, které tak potvr-
dily prvenství z  loňského roku. 
Mezi druhým Měníkem a  třetí-
mi Kobylicemi (obě vesnice jsou 

v  soutěži nováčky) byly rozdíly 
jen v setinách bodů.

I  v  kategorii měst bylo dost 
těsno. První pětici dělily jen 
minimální bodové rozdíly. Ví-
tězem se stal Hradec Králové, 
jehož web moderním a praktic-
kým způsobem pomocí „dlaž-
dic“ třídí a strukturuje informa-
ce tak, aby se uživatel stránek 
mohl pohodlně a  intuitivně 
dostat k tomu, co potřebuje. Po-
myslné stříbro patří Rychnovu 
nad Kněžnou a  bronz získal Ji-
čín. Celkem se do této kategorie 
přihlásilo deset měst.

O  cenu za  nejlepší elektro-
nickou službu v  letošním roč-
níku Zlatého erbu se ucházely 
jen tři obce. Dobruška přihlá-
sila svůj web, jehož prostřed-

nictvím informuje o  tématech 
a  rozhodnutích městské rady 
a  zastupitelstva. Nový Bydžov 
prezentoval webovou stránku, 
která shromažďuje na  jednom 
místě informace o neziskových 
organizacích a  jejich službách 
na  Novobydžovsku. Prvenství 
však porota přiřkla Rtyni v Pod-
krkonoší.

Rtyňská mobilní aplikace 
usnadňuje a  zrychluje přístup 
k informacím například o dění 
v obci, aktuálním cenám vodné-
ho a stočného či rozhodnutí ve-
dení obce na úřední desce. Poro-
ta ocenila zejména přehlednost 
a funkčnost aplikace, kde si uži-
vatelé mohou provést také sa-
moodečet stavu vodoměru nebo 
nahlásit závady. |

Zlatý erb —- všichni ocenění v krajském kole. ceny předával hejtman jiří Štěpán.



3

Kraj zajistil autobusovou dopravu od začátku dubna

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

Autobusy v  Královéhradeckém 
kraji vyjely 1. dubna ve  stejném 
rozsahu a  kvalitě, jako tomu bylo 
dosud. Jednání s  dopravními fir-
mami, které kraji vypověděly 
smlouvy, byla úspěšná. Ročně kraj 
u  dopravců objednává na  18,5 mi-
lionu kilometrů, letos za to zapla-
tí o  27 milionů korun více oproti 
předpokladům.

Zástupci kraje jednali od   
18. února do  6. března letošního 
roku s  osmi autobusovými do-
pravci, kteří k  31. březnu 2019 
vypověděli smlouvy na  zajiště-

ní veřejné autobusové dopravy. 
S  jednou firmou bylo třeba třech 
schůzek, než se podařilo najít sho-
du. Zástupci kraje se ale nakonec 
dohodli se všemi dopravci, kteří 
zajišťují 97 % veřejné linkové do-
pravy, na  návrhu smluv a  ceno-
vých podmínkách. Podobu smluv 
následně schválila Rada Králové-
hradeckého kraje.

„Ročně u  dopravců objedná-
váme na  18,5 milionu kilometrů 
a  v  rozpočtu jsme počítali s  úhra-
dou ztráty ve výši cca 378 milionů 
korun. Po  skončených jednáních 
nakonec zaplatíme zhruba o  27 
milionů korun více za objednanou 
autobusovou dopravu. Předpoklá-
dáme, že roční kalendářní ztráta 
kraje za  tuto službu veřejnosti 
bude maximálně ve  výši 405 mili-
onů korun. Celková výše úhrady 
z  rozpočtu kraje za  autobusovou 
dopravu je rozdílem mezi náklady 
a výnosy z jízdného. Zvýšené výno-
sy mohou prakticky vést ke snížení 
celkové ztráty,“ uvedl první náměs-
tek hejtmana Martin Červíček pro 
oblast dopravy a silničního hospo-
dářství

„Průměrná cena zajištění au-
tobusové dopravy na  začátku le-
tošního roku činila 31,8 Kč/km. 
Tato výše ceny společně s  různý-
mi finančními doplatky kraje 
z  posledních dvou let však neu-
možňovala plnohodnotně pokrýt 
mzdové náklady řidičů autobusů 
a náklady související s provozová-
ním autobusové dopravy v našem 
kraji. Na základě prokázání opráv-
něnosti růstu těchto nákladů tedy 

náměstek Martin červíček úspěšně jednal 
s autobusovými dopravci.

inForMujeMe 

Průměrná cena zajištění au-
tobusové dopravy na začátku 
letošního roku činila 31,8 Kč/
km. Tato výše ceny společně 
s různými finančními doplatky 
kraje z posledních dvou let 
však neumožňovala plnohod-
notně pokrýt mzdové náklady 
řidičů autobusů a náklady 
související s provozováním 
autobusové dopravy v našem 
kraji.

Mezi Hradcem a polskou Vratislaví 
by mohly jezdit přímé spoje 

Mezi regionálními politiky pa-
nuje obecná shoda, že je třeba zá-
sadně zlepšit železniční spojení 
Náchodska a  Broumovska nejen 
s  Hradcem Králové, ale také s  pol-
skou Vratislaví. Proto hledají kom-
plexní řešení, které by mělo ulevit 
nejen provozu na  silnicích, ale 
odlehčit také městům, kde by par-
kovalo méně aut turistů. Na  toto 
téma se již uskutečnilo několik 
schůzek s  ministrem dopravy Da-
nem Ťokem.

Jako ideální se jeví rozšíření dál-
kových spojů hrazených státem 
mezi Prahou – Hradcem Králové – 
Trutnovem, popřípadě do jiných čás-
tí regionu. Díky tomu by kraj za ušet-
řené peníze mohl posílit železniční 
spoje Hradec Králové – Náchod – 
Meziměstí a  odtud dál až do  polské 

Vratislavi, které by jezdily po celý rok. 
Problémy se ale objevily na  pol-

ské straně hranice. Poláci totiž chtě-
jí směřovat dálkové vlaky jen přes 
Lichkov. Vše tedy záleží na  dalších 
jednání se zástupci Dolnoslezského 
vojvodství, které za  Královéhradec-
ký kraj povede Martin Červíček.

„Zároveň ani jednání s  minis-
terstvem dopravy nejsou u  konce, 
zejména s  ohledem na  finance. Je 
ale jasné, že náš kraj má s ohledem 
na stávající dálkové spojení zajišťo-
vané státem nárok na zvýšení počtu 
železničních spojů, proto budeme 
opakovaně s  ministerstvem dopra-
vy jednat,“ uvedl Martin Červíček. |

dochází pro další období k  navý-
šení průměrné ceny o 3,20 Kč/km 
na  úroveň 35 Kč/km,“ okomento-
val cenový vývoj náměstek Červí-
ček a dodal, že se nyní můžou zá-
stupci kraje a dopravců soustředit 
na  zajištění autobusové dopravy 
na  území celého kraje od  roku 
2020 do roku 2030.

Kraj totiž zaktualizoval zadá-
vací podmínky veřejné zakázky 
na  výběr autobusových dopravců. 
Zájemci mohou své nabídky nově 
posílat až do  16. května letošního 
roku. Zároveň s  tím vedení kraje 
zvýšilo maximální cenu ročního 
rozsahu dopravního výkonu. |

„Na základě doručené žádosti 
o vysvětlení jsme zaktualizo-
vali zadávací dokumentaci 
a prodloužili termín pro podá-
vání nabídek o 78 dnů. Vedle 
toho jsme zvýšili maximální 
hodnotu nabídkových cen 
za roční dopravní výkon. Toto 
navýšení nemění maximální 
cenu celé zakázky, která zů-
stává 7,7 miliardy korun za 10 
let,“ dodal Martin Červíček. 

Hledáme Stavby roku 2019 
Královéhradeckého kraje

Zajímavé stavby všech kategorií 
mohou jejich investoři, stavitelé 
i projektanti až do 26. června přihla-
šovat do  soutěže Stavba roku 2019 
Královéhradeckého kraje. Výsledky 
16. ročníku budou slavnostně vy-
hlášeny koncem roku. V  loňském 
ročníku zvítězily Stezka koruna-
mi stromů v  Krkonoších a  Petrof 
gallery v  Hradci Králové. O  titul se 
ucházelo 13 staveb. Cílem tohoto 
klání je seznámit širokou odbornou 
i laickou veřejnost s úrovní součas-
ného stavebnictví, architekturou 
a  projektováním v  našem regionu. 

Do soutěže se mohou hlásit staveb-
ní díla zhotovená a  zkolaudovaná 
od 1. 1. 2016 do konce roku 2018. |
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Radiodiagnostické oddělení náchodské nemocnice 
zprovoznilo mamograf, v Trutnově budou rentgenovat šetrněji   

ZLepŠujeMe

Mimo hlavní výstavbu nového 
pavilonu v  Oblastní nemocnici 
Náchod se pomalu dokončuje 
také modernizace prostor pro 
zdejší radiodiagnostické oddě-
lení. To nabídne nejenom lepší 
prostředí pro pacienty, ale také 
kvalitnější diagnostiku díky no-
vým přístrojům.

Část nových přístrojů už slou-
ží v  původních vyšetřovnách, 
na  další se zatím čeká a  budou 
jimi vybaveny renovované prosto-
ry. Radiodiagnostické oddělení už 
například zprovoznilo mamograf, 
který zlepší možnosti diagnosti-
ky rakoviny prsu. Nemocnice jej 

zakoupila z  vlastních prostředků 
za sedm milionů korun.

V  rámci digitalizace rentgeno-
vých pracovišť probíhají od podzi-
mu loňského roku stavební úpra-
vy stávajících prostor v  budovách 
A  a  D v  dolním areálu náchodské 
nemocnice. Místnosti původního 
ředitelství v ambulantním pavilo-
nu tak ustoupily ultrazvukovým 
vyšetřovnám a  místo původního 
ultrazvuku bude nově skiagraf.

 „Stavební úpravy již pomalu 
postupují do  finále a  nyní se bu-
dou vybavovat nábytkem a přístro-
ji. Plné zprovoznění očekáváme 
na  přelomu dubna a  května,“ po-

Technici během března 
nainstalovali v trutnovské 
nemocnici nový rentgen, který 
je nejen rychlejší a přesnější, 
ale pro pacienty také šetr-
nější. Využívá totiž menší 
dávku rentgenového ozáření. 
Nemocnice za přístroj zaplatí 
téměř šest milionů korun, ze 
svého rozpočtu investuje pou-
ze 15 % této částky, zbytek je 
hrazen z evropských fondů.
Přístroj umožňuje nejen plnou 
přímou digitalizaci, ale nabízí 
také možnost provádět snímky 
pomocí přenosného detektoru 
přímo na lůžku pacienta.
„Snímky můžeme následně 
i upravovat, což lékařům 
zpříjemní jejich vyhodnoco-
vání. Zároveň se zrychlí jejich 
přenos do interní nemocniční 
sítě PACS, díky které mohou 
lékaři snímky prohlížet 
a hodnotit v rámci celé nemoc-
nice,“ uvádí výhody primář 
radiodiagnostického oddělení 
Jiří Bažant.
Radiodiagnostické oddělení 
v Trutnově je jedno z nejvytí-
ženějších pracovišť nemoc-
nice. Ročně zde provedou 
až 40 tisíc skiagrafických 
vyšetření.

pisuje současný stav technický ná-
městek ON Náchod Miroslav Bůžek. 

Přestavbu za více jak 14,3 milio-
nu korun bez DPH financuje Králo-
véhradecký kraj. „Na  stavbu jsem 
se jezdil pravidelně osobně dívat 
a jsem rád, že tato krajská zakázka 
běží podle plánu. Těší mě, že se po-
dařilo udržet chod oddělení a  za-
městnanci nemocnice i  pacienti 
ji zvládli i za provozu bez velkých 
komplikací. Nové prostory budou 
pro pacienty jistě komfortnější 
a v areálu lépe přístupné. Radiodi-
agnostické oddělení se po dostavě-
ní nového pavilonu bude stěhovat, 
ale s těmito prostory se počítá pro 

jiná oddělení,“ řekl k  záměru pře-
stavby náměstek Aleš Cabicar od-
povědný za oblast zdravotnictví. |

Čapkův mlýn by se mohl stát muzeem s expozicí robotů 
Hronovští aktivisté usilují  

o  rekonstrukci Čapkova mlýnu 
v Hronově a jeho zpřístupnění ve-
řejnosti. Plánované muzeum by 
mohlo být zaměřené na  historii 
spojenou s  Helenou a  bratry Čap-
kovými, vzniknout by zde mohla 
i  galerie a  prostory pro ubytování 
turistů. 

Jedním z  návrhů, jak výstavní 
prostory obohatit, je plán na umís-
tění stálé výstavy nositelů nejvyš-
šího ochotnického ocenění, a  to 
Zlatého odznaku J. K. Tyla včetně 
uložení kronik těchto výstav a no-
sitelů. Mohly by se zde konat semi-
náře, individuální herecké výstu-
py, a to třeba i s loutkou.

Ve hře je také možnost umístě-
ní interaktivní expozice robotů, 
neboť autorem slova robot, kte-
ré nyní používá celý vět, je Josef 
Čapek.

Mlýn, někdy též označovaný 
jako Papírna, koupil v  roce 1890 
děd sourozenců Heleny, Josefa 
a Karla Čapkových a budoucí češ-

tí literáti zde trávili část dětství. 
O  sedmnáct let později rodina 
mlýn prodala, aby za  utržené 
peníze mohli bratři vystudovat. 
V roce 1940 prošel mlýn přestav-
bou, využívala jej i  hronovská 
elektrárna a  vznikly zde nájem-
ní byty. Budova v  současné době 
chátrá a vyžaduje rekonstrukci. |
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Krkonošská horská střediska se především v zimní a letní sezoně potýkají s velkým 
náporem motoristů, z nichž mnozí nerespektují dopravní značení upravující parko-
vání. v janských Lázních se kvůli tomu uskutečnilo pracovní setkání svolané prvním 
náměstkem hejtmana Martinem červíčkem. „do budoucna ale musíme jednoznačně 
najít systémová řešení spočívající především v lepší informovanosti návštěvníků, 
řízení dopravy a dobrou dostupností služeb, především alternativní hromadné dopravy 
v dosahu odstavných ploch s dostatečnou kapacitou,“ doplnil Martin červíček.

FotograFicKy

rokytnice nad jizerou hostila mezinárodní závod handicapovaných lyžařů. dorazili sem 
lyžaři ze sedmi zemí. Kraj dlouhodobě podporuje pořadatelský spolek centrum handi-
capovaných lyžařů. sportovce proto do Krkonoš přijel podpořit náměstek aleš cabicar, 
který vítězům předal medaile.

společnost ŠKoda auto česká republika darovala královéhradecké záchranné službě 
dva nové vozy. sloužit budou v nejbližším okolí výrobních závodů Kvasiny a vrchlabí, 
tedy v rychnově nad Kněžnou a trutnově. slavnostní předání se uskutečnilo za účasti 
člena představenstva ŠKoda auto bohdana Wojnara, hejtmana jiřího Štěpána, ná-
městka pro zdravotnictví aleše cabicara, starosty rychnova nad Kněžnou jana skořepy 
a ředitele rychnovské nemocnice Luboše Mottla.

počtvrté v historii Královéhradeckého kraje vlála na oficiálním stožáru na nádvoří 
krajského úřadu tibetská vlajka. Kraj se tak opět připojil k symbolické vzpomínce 
na protičínské povstání v tibetu v roce 1959. „vyvěšením tibetské vlajky chceme 
vyjádřit solidaritu s tibetským národem a dát jasně najevo, že svoboda a demokracie 
musí být nadřazena ekonomice,“ uvedl za pořadatele této akce náměstek pro sociální 
oblast vladimír derner.

v hradci Králové se uskutečnil turistický veletrh infotour a cykloturistika. radní pavel 
hečko zde s představiteli pardubického kraje pokřtil brožuru s názvem cyklopecky. 
Knížečka nabízí patnáct vytipovaných tras na území východočeského regionu vhodných 
pro cyklistické výlety.

opět se rozdávala ocenění za pozoruhodný kulturní počin na území jičínského okresu. 
již 23. ročník ocenění jivínského Štefana zná své vítěze. Ze 127 nominovaných si odnesly 
dřevěnou sošku dvě dámy: věra Šedivá z osenic za kulturní počin roku 2018 a alena 
pospíšilová z Malechovic za dlouhodobé kulturní aktivity. 
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Ministr kultury podpořil vamberecké krajkářství 
i Braunův Betlém u Kuksu

Ministr kultury Antonín Sta-
něk navštívil začátkem března 
Královéhradecký kraj. Během 
návštěvy se seznámil s  plánem 
na  revitalizaci Braunova Betlému 
u  Kuksu, prohlédl si stav Gayero-
vých a Vrbenského kasáren i Hrn-
čířův mlýn v  Českém Meziříčí. 
Svou cestu zakončil v Muzeu kraj-
ky ve Vamberku.

Cestu po Královéhradeckém kra-
ji začal ministr kultury Antonín 
Staněk na  krajském úřadu. Zde ho 
představitelé kraje a  Revitalizace 
Kuks, o. p.  s., seznámili s  plánova-
nou renovací Braunova Betlému 
u Kuksu, o jehož záchranu Králové-
hradecký kraj dlouhodobě usiluje.

„Nelze ztrácet čas planými řečmi. 
Budu se snažit udělat maximum 
pro to, aby památkový ústav a tým 
restaurátorů, kteří připravují pro-
gram revitalizace soch, pracovali co 
nejrychleji a  byly na  to prostředky, 
které bychom mohli zvažovat pro 
rozpočet na  rok 2020. Znamenalo 
by to, že pokud se dohodnou od-
borníci, tak v  roce 2020 by mohli 
začít pracovat,“ řekl ministr Staněk 
během tiskové konference. Ocenil 
i  studii, která navrhuje celkovou 
úpravu areálu Nového lesa.

Hlavním cílem projektu je kro-
mě záchrany betlému před vlivy 
počasí také úprava jeho okolí. Ve-
dení kraje považuje za  nutné za-
chovat atmosféru lesního zátiší 
a zcela zrušit provoz těžké techni-
ky a těžbu dřeva v okolí soch, které 
by spolu s přírodními vlivy mohly 
vést k  další degradaci díla. Vznik-
nout by zde mělo i  nové návštěv-
nické centrum.

Miliony na opravy hradeckých 
kasáren

Druhou zastávkou byly Gayero-
vy a  Vrbenského kasárny v  Hrad-
ci Králové. Obě bývalé vojenské 
budovy jsou ve  velmi špatném 
stavu. Kraj je hodlá opravit a  svě-
řit do  užívání Muzeu východních 
Čech v Hradci Králové. Rekonstruk-
ce obou objektů vyžaduje investici 

až ve výši 700 milionů korun.
Kraj ve  spolupráci s  Muzeem 

východních Čech plánuje zřídit 
ve Vrbenského kasárnách dvě mo-
derní expozice. Tou první je Ex-
pozice přírody severovýchodních 
Čech a  česko-polského příhraničí, 
která zahrne jak vědecká témata, 
tak vzdělávací okruhy ze života 
jednotlivých druhů fauny a  flory. 
Archeologická expozice starších 
dějin východních Čech obsáhne 
jak Královéhradecký, tak částečně 
i  Pardubický kraj a  česko-polské 
příhraničí. Popíše dějiny od pravě-

ku po  královéhradeckou barokní 
pevnost. Projekt počítá také s info-
centrem, kavárnou a společenskou 
místností. Náklady na  tuto rekon-
strukci sahají téměř k půl miliardě 
korun.

Tradice krajkářství 
na Vamberecku

Královéhradecký kraj koncem 
února podal návrh na  zapsání 
tradice vambereckého krajkářství 
na  Seznam nemateriálních stat-
ků tradiční lidové kultury České 
republiky. O jeho zápisu rozhodne 

Ministerstvo kultury ČR do  konce 
roku 2019.

Právě Muzeum krajky ve  Vam-
berku bylo poslední zastávkou 
ministra kultury v  rámci jeho ná-
vštěvy regionu. „Návštěvu jsme 
zakončili ve  vambereckém muzeu 
krajky, kde jsme s  ministrem dis-
kutovali naši snahu nechat tradici 
vamberecké krajky zapsat na  Se-
znam nemateriálních statků tra-
diční lidové kultury České repub-
liky. Spolu s ministerstvem kultury 
následně chceme usilovat o zapsá-
ní krajky na seznam UNESCO,“ sdě-
lil hejtman Jiří Štěpán.

Tuto myšlenku ministr podpo-
řil. Podle něho má tato přes 400 
let přetrvávající tradice vetší šanci 
na zápis na seznam světového kul-
turního dědictví, když je součástí 
nadnárodního projektu. Tradice 
totiž přetrvává také na Slovensku.

„V  současné době nemá pří-
liš velkou šanci uspět jednotlivá 
země. Větší šanci mají nadnárodní 
projekty. Proto vítám informaci, že 
úsilí o  zapsání na  listinu UNESCO 
je nadnárodní. To je téma, kterému 
se chci věnovat na  ministerstvu 
kultury,“ dodal ministr Antonín 
Staněk. |

ZaujaLo nás

Ministr kultury antonín staněk zakončil návštěvu Královéhradeckého kraje ve vambereckém Muzeu krajky. 

cesta od gayerových k vrbenského kasárnám v hradci Králové.
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Královéhradecký kraj podporuje mobilní hospicovou péči
víMe o toM

Na nábor sester kraj Rychnovu přispěje milion korun
Zdravotnický nadační fond města 

Rychnov nad Kněžnou díky stipen-
dijnímu programu pomůže zajistit 
a  stabilizovat nelékařský personál 
v  Nemocnici v  Rychnově nad Kněž-
nou. Krajskou dotaci ve výši 960 tisíc 
korun fond rozdělí studentům, kteří 
po dokončení školy získají odbornou 
způsobilost zdravotnického pracov-
níka a  uzavřou pracovní smlouvu 
s  rychnovskou nemocnicí do  tří mě-
síců od ukončení studia.

„Stipendijní program pomůže do-
plnit chybějící sestřičky nebo fyziote-
rapeuty. Pro studenty je také motivací 
k  jejich uplatnění v  následné praxi,“ 
vysvětluje náměstek Aleš Cabicar od-
povědný za oblast zdravotnictví. Podle 

něj kraj v žádném případě nechce do-
pustit uzavírání jednotlivých odděle-
ní zdravotnických zařízení z  důvodu 
nedostatku personálu.

Stipendium Zdravotnického na-
dačního fondu města Rychnov nad 
Kněžnou poslouží vybraným stu-
dentům absolventských ročníků 
2018/2019 a  2019/2020. Maximální 
výše stipendia, kterou může z  po-
skytnuté dotace získat jeden student, 
bude 80 tisíc korun.

Začátkem roku 2019 kraj podpořil 
stipendijní programy realizované na-
dačními fondy se sídlem v  Náchodě, 
Jičíně, Trutnově a  Dvoře Králové nad 
Labem částkou zhruba 5 milionů ko-
run. |

Hospicové hnutí, jehož cílem je 
poskytnout nevyléčitelně nemoc-
ným a  umírajícím takovou péči, 
aby žili co nejplněji až do poslední 
chvíle svého života, začalo na Krá-
lovéhradecku, společně s  Hospi-
cem Anežky České v Červeném Kos-
telci, v  roce 1995. V  následujících 
letech se dařilo zakládat hospice 
i  v  dalších krajích a  zároveň dále 
rozvíjet paliativní péči – zaměře-
nou především na tlumení bolesti 
a příznaků nemoci, aniž by dochá-
zelo k umělému zkracování či pro-
dlužování života. 

Myšlenka hospice je úzce spjata 
s  podporou blízkých pacienta, aby 
těžké chvíle nemocného nebyly kro-
mě zdravotních obtíží spjaty s  osa-
mělostí. Hospicová péče poskytovaná 
v domácím prostředí má pak sloužit 
právě těm lidem, kteří by se chtěli po-

starat o  svého blízkého, ale zároveň 
nechtěli využívat lůžkové zařízení. 
Zdravotní sestry, lékaři, sociální pra-
covnice a  ostatní členové týmu po-
skytují při pravidelných návštěvách 
odbornou péči tam, kde už to rodina 
není schopná zvládnout sama.

Více informací lze nalézt 
na  webových stránkách uvede-
ných mobilních hospiců. Ucelený 
přehled mobilních hospiců v  ČR 
pak poskytuje například portál 
www.umirani.cz. |

Do roku 2013 byly v Králové-
hradeckém kraji založeny čtyři 
mobilní hospice. K dnešnímu dni 
se daří poskytovat specializo-
vanou mobilní hospicovou péči 
na většině území Královéhra-
deckého kraje. Mobilní hospic 
Anežky České poskytuje terénní 
služby na Náchodsku a v části 
Trutnovska. Na Jičínsku a ve vět-
šině Trutnovska se lze obrátit 
na Domácí hospic Duha o. p. s., 
na Královéhradecku je mobilní 
hospic provozován Oblastní 
charitou Hradec Králové a v rámci 
Rychnovska lze kontaktovat 
Domácí hospic Setkání.

„Zdravotnický nadační fond města
Rychnov nad Kněžnou byl zapsán 
v Nadačním rejstříku 21. ledna 2019. 
Jeho cílem je rozvoj zdravotnictví 
v Rychnově nad Kněžnou, zvýšení 
kvality poskytované péče a podpora 
vzdělávání zaměstnanců. Rychnov-
ský nadační fond bude také soustře-
ďovat finanční prostředky za účelem 
vybavení nemocnice a zdravotnic-
kých zařízení. První realizovanou 
podporou bude nákup nových lůžek 
do rychnovské nemocnice za jeden 
milion korun. Tuto částku fondu 
daruje společnost ŠKODA AUTO.“ 
Jana Drejslová, předsedkyně správní rady 
nadačního fondu.

Kraj podpoří 
dopravní výchovu

Centrum služeb pro silniční do-
pravu získá od  Královéhradeckého 
kraje dotaci ve  výši 400 tisíc korun 
na  zajištění dopravní výchovy, pre-
ventivních akcí a dopravních soutě-
ží dětí v roce 2019. Centrum z kraj-
ských peněz mimo jiné nakoupí 
nové pomůcky, proškolí lektory 
a uspořádá sérii dopravních soutěží. 

Centrum služeb pro silniční 
dopravu využije peníze zejména 
pro zabezpečení výuky a  výcvi-
ku pravidelné dopravní výchovy 
na  dětských dopravních hřištích, 
a to včetně dopravy dětí na místo. 
Zajistí také nákup nových pomů-
cek k výuce. |
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Jediná kniha obsahuje stovku pokladů z historie a umění
Regionální muzeum a galerie 

v  Jičíně vydalo novou reprezen-
tativní publikaci s  názvem Po-
klady sbírek Královéhradeckého 
kraje. Kniha shrnuje více jak 130 
nejvýznamnějších sbírkových 
předmětů uložených v  19 muze-
ích na  území Královéhradecké-
ho kraje. 

Záměr vzniku publikace pro-
zradil ředitel Regionálního mu-
zea a galerie v Jičíně Michal Babík: 
„Tuto publikaci jsme připravovali 
již v roce 2018, kde jsme si připo-
mněli nejen sté výročí vzniku 
Československa, ale také dvousté 
výročí založení Národního mu-
zea v Praze. Už v historii se snaži-
la muzea trvale uchovávat sbírky 
pro současné i další generace, a to 
je výsledkem i naší práce.“ 

Cílem knihy mělo být vybrat 
ze svých sbírek ty nejzajímavěj-
ší a nejvzácnější předměty, které 
zároveň souvisí s  historií regio-
nu. Vedle vlasů Boženy Němcové 
se zde zájemci mohou seznámit 
také s  posledním krkonošským 
medvědem či třeba loveckou sou-
pravou zakladatele královédvor-
ského safari Josefa Vágnera.

Klíčem pro výběr muzeí za-
stoupených v této publikaci bylo 
jejich členství v  Asociaci muzeí 
a galerií České republiky.

„Publikace se podařila, mám 
z  toho velkou radost! Poděková-
ní patří kolektivu muzea v Jičíně, 
řediteli Michalovi Babíkovi a jeho 
spolupracovníkům a všem muze-
ím, která se do projektu zapojila,“ 
dodala náměstkyně Berdychová.

inForMujeMe

Královéhradecký kraj zřizuje čtyři 
veřejná muzea (v  Hradci Králové, Ji-
číně, Náchodě a Rychnově nad Kněž-
nou). Kromě toho podporuje aktivity 
menších muzeí především prostřed-
nictvím grantových příležitostí.

Nová kniha je k  zakoupení 
ve  většině muzeí na  území Krá-
lovéhradeckého kraje za  cenu 
499 korun případně je možné ji 
zaslat poštou přímo z jičínského 
muzea.  |

V broumovském domovu pro seniory kraj 
hodlá zvýšit počet lůžek

Královéhradecký kraj společ-
ně s městem Broumov chtějí roz-
šířit kapacity v  tamním domově 
pro seniory o  34 lůžek. Stávající 
objekt projde přestavbou za  při-
bližně 80 milionů korun včetně 
DPH. Projektová příprava se plá-
nuje na rok 2019 a kraj hodlá akci 
podpořit finančně.

„Domov seniorů v  Broumově 
má v současnosti 42 lůžek. Ve spo-
lupráci s  vedením Broumova 
chceme zvýšit počet lůžek o  34, 

a to přestavbou stávajícího objek-
tu. Rada kraje schválila tento zá-
měr, přičemž kraj se bude podílet 
částkou zhruba 61 milionů korun 
a  Broumov doplatí 19 milionů 
korun,“ řekl náměstek Vladimír 
Derner odpovědný za oblast soci-
álních věcí.

Domov seniorů chce zahájit 
do dvou let poskytování služeb pro 
osoby s potřebou nepřetržité péče 
z  důvodu snížených fyzických 
schopností i  pro osoby se stařec-

kou demencí. Zařízení poskytne 
i pro dočasné takzvané odlehčova-
cí pobyty pro seniory, o které větši-
nu času pečuje rodina.

Zřizovatelem Domova senio-
rů v Broumově je samotné město 
a  jejím provozovatelem příspěv-
ková organizace Centrum soci-
álních služeb Naděje Broumov. 
Organizace poskytuje komplexní 
péči, dává důraz na prožití důstoj-
ného stáří a současně také nabízí 
volnočasové aktivity. |

náměstek vladimír derner odpovědný za oblast sociálních věcí usiluje o zvýšení počtu lůžek.

Hledá se 
nejkrásnější 
vesnice v ČR

Přihlášky do  25. ročníku soutě-
že Vesnice roku v Programu obno-
vy venkova mohou obce podávat 
do  30. dubna na  podatelnu Minis-
terstva pro místní rozvoj ČR. Sou-
těžní klání bude stejně jako každý 
rok probíhat ve dvou kolech – kraj-
ském a celostátním.

Cílem soutěže je snaha povzbu-
dit obyvatele venkova k  aktivní 
účasti na  rozvoji svého domova, 
zveřejnit rozmanitost a  pestrost 
uskutečňování programů obnovy 
vesnic a  upozornit širokou veřej-
nost na význam venkova. Všechny 
obce budou nejprve hodnoceny 
v  krajských kolech, která proběh-
nou během května a června. Vítěz 
celostátního kola bude vyhlášen 
14. září 2019 v Luhačovicích.

Přihlášku do soutěže je možné 
podávat do  30. dubna 2019 do  16 
hodin. Tento termín je poslední 
možný pro doručení a zaevidová-
ní přihlášky na  podatelně Minis-
terstva pro místní rozvoj ČR (do 16 
hod.).  |
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Archeologové poplují ve vydlabaném 
kmenu kolem řeckých ostrovů

Členové experimentální arche-
ologické expedice Monoxylon III 
ze Všestar si chtějí ověřit, jak lidé 
před osmi tisíci lety dokázali pře-
konávat velké vzdálenosti mezi 
ostrovy na  primitivních dřevě-
ných lodích a  jak položili zákla-
dy evropské kultury na  trasách 
v  Egejském moři. Připravovaná 
námořní plavba se uskuteční 
v  květnu a  červnu tohoto roku. 
Kraj na její zdárný průběh přispě-
je dotací ve výši 95 tisíc korun.

„Pro dobrodruhy i  vědce jsou 
dávné středomořské plavby láka-
vým tématem a jsou stále aktuální 
i  díky posledním archeologickým 
objevům z  doby kamenné kolem 
ostrovů v Egejském moři. Rádi pod-
poříme tento praktický pokus vše-
starských experimentátorů, který 
může pomoci vysvětlit další otáz-
ky kolem dávných plaveb. Použité 
plavidlo pak bude součástí rozšíře-
né expozice Archeoparku pravěku 
ve  Všestarech,“ říká náměstkyně 
hejtmana Martina Berdychová.

Před cestou, která povede z  po-
loostrova Atika přes řetězec ostro-
vů na Mélos, Santoriny až na Krétu 
v Egejském moři, testovali členové 
expedice dřevěnou repliku neoli-
tického člunu. Po testech se ukáza-
lo, že optimální počet lidí v mono-
xylu je osm pádlařů a kormidelník. 
Loď je při tomto osazení stabilnější 
a  rychlejší než při menší posádce. 
Háček sedí vpředu a udává tempo. 
Na  sedačce sedí každý sám, aby 
mohl měnit strany a  při pádlová-

ní střídat polohu a  ruce. Jízdu lze 
mírně připodobnit plavbě na dračí 
lodi. 

Členové expedice upravili příď, 
odlehčili osekáním dřeva dno 
a  připevnili k  lodi také plachtu, 
protože v Egejském moři jsou neče-
kané změny počasí, jiný vítr, kratší 
a dravější vlny.

Už třetí v pořadí
První expedice, které se usku-

tečnily v  roce 1995 a  1998, dostaly 
název Monoxylon I a II podle řecké-
ho výrazu pro jednoduché plavidlo 
vydlabané z  jednoho kusu kmene 
stromu. První expedice na  dlaba-
ném člunu hypotetické podoby 
překonala trasu dlouhou více než 
300 kilometrů mezi ostrovy Samos 
až po  Atiku, při druhé jiný člun 
urazil přes 800 kilometrů podél 
pobřeží Středozemního moře. Vý-
sledky experimentální archeologie 
sice nejsou považovány za základ-
ní pramen poznání, přesto obě ex-
pedice upřesnily představy o mož-
nostech rané námořní plavby

Na  první výpravu navazovala 
o několik let později expedice Mo-
noxylon II, která se uskutečnila 
na přelomu srpna a září roku 1998. 
Cílem bylo prakticky vyzkoušet pří-
břežní námořní plavbu na  mono-
xylu podél pobřeží Itálie, Francie, 
Španělska a  Portugalska. Dalším 
cílem bylo experimentálně ověřit 
přepravu obsidiánu z  Liparských 
ostrovů do oblastí západního Stře-
domoří.  |

rádi ZveřejňujeMe

Kadeti Slavie Hradec Králové jsou vítězi 
Českého poháru

Na začátku března hostil Rych-
nov nad Kněžnou závěrečné kolo 
Českého poháru kadetů ve  volej-
bale. V  konkurenci šesti nejlep-
ších týmů poháru si výborně vedli 
i dva zástupci Královéhradeckého 
kraje. Skvělé druhé místo obsadili 
kadeti domácího VK Sportu Rych-
nov nad Kněžnou, vítězem posled-

ního kola i celkovým vítězem Čes-
kého poháru se stali hráči Slavie 
Hradec Králové. Ceny nejlepším 
předával senátor a  krajský zastu-
pitel Miroslav Antl, místostarost-
ka Rychnova nad Kněžnou a kraj-
ská zastupitelka Jana Drejslová 
a reprezentační trenér kadetů Jiří 
Zach. |

Medaile rozdány, Michal Jireš 
z rychnovského gymplu má stříbro

Padesátka talentovaných stře-
doškoláků se sešla v Hradci Králo-
vé na celostátním finále 60. roční-
ku Fyzikální olympiády. Nejlepší 
mladí Einsteini ze všech krajů re-
publiky po tři dny prokazovali své 
znalosti. A náš kraj může slavit. 

Michal Jireš z  Gymnázia F. M. 
Pelcla v  Rychnově nad Kněžnou 
vybojoval stříbro a  v  červnu zku-

sí uspět i  na  mezinárodním poli 
v  Tel Avivu. Cenu mu předávala 
náměstkyně Martina Berdychová. 
Nadějný mladý fyzik zas tak pře-
kvapený nebyl: „Docela normálka, 
věřil jsem si,“ poznamenal s úsmě-
vem Jireš po vyhlášení výsledků. 

Vedení Královéhradeckého kra-
je uspořádání fyzikální olympiá-
dy finančně podpořilo. |
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6. 4. až 31. 10.
Vilém Kinský — diplomat 
ve službách Albrechta 
z Valdštejna
Zámek Karlova Koruna, 
Chlumec nad Cidlinou
Výstava připomíná význam šlech-
ticů ve společenském životě naší 
minulosti a jejich roli v diploma-
tických službách.

11. 4. od 19:00 
Až budou trumpety překrásně 
zpívat
Velký sál Adalbertina, 
Hradec Králové
Dechový orchestr města Hrad-
ce Králové namíchal pro svůj 
tradiční jarní koncert osvěžující 
koktejl muzikálu, operety i opery, 
popových melodií, filmové hudby, 
zlidovělých písní a samozřejmě 
poctivé české dechovky a výrazně 
ho okořenil tóny nablýskaných 
trumpet. 

11. 4. od 19:30
Hradecká nokturna: 
HOUSLE — SÓLO!
aula Obchodní akademie, 
Hradec Králové 
V rámci Hradeckých nokturn 
do Hradce Králové zavítá čers-
tvý vítěz legendární Kreislerovy 
soutěže ve Vídni. Aulu Obchodní 
akademie (bývalý Ústav hluchoně-

mých na Pospíšilově třídě) rozezní 
houslový virtuóz Milan Al-Ashhab. 
Posluchači budou mít jedinečnou 
možnost slyšet nejtěžší a nejvirtu-
óznější skladby houslové litera-
tury.

12. –- 14. 4. 
Velikonoční výstava
výstaviště, Častolovice 
Výstava bude otevřena každý den 
od 9 do 17 hodin. Ukázány budou 
jak velikonoční zvyky a tradice, 
tak i největší křesťanský svátek 
v roce. Velikonoční symboly 
(i živé), staročeská řemesla a široký 
stánkový prodej včetně zahrád-
kářských potřeb a výpěstků, to 
vše bude připraveno. Do soutěže 
o nejlepší kolekci kraslic se může 
každý přihlásit den před zaháje-
ním výstavy. 

13. 4. od 9:00 do 14:00
Velikonoce v muzeu
Badatelna v 1. patře Staré radnice, 
Náchod
Muzeum Náchodska srdečně zve 
na tvořivé dílničky. Vyzkoušet si 
zde můžete různé techniky zdobe-
ní vajíček, pletení pomlázky a jiné 
aktivity. Více informací na www.
muzeumnachodska.cz a Face-
booku Muzeum Náchodska.

23. 4. od 18:00 
Přednáška Průmysl lži 
Krajský úřad KHK, Hradec Králové

Královéhradecký kraj srdečně 
zve na přednášku pro veřejnost 
novinářky Alexandry Alvarové. 
Chcete se dozvědět, jak vrtošivý, 
nespolehlivý, emocionálně labil-
ní a dětsky naivní je náš mozek 
při vytváření názorů? Ponořte se 
do světa, který se nachází za ku-
lisami velkých mocenských her, 
kde se točí miliardy. V tomto světě 
neplatí, že jedna a jedna jsou dvě. 
Je to svět manipulace a propa-
gandy.

26. 4. —- 27. 10.
Zašitá krása v krajce
Muzeum a galerie Orlických hor, 
Rychnov nad Kněžnou
Výstava kolekce textilních obrazů. 

27. 4. od 14:30 do 19:00  
Stavění máje všem pannám 
hradeckým
Šrámkův statek, Piletice
Májová zábava v duchu lidových 
tradic, vystoupení folklorních 
souborů a muzik, jarmark lidových 
řemeslníků, opékané prasátko 
a bohaté občerstvení. 

26. —- 28. 4. 
Zahradnické trhy v Kuksu
Hospitál Kuks 
Zveme vás na Zahradnické trhy 
v Kuksu, které pořádá České farma-
ceutické muzeum ve spolupráci 
s NKP Hospitál Kuks a obcí Kuks.

27. 4. 
Otevírání cyklosezony 
Palackého náměstí, 
Kostelec nad Orlicí
Otevřete s námi cyklo sezonu roku 
2019 a užijte si den plný zábavy!

Pastrňák Krajina nás přežije
Galerie města Trutnova, Trutnov  
Výstava je sondou do tvorby mladé 
české malířské generace. Tento-
krát s retrospektivou jednoho 
z nejzásadnějších současných 
malířů Petra Pastrňáka. Na trut-
novské výstavě je zachycen stav 
malířovy tvorby k dnešním dním 
s lehkou připomínkou minulosti. 
Řada vystavených obrazů však 
byla také namalována v loňském 
roce. Veřejnosti bude výstava pří-
stupná do 27. dubna. 

www.hkregion.cz

poZvánKy na KuLturní aKce

Chceme efektivnější železnici 
Navzdory tren-

du vedoucímu 
k  čím dál větší 
názorové roztříš-
těnosti a  štěpení 
politického spek-
tra jsem rád, že 
alespoň na  regionální úrovni do-
kážeme nalézt společnou snahu 
k  řešení zásadních problémů bez 
ohledu na  politickou příslušnost. 
Spolu s  politiky, kteří se zabývají 
dopravní problematikou našeho 

regionu za  hnutí ANO, jsem jed-
nal s  ministrem Danem Ťokem 
na  téma dálkové železniční do-
pravy v  Královéhradeckém kraji 
s cílem posílit a zefektivnit spojení 
na  trase Praha – Hradec Králové,  
Hradec Králové – Polsko. 

Rozešli jsme se s  příslibem mi-
nistra, který projevil vůli v  rámci 
ekonomických možností tento zá-
měr podpořit. Tím bychom mohli 
část prostředků z  krajského roz-
počtu určených na regionální spo-

Šance našich obcí – dostupné bydlení!
Pro KDU-ČSL je 

dostupné bydlení 
důležitým téma-
tem. Je zapotřebí 
se rychle posta-
rat o lidi v bytové 
nouzi, kteří nedo-
sáhnou na  hypotéku a  o  seniory. 
Nelze čekat dva až tři roky, proto 
jsme zvolili formu spolupráce 
s ministerstvem pro místní rozvoj 
a se Státním fondem rozvoje byd-
lení. Proto nabízíme řešení v řádu 
měsíců. 

Velkou práci odvedl Jan Barto-
šek, místopředseda KDU-ČSL. Ač 
jsme v opozici, dlouhodobě jednal 
o našich návrzích na MMR. Musím 
ocenit, že paní ministryně Klára 

Dostálová (ANO 2011) byla vstříc-
ná a konstruktivní. Dobré projek-
ty by se měly realizovat bez ohle-
du na koalici a opozici. Povedlo se 
a je to dobrá zpráva. Úkolem poli-
tika je právě pomoci lidem.

Dojde k navýšení peněz na vý-
stavbu obecních bytů ve  Státním 
fondu rozvoje bydlení. Plánuje 
se, že velikost dostupných bytů 
se bude pohybovat v  rozmezí 23 
až 120 metrů. Výše nájemného 
se pak odhaduje kolem 61 korun 
za  metr čtvereční. Tímto projek-
tem respektujeme samosprávu, 
kdy si obec bude moci realizovat 
bytovou politiku podle svého, pří-
kladem je výše nájmu. Byty zájem-
ci získají na dva roky. Neznamená 

náZory ZastupiteLů
to ale, že se poté musí odstěhovat 
z  nájemních bytů. V  příštím roce 
se mají peníze na  projekt znovu 
navýšit. Program na  podporu vý-
stavby vyhlásí MMR v  dubnu. Po-
kud budou starostové mít připra-

vené projekty, můžou už za měsíc 
čerpat finance na obecní byty. Teď 
to bude hlavně na nich.

Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL)
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náZory ZastupiteLů

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

Euro ano nebo ne ?
Česká repub-

lika je stát s  vy-
sokým podílem 
vývozu zboží, 
naše podniky 
obchodují větši-
nou se zeměmi 
eurozóny. Výrobci mají většinu 
nákladů včetně mezd v korunách, 
ale obchodují v eurech. Slabší ko-
runa je pro ně tedy výhodná, mají 
vyšší zisk. Slabá koruna ale poško-
zuje dovoz, ceny cizích výrobků 
jsou pro nás často drahé a  tak se 
nám snaží prodat ty nekvalitní. 
Pokud vyjedeme do  ciziny, je pro 
nás v  eurozóně zbytečně draho. 
Naproti tomu nepřiměřeně silná 
koruna by ohrozila zisk našich 
podniků a  jejich konkurence-
schopnost v cizině. 

Nevýhodou zavedení eura je pře-
devším strach z neznáma a na po-
čátku horší orientace v cenách. Po-
dívejme se jako vzor na Slovensko, 
které zavedlo euro před deseti lety. 
Vše proběhlo hladce, lidé si zvykli 
a  tamnímu hospodářství to pro-
spělo. Slovensko nás ekonomicky 
již téměř dostihlo. Česká republika 
splňuje na  rozdíl od  jiných zemí 
kritéria pro zavedení eura už dnes. 
Pokládám proto za  potřebné euro 
zavést, jen je nutno najít kurz od-
povídající síle našeho hospodářství 
a vhodně načasovat datum vstupu 
do eurozóny. Své připomínky a do-
tazy mi můžete napsat na  mso-
mmer@kr-kralovehradecky.cz.

Milan Sommer, předseda finančního 
výboru (TOP 09)

Bylo. Není. Bude
Ve  Dvoře Krá-

lové nad Labem 
vzniká textilní 
muzeum. Původ-
ně bylo v  České 
Skalici, exponáty 
(textilní stroje) 
patří Uměleckoprůmyslovému 
museu v  Praze, ale původně po-
cházejí právě ze Dvora Králové 
nad Labem. A nyní se vracejí zpět. 

V  budově královédvorské 
Střední školy informatiky a  slu-
žeb probíhá velká investice kraje 
ve  výši cca 50 milionů. Stavební 
práce řeší celkové zateplení ob-
jektu, nová okna a  také prostory 

budoucí expozice. Tu připravuje 
na své náklady město, které bude 
také textilní muzeum v  prosto-
rách krajské školy provozovat. 
Průvodcovské služby budou nabí-
zet i žáci školy, kteří studují obor 
cestovní ruch. 

Takhle má vypadat skvělá spo-
lupráce partnerů, tedy města, kra-
je, školy a  pražského muzea. Prá-
ce postupují dobře a  v  červnu by 
mohlo být hotovo!

Martina Berdychová, náměstkyně 
pro oblast školství, kultury a sportu 
(STAN+VČ)

Malebné měs-
to Zruč nad Sá-
zavou si v  těchto 
dnech připomíná 
80 let vzniku tak-
zvané nové Zruče, 
kdy vedle Zruče 
původní vyrostla Zruč nad Sázavou 
– nová – nazývaná Baťov.

Baťa se prostě před osmdesáti 
lety rozhodl zde postavit fabriku 
na výrobu dětské obuvi a udělal to.  
A kde hledat to poučení? No věděl, 
že musí současně řešit bydlení pro 
zaměstnance, školky, obchody – 
prostě infrastrukturu. Následně 
zde vyrostl společenský dům, diva-
dlo, kino.

Pan Baťa prostě věděl, že lidé 
pracují, pak budují a  pak se baví. 
A  o  to vše se musel postarat, pro-
tože věděl, že pak má spokojeného 
a  loajálního zaměstnance. Těch 
zaměstnanců sem přivedl na 3000.

A  proč o  tom píši? Myslím, že 
i v dnešní době bychom se od něho 
měli všichni přiučit. Nadnárodní 
koncerny a  stát, jež se rozhodnou 
realizovat projekty takovýchto roz-
měrů, musí vědět, že nestačí posta-
vit haly a silnice.

Baťa věděl, že když chce vybudo-
vat podnik, musí budovat i člověka. 
Věřil v člověka a v to, že se zlepšuje. 
Věřil v  technické vynálezy, které 
jsou dětmi lidského ducha. Věděl, 
že technika mění člověka duševně 
i povahově.

A  ještě něco z Baťových politic-
kých zásad: „Povinností občana je 
vládnout – ne hubovat. Stejně jako 
chci, aby každý člověk v naší továr-
ně si byl sám ředitelem, přál bych 
si, aby každý občan naší obce si byl 
sám starostou.“

Jindřich Outlý (nezávislý za ANO)

Učme se od Bati…

Kultura nebo telenovely? 
Naše repub-

lika slavila 100 
let. U  nás v  kra-
ji proběhla celá 
řada nádher-
ných  akcí (kon-
certy, výstavy, 
představení, přednášky). Jistě 
cítíme, že slavit státnost úplně 
nejde rodinnými televizními 
ságami, kde zpívá úplně každý. 
Důležitou roli vkladu do  české 
státnosti má i bohatá krajská in-
frastruktura – činnost Klicpero-
va divadla, Divadla Drak, Filhar-
monie HK, regionálních galerií 
a muzeí, Muzea východních Čech 
HK, Archeoparku Všestary, řady 
festivalů či silného zázemí ama-
térských aktivit (například sym-
fonický mládežnický orchestr 
v Polici nad Metují a další). 

Statisticky náš kraj vynaklá-
dá nejméně na kulturu ze všech 
krajů na  jednoho obyvatele. Při-
spívá poměrně dost do  oprav 
a revitalizací památkové sítě (na-
příklad kofinancování ojedině-

lých revitalizací projektů brou-
movského klášteru nebo Kuksu). 
Má ale podfinancovanou živou 
kulturu včetně „kamenných“  či 
příspěvkových organizací. 

Kultura je o  to důležitější 
v době snah Bruselu o uniformi-
tu národů, hloupý liberalismus 
či multikulturalismus. Na  ne-
ustálém připomínáni historie, 
kultury závisí naše civilizace 
a  v  turbulencích dneška i  svo-
boda a přežití. Kraje tvoří základ 
národních kultur jednotlivých 
národů Evropy a ty jsou vzdorem 
multikulturalismu či vytváření 
pochybných estetik definova-
ných „culturo homo bruxella-
rum“. Poukazovat na  rozmani-
tost i  odlišnost regionálních 
a  národních tradic je a  bude zá-
kladem naší země, proto prosím 
se nebojme jen o trochu více kul-
turu financovat, abychom nebyli 
na chvostu.

Miroslav Matějka (SPD + SPO)

je v  těchto úsecích použít na  po-
sílení  spojů v  dalších oblastech 
regionu. Mým úkolem bude ale 
ještě projednat možnosti rozšíření 
dálkové železniční dopravy s  ko-
legy z  Dolnoslezského vojvodství. 
Věřím, že i zde nějaké smysluplné 
řešení najdeme, stejně jako u dal-

ších jednání, která nás čekají s mi-
nisterstvem dopravy. O dalším prů-
běhu jednání budu informovat.

Martin Červíček, první náměstek hejtmana 
pro oblast dopravy a silničního hospodářství 
(ODS)
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Vyluštěte křížovku a soutěžte s námi o dárek. Zašlete nám tajenku do 15. dubna 2019 na e-mail: krizovka@kr-kralovehradecky.cz, nebo poštou na adresu: 
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 Výherci minulého kola jsou: Jiřina Vodáková (Zábědov), Hana Rodrová (Rychnov nad Kněžnou), Jiří Soukup (Hradec Králové). 
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soutěžní KřížovKa

Kraj vypíše nové dotace pro venkovské prodejny
Do dotacniho programu na 

podporu venkovskych prodejen se 
prihlasilo 63 obci. Vetsina z nich spl-
nila podminky a kraj mezi ne rozdeli 
2,3 milionu korun. V dubnu pak vy-
hlasi dalsi kolo.

Hodnotící komise doporučila po-
skytnutí dotací 57 žadatelům o  do-
taci v  celkovém objemu 2,3 milionu 
korun. V  prvním kole přitom byla 
alokace jeden milion. První změnou 
letošního rozpočtu, kterou krajští za-
stupitelé schválili, bude pro dotační 
titul vyčleněno dalších 1,8 milionu.

„Schválili jsme rozšíření dotační-
ho programu, který je velice úspěš-
ný. Budeme podporovat venkovské 
prodejny nejen jako místo nákupu, 

ale i jako místo setkávání. Podmínky 
zůstávají stejné jako v minulé výzvě 
a věřím, že k dosavadním úspěšným 
žadatelům se připojí desítky dalších,“ 
říká hejtman Jiří Štěpán.

„Podmínky jsou stejné jako v prv-
ním kole. O  dotaci může žádat obec 
s  méně než tisícovkou obyvatel, pří-
padně i obec větší, ale pouze pro svou 
místní část, která má do tisíce obyva-
tel. Rozpětí dotace se pohybuje mezi 
20 a 50 tisíci korun ročně za podmín-
ky padesátiprocentní účasti obce. 
Podporu je možné čerpat na energie 
nebo na mzdy prodavaček,“ doplňuje 
radní Pavel Hečko odpovědný za ob-
last regionálního rozvoje, grantů 
a dotací. |


