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U nás v kraji
Vážení spoluobčané,

konec března se nesl ve zna-
mení dvou podpisů velmi 
významných dokumentů 
– 23. března to bylo Memo-
randum o spolupráci na zá-
chraně Braunova Betléma 
na Kuksu. O čtyři dny pozdě-
ji jsem defi nitivně potvrdil, 
že se náchodská nemocnice 
bude modernizovat. Podpi-
sem smlouvy se tak uzavřela 
dlouhá cesta plná nejprve 
slibů a později plánů, kterou 
se nám nyní podařilo defi ni-
tivně dotáhnout do konce. 
Projekt v hodnotě téměř 1,4 
miliardy korun bez DPH se 
konečně může rozeběhnout. 
Někdo může namítnout, že 
podpis je pouze nevýznamný 
tah tužky po papíře, ale pro 
mě znamená jasný symbol, 
že se věci hýbou tím správ-
ným směrem a já udělám 
vše pro to, aby se revitalizace 
Braunova Betlému i dostav-
ba náchodské nemocnice 
dotáhla do konce. 
Rád bych připomněl ještě 
jednu věc – do 15. dubna 
můžete nominovat vý-
znamné osobnosti z vašeho 
okolí, které 8. května během 
Dne kraje ocením Pamětní 
medailí hejtmana. Mnoho 
osobností kolem nás si za-
slouží uznání, nominujte je 
na email: 
hejtman@kr-kralovehradec-
ky.cz

Jiří Štěpán
hejtman Královéhradeckého kraje

hejtman@kr-kralovehradec-hejtman@kr-kralovehradec-
ky.czky.cz

Jiří Štěpán

Rozvoj pohraničí podpoří stamiliony
 Dvanáct projektů získalo do-
taci z programu Interreg V-A ČR 
– Polsko a hned čtyři z nich se 
týkají Královéhradeckého kraje. 
Celková evropská dotace u nich 
dosahuje zhruba 7,5 milionu 
eur, tedy více než 180 milionů 
korun. Kromě evropské mají 
čeští partneři nárok i na dotaci 
ze státního rozpočtu ČR.
 „Realizace těchto projektů 
přispěje k rozvoji cestovního 
ruchu v Krkonoších a Orlických 
horách, zlepší tamní infrastruk-
turu a bude velkou příležitostí 
pro místní fi rmy a živnostníky,“ 
vyzdvihl krajský radní Pavel 
Hečko odpovědný za oblast 

regionálního rozvoje, dotací 
a cestovního ruchu.
 Díky dotacím vzniknou 
ve Zdobnici tratě pro horská 
kola, obnoví se historická 
hřebenová trasa, budou zrekon-
struovány a rozšířeny zpřístup-
něné prostory na pevnostech 
Hanička a Stachelberg a part-
nerská města Pec pod Sněžkou 
a Karpacz budou společně lákat 
turisty na originální herně-na-
učné stezky seznamující s krko-
nošskou přírodou i kulturním 
dědictvím.
 Součástí hřebenové trasy 
bude 11 nových nebo obnove-
ných rozhleden. V Královéhra-

deckém kraji se jedná o rozhled-
ny na Velké Deštné, na Feistově 
kopci, na Šibeníku a v obci 
Vysoká Srbská. Vzniknou také 
infocentra na Novém Hrádku 
a v Neratově, kde se obnoví 
most přes Orlici. 
 „Na Hřebenovce se podílí 
18 partnerů, což je obrovské 
množství pro to, abychom sladili 
potřebné dokumenty a termíny. 
Těší mě zejména účast samo-
správ, která je důkazem, že tento 
záměr má význam i pro samo-
správní celky,“ dodal Jaroslav 
Štefek, sekretář Euroregionu 
Glacensis, který je koordináto-
rem a zpracovatelem projektu.

V cestovním ruchu se kraji 
daří              
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unasvkraji@kr-kralovehradecky.cz 
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Začal další ročník Vesnice roku. 
Přihlaste se také!
Na konferenci „Den malých obcí“ byl 
zahájen 24. ročník soutěže Vesnice 
roku. Cílem soutěže je povzbudit 
obyvatele venkova k aktivní účasti 
na rozvoji svého domova, prezentovat 
rozmanitost fungujících programů 
obnovy vesnic a upozornit širokou 
veřejnost na význam venkova. Všechny 
obce budou nejprve hodnoceny 
v krajských kolech, která proběhnou 
během května a června. Celostátní kolo 
proběhne první zářijový týden. Vítěz 
letošního ročníku bude vyhlášen 
15. září v Luhačovicích. Veškeré 
podrobnosti o přihláškách do soutěže 
naleznete na www.vesniceroku.cz.

Nová Paka obdržela cenu 
Město pro byznys
U příležitosti Krajského setkání sta-
rostů měst a obcí v Královéhradeckém 
kraji byly vyhlášeny výsledky soutěže 
Město pro byznys. Letošní titul získala 
Nová Paka, stříbrnou pozici Dobruška 
a pomyslný bronz putuje do Nového 
Města nad Metují. Nová Paka letošním 
vítězstvím obhájila triumf v této 
soutěži z loňského roku. O triumf 
ve výzkumu soutěžilo celkem 20 měst 
Královéhradeckého kraje.

Do práce na kole se bude jezdit 
opět v květnu
Blíží se 8. ročník soutěže „Do práce 
na kole“, která má za cíl hravou formou 
motivovat k dopravování se do za-
městnání během května co nejčastěji 
na kole, nebo jakoukoli jinou formou 
bezmotorové dopravy včetně běhu 
a chůze. Soutěžící tak udělají něco 
nejen pro své zdraví, ale i pro čistší 
životní prostředí. Stačí se registrovat 
na stránkách www.dopracenakole.cz. 
Příjem přihlášek se uzavírá na konci 
dubna.

Nejlepší firmy v kraji dostaly 
ocenění 
Dvacet podnikatelů a živnostníků 
z Královéhradeckého kraje figurova-
lo v pěti kategoriích soutěže Firma 
a živnostník Královéhradeckého kraje 
za rok 2017. Vítězem kategorie Živnost-
ník se stal podnikatel ve stavebnictví 
Zdeněk Kalináč z Jičína, nejlepší ob-
chodní společností do 50 zaměstnanců 
se stala ofsetová tiskárna UNIPRINT, 
s.r.o. z Rychnova n. Kn. V kategorii 
Obchodní společnost do 250 zaměst-
nanců zvítězila společnost HALLA, a.s. 
z Nového Města n. Met., která vyrábí 
designová technická svítidla. Šampi-
onem kategorie Obchodní společnost 
nad 250 zaměstnanců se stala trutnov-
ská strojírenská firma KASPER KOVO 
s.r.o. Titul Podnikatelky roku si odnesla 
Zuzana Ceralová Petrofová z Hradce 
Králové, která stojí v čele společnosti 
PETROF. Držitelem Ceny starosty 
města Náchod je náchodská potravi-
nářská společnost DRANA s.r.o. Ceny 
generálního partnera soutěže obdržely 
firmy VIBROM s.r.o. z Třebechovic p. O. 
a Barbora Petrů, která pod značkou 
BAJA design vyrábí dětské oblečení.

Krátce z kraje Kraj se více zaměřil na kontrolu mostů
Královéhradecký kraj navýší 
prostředky na provádění dia-
gnostického průzkumu stavu 
mostů i na jejich stavební 
a nestavební údržbu. Pokra-
čovat se bude i v celkových 
rekonstrukcích, kterých má 
být letos 12.

 Běžné prohlídky provádějí pra-
covníci Správy silnic Královéhra-
deckého kraje na všech mostech, 
vloni jich uskutečnili 1255.
 Mimo jiné bylo provedeno i 195 
hlavních prohlídek. Jejich počet má 
letos stoupnout na 253. Z těchto 
prohlídek v uplynulých letech 
vyplynula potřeba provést diagnos-

STALO SE

tický průzkum či statický výpočet 
zatížitelnosti u 164 mostů.
 „Diagnostické průzkumy nebyly 
v minulosti z finančních důvodů 
prováděny v takovém rozsahu, jak 
bychom si představovali. Dochá-
zelo k nim převážně v souvislosti 
s přípravou rekonstrukcí. To chce-
me nyní změnit. Objem finančních 
prostředků na diagnostiku proto 
ze současného půl milionu korun 
ročně ztrojnásobíme,“ říká první 
náměstek hejtmana Martin Červí-
ček odpovědný za oblast dopravy 
a silničního hospodářství.
 Na dvojnásobek – tedy až na 30 
milionů korun – budou navýšeny 
prostředky na nestavební a staveb-
ní údržbu mostů.

 Komplexnější informace o stavu 
mostů budou využity i při plánová-
ní rekonstrukcí mostních objektů, 
kterých by mělo být okolo deseti 
ročně. Letos kraj opraví mosty 
v Lanžově, Meziměstí, Jetřichově, 
Šárovcově Lhotě, Novém Městě 
nad Metují, Černé Skále, Macho-
vě, Svinarech a po dvou mostech 
v Pamětníku a ve Vysoké Srbské. 
V různých fázích investiční přípra-
vy je celkem 72 mostů.
 Podle klasifikační škály I – VII 
je z počtu 872 mostů ve vlastnictví 
Královéhradeckého kraje zhruba 
deset procent v kategorii špatný, 
velmi špatný či havarijní. V hava-
rijním stavu jsou ale pouze čtyři, 
z nichž tři budou opraveny letos.

V cestovním ruchu se kraji daří
Návštěvnost turistů Králové-
hradeckého kraje stále stoupá. 
Hostů se v kraji v roce 2017 
ubytovalo o 100 tisíc, tedy 
o 8,8%, více oproti roku 2016 
a jejich počet přesáhl milion již 
třetím rokem po sobě. Domá-
cích turistů přibylo o desetinu 
a zahraničních o 5,9 %. Počet 
přenocování v hromadných 
ubytovacích zařízeních se me-
ziročně zvýšil a průměrná doba 
pobytu činila 3,3 noci. 

 „Loňská čísla mě nesmírně 
těší a věřím, že jsme letos odved-
li při propagaci kraje na turistic-
kých veletrzích dobrou práci a le-
tos navštíví Královéhradecký kraj 
opět o něco více turistů z České 
republiky i zahraničí. Udělali 
jsme pro to maximum,“ hodnotil 
čtvrtletí propagační práce radní 
pro regionální rozvoj a turistický 
ruch Pavel Hečko. 
 Prvorepubliková kavárna, 
kterou se letos Královéhradecký 

a Pardubický kraj společně na tu-
ristických veletrzích prezento-
val, vzbudila zasloužený zájem. 
Na veletrzích cestovního ruchu 
Regiontour v Brně, Holiday 
World v Praze nebo i na Info-
touru a cykloturistice v Hradci 
Králové expozici navštívily tisíce 
zájemců, kteří zde mohli získat 
kupříkladu nově vydanou bro-
žuru o prvorepublikové archi-
tektuře nebo mapu regionálních 
pivovarů. 
 Kavárna sbírala také cenné 
kovy – například na veletrhu Ho-
liday World získala druhé místo 
za nejpůsobivější expozici celého 
veletrhu! Lépe se umístila pouze 
expozice Řecka. Publikace Cesty 
loutek tu navíc vyhrála druhé 
místo za nejzajímavější propa-
gační materiál.
 „Královéhradecký region 
může nabídnout mnoho jedineč-
ných turistických atraktivit jako 
je: Muzeum války 1866 na Chlu-
mu, Safari ve Dvoře Králové 
nad Labem, unikátní pevnosti, 

lyžařská potažmo horská centra, 
která jsou pro severní a západní 
regiony Evropy velmi atraktivní. 
Tato místa by si zasloužila vel-
kou podporu a pomoc ze strany 
Královéhradeckého kraje, tak aby 
mohla být adekvátně rozvíjena 
a ještě více zatraktivněna,“ uvedl 
předseda Výboru pro regionální 
rozvoj a cestovní ruch Zastupi-
telstva Královéhradeckého kraje 
Oldřich Vlasák po jeho zasedání 
na březnovém veletrhu Infotour 
a cykloturistika v Hradci Králové. 
 Výbor se shodl, že je důležitá 
podpora propagace kraje v za-
hraničí a zacílení této propagace 
na severní a západní regiony 
Evropy a společně s tím i aktivní 
podpora stěžejních krajských 
míst a zajímavostí ze strany kraje. 
 „Za neméně důležitou pova-
žuje výbor také podporu svaz-
ků měst a obcí a velmi rád by 
podpořil myšlenku společného 
setkání zástupců svazků měst 
a obcí s vedením Královéhradec-
kého kraje,“ dodal radní Hečko.

Most ve Svinarech je nyní uzavřený.

Nový ho má nahradit ještě letos.
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Lepší a modernější.
Kraj investuje do učeben svých 
středních škol
Více jak 25 milionů korun hod-
lá v tomto a následujícím roce 
investovat Královéhradecký 
kraj do vybavení a moderni-
zace učeben na pěti středních 
školách. Na projekty získal 
příslib evropských dotací. 
Investice posílí neformální 
a celoživotní vzdělávání. Střed-
ní a základní školy se propojí 
projektovými dny a zájmovými 
kroužky.

 Moderních učeben pro labora-
torní hodiny i zájmové kroužky 
se dočká gymnázium ve Vrchlabí. 
To bude od 1. července vystupovat 
pod novým názvem Krkonošské 
gymnázium a Střední odborná 
škola. Pro žáky základních i střed-
ních škol zde vznikne prostředí, 
kde se budou moci vzdělávat nad 
rámec běžných hodin. Kraj na to 
vynaloží 2,6 milionu korun.
 13 milionů korun půjde 
na vybavení odborných dílen 

SOŠ a SOU Vocelova Hradec 
Králové. Kromě vybavení dílen 
dostane škola i nové učebny 
digitálního a jazykového vzdělá-
vání.
 Kraj plánuje i rekonstrukci 
včelařské dílny Střední odborné 
školy veterinární v Hradci Krá-
lové. Výdaje na renovaci prostor, 
které využívá školní včelařský 
kroužek, přesahují dva miliony.
 V plánu je i realizace projektu 
vzdělávacího kroužku multime-
diální tvorby na Střední škole 
informatiky a služeb ve Dvoře 
Králové. Celkové výdaje budou 
necelých 3,5 milionu korun.
 V Červeném Kostelci se zlepší 
podmínky pro výuku odborných 
předmětů a IT. Kraj zde zafinan-
cuje modernizaci dílen a pořízení 
nových pomůcek. Konkrétně 
půjde o aku vrtačky, pily, stolní 
lupy, pásovou brusku a 3D tis-
kárnu. Kraj letos díky dotacím 
investuje do středních škol okolo 
půl miliardy korun.

Před 80 lety její stavbu ukončila 
válka, nyní se pevnost Dobrošov 
dočká rekonstrukce
V Dobrošově na Náchodsku by 
již v červnu mohla začít dlou-
ho očekávaná rekonstrukce 
místního pevnostního komple-
xu. Královéhradecký kraj zde 
hodlá proinvestovat více jak 
90 milionů korun. Turisticky 
oblíbená památka by se měla 
dočkat řady zatraktivnění.

 „Kromě rekonstrukce vnitřních 
prostorů chceme vybudovat i ná-
vštěvnické centrum, které zpříjem-
ní návštěvu této národní kulturní 
památky. Pevnost Dobrošov je turi-
sticky velmi vyhledávaná a zázemí 
pro návštěvníky zde prostě chybí,“ 
sdělila náměstkyně hejtmana 
Martina Berdychová odpovědná 
za školství, kulturu a sport.
 Kraj vypsal výběrové řízení 
na stavební práce za bezmála 74 
milionů korun. Lhůta pro podá-
vání nabídek poběží do 10. dubna 
2018. Stavební práce se dotknou 
jak komplexu krytů a podzemních 

chodeb, tak vstupní haly a sálů 
s expozicemi. Zrekonstruováno 
bude i zázemí pro zaměstnance či 
příjezdová cesta a parkoviště.
Pevnostní objekt tak v následují-
cích letech čeká více jak devadesá-
timilionová investice. Většinu této 
částky pokryje evropská dotace, 
zbytek doplatí kraj z vlastního 
rozpočtu. 
 Pevnost Dobrošov je ve vlast-
nictví Královéhradeckého kraje 
od roku 2015, kdy ji kraj bezplatně 
převzal od Armády České republiky. 
O převod přitom usiloval od roku 
2003. Provoz pevnosti už několik 
desetiletí zajišťuje Regionální mu-
zeum v Náchodě. Každý rok sem 
zavítá na 30 tisíc návštěvníků.
 Pevnost Dobrošov vznikla 
na obranu národa před druhou 
světovou válkou. Její stavba byla 
za protektorátu ukončena a pev-
nost byla uzavřena. První ná-
vštěvníci do ní vstoupili až v roce 
1969. V roce 1995 byla prohlášena 
národní kulturní památkou.

V zatím poslední výzvě ke kot-
líkovým dotacím se v kraji se-
šlo celkem 989 žádostí o dotaci, 
z nichž pouze 48 nesplnilo pod-
mínky dotačního programu. 
Uchazeči, kteří všechny přede-
psané náležitosti splnili, žádali 
celkem o 101 224 689,45 Kč, 
přičemž však bylo k dispozici 
rovných sto milionů.

 „S ohledem na skutečnost, 
že pro Královéhradecký kraj je 
v Operačním programu Životní 
prostředí aktuálně k dispozi-
ci téměř 200 milionů korun, 
rozhodli jsme se alokaci navýšit 

tak, aby na dotaci dosáhli všich-
ni úspěšní žadatelé,“ vysvětlil 
radní Pavel Hečko odpovědný 
za oblast regionálního rozvoje, 
grantů a dotací.
 Lidé mohli zažádat o podporu 
na pořízení tepelného čerpadla, 
plynového kotle, kotle na bio-
masu nebo kombinovaného 
automatického kotle na uhlí 
a biomasu. Naopak již není 
možné podpořit instalaci kotle, 
který je výhradně na uhlí, nebo 
kombinovaného kotle s ručním 
přikládáním. Ani tentokrát ne-
hrozily při sběru žádostí fronty, 
protože o dotace se žádalo elek-
tronicky.

Kraj navýšil prostředky 
na kotlíkové dotace, aby se 
dostalo na všechny úspěšné

 Akademie 
řemesel  Praha 
hostila začátkem 
března soutěž 
Tesař 2018 – 
oblastní kolo 
Čech. Jejím 
vyhlašovatelem 
byl Cech KPT ČR 
(Cech klempí-
řů, pokrývačů 
a tesařů), který 
také nomino-
val své rozhodčí. Každou vysílající 
školu zastupovali dva žáci, kteří 
tvořili jedno družstvo. Letoš-
ní soutěže se zúčastnilo celkem 
16 soutěžících z osmi škol. Soutěž 
se skládala z písemného testu 
i z praktické části, kde úkolem bylo 
vyrobit za pomocí ručního nářadí 
dvě výměny (protézy) v barokním 
krovu. Střední školu řemeslnou 
v Jaroměři reprezentovali žáci 
Ondřej Porubek a Adam Kapitánik. 
Naše družstvo získalo krásné první 
místo s celkovými 131,02 body. 
Druhé družstvo ze střední školy 
z Pardubic obdrželo celkem 129,02 

bodů a na třetím místě se umístila 
střední škola z Trutnova s 128,03 
body. První tři družstva postupují 
do celostátní soutěže, která se bude 
konat v dubnu v rámci stavebního 
veletrhu v Brně, kde naše družstvo 
změří své síly s nejlepšími družstvy 
z Moravy a ze Slovenska.
 Děkuji panu Bc. Ladislavu Ku-
biasovi, učiteli odborného výcviku 
učebního oboru Tesař na naší 
škole, za vynikající přípravu našich 
žáků - tesařů.

Mgr. Jitka Kočišová 
ředitelka Střední školy řemeslné 

v Jaroměři

Tesaři ze Střední školy 
řemeslné v Jaroměři přivezli 
ze soutěže opět první místo



4 U nás v krajiduben 2018 OHLÉDNUTÍ

Na soutěži Gastro Hradec Vitana Cup dosáhli úspěchů i žáci školy 
pro neslyšící z  hradecké Štefánikovy ulice, ačkoliv neměli žádné 
úlevy. V kategorii Kuchař kadet zvítězil Josef Vozobule (uprostřed). 

Foto: gastrohradec.cz

Ve Velkém Poříčí vzniká za téměř 54 milionů korun unikátní lezecký 
polygon pro hasiče a další složky IZS. Lezci budou moci trénovat 
ve vnitřních i vnějších prostorách nové haly.

Královéhradecký kraj se v pátek 9. března oficiálně zúčastnil kam-
paně Vlajka pro Tibet, která poukazuje na porušování lidských práv. 
Vlajku na  hradeckém Pivovarském náměstí vyvěsil náměstek pro 
sociální oblast Vladimír Derner.

Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem začne 
v  září vyučovat obor bezpečnostně právní činnost. K  přijímacím 
zkouškám na  obor bezpečnostně právní činnost se přihlásilo 85 
zájemců. Gestorem nového oboru je první náměstek hejtmana Mar-
tin Červíček.

Krajské kolo soutěže Zlatý erb má své vítěze. Z měst má nejlepší 
webovou prezentaci Jičín. V kategorii obcí dokázaly obhájit loňské 
prvenství Lovčice. Cenu za  nejlepší elektronickou službu získal 
„Poplatkový asistent“, který slouží občanům Praskačky.

Kraj chce zachránit 
Škroupův dům v Osicích. 
Dům po  slavném tvůrci 
národní hymny již desítky 
let chátrá. Na  fotografii 
vlevo stojí krajský radní 
Václav Řehoř ve  velkém 
sálu domu. „Ze stavu 
Škroupova domu je mi 
smutno,“ říká radní.
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květinové výzdoby, maximální 
dostupnost a údržbu silnic, chod-
níků či promenádních cest. Navíc 
k tomu existují různá omezení 
v podmínkách ochranných pásem, 
přírodních léčivých zdrojů či další 
omezení zakotvené v již zmíně-
ných lázeňských statutech. Přesto 
vše je pro nás, současná vedení 
lázeňských obcí, čest pracovat 
na jejich udržování a zvelebování 
tak, abychom je předali našim ná-
stupcům lepší, než jsme je převzali 
my, aby historie těch tří, respek-
tive čtyř posledních, pokračovala 
i nadále. Lázně Běloves snad brzy 
načnou svoji novou kapitolu, 
Velichovky i přes nedávné téměř 
tříleté přerušení letos oslaví 120 
let od založení lázní, Lázně Bělo-
hrad jsou v provozu 133 let a jedny 
z nejstarších lázní v naší republice 
Janské Lázně dokonce 343 let. 
Nezapomeňme, že lázeňská místa 
mimo poskytování zdravotní péče 
jsou i neodmyslitelným kulturním 
bohatstvím našeho kraje.    

Ing. Jiří Hradecký
starosta Janských Lázní 

 Náš kraj je znám mnoha krás-
nými, zajímavými a poutavými 
místy, a to nejen unikátními sídly, 
historickými a kulturními památ-
kami, ale též jedinečnou přírodou. 
V celé té směsici nabídek je trochu 
v pozadí, kdysi tak velmi oblíbené 
a rozšířené lázeňství, které budo-
vali naši předci stovky let. Dnes 
mnohého překvapí, kolik v rámci 
bývalého východočeského kraje 
zaniklo lázní. Byly to například 
Miletín, Pecka, Mlázovice, Mostek, 
Fořt a další dvoje i po roce 1990 - 
Železnice a Běloves. Před nedáv-
nem dokonce na čas skončily i láz-
ně ve Velichovkách. Je smutné, jak 
minulý režim prohospodařil mož-
nost předat dalším generacím toto 
unikátní dědictví. V současné době 
existují v našem kraji pouze troje 
lázně. Bohu dík opět zprovozně-
né Velichovky, Lázně Bělohrad 
a Janské Lázně. Na dobré cestě 
jsou práce na nových vrtech v Bě-
lovsi. Není nutné připomínat, že 
lázeňská místa svojí atmosférou, 
kulturní a společenskou nabídkou, 
ale i nevšedními stavbami jsou 

ojedinělé. Co už tak známo není, 
tyto troje funkční lázně disponují 
okolo 1700 lůžky, na kterých je 
průměrně za rok léčeno přes 25 ti-
síc pacientů, z toho téměř 4 tisíce 
dětí. Zároveň zaměstnávají přes 
tisíc osob. K tomu je samozřejmě 
nutné přičíst další tisíce lidí pra-
cujících v doprovodných službách 
v místech, kde jiné pracovní příle-

žitosti jsou téměř nulové. Udržet 
jedinečnost lázeňských obcí je pro 
místní samosprávy nekonečný 
a lopotný běh na dlouhou trať. 
Nemají žádné mimořádné příjmy 
oproti běžným obcím, nicméně dle 
lázeňských statutů jsou povinné 
zajišťovat nadstandartní kulturní 
a společenské vyžití všem návštěv-
níkům, budovat a udržovat parky, 

Opomíjené perly Královéhradeckého kraje

 Varhany vytvořené v roce 
1748 v kralické dílně, jedné 
z nejvýznamnějších u nás, a na-
cházející se v kostele Narození 
Páně na Kupkově náměstí v sou-
časnosti doslova volají o pomoc. 
Naděje přichází díky společné 
iniciativě vedení města, spolků 
Opočenská beseda, PROVARHA-
NY a farnosti. Vznikl projekt, 
který by měl získat obnos po-
třebný na opravu.

 Do projektu se může zapojit 
široká veřejnost a to hned několika 
způsoby. Velmi oblíbené jsou 
benefiční koncerty, které v Opočně 
probíhají během celého letošního 
roku, či adopce varhanních píšťal. 
Možné je také zaslat libovol-
nou částku na sbírkové konto 
5076996329/0800. Bližší informace 
o záchraně varhan a program kon-
certů naleznete www.opocno.cz.

Tereza Hoderová, IC Opočno

Varhany čekají na opravu

Jak pomoci při návratu do života?
 Naše společnost se 13 let zabývá 
návratem osob se zdravotním posti-
žením do pracovního života a tím 
také do přirozených sociálních 
vztahů. Na této cestě se stále setká-
vám se životními příběhy lidí, kteří 
po ukončení zdravotní, sociální 
a pedagogické rehabilitace nevědí, 
na koho se obrátit, a po několika 
nezdarech při snaze nalézt zaměst-
nání se stávají sociálně vyloučení.
 Je v zájmu celé společnosti 
hledat a nalézat partnery ve všech 
oblastech rehabilitace – od zdra-
votní až po pracovní. Proto jsme 
zorganizovali odborný seminář 
na téma Mýty a skutečnost při 
rehabilitaci osob se zdravotním 
postižením. Jeho smyslem bylo 
přispět k tomu, aby občan, který se 
narodil s postižením, nebo prodělal 
vážnou nemoc či úraz, dostal včas 

a na správném místě informaci, co 
následně udělat a kam se obrátit, 
aby se stal více soběstačný.
 Pozvání ke stolu přijali odbor-
níci z obecní a krajské samosprávy, 
kolegové z praxe, kteří se v Krá-
lovéhradeckém a Pardubickém 
kraji profesně zabývají všemi typy 
rehabilitací osob se zdravotním 
postižením. Poznali jsme se navzá-
jem, seznámili se s důvody našeho 
chování a jednání, s možnostmi 
a bariérami legislativy a ekonomi-
ky našich činností a nastartovali 
spolupráci.
 Děkuji, že akci svými záštitami 
podpořili hejtman Královéhradec-
kého kraje Jiří Štěpán a primátor 
Hradce Králové Zdeněk Fink.

Michal Vejprava
ředitel CPR HK, s. r. o.

www.cprhk.cz

Společnost bratří Čapků 
v Praze na své únorové valné 
hromadě v prostorách Národ-
ního muzea udělila Pamětní 
medaili Karla Čapka akademic-
kému malíři Ivanu Krejčímu 
za jeho „čapkovské“ zásluhy 
v Hronově.

 Akademický malíř Ivan Krejčí 
se narodil, jak říká, tři baráky 
od rodné chalupy Josefa Čapka. 
Již v dětství zažil odhalování 
pomníku s iniciálou „Č“ autora 
Miloše Skaunice,  připomínající 
rodiště Josefa a Heleny Čapkových 
v Nádražní ulici čp. 136 (dnešní 
ul. Hostovského). S myšlenkou 
na vznik další upomínky na známé 
sourozence přišel předseda spolku 
KRUH Miroslav Houštěk, režisér 
a bývalý hronovský starosta, a to 
ještě v roce 1995 během Sympozia 
o Josefu Čapkovi, o nějž se zaslou-
žil. Výtvarník Ivan Krejčí byl požá-
dán o vytvoření návrhu upomínky. 
Nová pamětní deska sourozenců 
Čapkových, která se nachází poblíž 
výše uvedeného pomníku, byla 
odhalena 12. srpna 2006. Autorem 
podobizny Josefa Čapka na desce 
se stal sochař Vojtěch Živný. 
 Ivan Krejčí se zasloužil o mno-
ho úspěchů. Za zmínku stojí 

jeho návrh náhrobku mlynáře 
Karla Novotného, hronovského 
dědečka  sourozenců Čapkových, 
který byl slavnostně odhalen 
10. června 2016. Ivan Krejčí také 
upozorňuje na významnou pa-
mátku, bývalou papírnu, pozdější 
mlýn Novotných a Čapkových. 
Výtvarník dále kompletně zre-
stauroval pomník rodičů Aloise 
Jiráska. Jeho rozsáhlou hronov-
skou činnost  připomíná několik 
pamětních desek. Podílel se 
na restaurování mnoha vzácných 
památek nejen v České republice, 
ale i v zahraničí. Zrestauroval 
několik stropních kleneb, ná-
stěnných maleb, zrekonstruoval 
kapličku v Bezděkově, obnovoval 
fasády, sluneční hodiny i fresky.

Hasan Zahirović

Ivan Krejčí dostal
Pamětní medaili Karla Čapka

Setkání se sourozenci 
Čapkovými se uskuteční 

16. dubna od 10 hodin 
ve foyer sálu Josefa Čapka 

v Hronově. 

Přihlašujte se zdarma na 
info@kulturahronov.cz 

nebo na 733 539 960. 

Více informací najdete na 
www.kulturahronov.cz.
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Vysvětlování GDPR 
pro podnikatele stát podcenil
 Již 25. května 
začne být účinné 
nařízení GDPR 
(obecné naří-
zení Evropské 
komise o ochra-
ně osobních 
údajů), které je 
v tuto chvíli pro 
většinu podnikatelů i občanů 
především velkou neznámou 
a často strašákem. I když se to 
řeší již skoro tři roky, už nyní 
je jasné, že Česká republika ani 
tak nestihne schválit potřebou 
národní legislativu. Zcela nedosta-
tečné je bohužel i informování, co 
to vlastně prakticky znamená pro 
lidi v jejich každodenním životě.
 Když už ale došla situace 
takhle daleko, nezbývá než se 
vrhnout do práce s mnohem 
větším zápalem a nasazením, než 
bylo dosud obvyklé. V situaci, 
kdy velká část podnikatelů neví, 
jak přesně na ně nařízení GDPR 
dopadne, a ministerstvo průmyslu 
v této věci přešlapuje na místě, 
jsem za Piráty pro Hospodářský 
výbor Poslanecké sněmovny 

připravil návrh, který minister-
stvu průmyslu a obchodu vůbec 
poprvé přesně a jasně zadal úkol 
vyhodnotit dopad nařízení v re-
álném životě. Náš návrh prošel 
a ministerstvo tedy již na posou-
zení pracuje. Díky tomu si tak 
drobní živnostníci ověří, že jich 
se nová úprava prakticky nedo-
tkne, a ti větší budou mít jasnou 
představu o tom, co všechno 
pro ně vlastně platí. A nejen to. 
Jestliže přijdeme na to, že některá 
skupina podnikatelů je zasažena 
víc, než je třeba, budeme iniciovat 
změnu nařízení přímo u Evropské 
komise. Určitě máme prostor pro-
to, získat v tomto úsilí v Evropě 
spojence. Protože budeme vědět, 
co chceme a kam směřujeme.
 A jaké poučení z toho pro nás 
plyne? Podle mne hlavně to, že 
veřejná správa musí s občany 
komunikovat aktivně, vysvětlovat 
a pracovat naplno již od začátku. 
Zvlášť když se chystá zásadní po-
vinnost, která nás zasáhne skoro 
všechny.

Ing. Martin Jiránek 
(Piráti+SZ)

Kraj navýšení mezd zdravotníků 
pokryje z vlastního rozpočtu
 Avizované 
navýšení mezd 
zdravotního per-
sonálu ve svých 
nemocnicích bude 
Královéhradecký 
kraj částečně 
nucen vykrýt 
z vlastních zdrojů. 
Rozhodnutí Rady Královéhradec-
kého kraje bude předloženo ke 
schválení krajskému zastupitelstvu.
 Ačkoli dohoda mezi Asociací 
krajů ČR a Ministerstvem zdra-
votnictví ČR přislíbila, že úhrady 
zdravotní péče pro rok 2018, které 
stanovuje tzv. úhradová vyhláška, 
vykryjí nárůst mzdových prostřed-
ků o 10 %, v případě krajských 
nemocnic tomu tak není. 
 Po několika týdnech jednání 
se zástupci odborových svazů 

ve zdravotnictví se krajská koalice 
rozhodla nepokrytou část ve výši 
56 milionů korun poskytnout ne-
mocnicím ze svého. Celkem tedy 
v roce 2018 plánuje nemocnicím 
uvolnit 246 milionů korun, včetně 
závazku veřejné služby, který 
dofi nancovává ztrátové obory.
 Na jedné straně nechceme, 
aby naši zdravotníci byli oproti 
kolegům z ostatních krajů znevý-
hodněni, proto jsme konsensuál-
ně k tomuto rozhodnutí dospěli. 
Na druhé straně je nutné jedno-
značně říci, že navzdory deklara-
cím Ministerstva zdravotnictví ČR 
jsou zde jasné disproporce a stát 
opět část svých nesplněných 
rozhodnutí přenesl na náš kraj.

Ing. Aleš Cabicar, 
náměstek hejtmana pro oblast

zdravotnictví (TOP 09)

 Nejlepší zpravodaje měst a obcí Královéhradeckého kraje ob-
držely čestná ocenění. Ze zhruba stovky přihlášených zpravodajů 
vybrala Redakční rada U nás v kraji desítku fi nalistů. Vyhlášení 
výsledků prvního ročníku soutěže se konalo za účasti starostek, 
starostů a redaktorů místních periodik.

Redakční rada „U nás v kraji“ 
ocenila nejlepší zpravodaje

 

CENTRUM  
KOMPLEXNÍ 
ODBORNÉ 
PODPORY 

 
 

PRO KLIENTY SE 
SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 

 

Ve věku: 0 – 25 let

Komunikujeme: česky, anglicky, rusky, a ČZJ
 

Dostupnost: KHK a celá ČR

Ambulantní hodiny: 8 – 16
Po domluvě lze přizpůsobit klientovi

Jak se k nám dostanete?
Autobusem č. 9 a 24 (z Terminálu), zastávka Hvězda

Autem směr FN HK, Moravské předměstí (adresa pro GPS  
Suchého 548 – dojedete přímo k naší budově)

GPS: 50°11'03.7"N 15°50'14.6"E

 

 
 

 

 

Respektujeme 
vaše dítě i vás  

──── 

Individuální i skupinová 
podpora 

 ──── 

Kurzy ČZJ pro nás 
zajišťuje PEVNOST z.ú. 

──── 

Podporují nás:  

Královéhradecký kraj               
Magistrát města                          
Hradec Králové                                           

MŠMT 

ČEZ                        
dobráTiskárna s.r.o. 

──── 

Chcete nás podpořit?          
B. úč. u České spořitelny 

32 44 64 83 09/0800             
VS 7777 

CKOP DUHÁČEK 
CRP, SPC, CMPI 
Štefánikova 549

Hradec Králové 500 11                        
Tel.: 495 267 734                    
Mobil:606 716 320                                  

WhatsApp: 608 967 793                                          
Email: info@spcduhacek.cz            

www.spcduhacek.cz

 
 

kategorie celobarevný zpravodaj
Bělohradské listy
Broumovské noviny
Kopidlenské listy

  kategorie zpravodaj s barevnou obálkou
  Novobydžovský zpravodaj (viz FOTO)
  Orlice (Kostelec n. O.)
  Kalensko (Dolní Kalná a Slemeno)

zvláštní cena za černobílý zpravodaj
Lovčický zpravodaj

  kategorie formátu A5
  Bolehošťský zpravodaj
  Deštník (Deštné v O. h.)
  Libáňské noviny
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Spolupráce je pro rozvoj kraje klíčová
 V průběhu mi-
nulého roku jsem 
si uvědomil, jak 
náročná, ale také 
rozmanitá, krea-
tivní a především 
důležitá je práce 
všech lidí na mých 
dvou gesčních 
odborech – územním plánování 
a regionálním rozvoji. Jim všem 
chci proto poděkovat za dosavadní 
spolupráci. Pracujeme na několika 
projektech – Zaměstnaný absolvent, 
Kompas, Obědy do škol, Smart akce-
lerátor a také nový projekt – Rozvoj 
Královéhradeckého kraje – chytře, 
efektivně, s prosperitou. Je vynika-
jící, že můžeme na těchto věcech 
spolupracovat s CIRI – s RNDr. Kuče-
rovou a odděleními pana Všetečky 
a Mlejnka. Oddělení regionálního 
rozvoje s úsekem cestovního ruchu 
reprezentuje náš kraj na mnoha 
veletrzích a propagačních akcích, kde 

se setkal s velkým úspěchem. Proto 
děkuji Lucii Rovenské a všem jejím 
kolegyním a kolegům. Děkuji také 
práci oddělení pana Kavalíra za hlad-
ký a transparentní administraci 
kotlíkových dotací. Musím pochválit 
také oddělení krajských dotací, které 
letos spouští příjem víceúčelových 
žádostí.
 Daří se i v Operačním programu 
Česko – Polsko, z něhož máme nejví-
ce opravených silnic ze všech krajů. 
Díky němu se rodí také projekty 
cyklokoncepce a společné dědic-
tví. Mohl bych toho vyjmenovávat 
spoustu, protože regionální rozvoj 
má velmi široký záběr. Často jsem 
zmínil spolupráci. Úmyslně, protože 
je klíčová proto, abychom mohli 
Královéhradecký kraj rozvíjet jako 
místo s ideálními podmínkami pro 
pracovní i soukromý život.

Bc. Pavel Hečko, radní
pro oblast reg. rozvoje, dotací 

a cestovního ruchu (ČSSD)

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

Kraj olympijských šampionů
 Po zimních 
olympijských 
hrách lze našemu 
kraji přiřadit 
nové uznání. 
Vždyť většina 
nejúspěšnějších 
olympioniků 
je s ním úzce 
propojena, nejvíce s Vrchlabím. 
Medailisté Karolína Erbanová, 
Eva Samková, Veronika Vítková, 
Michal Krčmář. Ve Špindlerově 
mlýně vyrůstala Ester Ledecká. 
Trojice z Centra handicapovaných 
lyžařů z Janských Lázní se před-
stavila na XII. zimní paralympiádě 

v Pchjongčchangu. 13 medailí 
přivezli v lednu mladí sportovci ze 
Zimní olympiády dětí a mládeže. 
O čem to svědčí? V kraji máme 
kvalitní podmínky pro rozvoj 
sportu, ale také obětavé rodiče, 
učitele tělocviku a trenéry, kteří 
dokážou rozvíjet mladé talenty 
a vyslat je až k metám nejvyšším. 
Díky všem, kteří úspěšně reprezen-
tují republiku i náš kraj a kteří jim 
na cestě k úspěchům pomáhají. 
Kraj, obce, tělovýchovné jednoty 
a další subjekty věnují značné pro-
středky na výstavbu a modernizaci 
rozmanitých sportovišť. Velkým 
problémem je nyní financování 

Kde je vůle, tam je cesta
 Toužebně oče-
kávaná dostavba 
D11 do Hradce 
Králové v loň-
ském roce měla 
přilákat řidiče, 
kteří tudy po ces-
tě na Pardubice 
či na Moravu 
jezdili hlavně ze směru od Náchoda 
a Jičína. Jenže se tak nestalo a valná 
část řidičů si cestu dál zkracuje přes 
Hradec Králové. Zdejší silnice jsou 
totiž zdarma a na dálnici se musí 
platit. A pro některé řidiče je dál-
niční známka, kterou by využili jen 
na krátkém úseku dálnice, zbytečná.
 Opakovaně jsme žádali mi-
nisterstvo dopravy, aby upustilo 
od zpoplatnění průjezdu na D11 
okolo Hradce Králové. O správnosti 
tohoto kroku jsem plně přesvědčen. 

Třikrát byla tato žádost zamítnuta. 
Proto došlo na vypracování čtvrté 
žádosti, a hlavně osobní jednání 
s ministrem Ťokem, kde jsme si 
celou záležitost vysvětlili. Po tom-
to jednání jsem přesvědčen, že 
příslušná komise v čele s minist-
rem dopravy v létě podanou výzvu 
kladně posoudí a hradecké dopravě 
se citelně uleví.
 Co říci závěrem? Průběh řešení 
této záležitosti se zpočátku nevyvíjel 
pozitivně, nicméně pokud ve svém 
konání vytrváte a zároveň najde-
te partnera, jenž je ochoten vám 
naslouchat a aktivně hledat řešení 
problému, tak jste na dobré cestě 
k úspěchu. Věřím, že se ho v létě při 
dalším rozhodování dočkáme.

Mgr. Martin Červíček, první 
náměstek hejtmana pro dopravu 

a silniční hospodářství (ODS)

Problémy krajského zdravotnictví
 V našich ne-
mocnicích chybí 
lékaři a sestry, 
ale bohužel je 
to stav, který je 
stejný v celé re-
publice.  Špatný 
systém vzdělává-
ní zdravotníků, 
neúměrná byrokracie, úhrado-
vé vyhlášky, které nepokrývají 
státem slibované nárůsty mezd, 
přesčasová práce, to jsou pro-
blémy, které vedou k odchodům 
zdravotníků z nemocnic. Kraje 
musí hasit požár, který založil 
někdo jiný.
 Navíc se kraj musí vyrovnat 
i s činností minulého vedení, kte-
ré ovlivnilo především nemocnici 
v Náchodě, protože ta musela 
léta čekat na zahájení potřebné 
výstavby nemocnice. Její zaměst-
nanci byli tímto stavem logicky 

roztrpčení. Dobrou zprávou je, že 
díky dobré práci zejména inves-
tičního odboru kraje stavba bude 
letos zahájena.
 Zdravotní výbor se opakované 
zabýval hospodařením nemoc-
nic a zjistil významné rozdíly 
v hospodaření nemocnic a rozdíly 
v nárůstu mezd, které nejrych-
leji rostly v zadlužené náchod-
ské nemocnici. Požaduje proto 
opakovaně od Zdravotnického 
holdingu vysvětlení rozdílů a při-
jetí nápravných opatření, nestačí 
konstatování stavu.
 Je třeba urychleně řešit další 
fungování holdingu a nebát se 
realizovat změny (restrukturali-
zace, sdílené lůžkové fondy, větší 
využití jednodenní péče), vedoucí 
k racionálnímu provozování ne-
mocnic a ke kvalitnější a efektiv-
nější péči o naše pacienty.

Ing. Dana Kracíková (STAN+VČ)

samotného sportování, což je 
nutné co nejdříve vyřešit o patro 
výše. Ale na všech školách v kraji 
lze hledat formy práce s dětmi 
a mládeží, aby se pro pohyb vůbec 
nadchly. Mnoho dětí je obézních, 
tráví hodiny u počítačů... Kéž 
i úspěchy našich olympioniků jsou 

jim motivací a vytáhnou na spor-
toviště i ty, kteří zrovna ve sportu 
talentem nevládnou, ať naleznou 
radost z pohybu, upevní své zdraví, 
rozvinou schopnost spolupráce, 
vytrvalosti a posílí svou vůli.

Ing. Anna Maclová 
(Koalice pro KHK)

Ateisté, co s námi bude?
(pokračování březnového 
článku)
 Je na čase si 
více připomínat 
řecké či evrop-
ské filozofické 
ideje vycháze-
jící z pozná-
ní, pokroku, 
vědy a umění 
k existenci 
nás ostatních, nevěřících právě 
jako protiváhu k náboženství 
a tím dát příklad mladým, kteří 
ve jménu náboženství vraždí 
bezvěrce. Jsme svědky toho, že 
v 21. století se vede náboženská 
válka ve jménu džihádu a ko-
ránu. Ve jménu náboženství se 
vesměs v Evropě po Vestsfál-
ském míru 1648 přestalo zabíjet. 
Třicetiletá válka byla v Evropě 
poslední náboženskou válkou 
mezi katolíky a protestanty.  Jako 
je konflikt na východě Ukrajiny 
válkou občanskou, tak Evropa 
je ve válce náboženské skrze 
terorismus a nekontrolovanou 
migraci! V mnohém má geolog 
Václav Cílek pravdu, ale mýlí se, 
pakliže připouští, že válka např. 
v Sýrii s následnou imigrací, je 

válkou o vodu. Možná jen velmi 
vzdáleně. Imigrace má tedy mul-
tikulturně obohatit Evropu jak 
nám tvrdí evropští „eurohujeři“ 
a některé církve? Mějme nulovou 
toleranci vůči lidem, kteří jdou 
do Evropy bez dokladů s I-phony 
v ruce za tichého souhlasu eu-
rounijních elit! Pojmenování sku-
tečného stavu je těžké a mnohdy 
bolí. V církvích či náboženských 
klanech či primitivních ideologi-
ích je vše jednodušší. Krajští poli-
tici nebudou asi v mnoha věcech 
měnit svět. Činí však obvykle 
drobná rozhodnutí, ale ty se 
dějí v souvislostech. A ty se mají 
pojmenovávat jako protiklad 
reality politické korektnosti řady 
eurohujerů za vydatné podpory 
mainstreamových či veřejno-
právních médií, aby se jakékoliv 
náboženství a jeho fanatismus 
nestalo doktrínou!! V historii tu 
byly pokusy zavést rovnostářskou 
společnost a tu pak držet v ne-
klidu a strachu. To je ale daleko 
horší, než představa pobytu 
v pekle, kterým nás ateisty církve 
od pradávna hrozí po staletí.

Bc. Miroslav Matějka
(SPD+SPO)
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Výherci březnového kola soutěže s Královéhradeckým krajem jsou: Olga Jelenova (Hronov), Ivana Pešlová (Stěžírky), Eliška Špráchalová (Arnultovice).
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Vyluštěte křížovku a soutěžte s námi o dárek. Zašlete nám tajenku do pátku 13. dubna 2018 na e-mail: krizovka@kr-kralovehradecky.cz, nebo poštou na ad-
resu: Tiskové oddělení KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ s heslem „KŘÍŽOVKA“. Třem vylosovaným 
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Soutěžní křížovka

KALENDÁŘ AKCÍ NA DUBEN
7. 4.

Safariběh
Zoo Dvůr Králové

7. 4.
Otevírání pevnosti Josefov

Josefov

8. 4.
Běh Babiččiným údolí

Ratibořice

10. 4. – 12. 4.
IntrEXPO 2018

Galerie U Přívozu, HK

14. 4.
Český videosalon

Kino Luník, Červený Kostelec

14. 4. – 15. 4.
Čekání na Kelty
Archeopark Všestary

16. 4.
Setkání se sourozenci 

Čapkovými
Foyer sálu Josefa Čapka, 

Hronov

20. 4.
Hradecký Majáles

Šimkovy sady, HK

20. 4. – 22. 4.
Broumovská klávesa

Benediktinský klášter Broumov

21. 4.
Police Symphony 

Orchestra
Masarykovo divadlo, Jičín

21. 4.
Vláčky na zámku

Zámek Nové Město nad Metují

21. 4.
Hadařská 25
start - Sokolovna 
Červený Kostelec

21. 4.
Den otevřených dveří

Radnice Náchod

do 22. 4.
Umění 

Československa 
1918–1938

Galerie výtvarného umění
Náchod

28. 4.
Řezbářské klání 

na náměstí
Třebechovice pod Orebem

28. 4.
Night run 

Hradec Králové
Velké náměstí, 
Hradec Králové

28. 4.
Hradecké nábřeží 

gurmánů
Smetanovo nábřeží, 

Hradec Králové

28. 4.
Stavění máje všem 
pannám hradeckým
Šrámkův statek Piletice, 

Hradec Králové

28. 4.
Ovčácké slavnosti

Babiččino údolí, Ratibořice


