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Hasič roku 2018 slouží v našem kraji

Vážení čtenáři,
žijeme v bezpečném kraji, ale 
to není záruka, že by se u nás 
nemohl stát násilný nebo tero-
ristický útok. Proto jsme požá-
dali Ministerstvo vnitra ČR a to 
nám poskytlo dotaci, díky kte-
ré v našem kraji zajistíme větší 
zabezpečení školních budov 
a míst, kam mají návštěvníci 
kulturních nebo sportovních 
akcí volný přístup. Projekty 
využije pět krajských škol a 
dotknou se pěti vytipovaných 
měst v Královéhradeckém kra-
ji, jako je například Hradec 
Králové, Nový Bydžov či Nové 
Město nad Metují. 
Mám pro vás také radostnou 
zprávu, ministr vnitra Jan Ha-
máček přislíbil další podporu 
bezpečnosti na Rychnovsku. 
Požádal jsem jej o navýšení 
finančních prostředků na plá-
nované investice města Sol-
nice a obce Kvasiny v oblasti 
bezpečnosti, a především o 
otevření druhého kola pro-
gramu podpory bezpečnosti. 
Jedná se o vybudování kame-
rových systémů, rekonstrukce 
veřejných osvětlení a zřízení 
osvětlení na cyklostezce Ještě-
tice – Solnice – Lipovka.

Jiří Štěpán
hejtman Královéhradeckého kraje

V  Opočně začala stavba 
dlouho očekávané první etapy 
přeložky silnice II/298, která 
v  rámci rozšíření strategické 
průmyslové zóny Solnice-Kva-
siny odvede přetíženou tran-
zitní dopravu z  centra města. 
Celkové náklady obchvatu 
města činí 145 milionů korun 
s termínem dokončení v srpnu 
2020.

„Náklady na výstavbu první 
etapy jsou ve  výši 145 milio-
nů korun. Cena zahrnuje pří-
pravné práce, výkupy pozem-
ků, realizaci samotné stavby 
a technický dozor. První etapa 
obchvatu bude měřit 2,1 kilo-
metru. Očekáváme, že hotovo 
bude v  srpnu 2020,“ říká Vác-
lav Řehoř odpovědný za  kraj-
ské investice.

Stavbu obchvatu kraj roz-
dělil do  dvou částí. V  první 
etapě vybudují stavaři komu-
nikaci, která ‚obejde‘ město 
ze severu. Začne na  kruho-
vém objezdu, který vznikne 
na křižovatce silnic vedoucích 
z Opočna na Bohuslavice a Čes-
ké Meziříčí. Napojí se za  měs-
tem na  silnici II/298 vedoucí 
na Dobrušku. Stavba obchvatu 
se uskuteční za  minimálního 
dopadu na silniční provoz.

Silnice II/298 odvede vý-
znamnou část dopravy z  prů-
myslové zóny. V  současné době 
je osobní a  těžká nákladní do-
prava vedena městem, tudíž je 
velkým zdrojem hluku a  zne-
čištění. Nová komunikace bude 
sloužit také jako spojnice mezi 
regionálními centry Dobruškou 

a Hradcem Králové a jako hlavní 
přístupová komunikace do  re-
kreačních oblastí Orlických hor. 
Novou silnici od zástavby města 
oddělí protihlukové stěny a val 
osázený dřevinami, díky nimž 
se sníží prašnost a  hluk projíž-
dějících automobilů. |

Začala stavba obchvatu Opočna

Hasičem roku se letos stal re-
prezentant HZS Královéhradec-
kého kraje npor. Zdeněk Šedivka 
(na snímku vlevo). Toto ocenění 
získal nejen za svoji  téměř čty-
řicetiletou příkladnou práci pro 
hasiče, ale také za své vynikající 
sportovní úspěchy v  disciplí-
nách požárního sportu.

Zdeněk Šedivka působil nej-
dříve jako výjezdový hasič, ná-
sledně se stal velitelem družstva, 
odkud se postupně propracoval 
na pozici velitele stanice ve Dvo-
ře Králové nad Labem. Je také již 
pravidelným spoluorganizáto-
rem Mistrovství České republiky 
v  klasických disciplínách CTIF, 
které hostí sportovní stadion 
ve Dvoře Králové nad Labem. |
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Příjem žádostí na kotlíkové 
dotace začne patnáctého 
května 

Královéhradecký kraj zveřej-
nil šestou výzvu kotlíkových do-
tací. Na výměnu neekologických 
kotlů poputuje v tomto kole oko-
lo pěti milionů korun. Zájemci 
o dotaci budou moci podávat žá-
dosti 15. května v 10 hodin.

„Podmínkou pro podání žá-
dosti bude úspěšná registrace při 
přidělení pořadového čísla a dolo-
žení veškerých dokladů a  povin-
ných příloh již při podání žádos-
ti. Dotaci tentokrát získá žadatel, 
který má vyměněný neekologický 
kotel a má v pořádku všechny ná-
ležitosti ve  výzvě k  15. květnu le-
tošního roku. V tomto kole se do-
stane zhruba na stovku žadatelů,“ 
uvedl radní pro oblast regionální-
ho rozvoje, grantů a  dotací Pavel 
Hečko. Registrace do pořadníku se 
uskuteční 15. května od 10 hodin 
prostřednictvím dotačního portá-
lu Královéhradeckého kraje. 

Vznikne destinační 
společnost na podporu 
cestovního ruchu 

Královéhradecký kraj zřídí de-
stinační společnost, která sjed-
notí aktivity v  oblasti cestovního 
ruchu, aby jejich dopad na turisty 
byl co nejefektivnější. Společnost 
by naplno mohla začít fungovat 
od roku 2020. Zřízení krajské orga-
nizace destinačního managemen-
tu je také podmínkou pro možnost 
čerpání finančních prostředků 
v rámci programů vyhlášených Mi-
nisterstvem pro místní rozvoj ČR 
a programu Interreg V-A.

Rusové ocenili turistické 
nabídky Královéhradeckého 
kraje

V  Moskvě se uskutečnil Český 
den, který uspořádala agentura 
CzechTourism pod záštitou velvy-
slance České republiky. Zúčastnili 
se jej i delegáti z Královéhradecké-
ho kraje, kteří náš region – přede-
vším jeho skalní města a  hory, lá-
zeňská města,  kulturní a  církevní 
památky – představili zástupcům 
ruských cestovních kanceláří.

Krajský zdravotnický fond nabízí medikům 
až 150 tisíc korun

Zdravotnický nadační fond 
Královéhradeckého kraje vy-
hlásil stipendijní program pro 
akademický rok 2018/2019. Jeho 
prostřednictvím kraj pomáhá 
zajistit lékařský personál v  lůž-
kových zařízeních na  svém úze-
mí. Žádosti o  podporu z  fondu je 
možné podávat do  konce května. 
Na  stipendia krajští zastupitelé 
schválili poskytnutí neinvestiční 
dotace ve výši 5,5 milionu korun.

„Díky našim stipendijním pro-
gramům jsme schopni alespoň čás-
tečně stabilizovat personální situaci 
v  krajských i  ostatních lůžkových 
zdravotnických zařízeních a  dosáh-
nout zlepšení kvality poskytovaných 
zdravotních služeb. Od  roku 2015 
jsme takto získali na  osm desítek 
mladých lékařů,“ říká náměstek hejt-
mana pro zdravotnictví a  předseda 
správní rady fondu Aleš Cabicar.

Stipendia kraj vyplácí studen-
tům, kteří po  absolvování lékař-

ské fakulty nastoupí do  speciali-
začního vzdělávání v  některém 
ze 14 vybraných nejpotřebnějších 
oborů. Studenti se zavazují praco-
vat na  akreditovaném pracovišti 
poskytovatele zdravotních slu-
žeb na  území Královéhradeckého 
kraje ve zvoleném oboru po dobu 
stanovenou vyhlášeným stipen-
dijním programem, a  to 48 mě-
síců ode dne vzniku pracovního 
poměru podle uzavřené pracovní 
smlouvy nepřetržitě.

Žádosti je možné podávat 
do konce května 

„Jeden student šestého ročníku 
může získat stipendium ve  výši 
150  000 korun, pokud bude po  do-
končení studia zařazen do  speci-
alizačního vzdělávání v  oborech: 
vnitřní lékařství, pediatrie, aneste-
ziologie a  intenzivní medicína, gy-
nekologie a porodnictví a radiologie 
a zobrazovací metody. Jsou to obory 

s  aktuálně největším nedostatkem 
lékařů v  našich nemocnicích,“ vy-
světluje Aleš Cabicar.

Částku 100  000 korun vyplatí 
zdravotnický fond takovému me-
dikovi, který bude po  dokončení 
studia zařazen do  specializačního 
vzdělávání v  oborech: psychiatrie, 
neurologie, radiační či klinická 
onkologie, chirurgie, pneumologie 
a  ftizeologie, geriatrie, kardiologie 
a klinická biochemie.

Žádost o  poskytnutí stipendia 
musí žadatelé doručit nejpozději 
do 31. 5. 2019 na adresu: Zdravotnic-
ký nadační fond Královéhradecké-
ho kraje, Pivovarské náměstí 1245, 
500 03 Hradec Králové v obálce vidi-
telně označené „Stipendium“.

V  roce 2018 Zdravotnický fond 
Královéhradeckého kraje pro aka-
demický rok 2017/2018 udělil 39 sti-
pendií studentům 6. ročníků lékař-
ských fakult v celkovém objemu 5,2 
milionu korun. |

krátce z kraje stalo se

Zájem o obědy pro děti roste. Do nového kola se 
v Královéhradeckém kraji přihlásilo 89 škol

Královéhradecký kraj se zno-
vu zapojí do  projektu Obědy 
do  škol, díky kterému se do-
stává potravinové pomoci dě-
tem ze sociálně slabších rodin. 
Do  projektu, který vyhlašuje 
Ministerstvo práce a sociálních 
věcí ČR, se v následujícím škol-
ním roce zapojí 89 mateřských 
a základních škol z Královéhra-
deckého regionu.

„Do  projektu na  pomoc dě-
tem z nejchudších rodin se Krá-
lovéhradecký kraj zapojuje již 
potřetí. Chceme tím umožnit 
pravidelně a kvalitně se stravo-
vat všem dětem z  mateřských 
a  základních škol. Vedle toho 
tím pomáháme upevnit jejich 
zdravé stravovací návyky, což 
může pozitivně ovlivnit i jejich 
docházku a prospěch,“ řekl hejt-
man Jiří Štěpán.

Podle něho děti, kterým ro-
diče z  finančních důvodů obě-

dy neplatí, odcházejí většinou 
hned po  vyučování domů. Ne-
mají tak šanci navázat hlubší 
vztahy se svými vrstevníky a za-
členit se do  třídního kolektivu, 
který se největší měrou upev-
ňuje právě během odpoledních 
aktivit.

Ministerstvo práce a  sociál-
ních věcí na nové kolo projektu 
Obědy do  škol uvolnilo celkem 
80 milionů korun. V tomto škol-
ním roce obědy dostává 430 dětí 
ze 73 školních zařízení Králo-
véhradeckého kraje. V  regionu 
je zhruba 230 mateřských a  zá-

kladních škol. Pro následující 
školní rok se do projektu zapojí 
89 školských zařízení.

„Projekt kryje náklady 
na  stravné v  plné výši. Jednot-
livé školy jsou partnery kraje, 
který zajišťuje veškerou admini-
strativu. Škola pouze sleduje do-
cházku zapojených dětí a  počet 
jimi odebraných obědů. Pokud 
se škola do  projektu zapojí, se-
znam dětí, které nárok na obědy 
zdarma skutečně mají, jí zašle 
Úřad práce ČR,“ informoval radní 
pro oblast regionálního rozvoje, 
grantů a dotací Pavel Hečko.

Financování obědů zajiš-
ťuje Fond evropské pomoci 
nejchudším osobám (FAED) 
prostřednictvím Operačního 
programu potravinové a  mate-
riální pomoci. V  programovém 
období 2014–2020 může Česko 
pro tento účel vyčerpat až 400 
milionů korun. |
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Krajské silnice čekají letos investice za půl druhé miliardy

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

Královéhradecký kraj hodlá 
během roku investovat do  silnic 
druhé a třetí třídy znovu rekordní 
sumu. Na  téměř pět desítek sta-
vebních projektů dokončených 
nebo zahájených v roce 2019 vyna-
loží 1,5 miliardy korun. V plánu je 
rekonstrukce 89 kilometrů silnic 
a 11 mostů.

Z roku 2018 přechází do letoška 
21 staveb v  hodnotě přes 600 mi-
lionů korun. Letos kraj zahájí 27 
staveb v hodnotě téměř 900 milio-
nů korun (prostavěno v roce 2019). 
Hodnota staveb, které přecházejí 
do  roku 2020, respektive 2021 je 
dalších zhruba 600 milionů ko-
run.

„Královéhradecký kraj už tře-
tí rok v  řadě investuje do  svých 
silnic částku kolem miliardy ko-
run. V  minulosti do  silnic druhé 
a třetí třídy nešel dostatek financí 

a jejich stav tomu odpovídá. Mezi 
nejvýznamnější dopravní stav-
by zahájené letos patří obchvaty 
Opočna a  Domašína na  Rych-
novsku nebo rekonstrukce silnic 
z  Hostinného do  Rudníku, z  Pr-
kenného Dolu do  Královce nebo 
silnice v  Horním Kostelci na  Ná-

chodsku,“ říká první náměstek 
hejtmana Martin Červíček odpo-
vědný za  dopravu a  silniční hos-
podářství.

Stejně jako loni, více jak 600 
milionů korun na dopravní inves-
tice pokryje Integrovaný regionál-
ní operační program (IROP), který 

o letošních opravách silnic informoval první náměstek hejtmana Martin červíček a krajský 
ředitel řsD Marek novotný.

iNFormujeme 

V roce 2018 Královéhradecký 
kraj realizoval 42 rekonstrukcí 
a 20 souvislých oprav silnic 
v objemu 93 kilometrů a 15 
mostů. Vynaložil na to přibližně 
1,1 miliardy korun. Mezi ty 
nejnákladnější stavby patřila 
druhá etapa rekonstrukce 
silnice II/298 Ledce – Opočno, 
nebo například stavba nového 
mostu ve Svinarech za 65 mili-
onů korun, na který řidiči znovu 
vyjedou v květnu tohoto roku.

Královéhradecký kraj je od dubna jedním z nejlépe hospodařících krajů ČR
Královéhradecký kraj je mi-

mořádně úspěšný v  hospodaření 
se svým rozpočtem. K 1. dubnu se 
díky tomu přidal ke  dvěma kra-
jům, které již hospodaří se svými 
penězi bez dluhu. Přebytek roz-
počtu 362 milionů korun půjde 
letošní rok primárně na  posílení 
investic.

„Přebytek rozpočtu z  loňského 
roku jsme převedli do  toho letošní-
ho. Splatíme i poslední půjčky za cel-
kem 85 milionů korun. Dalších 100 
milionů přidáváme pro letošní rok 
na modernizaci a dostavbu náchod-
ské nemocnice. Zbylé peníze chceme 

investovat hlavně do oprav a staveb 
silnic za  téměř 65 milionů korun, 
do  Safari Parku Dvůr Králové a  dále 
například do školství 19 milionů ko-
run či do kultury 11 milionů korun,“ 
okomentoval plány s přebytkem v le-
tošním rozpočtu radní Rudolf Cogan 
odpovědný za oblast financí.

Během deseti let se Královéhra-
deckému kraji zmenšil dluh ze zhru-
ba půl druhé miliardy korun v letech 
2008–2009 na  125 milionů koncem 

letos financuje 14 projektů, z toho 
devět zahajovaných. Nejnáklad-
nější stavbou z  IROPu je přeložka 
silnice II/286 Jičín, Robousy – Val-
dice, kde se letos prostaví 130 mi-
lionů korun. Částku přesahující 
105 milionů korun si letos vyžádá 
první etapa rekonstrukce komu-
nikace II/326 z  Nového Bydžova 
do Bašnice.

Druhým nejvýznamnějším 
zdrojem je Státní fond dopravní 
infrastruktury (SFDI). Letos pod-
poří například první etapu rekon-
strukce silnice v  průtahu Malšo-
vou Lhotou, která vyjde na  téměř 
50 milionů korun. Dalšími zdroji 
jsou Interreg V-A Česká republika 
– Polsko, Fond rozvoje a  repro-
dukce Královéhradeckého kraje 
a  Operační program životního 
prostředí. |

roku 2018. Meziročně oproti roku 
2017 pak o 62,5 milionu korun.

„Královéhradecký kraj hospoda-
ří zodpovědně, využívá konjuktury 
k investicím a vyrovnání dluhů. V po-
sledních deseti letech splatil úvěry 
ve výši 1,4 miliardy korun. Díky tomu 
se prohospodařil mezi tři kraje, které 
mají minimální úvěrové zatížení. Byl 
to náš dlouhodobý cíl, dostat se mezi 
nejlepší. A  myslíme i  na  horší časy. 
Teď ale hlavně musíme dofinanco-

vat náchodskou nemocnici. Ta bude 
v  této etapě stát okolo 1,7 miliardy 
korun,“ dodal k  placení úvěrů kraje 
radní Cogan s tím, že od 1. dubna se 
Královéhradecký kraj připojil k Jiho-
českému a  Plzeňskému kraji, které 
již hospodaří se svými rozpočty bez 
jakýchkoliv dluhů.

Celkový rozpočet Královéhradec-
kého kraje pro rok 2019 je po první 
rozpočtové změně více jak 15,7 mili-
ard korun. |
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Vyšetření na magnetické rezonanci v Trutnově mohou 
podstoupit i těhotné ženy

zlepšujeme

Od  dubna slouží v  trutnovské 
nemocnici zbrusu nová magnetic-
ká rezonance a  také skiaskopicko-
-skiagrafický RTG systém. Přístroje 
stály téměř 29 milionů korun a vý-
razně zvyšují kvalitu poskytované 
péče a urychlují vyšetření.

Umístění magnetické rezonan-
ce si v  Oblastní nemocnici Trut-
nov vyžádalo rozsáhlé stavební 
úpravy v  suterénu pavilonu L 
na  gynekologicko-porodnickém 
oddělení, kam budou pacienti 
nově docházet na  vyšetření. Os-
mitunový přístroj by se do původ-
ních prostor nevešel a  i  tak jej 
na  nové místo stěhoval jeřáb 
přes plot přímo z ulice. To se stalo 
v  únoru a  po  více než měsíčním 
zkušebním provozu byla magne-
tická rezonance za  přítomnosti 
vedení nemocnice, krajského ná-
městka pro oblast zdravotnictví 
Aleše Cabicara, starosty města Iva-
na Adamce a dalších hostů na za-
čátku dubna slavnostně uvedena 
do běžného užívání.

„Pořízení pokrokových techno-
logií, které usnadní obsluhu per-
sonálem a  zároveň zvýší komfort 
pacientů, jsou našimi prioritami, 
do kterých je nezbytné neustále in-
vestovat. Chceme, aby nemocnice 

v Královéhradeckém kraji dosaho-
valy i nadále velmi vysokých stan-
dardů,“ říká náměstek pro zdravot-
nictví Aleš Cabicar. 

Magnetická rezonance stála 
téměř 23 milionů korun. Dotace 
z Integrovaného regionálního ope-
račního programu uhradila 85% 
této částky a  zbytek doplatila ne-
mocnice ze svého rozpočtu. Staveb-
ní úpravy stály pět milionů korun 
a uhradil je Královéhradecký kraj.

Nový přístroj je rychlejší, šetr-
nější a  vyšetření na  něm mohou 
podstoupit dokonce i těhotné ženy. 
Magnetická rezonance v  Trutnově 
vyniká kvalitou zobrazení a  po-

Magnetická rezonance v Trut-
nově vyniká kvalitou zobraze-
ní a poskytuje velký komfort 
pro obsluhu i pacienty.

skytuje velký komfort pro obsluhu 
i pacienty. 

Šetrnější a šikovnější rentgen 
Ve  stejný den jako magnetická 

rezonance byl do  provozu slav-
nostně uveden i  nový skiaskopic-
ko-skiagrafický přístroj Luminos 
dRF Max. Nový rentgen stál nece-
lých šest milionů a  s  jeho poříze-
ním z 85 % pomohla dotace z IROP. 
Pro lékaře i  pacienty je mnohem 
šetrnější než starší technologie, 
protože výsledný obraz pořídí 
s mnohem nižší dávkou záření.

„Umožňuje nejen prosvěcování 
(skiaskopii) na  vysoké úrovni, ale 

také snímkování (skiagrafii). Nový 
přístroj zvládne provádět i dlouhé 
snímky, jsme tudíž schopni vytvo-
řit snímek celé páteře, kolena a ky-
čle vstoje a  podobně,“ dodává pri-
mář radiodiagnostického oddělení 
ON Trutnov Jiří Bažant,.

Trutnovská nemocnice v  sou-
časné době uvedla do  provozu 
všechny přístroje zakoupené 
v  rámci dotace z  IROP, které cel-
kem stály 75 milionů korun. Ve-
dení nemocnice vybavilo kromě 
radiodiagnostického oddělení 
také oddělení rehabilitační, in-
terní, chirurgické či neurologické 
a ARO. |

Dotační program na kůrovce už odškodnil první majitele lesa 
Královéhradecký kraj začíná 

vyplácet odškodnění pro majite-
le lesů postižených kůrovcovou 
kalamitou. První čtyři žadatelé 
získají dohromady 82 tisíc korun 
určených na stavbu oplocení nové 
výsadby. V  dotačním programu 
Podpora hospodaření v  lesích – 
asanace kůrovcového dříví hodlá 
kraj rozdělit celkem 10 milionů 
korun. 

První úspěšní žadatelé se o pod-
poru přihlásili do  15. 3. a  splnili 
všechny náležitosti programu. 
Ve všech případech se jedná o fyzic-
ké osoby.

„Program je určený pro vlastníky 
lesních pozemků s  výměrou do  50 
hektarů. Krajská dotace jim pokryje 
část nákladů vynaložených na těž-
bu a přiblížení napadeného kůrov-
cového dřeva k asanaci nebo právě 

na  výstavbu oplocenek pro ochra-
nu dřevin vysazených při obnově 
poničeného lesního porostu,“ říká 
radní Karel Klíma odpovědný za ob-
last životního prostředí, vodního 
hospodářství a zemědělství.

Dotační program je určen pro 
celé území Královéhradeckého kra-
je. Netýká se však lesů státních, v ná-
rodním parku nebo jeho ochran-
ném pásmu a  pro obranu státu. 

Žádosti o  dotaci lze podat do  kon-
ce října. Výše dotace je stanovena 
na  150 korun za  metr krychlový 
vytěženého dřeva, respektive na  70 
korun za  běžný metr vybudované 
oplocenky. Minimální výše dotace 
je 5000 korun na jednu žádost a je-
den žadatel může získat maximálně 
500  000 korun. Celkem Královéhra-
decký kraj vyčlenil pro tento dotač-
ní program deset milionů korun. |

novou magnetickou rezonanci slavnostně uvedli do provozu (zleva): ředitel trutnovské nemocnice Miroslav procházka, náměstek hejtmana 
pro zdravotnictví aleš cabicar a primář jiří Bažant.
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ve Špindlerově Mlýně se uskutečnila 
Mezinárodní soutěž horských služeb. 
jejím cílem je prověření zdatnosti a do-
vedností členů horských služeb nejen 
z české republiky, ale i ze zahraničí. 
v rámci akce dochází rovněž k pro-
hlubování spolupráce mezi horskými 
záchranáři všech zúčastněných zemí. 
Královéhradecký kraj, který Horskou 
službu čr každoročně podporuje, zde 
zastupoval náměstek pro zdravotnictví 
aleš cabicar.

„pro mě jsou dnes vítězi všechny děti, protože každý vystavený obrázek je krásný a má 
své kouzlo,“ řekla náměstkyně hejtmana Martina Berdychová na slavnostním vyhlášení 
výsledků soutěže Školka plná dětí. ti nejmenší a nejšikovnější malíři z celé republiky si se 
svými rodiči přijeli do Hradce Králové převzít ocenění a drobné ceny v podobě malířských 
potřeb. Kraj akci finančně podpořil.

Královéhradecký kraj reprezentoval na evropském kongresu místních samospráv 
v Krakově radní pro regionální rozvoj, granty, dotace a cestovní ruch pavel Hečko, který 
představil dlouholetou úspěšnou spolupráci s polským Dolnoslezským vojvodstvím. 
v současnosti především v rámci programu interreg v-a česká republika-polsko.

FotograFicky

na krajském úřadu se uskutečnilo informační školení pro učitele základních škol. téměř 
sedmdesát kantorů získalo užitečné informace o změnách v pravidlech silničního provo-
zu, poznalo novinky, které připravuje Besip, a aktivity podporované Královéhradeckým 
krajem. „nelze spoléhat jen na represi, ale především se musíme soustředit na výchovu. 
nesmírně si vážím učitelů, kteří se dopravní výchově věnují, a jsem rád, že jim můžeme 
pomoci,“ uvedl náměstek pro dopravu Martin červíček v úvodu školení.

první pětikilometrový úsek cyklostezky z Hradce Králové do pardubic slavnostně ote-
vřel hejtman jiří Štěpán společně se zástupci pardubického kraje. trasa vede z Hradce 
Králové do vysoké nad labem a je důležitou součástí mezinárodní labské stezky, která 
bude v budoucnu pokračovat kolem Kunětické hory do pardubic. první etapa stála 29,3 
milionu korun a Královéhradecký kraj na ni přispěl 2,5 miliony.

první ročník Hackathonu skončil. v soutěži o nejlepší webovou aplikaci využívající 
otevřená data Královéhradeckého kraje zvítězil tým žáků střední průmyslové školy 
elektrotechniky a informačních technologií z Dobrušky. vytvořili aplikaci, pomocí které 
si uživatel může najít praktického lékaře či zubaře. ceny nejlepším programátorům 
předával iniciátor Hackathonu a radní pro ekonomiku rudolf cogan. 
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Rekonstrukce pevnosti Dobrošov začne na konci května. 
Kraj vybral dodavatele

Rada Královéhradeckého kraje 
schválila dodavatele stavebních 
prací v pevnosti Dobrošov. Bude 
jím sdružení společností Solid 
Care, s. r. o. a Gemec – Union, a. s., 
s nabídkovou cenou 61, 3 milionu 
korun bez DPH. Kraj získal celkem 
tři nabídky.

„Podařilo se nám vybrat doda-
vatele na  rekonstrukci pevnosti 
Dobrošov. Tuto veřejnou zakázku, 
v  předpokládané hodnotě 62,8 mi-
lionu korun bez DPH, jsme vyhlá-
sili na  začátku února. Jakmile do-
končíme veškerou administrativu, 
předpokládáme, že stavební práce 
začnou koncem května letošního 
roku a potrvají přibližně dva roky,“ 
řekl radní Václav Řehoř odpovědný 
za oblast investic a majetku.

Obsah rekonstrukce pevnos-
ti nastínila náměstkyně Martina 
Berdychová odpovědná za  oblast 
kultury: „Zatraktivnění pevnosti se 

dotkne komplexu krytů, podzem-
ních chodeb i  sálů s  expozicemi. 
Zrekonstruováno bude i zázemí pro 
zaměstnance a  parkoviště. Kromě 
rekonstrukce vnitřních prostorů 
chceme vybudovat i  návštěvnické 
centrum, které zpříjemní prohlíd-

ku této národní kulturní památky. 
Pevnost Dobrošov je turisticky vel-
mi vyhledávaná a  zázemí pro ná-
vštěvníky zde prostě chybí.“

Kraj vypsal čtyři výběrová říze-
ní, než se mu podařilo vybrat do-
davatele stavebních prací. Do  prv-

ního kola výběrového řízení se 
nepřihlásila žádná firma. V  dru-
hém kole pak kraj obdržel pouze 
jednu nabídku, ale firma následně 
odstoupila. Třetí tendr byl vypsán 
loňský rok v září, ale zájemce pře-
kročil stanovenou částku o více jak 
24 milionů korun.

Královéhradecký kraj hodlá 
investovat do  pevnosti Dobrošov 
dohromady více jak 94 milionů ko-
run včetně DPH. Devadesát procent 
této částky pokryje dotace z  Inte-
grovaného regionálního operační-
ho programu (IROP), přičemž kraj 
celou investici předfinancuje. |

zaujalo Nás

pevnost Dobrošov si před rekonstrukcí prohlédl radní pro investice václav řehoř (na 
snímku vpravo).

Aktuality a informace o otevírací 
době pevnosti Dobrošov naleznete 
na www.muzeumnachodska.cz,
případně u správce pevnosti 
Martina Měřínského na telefonu 
724 120 498.

Čechoslováci pevnost Dobrošov nikdy nedokončili, 
Němci zde zkoušeli prototypy zbraní 

Pevnost Dobrošov měla spolu 
s  dalšími dvanácti dělostřelecký-
mi tvrzemi bránit hranice státu. 
Stavební práce začaly 13. září 1937 
a  byly naplánovány na  dva roky. 
Pevnost měla stát téměř 34 milionů 
československých korun. Dělníci 
stihli dokončit tři ze sedmi pláno-
vaných objektů. Po  mnichovských 
událostech výstavba skončila a tvrz 
nebyla nikdy dokončena.

Za  rok usilovné práce se necelé 
tisícovce dělníků podařilo vyrubat 
1750 metrů spojovacích chodeb, 
a to v hloubce od dvaceti do čtyřiceti 
metrů pod zemí. Kromě chodeb hor-
níci ve  skále vykopali také zhruba 
750 metrů čtverečních podzemních 
sálů pro kasárna, sklady, elektrárnu, 
filtrovnu, kuchyň i ošetřovnu.  

Nad zemí mělo vzniknout sedm 
pevnostních objektů – dva pěchot-
ní a dva dělostřelecké sruby, dělová 
a minometná věž a vchodový srub. 

Dokončit se podařilo jen pěchotní 
srub Můstek, který se tyčí na vršku 
kopce nad Dobrošovem. Pod ním 
leží jen výjimečně přístupný pě-
chotný srub Jeřáb. Třetím dokonče-
ným objektem je dělostřelecký srub 
Zelený, kde nyní začínají prohlídky 
a u kterého se nachází návštěvnické 
centrum. To vzniklo pochopitelně 
až na konci 60. let, kdy byla pevnost 
zpřístupněna veřejnosti. 

Děla z  Dobrošovské tvrze měla 
ostřelovat celé náchodské údolí. 
Dostřel hlavních zbraní sahal až 
za  Hronov. Podle plánů zde mělo 
být umístěno osm houfnic, dva 
těžké minomety, šest protitanko-
vých kanonů, čtyři dvojčata těžkých 
kulometů a  osmnáct lehkých ku-
lometů. Osádka na  plných váleč-
ných počtech měla čítat 571 mužů 
v  samotné pevnosti a  na  povrchu 
a v okolí tvrze by bojovala další rota 
a půl vojáků. 

Po  vzniku Protektorátu Čechy 
a  Morava převzal Dobrošovskou 
tvrz Wehrmacht. Němci tu napří-
klad v  roce 1940 natáčeli válečný 
týdeník o  úspěšném dobývání Ma-
ginotovy linie ve  Francii. I  když to 
byl podvod, nacističtí filmaři zase 
tak daleko od  pravdy nebyly, ne-
boť projektanti tvrze Dobrošov se 
v  mnohém inspirovali právě fran-
couzským opevněním.  

V  roce 1943 se do  opevněných 
stěn pěchotního srubu Můstek 

zakously dělostřelecké granáty. 
Tehdy Wehrmacht týden zkušebně 
pěchotní srub ostřeloval, aby otes-
toval nové střely Röchling vyvíjené 
právě na  probíjení podobně těžce 
opevněných objektů. Vždyť střechu 
Můstku tvoří tři a půl metru železo-
betonu. 

Po  válce byla dobrošovská pev-
nost opuštěna, a to až do konce 60. 
let. Následně byla otevřena pro ve-
řejnost. První návštěvníci do  pev-
nosti vstoupili 1. května 1969. |

na pěchotním srubu Můstek zkoušeli němci nové střely röchling.
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Královéhradecký kraj více podporuje lidi s poruchou 
autistického spektra

víMe o toM

Královéhradecký kraj se 2. dub-
na připojil do celorepublikové 
kampaně Česko svítí modře, aby 
zvýšil povědomí veřejnosti o pro-
blematice poruch autistického 
spektra (PAS) neboli autismu. Kraj 
každým rokem posiluje podporu 
pro rodiny pečující o členy s au-
tismem a navyšuje i počty lůžek 
pro osoby s PAS vyžadující zvláštní 
podmínky péče. 

„Nasvícení budovy našeho úřa-
du modře je symbol, kterým dává-
me najevo sympatie s  lidmi, kte-
rých se autismus dotýká. Chceme 
také informovat veřejnost, co to 
je autismus a jak se projevuje, aby 
měla k  lidem s  tímto postižením 
více pochopení a snažila se jim po-
rozumět. Tito lidé přitom dokáží 
s adekvátní podporou žít plnohod-
notný život a obohatit společnosti 
svým jedinečným a  originálním 
vnímáním světa. Ale to je pouze 
jedna tvář této nemoci, proto jsme 
v  budově úřadu promítli velmi 
emotivní dokumentární snímek 
Děti úplňku, který popisuje život 
rodin a dětí s nejtěžší formou auti-
smu,“ říká náměstkyně pro školství 
a kulturu Martina Berdychová.

„V  posledních letech Králové-
hradecký kraj posílil podporu ro-
din pečujících o členy s poruchou 
autistického spektra. Zvýšila se 
dostupnost služeb rané péče, kte-
rá poskytuje podporu zmíněným 
rodinám, vzniklo odborné sociální 
poradenství pro rodiny, které pe-
čují o osoby s PAS a služba sociální 

rehabilitace, jejímž cílem je podpo-
řit sociální fungování osob s  PAS,“ 
uvádí náměstek pro sociální oblast 
Vladimír Derner.

Kraj podle jeho slov také po-
stupně vyčleňuje vyšší počty lůžek 
pro osoby s  PAS vyžadující zvlášt-
ní podmínky péče. V  Barevných 
domcích Hajnice je pro tyto kli-
enty vyčleněno osm lůžek, další 
se připravují v  zařízení Domečky 
v  Rychnově nad Kněžnou, ty by 
měly vzniknout v  roce 2020. Kro-
mě toho od loňského roku fungu-
je v  Rychnově odlehčovací služba, 
která mimo jiné slouží také lidem 
s  PAS. Osoby s  Aspergerovým syn-
dromem kraj podporuje v  rámci 
rozšířených kapacit chráněného 
bydlení provozovaného Domovem 
Dědina Opočno.

„V tuto chvíli také dochází k roz-
šíření denního stacionáře pro oso-
by se zdravotním postižením Cesta 
Náchod. Po  jeho dokončení by se 
mohlo i zde otevřít specializované 
oddělení pro osoby s PAS. Králové-
hradecký kraj usiluje o  zkvalitňo-
vání podmínek pro denní stacio-
náře provozované na  svém území 

tak, aby tyto stacionáře umožnily 
diferenciaci péče a  poskytování 
služeb osobám s  PAS odpovídají-
cí podmínky,“ doplňuje náměstek 
Derner.

Největší zátěží pro systém sociál-
ních služeb jsou lidé s PAS vyžadu-

jící specifické podmínky péče. Zde 
se Královéhradecký kraj snaží roz-
šiřovat síť sociálních služeb, často 
řeší přizpůsobení nastavení služeb 
individuálním požadavkům uživa-
telům služeb s PAS. Tato péče před-
stavuje největší nároky na financo-
vání sociálních služeb.

„Jedno lůžko v  domovech pro 
osoby se zdravotním postižením 
uzpůsobené k  péči o  osoby s  PAS 
vyžadující vysokou míru podpory 
kraj vyjde na  téměř jeden milion 
korun. Přesto kraj i nadále počítá se 
zvyšováním dostupnosti těchto lů-
žek tak, aby uspokojil potřeby svých 
občanů,“ dodává Vladimír Derner. |

Kampaň „Česko svítí modře“ je 
osvětovou aktivitou platformy 
Naděje pro Autismus, jejímž cílem 
je zvýšit povědomí veřejnosti 
o problematice poruch autistic-
kého spektra. Celorepubliková 
kampaň byla oficiálně zahájena 
2. dubna. Tento den Organizace 
spojených národů v roce 2007 vy-
hlásila jako Světový den zvýšení 
povědomí o autismu, a trvala až 
do konce měsíce.

Poruchy autistického spektra 
postihují podle nejnovějších 
epidemiologických průzkumů 2 až 
2,5 % populace. V České republice 
je to na 200 tisíc občanů. Autismus 
však zasahuje do života dalším více 
než 400 tisícům jejich nejbližších. 
Jedná se o celoživotní postižení 
v oblasti vnímání, představivosti 
a sociální komunikace. V 70 % se 
jedná o postižení kombinované.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje se do kampaně česko svítí modře letos připojil potřetí. 

Krajský úřad svítí modře.
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Dětské ozdravovny přijímají děti z celé republiky
Ročně ubytují na dva tisíce dětí 

z  celé České republiky. Jezdí sem 
alergici, astmatici či děti s  chro-
nickými problémy horních cest 
dýchacích. Řeč je o dětských ozdra-
vovnách v  Krkonoších, které jako 
jediný region v  republice zřizuje 
Královéhradecký kraj. 

Pobyty jsou poskytovány na zá-
kladě návrhu dětského lékaře 
a  po  schválení revizním lékařem 
zdravotní pojišťovny, která pobyt 
plně hradí. O  děti se starají zdra-
votní sestry, vychovatelky, fyziote-
rapeuti i dětští lékaři. 

Kraj se podílí na  provozních 
nákladech dětských ozdravoven. 
Ročně jim poskytne příspěvek 
ve  výši zhruba čtyř desítek milio-
nů korun. Podobná zařízení jsou 
v  celé republice ojedinělá a  slouží 

k  doléčování převážně dětských 
pacientů – alergiků, astmatiků, 
dětí s  chronickým onemocněním 
horních cest dýchacích. 

Například Dětská ozdravovna 
Svatý Petr ve Špindlerově Mlýně je 
zaměřená na ozdravné pobyty dětí 
ve věku od 3 do 15 let.

Poskytují zde tři typy ozdrav-
ných programů pro: děti zdravotně 
oslabené vlivem nepříznivého ži-
votního prostředí, pro děti se zdra-
votními problémy spojenými s ne-
správným životním stylem a  pro 
děti v rekonvalescenci. 

Délka ozdravného pobytu je 21 
dnů, během kterého děti nezane-
dbávají ani školní docházku. Děti 
v  ozdravovně navštěvují speciální 
školu, kde se vyučují všechny zá-
kladní předměty. 

iNFormujeme

K  ozdravnému pobytu ve  Sva-
tém Petrovi přijímají děti z  celé 
republiky.

V  případě volné kapacity je 
možné prostory dětské ozdravovny 
využít i ke komerčním účelům.  |

Ve Velkém Poříčí vznikl unikátní lezecký polygon, druhý takový 
v Evropě nenajdete

Vzdělávací a  výcvikové stře-
disko Učiliště požární ochrany 
Velké Poříčí prošlo během uply-
nulého roku rozsáhlou rekon-
strukcí a  modernizací, v  rámci 
které mimo jiné vyrostlo nové vý-
cvikové zařízení.

„Výcvikové středisko ve  Vel-
kém Poříčí je svého druhu v Evro-
pě ojedinělé. Jsem rád, že se nám 
podařilo za  uplynulý rok tento 
složitý projekt dokončit a  že se 

zde uskutečnily už první výcviky. 
Polygon však nebude určen jen 
profesionálním hasičům, ale nově 
se zde budou moci zdokonalovat 
také dobrovolní hasiči a  zástupci 
dalších složek IZS. Díky realizaci 
projektu se totiž navyšuje i  kapa-
cita učiliště, a  to z  původních 140 
vyškolených osob ročně až na 500,“ 
řekl ředitel HZS Královéhradecké-
ho kraje František Mencl.

V rámci projektu byla vybudová-
na hala pro výcvik záchrany ve výš-
kách a  nad volnou hloubkou. Ne-
jsou to ale jen vnitřní prostory, kde 
mohou lezci trénovat. Objekt jako 
celek je navržen tak, aby maximum 
vnitřních i  vnějších ploch slouži-
lo pro výcvikové aktivity. Na  střeše 
může probíhat například simulace 
zásahů při silném větru nebo pří-
valech sněhu. Profil betonové stěny 
pak nabízí hned několik typů hran, 
na  kterých si mohou hasiči nacvi-
čit různé varianty činností. Co víc, 
vnitřní a  venkovní prostory jsou 
propojené. Na  objektu se nachází 
množství prostupů, díky kterým se 
mohou simulovat ty nejkompliko-

vanější zásahy, při kterých je nutné, 
aby tým záchranářů postupoval 
kreativně a spolupracoval.

Polygon je svého druhu v celé Ev-
ropě unikátní, a  to především díky 
své variabilitě. Příslušníci HZS a pro-
jektant se nechali inspirovat podob-
ným zařízením blízko francouzské-
ho Grenoblu, ale svými vlastními 
nápady povýšili polygon ve Velkém 
Poříčí na  zařízení, které odpovídá 
vysoce specifickým požadavkům 
hasičů. Některé prvky si dokonce 
navrhovali příslušníci sami.

Uvnitř zařízení se nachází kro-
mě lezeckých stěn i speciální vyba-

vení pro simulace zásahů ve velmi 
specifických podmínkách. Najde-
me zde i cvičnou studniční šachtu 
nebo polygony stísněných prostor.

„Jsou to imitace stavebních sou-
částí, kanalizace, ale i  stísněných 
přírodních prostor, které připomí-
nají například jeskyně, přičemž se 
dá část bezpečně zaplavit. Je to tak 
nejbezpečnější forma výcviku, pro-
tože se zde nachází vstupy, které 
můžeme využít v případě jakýchko-
liv problémů. Navíc je prostor pod 
kamerovým systémem,“ upřesňuje 
Tomáš Saifrt, vedoucí Učiliště po-
žární ochrany ve Velkém Poříčí. |

Více informací na: 
www.ozdravovny-krkonose.cz

Dětská ozdravovna svatý petr.
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Nejlepší zpravodaje měst a obcí 
Královéhradeckého kraje, které 
vyšly v  loňském roce, obdržely 
čestná ocenění. Redakční rada mě-
síčníku U  nás v  kraji vybrala tři-
náct finalistů z  téměř sedmdesáti 
přihlášených periodik.

„Chci poděkovat všem, kteří se 
přihlásili do  naší soutěže o  nej-
lepší zpravodaj. Měli jsme při 
hodnocení velmi těžkou práci. 
Rukama nám prošly zpravodaje 
nejrůznějších formátů i  barev, 
některé byly velmi profesionální, 
u  jiných bylo znát, že je tisknou 
na obyčejné kancelářské tiskárně. 
Ale všechny byly originální a vždy 
poctivě udělané. Všem starostům 

a  redaktorům jejich zpravodajů 
musím říci, že dělají skvělou práci 
pro informování svých občanů,“ 
uvedl člen redakční rady a  radní 
pro finance Rudolf Cogan.

Porota složená ze členů Re-
dakční rady zpravodaje „U  nás 
v  kraji“ hodnotila celkový dojem, 
grafickou přehlednost, pestrost 
článků, obsah a titulní stranu.

V  kategorii zpravodajů celoba-
revného formátu A4 zvítězily Lib-
ňatovské noviny. Stříbrnou příčku 
obsadil častolovický Zdroj a  po-
myslný bronz bral Červenokoste-
lecký zpravodaj.

Mezi zpravodaji formátu A4 
s  celobarevnou obálkou získal 

ráDi zveřejňujeMe

Nový dotační titul Program obnovy 
místních části obcí pomůže středně 
velkým sídlům

Středně velkým sídlům, která 
kvůli podmínkám nedosáhnou 
na  peníze z  krajského Programu 
obnovy venkova, je letos k dispozi-
ci nový dotační titul Program ob-
novy místních části obcí. Lhůta pro 
podání žádosti prostřednictvím 
krajského dotačního portálu zača-
la 24. 4. a končí 13. 5. ve 14 hodin. 

Pro obce o  velikosti 3–10 tisíc 
obyvatel, které mají své místní čás-
ti, je v  dotačním titulu připraveno 
12 milionů korun uvolněných díky 
první změně rozpočtu na rok 2019. 
Program obnovy místních částí 
obcí reaguje na poptávku ze strany 
menších měst a je rozčleněn na čty-
ři účely:

• Města a obce mohou dotace vy-
užít na pořízení, obnovu nebo údrž-

bu občanské vybavenosti, úpravu 
veřejných prostranství a  místních 
komunikací. Pro tento účel lze žá-
dat o 50 tisíc až 1,5 milionu korun.

• Dotace v rozmezí 50 až 500 tisíc 
korun jsou určeny na  obnovu pa-
mátkového fondu. Peníze je možné 
využít na  nemovité i  movité kul-
turní památky i  historicky cenné 
varhany.

• Dotační program pamatuje 
i  na  obnovu stávajících vodních 
nádrží. Jeden projekt může získat 
od 30 tisíc do 500 tisíc korun.

• Napomoci předcházení vzniku 
odpadů má poslední účel. S  kraj-
skou podporou 20 až 200 tisíc mo-
hou obce zlepšit oddělený sběr 
a další využití odpadu, včetně před-
cházení jeho vzniku. |

Rychnov nad Kněžnou roztančilo 
1800 mladých tanečníků

O víkendu 13. a 14. dubna uspo-
řádalo rychnovské Déčko již 28. 
ročník taneční soutěže „O  rych-
novský pohárek“. Do  Poláčkova 
města přijelo na  1800 mladých 
tanečníků z  mnoha míst našeho 
kraje i  celé republiky. Divákům 
a šestnáctičlenné porotě předved-
li na 150 zajímavých choreografií, 
od  moderního stylu tance, street 
dance, hip hopu, break dance přes 
scénický a  břišní tanec až po  vy-
stoupení mažoretek a roztleskáva-

ček. Pozdravit a podpořit taneční-
ky, ale také předat ceny nejlepším, 
přišli senátor a krajský zastupitel 
Miroslav Antl a krajská zastupitel-
ka a místostarostka Rychnova nad 
Kněžnou Jana Drejslová. Poděko-
vání za  výborně zorganizovanou 
akci patří místnímu Domu dětí 
a  mládeže i  Královéhradeckému 
kraji, městu Rychnov nad Kněž-
nou a  Fondu Miroslava Antla pro 
rozvoj regionu za finanční podpo-
ru akce. |

prvenství Dobrušský zpravodaj, 
za  ním následoval Vamberecký 
zpravodaj a  třetí na  pomyslné 
„bedně“ skončily Chlumecké listy.

V kategorii C porota hodnotila 
periodika formátu A4 – novino-
vý tisk. V  této kategorii míří pr-
venství do  Přepych. Druhé místo 
získal Zpravodaj občanů Velkých 
Svatoňovic a  Markoušovic. Třetí 
skončil Horský kurýr vydávaný  
v Rokytnici v Orlických horách.

Říká se, co je malé, to je hezké 
a platí to i pro poslední hodnoce-
nou kategorii zpravodajů, a to pe-
riodika tištěná na malý formát A5. 
Zlatou příčku v  této kategorii ob-
sadily Frymburské ozvěny násle-
dované Ohnišovským zpravoda-
jem a  bronz si vysloužil Syslojed 
čili synkovsko-slemenský občas-
ník a jedlinský tiež.

Zvláštní cenu poroty získaly 
Rudnické Noviny.  |

vítězní „mravenci“ z taneční skupiny attitude ze Dvora Králové nad labem. Foto jiří novotný.

Redakční rada krajského měsíčníku U nás v kraji ocenila 
nejlepší obecní zpravodaje

ceny v kategorii c předával náměstek vladimír Derner.
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3. 5. od 17 do 18 hodin
Muzejní sedánek
Masarykovo náměstí 1, Náchod
Zajímá vás projekt památkové 
obnovy Broučkova domu na Ma-
sarykově náchodském náměstí 
s historickými krámky a otevře-
ným nádvořím? Souvislosti, pro-
měny a navržená řešení představí 
projektant Miloš Kudrnovský. 
Více informací na www.muze-
umnachodska.cz a Facebooku 
Muzeum Náchodska.

8. 5. od 10 do 17 hodin 
Den kraje
Pivovarské náměstí, Hradec Králové
Dopoledne ocení hejtman Jiří Ště-
pán významné osobnosti Králové-
hradeckého kraje a udělí záslužné 
medaile členům IZS. Odpoledne 
se můžete těšit na řadu koncertů. 
Na pivovarském náměstí vystoupí 
například Smiling String Orchest-
ra, Josef IX, Band-a-SKA nebo Pavel 
Calta. 

18. a 19. 5.
300 zatáček Gustava Havla
Autokemp a restaurace U Věže, 
Hořice 
Příznivci silničních motocyklo-
vých závodů jistě znají populár-
ní závod „300 zatáček“, který se 
od roku 1961 pořádá v Hořicích 
a v nejbližším okolí.

18. 5. od 10 do 14 hodin
Pohádkový les
Dětská ozdravovna Království, 
Nemojov
Zveme váš a vaše rodiny na ná-
vštěvu našeho krásného areálu. 
Možné bude opékání špekáčků, 
oheň bude připraven. Pro děti 
připravujeme Pohádkový les s pl-
něním úkolů na poznávací stezce 
tajemných zákoutí našeho nád-
herného areálu. S sebou přineste 
sluníčko a dobrou náladu. 

24. 5. až 7. 7. 
Výstava Památky a jejich osudy
Muzeum města Police nad Metují, 
Police nad Metují
Výstava realizovaná ve spolu-
práci se Společností ochránců 

památek ve východních Če-
chách seznámí s ohroženými 
památkami Královéhradeckého 
kraje. Zvláštní pozornost bude 
věnována Náchodsku. Uvidíte 
unikátní vitráž připisovanou 
Františku Kyselovi a další nálezy 
z Hakaufova domu v Náchodě. 
Více informací na www.muze-
umnachodska.cz a Facebooku 
Muzeum Náchodska.

25. 5. od 9 do 17 hodin
Oživlý pravěk: 
Nejstarší Germáni u nás
Archeopark pravěku Všestary, 
Všestary 
Další z víkendových akcí v archeo-
parku ve Všestarech tentokrát 
proběhne v duchu nejstarších 
Germánů.

25. 5. od 10 do 21 hodin
Art and Food festival 
Na jednom břehu
Letní kino Širák, Hradec Králové
Krásné Orlické nábřeží v cent-
ru Hradce Králové se poslední 
květnovou sobotu promění 
v prostředí plné umění, designu, 
výborného jídla a hudby. Můžete 
se těšit na výborné jídlo, pití, 
krásné šperky, módu, přírodní 
kosmetiku a další designové 
výrobky za doprovodu zahranič-
ních i českých kapel či loutkové-
ho divadla. 

19. až 21. 6.  
XXX. ročník Ratibořického 
pojezdu vozíčkářů
Autokemp ROZKOŠ u České Skalice
Start pojezdu se uskuteční v 10 
hodin, v neděli budou vyhlášené 
výsledky. Vyplněné přihlášky, spo-
lu se zaplaceným startovným za-
sílejte na adresu: Jaroslav MŇUK, 
Slavětín nad Metují 71, 549 01 
Nové Město nad Metují nejpoz-
ději do 31. května 2019. Přihláš-
ky je možno zasílat i e-mailem 
na adresu: JMnuk@seznam.cz. 
Informace lze nalézt i na adrese: 
www.vysocinounavoziku.ji.cz/
pojezd.pdf. 

www.hkregion.cz

pozvánKY na Kulturní aKce

Firma a kraj mají jiné cíle, ale stejné 
nástroje hospodaření

Cílem firmy 
je maximalizace 
zisku, respektive 
maximalizace trž-
ní hodnoty firmy, 
tedy aby majitel 
co nejvíce vydělal 
při prodeji firmy. 

Účelem hospodaření kraje je ma-
ximalizace celkového užitku v  da-
ném časovém horizontu pro příjem-
ce služeb od kraje – student přijímá 
vzdělání ve  střední škole, auto jede 
po opravené silnici, člověk se dočká 
operace kyčle. Jde o objem i kvalitu. 

Firmy i  veřejný sektor dodáva-
jí lidem věci a  služby skrze úko-

ny zaměstnanců či jiných osob, 
osobním plněním. V  soukromém 
sektoru se znovu a  znovu každý 
podnikatel rozhoduje, zda určitá 
kombinace kapitálu a práce je pro 
daný produkt nejvhodnější. Ve ve-
řejné správě je však tato změna 
velmi omezena. Dobře hospodaří-
cí politik je ten, který dokáže něco 
zrušit – jen tak může vzniknout 
něco nového.  

Firma dodává na  trh a  může 
dodat skoro neomezené množství 
zboží nebo služeb, skoro celosvěto-
vě. A může si stanovit cenu, kvalitu 
i množství, tak aby maximalizova-
la zisk. 

názorY zastupitelů

Startuje 10. ročník soutěže ŽENA 
REGIONU. Nominujte svoji favoritku

Máte kamarádku, maminku, 
sestru, kolegyni v práci nebo zná-
te ženu, která svůj volný čas vě-
nuje pomoci ostatním, aktivně se 
podílí na veřejném životě či dosa-
huje jedinečných výsledků v  prá-
ci a  přitom zvládá tyto aktivity 
skloubit s péčí o rodinu? Tak nevá-
hejte a tuto ženu nominujte do 10. 
ročníku celostátního projektu 
Žena regionu. Dokažte, že její obě-
tavost a práce má skutečně smysl. 
Přihlašování je již spuštěno.

O  titul ŽENA REGIONU se mo-
hou ucházet ženy, kterým se po-
dařilo dosáhnout vynikajících 
výsledků v jedné ze čtyř následují-
cích kategorií: podnikání, politika 

a veřejná správa, vzdělávání, věda 
a  výzkum, zdravotnictví a  chari-
tativní činnost, umění, kultura 
a sport.

Soutěž ŽENA REGIONU oceňuje 
úsilí výjimečných žen, zviditelní 
jejich smysluplnou práci a  akti-
vity. Ukáže, že každý region má 
mnoho neobyčejných žen, které 
mnohdy nejen pracovní ale i  vol-
ný čas obětují pro ostatní.

Jak se zapojíte do soutěže ŽENA 
REGIONU? Své favoritky můžete no-
minovat do 14. června 2019 vyplně-
ním formuláře online na  webo-
vých stránkách www.zenaregionu.
cz/nominovat. Zde i  najdete další 
informace o této soutěži. |
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názorY zastupitelů

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

Evropskou unii potřebujeme
Není žádná 

dobrá ani zlá Ev-
ropská unie, pro-
ti níž stojí Česká 
republika. Evrop-
ská unie jsme my 
všichni. Je to poli-
tický a ekonomický spolek 28 států 
Evropy, který vyznává svobodu a de-
mokracii. 

Vnitřní trh Evropské unie zajiš-
ťuje volný pohyb osob, zboží, slu-
žeb a kapitálu bez hraničních nebo 
celních omezení. Česká republika 
je svým převážně průmyslovým 
charakterem vývozní ekonomika. 
Většina našeho vývozu směřuje prá-
vě do  zemí unie, ale zatím se nám 
nepodařilo dosáhnout jejího hos-
podářského průměru. Jsme proto 
příjemci dotací určených k  rozvoji 
naší země od bohatších zemí v EU. 

Český občan může studovat, 
podnikat, bydlet a  pracovat v  kte-
rékoliv zemi unie podle svého uvá-

žení za  podmínek stejných, jako 
mají místní občané. Vzpomeňme si, 
jak jsme stáli v  dlouhých frontách 
na vjezd do sousedního Polska a jak 
nás celníci kontrolovali. Nikdo snad 
nechce, aby se to vrátilo. 

O  Evropské unii koluje mnoho 
fám, co chce „Brusel“ zakázat nebo 
přikázat. Jsou to jen špatně pocho-
pené a překroucené normy, které ži-
vot obyvatel EU mají naopak zlepšit. 

Samozřejmě, nic na  světě není 
dokonalé, ani Evropská unie. Pra-
vomoci v  řízení státu má však Čes-
ká republika a  ostatní státy unie 
ve vlastních rukou. Vystoupení z EU 
by pro nás byla za současných pod-
mínek ekonomická katastrofa.  

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

Milan Sommer, předseda finančního výboru 
(TOP 09)

Naše příležitost je v adaptaci
Na  rozdíl 

od  všech, kteří 
změně klimatu 
vyhlašují boj, kraj 
důsledně pracu-
je na  co nejširší 
adaptaci života 
na svém území na  důsledky této 
změny. Všechny aktivity, vedoucí 
k adaptaci území na trend globální 
klimatické změny, považuje Králo-
véhradecký kraj za svůj strategický 
úkol. Snahou je co nejlépe pochopit, 
jak dlouhodobý růst průměrné tep-
loty ovlivní život a práci lidí či pří-
rodu samu. 

Nemůžeme-li tyto vlivy ze svého 
života vyloučit, pak v  logice přežití 
je adaptace na tyto skutečnosti tím 
správným přístupem. Je to příleži-
tost ke změně především při hospo-
daření v krajině, péči o vodu, správě 
urbanizovaného území i  zachová-
ní biodiverzity. Je to příležitost pro 
maximální respekt mezi světem 
přírody a techniky. 

Malá úspěšnost při omezení ků-
rovcové kalamity je jen jedna z uká-
zek, jaké zásadní změny se kolem 
nás dějí. Stromy jsou pro území 
mimo jiné tou nejlepší klimati-
zací. Vedle toho si člověk násobně 
drsnější podmínky vytváří sám 
ve  svém urbanizovaném území. 
Minimalizace asfaltových a  beto-
nových ploch v  sídlištích, postup-
né obnovy a  rozšiřování zelených 
ploch i  na  střechy a  fasády, je nut-
nost i  příležitost. Nově zateplená 
sídliště se nesmí proměnit v tepel-
né ostrovy, kde zůstane uvězněna 
starší populace v době opakujících 
se tropických dnů. Z  rozhodnutí 
rady kraje se proto již dnes při pří-
pravě krajských investic musí zo-
hledňovat nad rámec zákona i tyto 
požadavky na  lepší využití vody 
a zeleně.

Karel Klíma, radní pro oblast vodního 
hospodářství, životního prostředí 
a zemědělství (KDU-ČSL)  

Měsíc květen 
je nejen měsícem 
lásky, ale také za-
čátkem jara a pro 
většinu z nás i po-
bytu na  čerstvém 
vzduchu.

Albert Einstein napsal: „Život je 
jako jízda na kole. Chcete-li si udržet 
rovnováhu, musíte být stále v pohy-
bu“. V současné době je většina z nás 
nejen v pohybu, ale přímo v kvapu 
či v trysku. Proto je někdy dobré tro-
chu se zastavit a popřemýšlet o tom, 
jak vylepšit svoje zdraví a  kondici 
pohybem. Co takhle začít s  chůzí 
nebo jízdou na kole? 

Myšlenka dostat se do  práce as-
poň jeden měsíc v roce pomocí svojí 
energie, inspirovala party nadšenců, 
kteří každoročně v květnu (a mnozí 

po  celý rok) spolu s  tisíci dalších 
vyrazí pěšky, na  kole, na  koloběžce 
nebo dokonce na bruslích. V květnu 
2018 vyjelo, vyběhlo a  vyšlo 16  347 
zaměstnanců z 1838 firem a institu-
cí. Celkem společně urazili 3,56 mili-
onu šetrných kilometrů a podařilo 
se tak společnými silami ušetřit pár 
stovek tun oxidu uhličitého a  kila 
dalších látek poškozujících zdraví 
i životní prostředí.

Doufám, že společně vyrazíme 
nejen v květnu, ale že v tradici bu-
deme pokračovat i  v  dalších ob-
dobích roku – společně s  našimi 
dětmi, přáteli, kolegyněmi a kolegy, 
pro sebe, pro radost z pohybu, pro 
přírodu. Přeji vám příjemné a bez-
pečné jarní kilometry!

Jana Drejslová (ODS)

Do práce na kole nebo pěšky?

Doprava do Dobrušky 
Cesta k  nám 

domů do  Dobruš-
ky je plná překá-
žek. Je to škoda, 
protože tady je 
náš domov; místo, 
kde žijeme a  kam 
se rádi vracíme. Je nám tady dobře.

Dobruška se umístila na 1. místě 
v anketě „Město pro byznys“ a na 30. 
místě (z více než 200 měst a obcí ČR) 
v  anketě „Město pro život“. Máme 
zde spoustu jedinečných kultur-
ních památek s  bohatou historií. 
Jen jedno nám chybí – kvalitní ve-
řejná hromadná doprava.

Obnovit vlakové spojení s naším 
městem je i podle odborníků na do-
pravu nejlepší řešení – šetří život-
ní prostředí, odlehčí přeplněným 
silnicím, zkrátí dojezd do  Hradce 
Králové do  zaměstnání, do  školy, 
na úřady, k lékaři, za kulturou a zá-
roveň posílí turistický ruch u  nás 
i v celém Podorlickém kraji.

V  blízké budoucnosti se plánu-
je modernizace železničních tratí 
v Královéhradeckém kraji, s Dobruš-
kou se ale nikde nepočítá. Připra-
vují se miliardové stavby, ale jed-
noduchá řešení leží ladem. Přitom 
výstavba železniční spojky u Petro-
vic nad Orlicí na  trase Hradec Krá-
lové-Týniště nad Orlicí-Broumov by 
výrazně zkrátila jízdní dobu a  tím 
zjednodušila cestování lidem nejen 
na  trase Dobruška-Hradec Králo-
vé, ale i  Broumov-Náchod-Hradec 
Králové. To vše určitě v  mnohem 
kratší době a  za  nižší náklady, než 
jsou plánované megaprojekty. Když 
k  tomu ještě přidáme již připrave-
nou modernizaci na dalších tratích, 
budeme i v Praze „co by dup“.

Věřím, že ten správný „cestář“ 
nám vyjde vstříc a cestičku k naše-
mu domovu obnoví. Vždyť je tady 
tak krásně.

Petr Sadovský (ANO 2011)

Kraj jen obsluhuje přesně daný 
počet občanů, má jasně dané „zá-
kazníky“ a  jasnou zpětnou vazbu 
od  nich – volby. Na  služby kraje 
má nárok každý občan kraje, vět-
šinou zdarma nebo za  malý po-
platek. 

Hospodárnost je však jen jed-
na – jde o to, aby dané zdroje byly 
organizovány tak, aby přinesly co 
největší užitek.

Rudolf Cogan, radní pro oblast financí 
(STAN+VČ)
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Vyluštěte křížovku a soutěžte s námi o dárek. Zašlete nám tajenku do 15. května 2019 na e-mail: krizovka@kr-kralovehradecky.cz, nebo poštou na adresu: 
Tiskové oddělení KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ s heslem „KŘÍŽOVKA“. Třem vylosovaným výhercům 
pošleme dárek, proto nezapomeňte uvést svoji adresu. Zasláním odpovědi souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů, a to do vydání následujícího 
čísla U nás v kraji. V případě vylosování vaší správné odpovědi pak souhlasíte i se zveřejněním svého jména a bydliště v následujícím čísle U nás v kraji.
Výherci minulého kola jsou: Ludmila Pospíšilová (Nový Bydžov), Monika Stránská (Libáň) a Alena Stránská (Ohnišov). 
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TISK: VLTAVA LABE MEDIA a.s., tiskárna Novotisk Praha • DISTRIBUCE: Českou distribuční a.s. • Počet výtisků: 254 800 kusů • Uzávěrka příštího čísla: 15. 5. 2019

soutěŽní KříŽovKa

Program

10:00 slavnostní předání 
záslužných medailí členům 
IZS a ocenění významných 
osobností kraje

12:30 Smiling String 
Orchestra 

13:30 Josef IX.

15:00 Band-a-SKA

16:30 Pavel Callta 

DEN KRAJE

8. května 2019
Pivovarské náměstí, Hradec Králové


