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U nás v kraji
Drazí spoluobčané,
vstupujeme do nového roku, 
roku 2018. Tento rok je 
ve znamení magické osmičky, 
která byla v minulém století 
pro náš národ tolik osudová. 
Pevně však doufám, že i v za-
čínajícím roce bude pokračo-
vat období stability a prosperi-
ty. Tím spíše bychom se mohli 
důsledněji zahledět do své 
vlastní minulosti. Letos nás 
čeká několik kulatých výročí 
zásadních událostí našich dě-
jin, z nichž nejvýznamnějším 
je nepochybně sto let uply-
nulých od založení samostat-
ného státu Čechů a Slováků. 
To nejpodstatnější se nepo-
chybně odehraje na národní 
a mezinárodní úrovni. Jsem 
ale přesvědčen, že krajské ani 
místní samosprávy by neměly 
tuto příležitost k prohlubová-
ní našeho národního uvědo-
mění přejít bez povšimnutí. 
Vždyť ani v onom památném 
říjnu 1918 se ne vše odehrá-
valo pouze ve stověžaté Praze. 
A ani pozdější všestranný 
rozvoj republiky, který nás 
dodnes nepřestává uchvaco-
vat, se netýkal pouze hlav-
ního města či hlavních měst 
zemských. Při procházkách 
Hradcem Králové, oním po-
věstným Salonem republiky, 
je to zvláště patrné. Využij-
me tohoto jubilejního roku 
k tomu, abychom se zamysleli 
nad tím, kam jsme jako národ 
před sto lety chtěli dojít a kam 
jsme skutečně došli. 

Jiří Štěpán
hejtman Královéhradeckého kraje

V Černožicích se otevřel zrekonstruovaný 
domov důchodců
Domov důchodců Černožice prošel rekonstrukcí za více než 60 milionů korun. Památkově chráně-
ná budova z první republiky neposkytovala dostatečný komfort pacientům a znesnadňovala práci 
personálu.

 „Stavební práce na rekonstrukci 
objektu A a na přístavbě objektu 
C domova důchodců v Černožicích 
si vyžádaly investice ve výši 52,6 
milionu korun. Vedle toho kraj do-
movu pořídil nový mobiliář a zdra-
votní techniku za 8,2 milionu 
korun,“ informoval krajský radní 
pro oblast investic Václav Řehoř.

 „Budova černožického do-
mova důchodců již nesplňovala 
důležité parametry. Některé 
pokoje se nacházely až třicet 
metrů od sociálního zařízení 
a pohyb vozíčkářů i dalších 
osob zde znemožňovaly členité 
podlahy. Věříme, že nyní bude 
domov důstojným místem pro 

Nechodí Vám domů U nás v kraji? 
Oznamte to na 495 817 111 
nebo na 
unasvkraji@kr-kralovehradecky.cz

všechny své klienty a že svému 
personálu umožní poskytovat 
kvalitní a odbornou péči,“ sdělil 
Vladimír Derner, náměstek 
hejtmana pro oblast sociálních 
věcí.
 Královéhradecký kraj je zři-
zovatelem ještě dalších patnácti 
domovů pro seniory.

Na obnovu krajských silnic 
šlo 900 milionů              
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Krajské nemocnice nabízí 
kratší čekací doby              
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Nezaměstnanost v kraji 
klesla na nový rekord
Nezaměstnanost v kraji v listopadu 
dál klesla na novou nejnižší hodnotu 
2,5 procenta z říjnových 2,6 procenta. 
Počet lidí bez práce se meziměsíč-
ně snížil o 183 na 9780 lidí. Počet 
volných pracovních míst nabízených 
úřady práce v listopadu vzrostl opět 
na nový rekord 8864 míst.

Libor Seneta novým 
ředitelem krajské záchranky
Zdravotnickou záchrannou službu 
Královéhradeckého kraje čeká od  
1. března změna vedení. Dosavadního 
ředitele Jiřího Maška vystřídá Libor 
Seneta, současný náměstek pro léčeb-
ně preventivní péči. Mašek odstoupí 
28. února. Důvodem je jeho zvolení 
do funkce poslance Parlamentu ČR.

Královéhradecký kraj je třetím 
nejlepším místem pro život
Třetí příčku ve srovnávacím výzkumu 
Místo pro život obsadil za letošní rok 
Královéhradecký kraj. Nejlépe se podle 
projektu žije v hlavním městě, na dru-
hém místě se umístil Jihočeský kraj.

Úspěch v soutěžích 
cestovního ruchu
Absolutním vítězem pátého ročníku 
soutěže o nejoblíbenější destinaci Čes-
ké republiky, kterou vyhlašuje agen-
tura CzechTourism, se stala Skalní 
města Broumovska. Oblast Orlických 
hor a Podorlicka zazářila ve finále 
letošního ročníku soutěže EDEN a zís-
kala vítězný titul Excelentní evropské 
destinace s jedinečným kulturním 
produktem Zámky na Orlici – česká 
Loira. Ocenění vyzdvihlo vítěznou 
destinaci na evropskou úroveň.

Horská služba ČR získá z kraj-
ského rozpočtu přes milion 
korun
Královéhradecký kraj poskytne do-
taci ve výši 1,1 milionu korun na do-
vybavení Horské služby ČR. V oblasti 
Krkonoš a Orlických hor záchranáři 
zasahovali jen v roce 2016 u 3380 
případů. V roce 2017 obdržela Horská 
služba ČR od Královéhradeckého kra-
je dotaci ve výši 347 tisíc korun.

Města a obce mohou soutěžit 
o Zlatý erb
Odstartoval dvacátý ročník soutěže 
Zlatý erb o nejlepší webové stránky 
a elektronické služby měst a obcí. 
Uzávěrka přihlášek do krajského 
kola je 19. ledna 2018 ve 14 hodin. 
Přihlášky do soutěže a další infor-
mace jsou k dispozici na stránkách 
www.zlatyerb.cz

Hledá se sportovec roku 
Královéhradeckého kraje
Termín pro odevzdání přihlášek 
do ankety Nejúspěšnější sportovec 
Královéhradeckého kraje za rok 
2017 je 15. ledna. Formuláře jsou 
ke stažení na webu http://kolegium.
khk.sweb.cz

Královehradecký kraj zabodoval v soutěži 
Egoverment

Krátce z kraje Začala modernizace školního statku v Hořicích
Cvičná stáj pro skot, která 
je součástí školního statku 
v Hořicích, je v nevyho-
vujícím stavu. To se však 
do konce příštího roku změní 
díky stomilionové investici 
do rozsáhlé modernizace, 
která začala v prosinci.

 Na projekt modernizace 
cvičné stáje získal kraj dotaci 
z Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP), 
která pokryje celých 90 procent 
nákladů. V souladu s dotačními 
podmínkami musí být rekon-
strukce ukončena do 31. 12. 2018.
 „Jedná se o jediný školní sta-
tek v celém kraji a jeho zachová-
ní je předpokladem pro udržení 
vysoké úrovně zemědělského 
vzdělávání v našem regionu. 
Díky modernizaci bude zdejší 
prostředí pro výuku odpovídat 
současným standardům,“ uvedla 
náměstkyně hejtmana Martina 
Berdychová odpovědná za oblast 
školství.

Pořídí nové vybavení

 V modernizovaném areálu 
budou žáci GYM, SOŠ, SOU a VOŠ 
Hořice získávat znalosti a doved-

STALO SE

nosti, které uplatní jako vlastníci 
a zaměstnanci zemědělských 
podniků.  Budou také schopni 
aplikovat progresivnější techno-
logie a podmínky chovu a zvýšit 
tak konkurenceschopnost čes-
kých zemědělských podniků.
 „Náklady na stavební část pro-
jektu dosahují zhruba 55 milionů 
korun bez DPH. Zbylá část inves-
tice půjde na pořízení zeměděl-

ských strojů a dalšího vybavení. 
Pořízen bude například traktor, 
krmný vůz, smykový nakladač 
nebo manipulátor,“ doplnil radní 
Václav Řehoř odpovědný za oblast 
investic a majetku.
 Celkové předpokládané ná-
klady projektu jsou zhruba 99 
milionů korun, finální náklady 
se ale sníží o úspory z veřejných 
zakázek.

V Broumově se otevřelo zrekonstruované 
oddělení následné a dlouhodobé péče
Modernějším oddělením ná-
sledné intenzivní péče (NIP) 
a dlouhodobé intenzivní ošet-
řovatelské péče (DIOP) nyní dis-
ponuje nemocnice v Broumově. 
Po bezmála rok trvajících sta-
vebních úpravách se zde otevře-
ly zrekonstruované pokoje pro 
pacienty i zázemí pro personál. 
Kraj zde profinancoval více jak 
23 milionů korun.

 „Nové prostory oddělení NIP 
a DIOP budou sloužit pacientům, 
kteří prodělali kritické onemoc-
nění či úraz a potřebují podporu 
některé ze základních životních 
funkcí. Věřím, že modernější 
zázemí umožní efektivní a pro-
fesionální zdravotnickou péči 
ve chvílích, kdy jí bude třeba,“ 
řekl náměstek hejtmana Aleš 
Cabicar odpovědný za krajské 
zdravotnictví. 

 Broumovská nemocnice poskytu-
je zdravotní péči pro spádovou oblast 
Broumovska a Policka s přibližně 
27 tisíci obyvatel. V broumovské 
nemocnici se nachází 35 lůžek inter-
ního oddělení s 24hodinovou akutní 
ambulancí, 8 lůžek na samostatné 
multidisciplinární jednotce intenziv-
ní péče a zhruba 66 lůžek následné 
péče. Kromě oddělení NIP a DIOP by 
zde v budoucnu měla projít úprava-
mi také jednotka intenzivní péče.

Královehradecký kraj získal 
třetí místo v oborové soutěži 
Egovernment s informačním 
systémem evidence majetku. 
Software poskytuje kompletní 
přehled o majetku kraje včetně 
všech potřebných informací 
a spotřebě energií.
 
 „Řešení pro správu majetku, 
implementované v krajském 

technologickém centru, pomoh-
lo Královéhradeckému kraji 
významně zlepšit péči o celkový 
majetek kraje. Díky nasazení 
centrálního informačního systé-
mu získal kraj kompletní online 
přehled o veškerém majetku 
kraje včetně všech jeho 130 
příspěvkových organizací a došlo 
také k zefektivnění a sjedno-
cení procesů jeho správy,“ říká 
Bohumil Pecold, vedoucí úseku 

projektů a síťové infrastruktury 
Krajského úřadu Královéhradec-
kého kraje.
 Projekt je unikátní v rámci 
veřejné správy především svým 
rozsahem, kdy vedle kraje zahr-
nuje i 130 příspěvkových organi-
zací. Řešení FAMA+ je standard-
ním produktem pro organizace 
veřejné správy, který poskytuje 
komplexní a koordinované řízení 
celého životního cyklu majetku.
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Na obnovu krajských silnic 
a mostů šlo vloni 
900 milionů korun
Během roku 2017 investoval 
Královéhradecký kraj do komu-
nikací ve svém majetku přes 
783 milionů korun prostřednic-
tvím 37 staveb. Finanční pro-
středky kraj čerpal z národních 
i evropských dotací, část pokryl 
z vlastních zdrojů. Dalších více 
než 70 milionů investovala 
do průběžných oprav Údržba 
silnic Královéhradeckého kraje 
a zhruba 44 milionů se investo-
valo v rámci podpory průmyslo-
vé zóny Vrchlabí.

 „Do krajských komunikací se 
nám vloni podařilo investovat 
zhruba 900 milionů korun. Pro 
motoristy to znamená 107 kilome-
trů opravených silnic a 11 zrekon-
struovaných mostů. Vnitřní dluh 

na našich silnicích je ale obrovský 
a proto hodláme v takto masivních 
investicích pokračovat i do budouc-
na,“ řekl první náměstek hejtmana 
Martin Červíček odpovědný za oblast 
dopravy a silničního hospodářství.
 Pro letošní rok je připraveno 
dalších 33 staveb v předpokládané 
hodnotě 1,58 mld. Kč. V průběžné 
přípravě je 178 projektů v hodnotě 
téměř 7 mld. Kč.

Lékařem v nemocnici i na 
záchrance. V Jičíně se testuje 
unikátní systém sdílení 
lékařů
Nový projekt sdílení léka-
řů testuje od října jičínská 
nemocnice. Ve spolupráci se 
Zdravotnickou záchrannou 
službou Královéhradeckého 
kraje vytipovala sedm z nich, 
které v určené směny „půjčuje“ 
místnímu výjezdovému stře-
disku. Lékaři jsou připraveni 
vyjet do dvou minut od chvíle, 
kdy jim z dispečinku záchran-
né služby přijde výzva.

 Ve zdravotnictví chybí desítky 
lékařů a situace se bohužel týká 
i Královéhradeckého kraje. Jednou 
z možností, jak zajistit potřebnou 
péči od dostupných lékařů, je změ-
na ve využití jejich pracovní doby.
 „Povaha práce na záchranné 
službě se postupně mění. Některé 
úkony řeší záchranáři, některé 
ale z povahy věci musí řešit lékař. 
Výjezdy lékařů jsou zhruba v 25 % 
případů. Odborníků ale není do-
statek. Z hlediska platných zákonů 
nemůže mít člověk zároveň v jeden 
okamžik dva zaměstnavatele. 
Pokusili jsme se tedy najít systém, 
který je dle platných zákonů 
možný a pomůže nám situaci řešit. 
Lékař, který v daný den pracuje 

v nemocnici, vykonává takový 
druh práce, který může okamži-
tě přerušit, aniž by to ohrozilo 
pacienta. V momentě výjezdu se 
stává lékařem záchranky, a jakmile 
přijede zpět, je zase zaměstnancem 
nemocnice,“ popisuje systém stří-
dání náměstek ředitele pro léčebně 
preventivní péči Zdravotnické zá-
chranné služby Královéhradeckého 
kraje Libor Seneta. 
 Testovaný způsob se líbí i zřizo-
vateli obou organizací, Královéhra-
deckému kraji. „Jakýkoliv způsob, 
který zaručí dostupnost potřeb-
né zdravotní péče, samozřejmě 
vítáme. Nedostatek profesionálů 
v této oblasti je bohužel dlouho-
dobý a v některých případech jej 
tento projekt může řešit,“ dodává 
náměstek hejtmana pro oblast 
zdravotnictví Aleš Cabicar.
 Současně se zmíněným sys-
témem sdílení lékařů v Jičíně je 
od prázdnin v ostrém provozu také 
elektronické odesílání zpráv od zá-
chranné služby přímo do nemoc-
ničního informačního systému. 
Při předání pacienta v nemocnici 
tedy již není předávána zdravotní 
dokumentace v papírové formě, ale 
jen v elektronické. To celý proces 
významně zjednodušuje.

Krajské nemocnice nabízí 
pacientům kratší čekací doby 
na vybrané operace
Na plánovanou endoprotézu 
kyčle nebo kolene do Rych-
nova nad Kněžnou, na ope-
raci žlučníku nebo kýly třeba 
do Jičína, Trutnova či Dvora 
Králové nad Labem. Pacienti 
mohou některé nejčastější 
operace podstoupit v kraj-
ských nemocnicích již během 
několika týdnů a zkrátit si 
tak dlouhé čekání. Seznam 
nabízených výkonů i s před-
pokládanými termíny zve-
řejňují jednotlivé nemocnice 
na svých webech.

 Čekací doby plánovaných ope-
rací jsou mnohdy velmi dlouhé, 
a to až v řádu několika měsíců. 
Důvody jsou různé – od počtu 
naplánovaných výkonů na dané 
období ve vybrané nemocnici, 
omezené lůžkové kapacity až 
po nepříznivou personální situaci 
anebo dostupnost pooperační 
či následné péče. Zdravotnický 
holding Královéhradeckého kraje 

proto zmapoval ve svých nemoc-
nicích aktuální situaci a nabízí 
pacientům možnost porovnat si 
čekací doby vybraných zákroků 
a následně si jej domluvit v jimi 
zvolené nemocnici. 
 Na webových stránkách jednot-
livé krajské nemocnice několikrát 
do roka zveřejní aktualizovaný 
seznam vybraných výkonů s před-
pokládanou čekací dobou. Pacienti 
se tak při výběru poskytovatele 
zdravotní péče budou moci lépe 
orientovat a zvolit si zařízení v re-
gionu podle délky čekání na plá-
novaný výkon.
 „Dojezdová vzdálenost do jed-
notlivých nemocnic v rámci 
celého Královéhradeckého kraje 
je maximálně hodinu a půl, což je 
nesrovnatelná doba s mnohdy ně-
kolikaměsíčním čekáním na ope-
raci. Pacienti ale o možnostech 
nemocnic v rámci plánovaných 
výkonů vesměs nevědí, proto jsme 
se rozhodli čekací doby zveřejnit,“ 
vysvětluje náměstek hejtmana pro 
oblast zdravotnictví Aleš Cabicar.

Optimalizace sítě středních 
škol: Kromě názvů se pro 
stávající žáky nic nemění
Zastupitelstvo Královéhradec-
kého kraje v prosinci schválilo 
restrukturalizaci sítě středních 
škol zřizovaných krajem. Změ-
ny se dotknou 21 krajských 
příspěvkových organizací.

 Ke změnám ve struktuře střed-
ních škol zřizovaných Královéhra-
deckým krajem dojde v létě tohoto 
roku. Optimalizace se dotkne 21 
škol. Výsledkem bude vznik 10 
nových organizací a snížení 
celkového počtu nabízených míst 
v prvních ročnících středních škol 
o 1987 míst. 
 „Naším cílem je reagovat na de-
mografický vývoj, který zapříčiňuje 
nedostatečné naplnění kapacit škol 
a s ním spojené snižování nároků, 
a tedy i kvality vzdělávání,“ uvedla 
náměstkyně hejtmana Martina 
Berdychová odpovědná za krajské 
školství, čímž poukázala na převis 
počtu nabízených míst na střed-
ních školách v kraji. Ty v loňském 
školním roce nabízely dohromady 
9 278 míst, z posledních ročníků 

základních škol přitom vyšlo jen 
4 158 žáků.
 Pro současné žáky ale žádné 
změny ve studiu nenastanou.  
„V žádném z měst školu nerušíme. 
Současní žáci všech škol, kterých 
se optimalizace dotkne, dokončí 
studium v oborech, do kterých byli 
přijati. Případné změny vzdělá-
vací nabídky se budou týkat až 
nově přijímaných žáků,“ dodala 
náměstkyně Berdychová s tím, že 
i pracovní poměry ředitelů i všech 
ostatních zaměstnanců dotčených 
škol přecházejí v plném rozsahu 
na nástupnické příspěvkové orga-
nizace.
 Na území Královéhradeckého 
kraje aktuálně působí 87 středních 
škol, z nichž 64 zřizuje Královéhra-
decký kraj. Počet žáků středních 
škol v Královéhradeckém kraji se 
za posledních 9 let snížil o 7 991 
žáků. Zatímco ve školním roce 
2008/2009 bylo na středních 
školách v kraji 31 073 žáků, v sou-
časnosti se ve středním školství 
vyučuje 23 082 žáků.
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V soutěži škol o Hejtmanův pohár letos uspěla ZŠ Předměřice nad 
Labem následovaná ZŠ Habrmanova Hradec Králové a  ZŠ Podě-
bradova Jičín.

Stavbou roku 2017 Královéhradeckého kraje se stal administrativ-
ně provozní objekt firmy Wikov v Hronově.   Foto: archiv pořadatelů

Na Zemědělském fóru ve Smiřicích se sešli zemědělci z celého vý-
chodočeského regionu. Královéhradecký kraj zde zastupovali první 
náměstek hejtmana Martin Červíček a radní Karel Klíma. 

Foto: archiv pořadatelů

Společné jednání Rad Královéhradeckého a Pardubického kraje se 
konalo v Hradci Králové. Řešila se doprava, fungování letecké zá-
chranné služby i rozvoj cestovního ruchu.

Jediná v kraji! Nová šestimístná hyperbarická komora od prosince 
slouží pacientům rehabilitačního ústavu v Hostinném na Trutnov-
sku. Pomáhat bude při otravách plynem, popáleninách nebo při 
poúrazové léčbě.

Masarykova věž samostatnosti v Hořicích má být po téměř sto le-
tech dostavěna podle původního projektu. Královéhradecký kraj 
projekt v průběhu tří let podpoří částkou šesti milionů korun.

Foto: MěÚ Hořice
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Činnost Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2017
 Výbor pro regionální rozvoj a ces-
tovní ruch se v roce 2017 sešel k osmi 
řádným zasedáním. Zasedání byla 
ve všech termínech usnášeníschopná. 
Organizační zajištění i samotná jed-
nání proběhla v souladu s příslušnými 
ustanoveními Jednacího řádu výborů 
Zastupitelstva kraje. Výboru pro regio-
nální rozvoj a cestovní ruch předsedá 
Ing. Oldřich Vlasák, který aktivně 
přistupuje ke svěřené agendě Výboru.
 Všechna zasedání Výboru probíhají 
vždy konstruktivně s aktivním zapo-
jením všech členů. Výbor přistupuje 
ke všem projednávaným oblastem vel-
mi zodpovědně a snaží se je podpořit 
nejen v rámci výboru.
 Výbor se zabývá dopodrobna  
agendou související s regionálním roz-
vojem a cestovním ruchem v Králové-
hradeckém kraji. Mezi projednávaná 
témata patří např. tato:
•	 nadregionální	strategie	Králové-

hradeckého kraje v oblasti cyklo, 
in-line a bike produktů

•	 příprava	dotačních	programů	týka-
jících se regionálního rozvoje

•	 podpora	a rozvoj	cestovního	ruchu	
v Královéhradeckém kraji

•	 příprava	a průběh	soutěže	Vesnice	
roku 2017

•	 projednávání	dotací	na individuální	
účel

•	 územní	plánování	a úskalí	této	
oblasti

•	 program	rozvoje	venkova	2017	–	
2020

•	 naplňování	Strategie	KHK	2014	–	
2020 aj.

Nadregionální strategie Králové-
hradeckého kraje v oblasti cyklo, 
in-line a bike produktů
 Výbor pro regionální rozvoj 
a cestovní ruch se aktivně spolupodílí 
na  podpoře rozvoje cykloturistiky 
a cyklodopravy na území Královéhra-
deckého kraje definované v Nadregi-
onální strategii Královéhradeckého 
kraje v oblasti cyklo, in-line a bike 
produktů prostřednictvím dotačního 
titulu „Rozvoj a budování dálko-
vých a na ně navazujících cyklotras 
v Královéhradeckém kraji“. Díky této 
soustavné a cílené podpoře se stav dál-
kových cyklotras velmi výrazně zlepšil, 
i když zatím spíše na papíře (bohužel 
jen díky zdlouhavějším administ-
rativním procesům přípravy takové 
trasy či projektu). Samotná výstavba 
cyklostezky je poté jen třešničkou 
na dortu a zakončením dlouhodobého 
papírování a administrace. I tak dnes 
vidíme první výsledky této soustavné 
práce. Ať už se jedná o dálkovou trasu 
č. 2 – Labskou stezku, kde se na několi-
ka úsecích neustále projektuje, či další 
významné trasy v regionu. Na Labské 
stezce se v současné době zpracovává 
například dokumentace ke stavební-
mu povolení v úseku Debrné – Vestřev 
či v úseku Hostinné – Klášterská Lhota 
a další projektové dokumentace či 
rekonstrukce. V současnosti i velmi 
nebezpečný a často diskutovaný  úsek 
Labské stezky z Hradce Králové do Vy-
soké nad Labem se dočká slavnostního 
přestřižení pásky v roce 2018, půjde-li 
výstavba daného úseku dle plánu. 

Poznámka:
Dotační titul „Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklo-
tras v Královéhradeckém kraji“ byl vypsán již třikrát, a to v letech 2015, 
2016 a 2017 - v rámci zmiňovaného dotačního titulu byly podpořeny 
projekty v řádu necelých 40 mil. Kč. V prvních dvou letech byly poža-
davky plně finančně pokryty, požadavky v roce 2017 byly o čtvrtinu 
vyšší než finanční alokace v daném roce (tedy 19 mil. Kč).

Cyklostezka Peklo - Náchod

Kupředu se též posouvá realizace tzv. 
Kladské stezky č. 27, neboli napojení 
na Polsko kolem Rozkoše, kde se zpra-
covávají převážně již dokumentace 
ke stavebnímu povolení. Předpoklad 
realizace je v plánu na rok 2019 - 2020, 
naleznou-li se patřičné finanční zdroje. 
Podobným výčtem bychom mohli po-
kračovat dále u dalších dálkových tras 
či projektů, například trasy č. 22, 14, 
propojkou Kladské stezky s trasou č. 14 
přes průmyslovou zónu Solnice-Kva-
siny či cyklookruhem kolem Rozkoše. 
Plnění Nadregionální strategie Krá-
lovéhradeckého kraje v oblasti cyklo, 
in-line a bike produktů ze strany nejen 
Královéhradeckého kraje vystihují 

slova předsedy Výboru Ing. Oldřicha 
Vlasáka: „Bez soustavné a dlouhodobé 
finanční podpory Královéhradeckého 
kraje, práce jednotlivých obcí, svazků 
obcí či Královéhradecké labské o.p.s 
ve spolupráci s odborem regionální-
ho rozvoje, by tyto úseky dálkových 
cyklotras neměly šanci pravděpodobně 
vůbec vzniknout a předpoklad rozvoje 
regionu, ať už z hlediska rozvoje ces-
tovního ruchu či bezpečnosti v cyklo-
dopravě, by byl velmi mizivý.“
 Výbor proto na svém jednání 1. září 
2017 doporučil Zastupitelstvu KHK 
schválit návrh na vstup Královéhra-
deckého kraje do Asociace měst pro 
cyklisty.

Bilance čerpání evropských dotací v kraji
 V současnosti se nacházíme 
v polovině programového období 
2014–2020. V rámci všech operač-
ních programů (OP) bylo na počátku 
prosince 2017 v celé České republice 
vyhlášeno více než 1 500 výzev 
a v nich schváleno bezmála 21 tisíc 
projektů, jež budou z Evropské unie 
(EU) podpořeny částkou převyšující 
228 miliard Kč.
 Na počátku prosince 2017 bylo 
v Královéhradeckém kraji podá-
no 3 700 projektů. Z toho bylo již 
schváleno 1 700 projektů za bezmála 
11 miliard Kč. Nejintenzivněji čerpají 
žadatelé v Integrovaném regionál-
ním operačním programu (IROP) – 
přes 200 projektů za 3,7 miliardy Kč. 
Žadatelé z Královéhradeckého kraje 
patří v IROP k nejaktivnějším v celé 
ČR.
 Za více než 840 milionů Kč 
budou podpořeny krajské silnice II. 
a III. tříd, zde patří Královéhradecké-
mu kraji druhé místo v čerpání EU 

dotací. Více než půl miliardy Kč po-
putuje v kraji do zvyšování kvality 
nemocniční péče a přes 350 milionů 
Kč půjde do rozvoje infrastruktury 
středních škol. Revitalizace nejvý-
znamnějších kulturních památek 
zde bude podpořena více než 300 
miliony Kč.
 Celkově největší objem finanč-
ních prostředků poputuje do kraj-
ského projektu, podpořeného z OP 
Zaměstnanost, zabývajícího se 
službami sociální prevence k řešení 
nepříznivé sociální situace obyvatel 
v Královéhradeckém kraji. Obrovský 
zájem je v kraji o tzv. kotlíkové dota-
ce poskytované v rámci OP Životní 
prostředí. Žadatelé o příspěvek 
na pořízení nových ekologických 
kotlů si ve čtyřech vlnách rozdělí až 
420 milionů Kč.
 Na projekty obcí v Královéhra-
deckém kraji směřuje prozatím 
téměř 1,4 miliardy Kč. Obce nejin-
tenzivněji čerpají v IROP (necelých 

700 milionů Kč), ze kterého bude 
podpořen rozvoj převážně požárních 
zbrojnic a techniky, základních škol, 
komunitních center, chodníků či 
cyklostezek a v OP Životní prostředí 
(655 milionů Kč), konkrétně na ka-
nalizace a čistírny odpadních vod.

 Centrum investic, rozvoje 
a inovací pravidelně monitoruje 
čerpání EU dotací nejen v kraji, 
informuje regionální partnery 
a průběžně zveřejňuje aktuální 
stav na stránkách www.cirihk.cz/
dotace-2014-2020.

Celková dotace EU na schválené žádosti o podporu v operačních 
programech v Královéhradeckém kraji v mil. Kč (k 1. 12. 2017)

10, 7 mld. Kč

Technická
pomoc

49 
mil. Kč

IROP
3735 

mil. Kč
Zaměstnanost

2239 
mil. Kč

Životní
prostředí

1668 
mil. KčVýzkum

vývoj, vzdělání
1341 

mil. Kč

Podnikání
a inovace pro

konkurenceschopnost
1275 

mil. Kč

Doprava
426 

mil. Kč
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Zastupitelstvo schválilo 
krajský rozpočet na rok 2018
 Rozpočet na rok 2018 je navrhován jako přebytkový ve výši 
162,2 mil. Kč, byly vytvořeny zdroje pro úhradu poslední 9. splátky 
úvěru KB ve výši 99,7 mil. Kč a 6. splátky úvěru ČS v objemu 62,5 
mil. Kč.
 V návrhu rozpočtu na rok 2018 je uvažováno s meziročním zvý-
šením sdílených daňových příjmů o 12,2 %, návrh vychází z přízni-
vého vývoje inkasa daňových příjmů, navrhována je částka 4 010 
mil. Kč, což je o 435 mil. Kč více než činil schválený rozpočet na rok 
2017.  Celkový objem příjmů je navrhován ve výši 4 320,7 mil. Kč.
 Výdajová část vychází z možností příjmové základny a řeší 
nejpodstatnější provozní nároky odvětví, nutné investiční výdaje 
a schválené akce a projekty. Finančně pokryty jsou např. výdaje 
na průmyslovou zónu (66,7 mil. Kč), Fond rozvoje a reprodukce Krá-
lovéhradeckého kraje ve výši 500 mil. Kč, což je o 171 mil. Kč více 
než ve schváleném rozpočtu na rok 2017, výdaje na kofinancování 
a předfinancování v objemu 300,5 mil. Kč (nárůst o 84,4 mil. Kč), vý-
daje na údržbu komunikací (451,2 mil. Kč). Do kapitálových výdajů 
je zařazen projekt „Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice 
Náchod“ zatím ve výši 85 mil. Kč z vlastních zdrojů kraje (zdroje 
ke konci r. 2017 činí 525 mil. Kč + 85 mil. Kč = 610 mil. Kč). Rezerva 
v rámci rozpočtu je vytvořena ve výši 10 mil. Kč.  Celkový objem 
výdajů je navrhován ve výši 4 158,5 mil. Kč.
 Možnosti rozpočtu nepokrývají plně požadavky některých 
odvětví, a to jak u běžných, tak u kapitálových výdajů, jedná se 
zejména o výdaje související s kofinancováním a předfinancováním 
projektů spolufinancovaných z fondů EU, akce hrazené z Fondu 
rozvoje a reprodukce KHK - výdaje na investice do zdravotnictví, 
opravy komunikací, rizikem mohou být i provozní výdaje v oblasti 
sociálních služeb a zdravotnictví.

Ekonomický odbor KÚ KHK

Jedeme dál
 „Jednou jsi 
dole, jednou na-
hoře,“ zní v jed-
né známé písni. 
Rok od ustavení 
nové vlády 
v Královéhra-
deckém kraji 
pro hnutí ANO 
znamenal mnohé. Když na pod-
zim 2016 dali lidé v kraji zelenou 
změnám a vložili důvěru v neo-
koukané tváře ANO, nemohli 
tušit, že během pár hodin jejich 
volbu podrazí dohoda tradičních 
politiků. Nám nováčkům z ANO 
to přineslo vedle zklamání i tou-
hu jít dál.  Přes snahu zapojit se 
do vedení kraje, jsme skončili 
v opozičních lavicích. „Nezaví-
ráme před lidmi dveře, a to ani 
v případě nepopulárních rozhod-
nutí.“ Příkladem může být i slu-
čování krajských škol. „Opozici 
se sice podařilo na chvíli zvrátit 

některé kroky, kterými byla 
pomalu prošlapávána cestička 
k nepříliš povedené optimalizaci, 
výsledek jsme opozičními hlasy 
prolomit nedokázali.“ Přestože 
to občas při zasedáních zastu-
pitelstva mezi koalicí a opozicí 
zajiskří, většinu koaličních 
návrhů ANO podpořilo, ať už se 
jednalo o strmě stoupající poža-
davky na oddlužení náchodské 
nemocnice, či další požadav-
ky na investice do krajského 
zdravotnictví. ANO i nadále 
bojuje za osud operačních sálů 
dvorské nemocnice a opakovaně 
požadujme od vedení informace 
a více komunikace, které se nám 
nedostává. „Krajské zdravotnic-
tví není jen o projektech velkých 
nemocnic.“ Hnutí svou krajskou 
politiku buduje dál a už nepatří 
mezi nováčky. Občanům vzkazu-
jeme: „Jedeme dál.“.

Petr Sadovský (ANO)

Co přinese nový rok?
 Mám tu čest 
pracovat již 
sedm let jako 
starosta Nácho-
da a s radostí 
mohu říct, že se 
nám loňský rok, 
stejně jako ty 
předešlé, poda-
řil. Opravili jsme průtah města, 
ač nám tato stavba nějakou dobu 
komplikovala dopravní situaci 
a já děkuji Náchoďákům za tr-
pělivost. Opravili jsme vlakové 
nádraží, které dokonce získalo 
následně za rekonstrukci dvě 
ocenění, z nichž zejména cena 
v 11. ročníku soutěže o nejkrás-
nější nádraží mě velmi potěšila 
a snad se nádraží bude líbit 
i vám. Doprava ve městě se v bu-
doucnosti, doufám, dramaticky 
zlepší, protože už jsme získali 
územní rozhodnutí na výstavbu 
obchvatu města a připravujeme 
se na výkup pozemků. Obchvat 
města dlouhodobě vnímám jako 

prioritu, bohužel je celý proces 
zatížen nesmírnou byrokracií.
V letošním roce se chystáme, 
stejně jako v tom minulém, 
hodně investovat. Celkem máme 
na investice vyhrazeno téměř 
180 milionů korun z našeho více 
než půlmiliardového rozpočtu. 
Kromě oprav komunikací a chod-
níků bych zmínil především 
výstavbu nové hasičárny v Rai-
sově ulici, propojení komunikací 
v ulicích Janáčkova a Poštovní 
nebo výstavbu Malých lázní 
v Bělovsi, kam povede kysel-
ka z dvou nových vrtů. Pěvně 
věřím, že vstupujeme do voleb-
ního roku 2018 tou správnou 
nohou. Tento měsíc nás čekají 
dvě kola prezidentských voleb, 
na podzim pak volby komunální. 
V obou dvou budeme rozhodovat 
o dalším směřování naší země 
a našich obcí. Přeji vám proto 
šťastnou ruku a rok 2018 plný 
spokojenosti.

Jan Birke (ČSSD)

Optimalizace je kompromisem
 Zastupitel-
stvo schválilo 
optimalizaci 21 
škol. Na počátku 
přípravy návrhu 
bylo odstranění 
nepřiměřeně 
široké vzděláva-
cí nabídky, od-
stranění oborové roztříštěnosti, 
vytvoření škol s jasnou profilací 
(např. na technické, službové 
obory).
 Návrh není nijak radikální, 
ve všech městech zachovává-
me výuku. Nezavíráme školy, 
nevyháníme  žáky. Realizací 
návrhu snížíme nabídku míst 
pro žáky v 1. ročnících středních 
škol o cca 2 tisíce míst. (nyní 
nabízíme 9 tisíc míst pro 4 tisíce 
žáků). Pokud utlumujeme obory, 
znamená to, že již nebudou 
nabízeny pro žáky příštích 
prvních ročníků, ale stávající 
žáci daného oboru samozřej-
mě ve škole studium dokončí. 
Předkládaný návrh je pouze 
dílčí krok optimalizace, v příš-
tím roce chceme otevřít otázku 
gymnázií, uměleckých oborů, 

změn obsahové náplně vzdělá-
vacích programů jednotlivých 
i technických oborů. Vedle změn 
v síti škol se zabýváme i návr-
hy na změny způsobu výuky, 
spolupráce škol se zaměstnava-
teli, partnerské spolupráce mezi 
školami. Na návrzích o propojení  
škol byla téměř shoda. Ale různé 
názory byly na to, jakou formou 
nová škola vznikne, zda slouče-
ním či splynutím, kde bude sídlo 
školy. Různé návrhy zazníva-
ly na výborech, jednáních se 
starosty, řediteli škol, v klubech 
zastupitelů, na jednání rady kra-
je. Návrh byl na základě jednání 
upravován. Schválené změny 
v síti škol jsou tak kompromi-
sem. Chtěla bych všem podě-
kovat za spolupráci, starostům, 
ředitelům škol za konstruktivní 
přístup a hledání společného 
řešení. I když není předkládaný 
návrh pro všechny optimální, je 
prvním krokem na cestě ke kva-
litnějšímu vzdělávání.

Mgr. Martina Berdychová
náměstkyně hejtmana 

pro oblast školství a kultury 
(STAN+VČ)

www.micehkregion.com
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Budoucnost seniorů
 Senioři 
jsou středem 
našeho zájmu. 
Nejen proto, že 
představují stále 
početnější skupi-
nu obyvatel, ale 
hlavně proto, že 
si tuto pozornost 
zaslouží.
 Člověk ve svém životě prochá-
zí velkými změnami. Od napros-
té závislosti malého človíčka, 
který právě přišel na svět, přes 
věk dospělosti, kdy přebíráme 
odpovědnost nejen za sebe, ale 
i za ty, kteří se bez podpory ne-
obejdou. Postupně pak spějeme 
do věku, kdy opět potřebujeme 
pomoc druhých. 
 Seniorů stále přibývá a jejich 
počet dále poroste. Na tuto 
skutečnost reagujeme strategií 
sociálních služeb do roku 2026. 
Především budeme podporovat 
rozvoj služeb, které občanům 
umožní žít co nejdéle ve svém 
přirozeném prostředí. Přesto je 
jasné, že i počty lůžek v domo-
vech pro seniory budeme nuceni 
navyšovat. Podle demografických 
analýz bude třeba do roku 2026 
k současným 2500 lůžek doplnit 

dalších téměř 1000. Dílčím cílem 
do roku 2020 je vybudovat ales-
poň 160 nových lůžek a alespoň 
100 lůžek rekonstruovat tak, 
aby ve starších domovech pro 
seniory mohla být poskytována 
péče na odpovídající úrovni. 
V současnosti tedy již probíhá 
s podporou kraje výstavba 30 
lůžek v Rychnově, v listopadu 
byla dokončena rekonstrukce 
48 lůžek v domově pro senio-
ry v Černožicích a intenzivně 
připravujeme výstavbu 24 
nových lůžek v Albrechticích, 
minimálně 60 v Hradci Králové, 
40 v Žacléři. Další možnosti pro-
věřujeme. Kromě již zmíněných 
nových staveb připravujeme rov-
něž rekonstrukce v domovech 
pro seniory v Hradci Králové, 
Lamperticích a Tmavém Dole.
 Senioři v našem kraji se tedy 
nemusí obávat, že by o ně nebylo 
postaráno. Lze si jen přát, aby 
takovou podporu potřebovali co 
nejméně a hlavně měli radost ze 
svých potomků, dobrých vztahů 
a všeho pěkného, co život přináší.

Ing. Vladimír Derner  
náměstek hejtmana 

pro oblast sociálních věcí
(Koalice pro KHK)

K rozvoji průmyslové zóny 
Solnice – Kvasiny
 S ohledem 
na diskutované 
téma dalšího roz-
voje průmyslové 
zóny Solnice-
-Kvasiny je více 
než vhodné 
učinit komentář 
k téměř po-
plašným zprávám objevujícím se 
v médiích, jež se věnují údajnému 
„ohrožení spodních vod“ v daném 
území. Povinností kraje při žádosti 
o registraci akce „Rozvoj centrální 
zóny a dopravní infrastruktury“ je 
doložit správci programu (posky-
tovateli dotace) mimo jiné také 
informace o hydrogeologickém 
stavu území.
 Již předchozí vedení kraje 
vycházelo z hydrogeologického 
průzkumu okolních investorů 
a dále z dokumentu „Průmyslová 
zóna Královéhradeckého kraje Sol-
nice-Kvasiny, rešerše geologických 
poměrů“, který zadalo Ministerstvo 
průmyslu a obchodu. Z nich vyplý-
vá dobrá proveditelnost stavebního 
záměru a žádný z materiálů neva-
ruje před ohrožením podzemních 

vod. Připomínky k ochraně pod-
zemních vod nevznesli ani zástupci 
Ministerstva životního prostředí.
 V rámci naší průmyslové zóny 
probíhají projektové práce, jejichž 
součásti jsou také průzkumy 
a zpracování hydrogeologické 
studie, která zhodnotí geologic-
ké podmínky, přípustnou míru 
zastavění a obecné podmínky 
nakládání s povrchovými vodami. 
Zároveň zváží rizika kontaminace 
podzemních vod, a taktéž mož-
nosti a pravidla pro zasakování 
dešťových vod.
 Hydrogeologické studie byly 
součástí všech územních řízení 
ostatních investorů a ani u jed-
noho z  projektů nedošlo k reakci, 
jaká se dnes objevuje v médiích. 
Není tudíž pravdou, že se tomuto 
tématu současné vedení kraje 
nevěnuje, či by chtělo cokoli zane-
dbat. Je zapotřebí uvést na pravou 
míru zavádějící informace, jejichž 
šíření může na veřejnost působit 
jako poplašná zpráva.

Mgr. Václav Řehoř 
radní pro investice a majetek

(ODS)

Ateisté, co s námi bude? 
Náboženské války – eurohujeři 
– multikulturalismus 
– politická korektnost!
 Zdá se, že 
jsme minori-
tou ve vlastní 
zemi. Věřící 
jsou prefero-
váni mediálně, 
církve daňově 
a ještě jim stát 
a kraje přispí-
vají z našich peněz stamiliony 
navíc, i když díky tzv. restitucím 
získali 134 miliard Kč. Je někdo, 
kdo pochybuje, že mají i svou 
politickou stranu? Vždy je s to-
talitními systémy spojoval odpor 
k elitám, odpor k lidem, kteří 
svým uměním či dovednostmi 
nějak vyčnívají či něco dokáza-
li. Víte proč? Protože tito lidé 
pro ně byli nebezpeční, neboť 
zpochybňovali jejich zdánlivě 
jedinou správnou cestu. Křes-
ťanské strany vyznávají politiku 
jednoznačného rovnostářství. 
 Věřící mají ve všem jasno již 
po staletí,  nehodlají nic měnit 
na ničem, co jim dogmata napo-

vídají, určují. Opírají se o boha, 
který je provází celým životem. 
A je lhostejné, o jaké nábožen-
ství se jedná. Pro jedny je to 
Ježíš, pro druhé Alláh, pro první 
bible, pro druhé korán. Jenom 
my ateisté se tak ocitáme ve va-
kuu – sice se o nás církve sem 
tam ucházejí, ale nakonec nás 
odsouvají na okraj společnos-
ti.  My takto viděný svět, svět 
strnulý, bez moderní dynamiky, 
ulpívající na řadě dnes zcela 
pochybných dogmat odmítáme. 
Věřící zase odmítají vnímat 
svoji existenci jako dočasný 
organický materiál a vytvářejí si 
svůj imaginární svět, který jim 
slibuje nesmrtelnost, ovšem jen 
za té podmínky, že budou po-
slušni ve jménu svého boha. Je 
to lákavé a pohodlné, a to nám 
ateistům nevyhovuje z mnoha 
důvodů. 

pokračování příště
Bc. Miroslav Matějka, DiS. 

(SPD + SPO)

Černé pondělí 
královéhradeckého středního 
školství
 Koalice 
složená ze stran 
ČSSD, ODS,  
TOP 09, lidovců 
a Starostů 
s Východočechy 
na zasedání 
zastupitelstva 
kraje v pondělí 
4. 12., i přes odpor opozice, ředi-
telů škol, zástupců samospráv, 
ale i profesních organizací, pro-
hlasovala sloučení nebo sply-
nutí celkem 21 středních škol 
zřizovaných krajem. Následně 
koalice hodlá rušit mnohé obo-
ry vzdělávání nebo je přesouvat 
jinam. Jsme také pro určitou 
optimalizaci sítě středních 
škol, neboť víme, že 2,2 místa 
na jednoho žáka je mnoho, ale 
požadovali jsme koncepčnost, 
logiku, hospodárnost a také 
dialog před diktátem. I z před-
loženého materiálu, který nám 
byl dodáván v mnoha podo-

bách a jeden z nich až před 
samotným zahájením jednání, 
jsme byli ochotni pro některé 
návrhy hlasovat souhlasně, ale 
náš požadavek na oddělenou 
diskusi i hlasování nebyl koalicí 
přijat. Vědomi si toho, že tyto 
nevratné organizační změny 
v síti středních škol mohou 
být příčinou nedostupnosti 
určitých nebo dokonce všech 
učebních oborů v některých 
lokalitách kraje, navrhovali 
jsme, s odkazem na zkušenosti 
z jiných krajů v ČR, zavedení 
bezplatné dopravy pro všechny 
děti základních a středních škol, 
jejichž sídlo je v našem kraji. 
Tento náš návrh byl společně se 
všemi doplňujícími či pozměňu-
jícími návrhy zastupiteli koalice 
odmítnut. Koalice sice prosadila 
své, ale s určitostí na to doplatí 
naše děti a jejich rodiče. 
JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. 

(KSČM)
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KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

kŘÍŽOVka

Výherci prosincového kola soutěže s Královéhradeckým krajem jsou: Bohumila Fuglová (Doubravice), Hana Drábková (Prasek), Jana Kollátorová (Hradec Králové).

• EVIDENČNÍ ČÍSLO: MK ČR E 13773 • VYDAVATEL: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové, tel.: 495 817 111, 
e-mail: unasvkraji@kr-kralovehradecky.cz • Redakční rada: MVDr. Ivana Hantschová, Jiří Robinson Roup, JUDr. Ing. Rudolf Cogan, 
Ph.D., Mgr. Jana Drejslová, Mgr. Táňa Šormová, Helena Brehovszká, Gabriel Forman • Odpovědný redaktor: Mgr. Michal Friček 
• TEXTY A FOTO: Pokud není uvedeno jinak archiv redakce • VÝROBA, TISK: VLTAVA LABE MEDIA a.s., tiskárna Novotisk Praha 
• DISTRIBUCE: Českou distribuční a.s. • Počet výtisků: 254 800 kusů • Uzávěrka příštího čísla: 14. 1. 2018

Vyluštěte křížovku a soutěžte s námi o dárek. Zašlete nám tajenku do pondělí 15. ledna 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 

výhercům pošleme dárek, proto nezapomeňte uvést svoji adresu. Zapojením se do soutěže souhlasíte s uvedením svého jména mezi výherci v příštím čísle.

Soutěžní křížovka

KALENDÁŘ AKCÍ NA LEDEN
6. 1.

38. zimní přejezd
 a přechod Zvičiny
Raisova chata, Třebihošť

Do 7. 1.
Náchodský výtvarný 

podzim
Galerie výtvarného umění 

v Náchodě

8. – 31. 1.
SPŠ stavební: 

Stavařina nuda není
Galerie Automat, Studijní 
a vědecká knihovna HK

10. 1. od 18 hodin
Island – krajina sopek 

a ledovců 
(přednáška)

Studijní a vědecká knihovna HK

Do 12. 1.
Stavby století republiky 

v KHK
Galerie Na mostě, HK

13. 1.
Mezinárodní soutěž 

v jízdě na saních 
rohatých

Orlické Záhoří – Černá Voda

17. 1. od 18 hodin
Řím, věčné město 

(přednáška)

Studijní a vědecká knihovna HK

Do 19. 1.
Výstava H+Z v Africe

Zoo Dvůr Králové

23. – 27. 1.
Šediváčkův long

Deštné v O. h.

25. – 27. 1.
SKI INTERKRITERIUM

Říčky v O. h.

27. 1.
Mistrovství Pecky 

v běhu na historických 
lyžích
Pecka

27. 1.
Závody rohaček

Malá Úpa

27. 1. od 10 hodin
Klášterem od sklepa 

po muzeum
Benediktinský klášter Broumov 

Do 28. 1.
Architekt Čeněk Musil 

– výstava
Regionální muzeum a galerie Jičín

Do 2. 2.
Výstava betlémů

Kostel 
Českobratrské církve husitské, 

Dvůr Králové nad Labem

Do 4. 2.
Výstava 

malované Vánoce
Třebechovické muzeum betlémů

Do 4. 2.
Výstava betlémů

Zámek Kvasiny


