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Je to kluk jako buk!
Vážení čtenáři,

do  nového roku vykročme 
pravou a  přejme si, aby le-
tošní rok byl alespoň stejně 
tak úspěšný, jako ten loňský. 
V  roce 2018 se nám podařilo 
dokončit řadu velkých projek-
tů, více se o nich dočtete na ná-
sledující straně. V rozvoji naše-
ho kraje budeme pokračovat. 

Připravili jsme například 
dotační programy za  více než 
140 milionů korun na  podpo-
ru kulturních či sportovních 
akcí. Nově chceme pomoci 
také stále rychleji mizícím 
venkovským prodejnám. 

V  uplynulém roce se nám 
také podařilo oživit Pivovarské 
náměstí. V květnu jsme zde po-
řádali Den kraje, po celé léto tu 
promítalo kino, na podzim byl 
koncert a letos chceme tyto ak-
tivity ještě navýšit. Přeji si, aby 
Pivovarské náměstí nebylo jen 
místo, kde sídlí úředníci, ale 
prostor pro odpočinek, zábavu 
i  poučení. Těším se, až se zde 
spolu potkáme. 

Rozšířili jsme také magazín 
U  nás v  kraji, abychom vám 
mohli přinášet co nejvíce zají-
mavého a inspirativního čtení.  

Přeji vám mnoho štěstí 
a zdraví v roce 2019.  

Jiří Štěpán
hejtman Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj je 
mimořádně úspěšný ve  sni-
žování své zadluženosti. Bě-
hem uplynulých deseti let se 
dluh zmenšil ze zhruba půl 
druhé miliardy korun v letech 
2008 až 2009 na  125 milionů 
koncem roku 2018. Meziroč-
ně oproti loňskému roku pak 
o 62,5 milionu korun.

„Kraj hospodaří zodpověd-
ně a ekonomicky si vede velice 
dobře. V  posledních deseti le-
tech splatil úvěry ve výši 1,4 mi-
liardy korun. Tím se dostal náš 
kraj mezi tři kraje, které mají 
minimální úvěrové zatížení. 

Z  tohoto hlediska a také podle 
ekonomického hospodaření je 
náš kraj posuzován jako jeden 
z nejlépe hospodařících krajů,“ 
komentuje radní pro oblast fi-
nancí Rudolf Cogan.

Postavení Královéhradecké-
ho kraje mezi nejméně zadlu-
ženými kraji České republiky 
by tak nemělo příliš ohrozit ani 
čerpání 400 milionového úvěru 
na modernizaci a dostavbu Ob-
lastní nemocnice Náchod plá-
nované na příští rok.

Královéhradecký kraj je 
druhý až třetí nejméně zadlu-
žený kraj v rámci ČR. Tím nej-

méně zadluženým je Plzeňský 
kraj, naopak nejvíce zadluže-
ný je Olomoucký kraj, jehož 
dluh sahá k  částce dvou mili-
ard korun. |

Kraj dokázal snížit zadlužení 
o více než miliardu korun

Do  Safari parku ve  Dvoře 
Králové nad Labem přibyli 
v  polovině prosince hned dva 
nosorožci. Z  francouzské Zoo 
Montpellier přijela nová sa-
mice nosorožce bílého jižního 
jménem Jabulina. Jen o dva dny 
dříve se v safari parku narodilo 
mládě nosorožce černého. S no-
vým přírůstkem má nyní skupi-
na černých nosorožců 19 jedin-
ců, což je vůbec nejvíc v historii 
zahrady.

„Sameček váží 41 kilo a  je 
tak jedním z  největších mlá-
ďat, jaké jsme tu kdy měli. Je to 
velmi silné a  živé mládě. Stači-
la mu ani ne půl hodina a  už 
se dokázalo poprvé postavit 
na  všechny čtyři,“ říká zoolog 
Jiří Hrubý. |

Kraj v roce 2018 
investoval miliardy
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Podle pacientů je 
náchodská nemocnice 
nejlepší v kraji

Oblastní nemocnice v Náchodě 
se umístila na prvním místě v jed-
né z kategorií v anketě Nemocnice 
ČR 2018. Svým hlasováním ji hos-
pitalizovaní pacienti umístili ne-
jen jako nejlepší v Královéhradec-
kém kraji. Celorepublikově se pak 
umístila na prvním místě v oblas-
ti komunikace s pacienty. 

Nemocnice se letos zlepšila 
i  v  ekonomické oblasti. Po  sé-
rii opatření, která byla koncem 
minulého a  začátkem letošního 
roku přijata, se postupně nemoc-
nice stabilizuje. „Ve  srovnání 
s minulým rokem, kdy nemocni-
ce za  období leden až říjen hos-
podařila s průběžným výsledkem 
-83,2 mil. Kč, se letos podařilo 
zlepšit hospodářský výsledek 
celé akciové společnosti na  -44,8 
mil. Kč,“ uvedl náměstek Aleš Ca-
bicar odpovědný za  oblast zdra-
votnictví. 

Trutnovská průmyslovka 
získala trenažer 

Již několik let funguje v  Trut-
nově spolupráce mezi střední 
průmyslovou školou a společností 
Continental. Díky ní byl ve  škole 
zprovozněn trenažér výrobní linky 
pro výuku žáků. Ve škole tak vznik-
lo reálné prostředí průmyslového 
provozu. Nyní učitelé s žáky pracu-
jí na propojení trenažeru s robotic-
kými pracovišti. 

Součástí slavnostního uvedení 
trenažeru do  provozu bylo také 
předání stotisícového daru od spo-
lečnosti Continental, u  níž dosud 
našlo uplatnění okolo tří stovek 
absolventů SPŠ Trutnov. 

Nepřišlo vám některé číslo 
U nás v kraji? 

Magazín U  nás v  kraji vychází 
každý měsíc v  roce kromě srpna 
a je distribuován do každé domác-
nosti v  Královéhradeckém kraji. 
Pokud jste aktuální číslo zpravo-
daje nedostali do  schránky, volej-
te na  telefonní číslo 495  817  111, 
nebo nám napište na email: una-
svkraji@kr-kralovehradecky.cz.

Rychnovská nemocnice bude mít více odpovědnosti
Od 1. ledna 2019 má nemocnice 

v  Rychnově nad Kněžnou vlastní 
vedení. Cílem je personální sta-
bilizace rychnovské nemocnice, 
která v  současné době spadá pod 
Oblastní nemocnici Náchod, a. s.

„Rada kraje udělila pokyn před-
stavenstvu Zdravotnického hol-
dingu Královéhradeckého kraje, 
potažmo Oblastní nemocnici Ná-
chod, k  učinění kroků, které pove-
dou ke  vzniku samostatně řízené 
části závodu s  názvem Nemocnice 
Rychnov nad Kněžnou. Ta bude mít 
vlastního ředitele, který bude orga-
nizačně spadat pod statutárního 
ředitele a  bude řídit oddělené pro-

vozy této nemocnice,“ informoval 
náměstek hejtmana pro zdravot-
nictví Aleš Cabicar.

Z  právního hlediska bude sub-
jekt Oblastní nemocnice Náchod, 
a. s., zachován. Dojde však k  orga-
nizační změně v  podobě přímého 
řízení nemocnice v  Rychnově nad 
Kněžnou vlastním managementem.

„Jmenování nového ředitele je 
jedním z  konkrétních kroků pro 
posílení rychnovské nemocnice, 
její rozvoj a  osamostatnění, což 
bylo mým přáním. Kraj tím jasně 
vyjadřuje zájem o  rychnovskou 
nemocnici, její stabilizaci, dobré 
fungování a v neposlední řadě o za-

jištění zdravotnických služeb pro 
obyvatele Rychnovska. Personál tím 
zároveň získává další impuls pro 
budoucí činnost nemocnice,“ sdělil 
hejtman Jiří Štěpán.

Nemocnice v  Rychnově nad 
Kněžnou zajišťuje zdravotnickou 
péči pro spádovou oblast s  mini-
málně 80 tisíci obyvateli. Do  této 
oblasti spadá také průmyslová 
zóna Solnice-Kvasiny, kam dojíž-
dí za  prací na  12 tisíc lidí. Králo-
véhradecký kraj i  nadále počítá 
s  investičními plány na  přestav-
bu a  modernizaci rychnovské 
nemocnice za  téměř 400 milionů 
korun. |

Kraj v roce 2018 na investicích nešetřil
Silnice, nová lůžka v  domovech 

seniorů či stavba nové nemocnice. 
Královéhradecký kraj úspěšně do-
končil či začal pracovat na řadě pro-
jektů, které zlepší život všech obyva-
tel. Rokem 2018 však práce nekončí, 
v  následujících čtyřech letech chce 
kraj investovat či zahájit investice 
zhruba za 9,6 miliardy korun.

Obyvatelstvo regionu stárne. Kraj 
dělá vše pro to, aby seniorům zajis-
til důstojné stáří, a  proto pracuje 
na rozšíření kapacit pobytových za-
řízení. Příkladem může být projekt 
rozšíření Domova U  Biřičky. Jinde 
už je hotovo. Například koncem září 
2018 bylo v Rychnově nad Kněžnou 
otevřeno nové nízkokapacitní zaří-
zení pro poskytování sociálních slu-
žeb. Investorem stavby za více než 75 
milionů korun je město, Královéhra-
decký kraj na  ni přispěl v  průběhu 
dvou let celkem 10 miliony korun. 

Výrazné finanční podpory se 
dostalo i  pozemním komunika-
cím. S  listopadem skončila sta-
vební sezona roku 2018. Během ní 
bylo realizováno 42 rekonstrukcí 
a 20 souvislých oprav komunikací. 
Představuje to 93 kilometrů opra-
vených silnic a 15 mostů. Prostavě-
lo se tak 1,17 miliardy korun..

Úspěch slavil také diplomatic-
ký boj a  Ministerstvo dopravy ČR 
vyhovělo připomínkám Králové-
hradeckého kraje a v nové vyhlášce 
navrhlo bezplatné užívání úseků 

dálnic D11 a D35. Nově mohou řidi-
či využívat zdarma úsek D11 Sedli-
ce – Kukleny a úsek D35 Sedlice – 
Opatovice nad Labem. 

Lepší péče i vzdělání
Také do  nemocnic kraj inves-

tuje miliardové částky. Současnou 
největší investicí v  této oblasti je 
přestavba nemocnice v  Náchodě 
za  1,344 miliardy korun zahájená 
v dubnu. Staví se za plného provo-
zu nemocnice.  

Vedení kraje pamatuje i na dal-
ší nemocnice v regionu. Například 
v  broumovské nemocnici kraj 
postupně rekonstruuje oddělení 
JIP za 25,6 milionů korun. V  rámci 
rekonstrukce proběhnou staveb-
ní úpravy druhého podlaží, kde 
vzniknou nové pokoje oddělení 
JIP, dohledové pracoviště, či zázemí 
pro zaměstnance.  

Velkou část peněz kraj investo-
val do školských zařízení. O moder-
nizaci školního statku v  Hořicích 
se dočtete na  straně 4. Ale to není 
vše. Krátce před koncem roku 2019 
bylo otevřeno Centrum odborné 
přípravy polygrafických oborů při 
Střední škole propagační tvorby 
a  polygrafie Velké Poříčí. Osmde-
sátimilionový projekt zahrnoval 
stavební práce, které umožní sou-
středění výuky polygrafických obo-
rů do jednoho místa, i pořízení no-
vých technologií pro výuku. 

Miliony turistů
Špatně se nevedlo ani v oblasti 

cestovního ruchu. Podle dat Čes-
kého statistického úřadu přijelo 
do  Královéhradeckého kraje bě-
hem léta nejvíce turistů v  jeho 
historii. Bylo jich téměř 1,2 mili-
onu. Vedení kraje se snaží region 
co nejvíce zatraktivnit, proto usi-
lovně pracuje například na  zdár-
ném průběhu projektu „Česko-
-polská Hřebenovka“. Za téměř 95 
milionů korun na česko-polském 
pomezí vzniknou tři nové roz-
hledny a  dalších osm jich bude 
obnoveno. 

Drtivou většinu krajských pro-
jektů se v roce 2018 podařilo buď 
začít, nebo dovést do  úspěšného 
konce. Našly se však i výjimky. Nej-
větší potíže má kraj s  hledáním 
dodavatele na  rekonstrukci pev-
nosti Dobrošov. Podařilo se získat 
finance, nicméně zakázkami pře-
hlcené stavební firmy o  krajskou 
nabídku neprojevily zájem. 

Královéhradecký kraj hodlá 
v následujících čtyřech letech in-
vestovat či zahájit investice zhru-
ba za  9,6 miliardy korun. Peníze 
půjdou zejména do  nemocniční 
a  dopravní infrastruktury nejen 
v  rámci průmyslové zóny Solni-
ce-Kvasiny na  Rychnovsku. Na  fi-
nancování investic se bude po-
dílet jak kraj, tak stát a  evropské 
fondy. |

krÁtCE z krAjE stalo se
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Počasí neumožnilo spustit částečný provoz svinarského mostu, v plné 
míře bude zprovozněný od května 2019

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

Klimatické podmínky neumož-
nily položení izolace v takové kva-
litě, aby byla zajištěna požadova-
ná kvalita a životnost mostu. Přes 
zimu bude v  provozu provizorní 
lávka pro pěší.

Termín uvedení do  předčasné-
ho užívání nového mostu pro pře-
vedení komunikace III/3082 přes 
řeku Orlici ve  Svinarech byl plá-
nován na  konec roku 2018. V  září 
byla provedena betonáž mostovky, 
v říjnu pak byla dokončena nosná 
ocelobetonová konstrukce mos-
tu včetně předepnutí. V  listopadu 
silničáři provedli pečetící vrstvu 
betonové konstrukce, ale od  polo-
viny listopadu nastaly klimatické 
podmínky znemožňující dokončit 
zbývající práce na mostě v požado-
vané kvalitě. 

Kvalitu položení dalších vrstev 
izolace mostovky ovlivňuje zejmé-
na vlhkost, déšť a kolísavé teploty. 
Tyto izolace jsou velmi důležité pro 
životnost mostu. Pro jejich prove-
dení se musí celodenní teploty po-
hybovat nad 5°C pro izolační pásy 
a 8°C pro pečetící vrstvu. Také pod-
kladní betonová konstrukce musí 
mít vhodnou teplotu a  vlhkost 
pod 4%. Obdobné podmínky jsou 
potřebné i pro osazení dilatačních 
závěrů do plastbetonu. 

„Po  celou dobu jsme pracovali 
naplno podle harmonogramu, bo-
hužel nepředvídatelné klimatické 

podmínky aktuálně znemožňují 
další postup prací v  odpovídají-
cí kvalitě, ke  které jsme smluvně 
zavázáni – u izolací je to garance 
na 120 měsíců, na celé dílo potom 
72 měsíců,“ uvedl za  dodavatele 
stavby Zdeněk Roušar, výrobní 
náměstek ředitele divize Mostní 
stavby společnosti Chládek a Tin-
těra. 

Hotovo bude v květnu 
„Svinarský most – respektive 

jeho havarijní stav působící vel-
ké dopravní komplikace a hlavně 

vleklé a  nedotažené kroky, které 
by vedly k  řešení této situace – 
byly nejprve mou velkou noční 
můrou a  také jedním z  prvních 
úkolů v  mé gesci, které jsem si 
předsevzal bez odkladu vyřešit. 
Slíbil jsem občanům, že nový 
most ‚postavím‘ a  díky své neú-
stupnosti jsem dosáhl toho, že 
jsme v  letošním roce opravdu 
mohli začít stavět,“ uvedl první 
náměstek hejtmana odpovědný 
za oblast dopravy Martin Červíček 
a pokračoval: 

„Mým velkým přáním bylo, 
abychom, byť v  omezeném rozsa-
hu, mohli provoz na mostě zahájit 
ještě před koncem tohoto roku. 
Osobně jsem pravidelně stavbu 
v  rámci kontrolních dnů navště-
voval a postup probíhajících prací 
konzultoval. Bohužel počasí na-
plánovat nelze, ale kvalita prove-
dené stavby a  s  tím spojená její 
následná životnost a  bezpečnost 
splněna být musí. Nedávám pla-
né sliby, ale zprovoznění mostu 
v  plné míře od  května roku 2019 
slíbit mohu.“

Asfalt až nakonec 
Dokončení pokládky izolace, 

odvodňovačů, odvodňovací vrst-
vy po  krajích vozovky a  osazení 
mostních závěrů bude pokračo-
vat, jakmile to teploty a  přimě-
řená vlhkost dovolí. Pokud ne-
nastane neočekávané extrémní 
počasí i  v  prvních jarních měsí-
cích, silničáři předpokládají, že 
tomu tak bude v  polovině břez-
na. 

Navazovat bude zhotovení 
asfaltobetonového krytu vozov-
ky a  ochranné vrstvy chodníku, 
poté provedení statické zatěžo-
vací zkoušky a  nezbytná mostní 
prohlídka před uvedením mostu 
do  provozu. Do  konce dubna lze 
předpokládat dokončení stav-
by a  uvedení mostu do  provozu 
v plném rozsahu pro silniční do-
pravu i pro pěší od května 2019.

Přes zimu bude v provozu pro-
vizorní lávka pro pěší. Na  stav-
bu mostu ve Svinarech v květnu 
příštího roku naváže zahájení 
rekonstrukcí silnic v  Malšově 
Lhotě a Krňovicích. |

ocelovou konstrukci montovali silničáři na přelomu září a října.

Betonáž mostu byla provedena v září.

inFormujeme 
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Kraj otevřel zrekonstruovaný školní statek v Hořicích
Žáci zemědělské akademie 

v  Hořicích mají možnost se vzdě-
lávat v nejmodernějším prostředí. 
Náměstkyně Martina Berdycho-
vá, radní Václav Řehoř a  radní Ka-
rel Klíma oficiálně předali škole 
do užívání rekonstruovaný objekt 
za více než 90 milionů korun v po-
lovině prosince.

„Zemědělský školní statek je 
jediným zařízením v  našem kra-
ji. Nově dostává moderní podobu. 
Ukončená obnova objektů statku 
není posledním krokem úprav 
areálu. Naší společnou vizí je vy-
tvořit v  Hořicích zemědělské hos-
podářství, které by nabízelo akti-
vity i  základním školám a  široké 
veřejnosti. A  protože o  absolventy 
zemědělských škol je velký zájem, 
tak také chceme, aby byli co nejlé-
pe připraveni pro vstup na trh prá-
ce,“ vysvětluje Martina Berdychová 
odpovědná za oblast školství.

„Modernizace školního statku 
v  Hořicích zahrnovala stavební 
práce, vybudování nové odborné 

učebny, úpravy areálu cvičných 
stájí a  také zajištění propojení 
školního hospodářství a terénních 
úprav. V  rámci pořízení nového 
vybavení se žáci školy setkají s úpl-
ně novými technologiemi, které 
výuku přiblíží modernímu podni-

katelskému prostředí,“ doplňuje 
radní Řehoř.

Projekt Modernizace cvičné 
stáje pro skot Gymnázia, střední 
odborné školy, středního odbor-
ného učiliště a vyšší odborné ško-
ly Hořice za  více než 90 milionů 

korun byl podpořen z  Integrova-
ného regionálního operačního 
programu. Zemědělská akademie 
v  Hořicích je po  dokončené re-
konstrukci chovných stájí jednou 
z  nejmodernějších škol ve  svém 
oboru v kraji. |

Nové jízdní řády vlaků a autobusů reagují na potřeby obcí i zaměstnanců 
„Celostátních změn jízdních 

řádů využíváme k tomu, abychom 
vyšli vstříc požadavkům obcí, vý-
znamných zaměstnavatelů i  pod-
nětům od  samotných cestujících. 
Vždy hledáme optimální řešení 
přijatelné pro všechny strany. Po-
třebujeme do  autobusů a  vlaků 
přilákat více cestujících a  tím do-
stat z  přetížených silnic alespoň 
část automobilů. Platí to nejen pro 
každodenní dojíždění, ale stejně 
tak i pro dopravu turistů do nejví-
ce navštěvovaných oblastí našeho 
kraje. Proto jsme upravili provoz 
autobusů navazujících na  nové 
přímé vlaky do Krkonoš i další spo-
je v tomto regionu tak, aby se lidé 
snáze dostali do  horských středi-
sek,“ vysvětluje náměstek Martin 
Červíček odpovědný za  oblast do-
pravy.

Změny ve veřejné dopravě na-
leznete na krajském webu v sekci 
veřejná doprava nebo na www.face-
book.com/verejnadopravavkhk/. 

stalo se
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hlavním tématem dopravní konference v trutnově byla Česko-polská spolupráce při do-
stavbě dálnice D11 a v rámci modernizace železniční sítě. „Snahou kraje i Česko-polského 
seskupení novuM je co možná nejrychlejší propojení Hk a krkonoš. za neméně důležité 
považujeme zajištění většího cestovního komfortu v oblastech náchodska a Broumovska 
na obou stranách státní hranice,“ uvedl náměstek pro dopravu Martin Červíček. 

Sportovní hala Gymnázia trutnov znovu slouží sportovcům. rozsáhlá rekonstrukce 
za téměř 28 milionů korun se týkala především zateplení celého objektu, výměny oken, 
dveří i vnitřního osvětlení. Slavnostního znovuotevření se zúčastnili zástupci vedení 
kraje náměstkyně hejtmana Martina Berdychová a radní václav Řehoř.

titul stavba roku královéhradeckého kraje získaly 
stavební úpravy stávající výrobní haly j v areálu 
firmy petrof a Stezka korunami stromů krkonoše. 
Čestné uznání získaly od odborné poroty novo-
stavba objektu přírodovědecké fakulty univerzity 
Hradec králové, revitalizovaná trať trutnov 
– teplice nad Metují a obecní úřad v Bělči nad 
orlicí, který vznikl obnovou romantizující budovy 
z 19. století. Do soutěže bylo letos přihlášeno 13 
staveb.

v Hradci králové se uskutečnil diskusní seminář na téma Dotace pro obce na rok 2019. 
více než 200 účastníků se dozvědělo spoustu nových informací k dotačním programům 
na rok 2019 na národní i krajské úrovni. Seminář zahájil radní pavel Hečko odpovědný 
za oblast regionální rozvoje a dotací. 

ve vestibulu krajského úřadu se v polovině prosince uskutečnila charitativní dražba 
dětských obrázků. Během dramatické aukce se podařilo vybrat téměř 15 000 korun pro 
dětskou hemato-onkologii Fakultní nemocnice Hradec králové. největší částku za jeden 
obrázek věnovaly děti ze zŠ a zuŠ rtyně v podkrkonoší, které přihazovaly jako o život. 
Společně si pořídily obrázek za téměř tři tisíce. 

FotoGrAFiCky
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Bývalá škola ve Zdobnici se promění v Dům přírody
Turisté v  Chráněné krajinné 

oblasti (CHKO) Orlické hory bu-
dou moci brzy využívat nové ná-
vštěvnické středisko. Takzvaný 
Dům přírody vznikne v  budově 
bývalé školy v  horské obci Zdob-
nice a  doplní řetězec dosavad-
ních osmi středisek fungujících 
v různých částech republiky.

Spolupráci na  zřízení a  provo-
zování Domu přírody na  začátku 
prosince podpisem memoran-
da stvrdili hejtman Jiří Štěpán, 
starosta Zdobnice Petr Novotný, 
ředitel Agentury ochrany příro-
dy a  krajiny ČR (AOPK ČR) Franti-
šek Pelc a  ředitel Muzea a  galerie 
Orlických hor v  Rychnově nad 
Kněžnou Tomáš Zelenka. Cílem 
této spolupráce je především pří-
prava projektu a zajištění dotační 
podpory z  Operačního programu 
životní prostředí v programovém 
období 2014–2020.

„Orlické hory patří k  nejatrak-
tivnějším lokalitám Královéhra-
deckého kraje. Abychom zacho-
vali jejich jedinečný ráz, musíme 
k  nim přistupovat s  respektem 
a  úctou. Dům přírody by nám 
v tom měl pomoci. Početnou sku-
pinu návštěvníků by měli tvořit 

také žáci základních škol,“ uvádí 
hejtman Jiří Štěpán.

Dům přírody má vzniknout 
v objektu bývalé školy ve Zdobnici. 
Jeho majitelem i  provozovatelem 
bude obec, která by měla v  první 
polovině roku 2019 zpracovat žá-
dost o podporu. Dům přírody bude 
lákat na vnitřní i vnější interaktiv-
ní expozici, audiovizuální prezen-
tace i tematické přednášky.

„Součástí Domu přírody Or-
lických hor bude též visutá lávka 
od  Domu přírody na  protější svah 
o  délce 350 m a  výšce 35 m nad ře-
kou Zdobnicí. Visutá lávka bude 
součástí vyhlídkové a naučné stez-
ky Domu přírody, která bude nava-
zovat na Dětský vodní svět a Louku 
pěti smyslů. Pro obec Zdobnici bude 
tento projekt velkým závazkem jak 
finančním tak administrativním. 

Náklady budou v  desítkách mili-
onů korun. Doufáme, že se nám to 
vrátí v  lepším přístupu návštěvní-
ků k přírodě Orlických hor,“ vysvět-
luje starosta obce Zdobnice Petr 
Novotný.

Snahou o  zvýšení povědomí 
o  potřebnosti ochrany přírody 
a krajiny je motivován i další spo-
lupracující subjekt – Agentura 
ochrany přírody a krajiny ČR.

„Cílem našeho programu Dům 
přírody je vybudovat po  vzoru 
jiných evropských států ve  vy-
braných chráněných územích síť 
návštěvnických středisek. Značka 
chráněné krajinné oblasti přita-
huje turisty, kteří přispívají k eko-
nomickému rozvoji místních obcí. 
Domy přírody, stejně třeba jako 
naučné stezky či ptačí pozorova-
telny, pomohou návštěvníkům 
poznat zdejší přírodu, což je jeden 
z předpokladů její lepší ochrany,“ 
potvrzuje František Pelc, ředitel 
AOPK ČR.

Dům přírody bude poskytovat 
také odpočinkové a  volnočasové 
plochy, hygienické zázemí, infor-
mační kiosek a  prodej regionál-
ních produktů, tiskovin, map 
a dalších materiálů. |

Krajští zastupitelé podpořili hospicovou péči, regionální poskytovatelé 
si rozdělí částku přes 3,6 milionu korun

Zastupitelé Královéhradeckého 
kraje schválili navýšení finanč-
ních prostředků v  dotačním pro-
gramu na  hospicovou péči. Z  do-
savadních dvou milionů korun si 
regionální poskytovatelé rozdělí 
částku přes 3,6 milionu korun. Fi-
nanční prostředky budou určené 
k zajištění péče o pacienty v domá-
cím prostředí. V letošním roce do-
tační program podpoří i  lůžkový 
hospic.

„Podle údajů ze září loňského 
roku bylo nutné do  dotačního 
programu hospicovou péči přidat 
zhruba 1,6 milionu korun. Hospi-
cová péče bude v  rozpočtu Králo-
véhradeckého kraje samostatnou 
kapitolou a  díky tomu lze zajistit 
její stabilní fungování. V dotačním 

programu pro rok 2019 bude k dis-
pozici 16 milionů korun,“ uvedl ná-
městek hejtmana pro oblast sociál-
ních věcí Vladimír Derner.

Hospicovou péči v  síti sociál-
ních služeb Královéhradeckého 
kraje poskytují celkem čtyři or-
ganizace. Oblastní charita Červe-

ný Kostelec provozuje nejstarší 
lůžkový hospic v  České republice 
a  své služby v  minulosti rozšíři-
la i  o  terénní formu zajišťovanou 
na Náchodsku. Rychnovsko obslu-
huje Domácí hospic Setkání, o. p. s., 
lidé na  Jičínsku a  Trutnovsku se 
mohou obrátit na  Domácí hospic 
Duha, o. p.  s. Na  Královéhradecku 
zajišťuje domácí hospicovou péči 
Oblastní charita Hradec Králové.

Hospicová péče zahrnuje zdra-
votní paliativní péči, kombinova-
nou s důležitou podporou umírají-
cích a jejich blízkých zajišťovanou 
formou poradenských služeb. Te-
rénní hospicové programy ročně 
využívá zhruba 330 pacientů. Přes 
360 pacientů za rok pak využije po-
bytové hospicové péče. |

zAujAlo nÁS
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Kraj usiluje o to, aby se na vambereckou krajku nikdy nezapomnělo 
Královéhradecký kraj podá 

žádost na  ministerstvo kultu-
ry o  zapsání vamberecké krajky 
na  Seznam nemateriálních statků 
tradiční lidové kultury České re-
publiky. Dohodli se na  tom hejt-
man Jiří Štěpán a starosta Vamber-
ka Jan Rejzl.

„Chci vidět vambereckou krajku 
na  seznamu UNESCO, ale k  tomu 
vede dlouhá cesta. První krok učini-
la Rada Královéhradeckého kraje již 
loni, kdy zapsala Tradici generační-
ho předávání krajkářství na  Vam-
berecku na Seznam nemateriálních 
statků tradiční lidové kultury Krá-
lovéhradeckého kraje. Nyní tento 
fenomén chceme dostat na  vyšší 
seznam platící pro celou republi-
ku, abychom zajistili, že toto 400 let 
přetrvávající umění nikdy nezanik-
ne,“ uvedl hejtman Jiří Štěpán. 

Královéhradecký kraj návrh 
na  zapsání tradice výroby vambe-
recké krajky do  Seznamu nemateri-
álních statků tradiční lidové kultu-
ry České republiky zpracuje a  podá 
do  28. února 2019 na  Ministerstvo 
kultury ČR. Jeho pracovníci žádost 

předají k  dalšímu zpracování, ne-
chají vypracovat posudky a do konce 
roku 2019 ministr kultury rozhodne. 

„Až bude vamberecká krajka za-
psána na  Seznam nemateriálních 
statků tradiční lidové kultury Čes-
ké republiky, teprve pak může být 
navržena do  Seznamu světového 
kulturního a  přírodního dědictví 
UNESCO. Ale to je zatím hudba bu-

doucnosti, nyní se zaměříme na spl-
nění prvního kroku, na kterém jsme 
se s vambereckým starostou dohod-
li,“ řekl hejtman Štěpán. 

Hlavním účelem seznamu ne-
materiálních statků tradiční lidové 
kultury je ochrana, zachování, iden-
tifikace, rozvoj a  podpora nemate-
riálního dědictví na  území České 
republiky.

„Vamberecká krajka musí zůstat 
živou tradicí. Generační předávání 
krajkářství k Vamberku a jeho okolí 
neodmyslitelně patří a  v  průběhu 
400 let se stal centrem krajkářské 
výroby v  Podorlicku. V  roce 1889 
zde dokonce vznikla krajkářská 
škola,“ uvedla náměstkyně pro škol-
ství a  kulturu Martina Berdychová 
s tím, že tradice této školy podobně 
jako vamberecká krajka přetrvala 
dosud, byť se její podoba měnila. 

Dne 1. září 2006 se Krajkářská 
škola Vamberk stala organizační 
složkou města Vamberka. V  sou-
časné době školu navštěvuje v zá-
jmových kurzech paličkování 
na 140 žákyň, dětí a dospělých žen 
z Vamberka i okolí.

„Vedle Krajkářské školy ve Vam-
berku by fenomén vamberecké 
krajky měl být nově součástí vzdě-
lání na krajské Střední škole prů-
myslové, textilní a polygrafické 
v Červeném Kostelci. O užší spolu-
práci jedná i  Pedagogická fakulta 
Univerzity Hradec Králové a  její 
ateliér textilní tvorby,“ dodala ná-
městkyně Berdychová. |

Paličkování na Vamberecku vydrželo 400 let, tradice výroby přišla 
z dnešní Belgie 

Vamberk je s  historií paličko-
vaných krajek svázán téměř čtyři 
sta let, v  jejichž průběhu se stal 
centrem krajkářské výroby v  Po-
dorlicku.

Po  třicetileté válce připadlo 
zdejší panství císařskému plukov-
níku Kašparu Grambovi, původem 
z  dnešní Belgie, jehož žena Mag-
dalena Grambová s sebou přinesla 
znalost paličkování a začala s orga-
nizovanou výrobou krajek západo-
evropského stylu. Tento oděvní do-
plněk byl vysoce žádaný. Krajkami, 
zejména těmi z  Belgie, se zdobily 
ženské i mužské oděvy. 

Vamberecko však nebylo prv-
ním centrem krajkářství v  Če-
chách. „Předběhlo“ jej Krušnohoří, 
kde se znalost krajkářského umě-
ní rozšířila ze saského Annabergu 
o  zhruba sto let dříve. Významný-
mi centry krajkářství té doby se 

staly Boží Dar a Jáchymov. Po druhé 
světové válce a masivnímu odsunu 
obyvatelstva byla tradice krajkář-
ství v Krušných horách zpřetrhána. 
Fenomén výroby krajky na Vambe-
recku ale přetrval dodnes. 

Podíváme-li se na  ryze technic-
kou stránku věci, je až s  podivem, 
že na způsobu práce a používaném 
vybavení pro paličkování krajek se 
za  dobu existence a  znalosti této 
techniky nezměnilo prakticky nic. 
Poduška válcovitá či kulatá, na sto-
jánku či v košíku, paličky obyčejné 

či s pláštíkem, k tomu příze a hlav-
ně šikovné ruce, ovládající stejné 
techniky – plátenko, polohod, pe-
cičku a jiné. 

Na  tvarech a  materiálech po-
můcek si lze všimnou krajových 
zvláštností, od  krušnohorských 
pláštíkových paliček až po  jedi-
nečné paličky bambulkové z Vam-
berka, ale pořád se jedná o stejné 
pomůcky, které držely v  rukou 
a na nichž pracovaly po staletí ge-
nerace krajkářek před námi.

Oficiální vzdělávání
V roce 1889 byla ve městě Vam-

berk zřízena krajkářská škola, 
která napomohla udržet a  dále 
rozvíjet vysokou úroveň místní 
znalosti paličkování a působí zde 
s  nepřerušenou tradicí dodnes. 
Ve  Vamberku se udržela tradice 
výroby lidových krajek až do  20. 

století, kdy z  jejich bohatství čer-
palo i  družstvo Vamberecká kraj-
ka Vamberk. Škola pořádá kurzy 
pro veřejnost, informace o  nich 
můžete nalézt na webové stránce: 
www.krajkarskaskola.cz. 

Z  oblasti Podorlicka pocháze-
ly zakladatelské osobnosti české 
moderní krajky. Na  jejich tvorbu 
navázala řada umělců, jejichž díla 
se stala mezníkem v dějinách uži-
tého umění.

Vamberecká krajka po  celou 
svoji existenci spolupracuje s  re-
nomovanými umělci. Výsledkem 
této spolupráce byl grandiózní 
úspěch na  světové výstavě EXPO 
Brusel v roce 1958 (zlatá a stříbrná 
medaile). Bylo to první poválečné 
ocenění vamberecké krajky ve svě-
tě. V roce 1967 se připojilo další ví-
tězství na světové výstavě v Mont-
realu a další stovky ocenění. |

Hejtman jiří Štěpán si prohlíží automatický stroj na výrobu krajky ve vambereckém muzeu. 

vÍME o toM
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Chceme motivovat vlastníky k rychlé reakci a zachránit tak ostatní 
stromy ohrožené kůrovcem, říká radní Karel Klíma 

Šéfredaktor odborného časo-
pisu Lesnická práce Jan Příhoda 
položil otázky radnímu Králové-
hradeckého kraje Karlu Klímovi 
na  krajské aktivity v  oblasti les-
ního hospodářství. Část odpovědí 
jsme pro vás převzali.

Jak vznikla myšlenka krajské 
podpory zpracování kůrovcem 
napadeného dříví?

Vše vzniklo z bouřlivého dialo-
gu. Zájmem vlastníků bylo zajiš-
tění odbytu dřeva a  snížení eko-
nomických ztrát. Zde však kraje 
nemají žádný prostor pro řešení. 
Snažili jsme se tedy identifikovat 
slabá místa v  procesu prevence 
a asanace kůrovcem napadeného 
dříví a následné sanaci holin. To 
vše s  přihlédnutím k  únosnosti 
a  odůvodnitelnosti finančního 
dopadu na rozpočet kraje. 

Tak dozrála myšlenka na  mo-
tivaci k  včasnému zásahu u  ma-
lých vlastníků lesa do  50 ha, 
kterých je cca 17 tisíc. Podsta-
tou podpory je finanční bonus 
za  aktivní vyhledávání kůrovco-
vých stromů, tedy stromů lýko-
žroutem napadených, ale ještě 
neopuštěných a  jejich včasná 
a účinná asanace. Těžbu a přiblí-
žení takových stromů k  asanaci 
je kraj připraven podpořit část-
kou 150 korun za  metr kubický. 
Tato finanční podpora kraje je 
podmíněna následnou asanací, 
kterou již podporuje stát ve svém 
programu (Nařízení vlády  
č 30/2014 Sb.). 

Jakým způsobem bude možné 
o  dotaci požádat a  jaké boudou 
termíny pro žádosti a  vyplacení 
podpor?

Zastupitelstvo kraje již pro-
gram na příští rok schválilo s alo-
kací 10 milionů Kč a  možností 
případného navýšení podle ka-
lamitní situace až na 20 milionů. 
Žádosti se budou podávat zpětně 
po  dokončení asanace kůrovco-
vého dříví do  31. října 2019. Pří-
stup k  programu bude od  2. led-
na na dotačním portále kraje.

Podpora je směřována ke  zpra-
cování aktivních kůrovcových 
stromů. Jakým způsobem budete 
informovat vlastníky, případně je 
kontrolovat?

Informace o  podpoře lesního 
hospodářství ze zdrojů kraje bude 
zveřejněna na  webových strán-
kách kraje, včetně měsíčníku U nás 
v  kraji, který kraj vydává. Kontro-
la bude probíhat podle vnitřních 
pravidel kraje. Ten je i administra-
tivním místem pro státní dotace 
dle Nařízení vlády. Zde je prostor 
pro společnou kontrolu jak poká-
cení aktivního kůrovcového dří-
ví (krajská dotace), tak kontrolu 
asanace postřikem, odkorněním 
nebo zakrytím sítí napuštěnou pří-
pravkem proti lýkožroutům (státní 
dotace). Kraj musí spolupracovat 
i  s  odbornými lesními hospodáři, 
kteří jsou v kontaktu právě s drob-
nými vlastníky.

Plánujete také podporu obno-
vy lesa, pestřejší druhové skladby 
a  ochrany porostů proti zvěři. Jak 
bude ve  stručnosti tato podpora 
koncipována a  pro koho bude ur-
čena?

Jde o  klasickou podporu oplo-
cenek proti spárkaté zvěři až 
do  výše 70 Kč/m tam, kde bude 
nové zalesnění po  kůrovcové ka-
lamitě prováděno s  větším po-
dílem listnatých a  zpevňujících 
dřevin a  s  minoritním podílem 
smrků. Celkově kraj vypsaným 
programem sleduje své tři cíle. 
Motivovat vlastníky k  rychlé re-
akci na  kůrovce a  zachránit tak 
ostatní ohrožené stromy pro pl-
nění jejich mimoprodukčních 
funkcí v krajině.

Druhým cílem této podpory je 
uvolnit zasažené plochy k  včasné-
mu zalesnění. Sleduje však ještě 
třetí cíl. Tím je založení nových 
lesních porostů s  vyšší druhovou 
diverzitou, které budou odolnější 
vůči klimatickým změnám, hmy-
zím škůdcům a  pomohou vázání 
vody v krajině. 

Z  jakých zdrojů bude kraj pod-
poru vlastníků lesů financovat?

Financování je z  vlastních pří-
jmů kraje. Je to na úkor jiných pro-
gramových výdajů. V tuto chvíli to 
však je vyhodnoceno jako prioritní 
preventivní pokus o  lokální zmír-

nění reálného nebezpečí. Pokud 
nedokážeme úplně kalamitě če-
lit, tak je vhodné ji alespoň využít 
ke změně struktury nové výsadby. 

K  pomoci vlastníkům jste při-
stoupily velmi aktivně a  snad 
i včas. Plánujete ještě nějaké další 
kroky v podpoře nebo osvětě vlast-
níků lesů?

Snahou je vyburcovat malé roz-
ptýlené vlastníky lesních pozemků 
k  odpovědnosti za  svůj majetek. 
Jeho hodnota se během pár mě-
síců muže nečinností vlastníka 
propadnout do  červených čísel. 
Je proto důvod se již dnes domlu-
vit se sousedy na  společné pravi-
delné vzájemné kontrole. Mohou 
se předběžně dohodnout s  těžaři 
na  zásahu v  případě potřeby. Mají 
prostor si také rozmyslet, jak by 
naložili s dřevní hmotou, o kterou 
nebude v případě kalamity lokálně 
zájem. 

Nečinností se zvyšuje riziko 
škod nejen vlastníkům, ale i  celé 
společnosti právě na  újmě v  mi-
moprodukčních funkcích lesů. 
Snad je jednou dokáže stát také 
přiměřeně ocenit. |

radní karel klíma odpovědný za oblast životního prostředí, vodního hospodářství a zemědělství.

rozHovor
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Nejčastější zranění ošetřuje horská služba na sjezdovkách 
Členové horské služby se 

na  zimní sezónu důkladně při-
pravili. Absolvovali školení i stáže 
a díky krajské dotaci mají i dosta-
tek materiálu. Návštěvníci hor by 
však především neměli přeceňo-
vat své síly a brát ohled na ostatní, 
ušetří tím záchranářům mnoho 
starostí.

I když se povahy zranění či počty 
případů liší podle ročního období, 
členové horské služby pomáhají ce-
loročně. V  Krkonoších a  Orlických 
horách provozuje Horská služba ČR 
15 stanic a 9 služeben. Na plnění zá-
chranářské a prevenční činnosti se 
podílí 24 stálých zaměstnanců, 21 
sezónních zaměstnanců a 140 dob-
rovolných členů horské služby. 

Členové horské služby prošli 
před zimní sezónou pravidelným 
školením v  Rakousku a  také stáže-
mi na letecké i pozemní Zdravotnic-
ké záchranné službě Královéhra-
deckého kraje. Díky krajské dotaci 
mají i potřebné vybavení. 

Horská služba ČR požádala Krá-
lovéhradecký kraj na  dovybavení 
pro rok 2019 o  částku 1  090  513 
korun. Za tyto peníze nakoupí pro-
středky a  materiál potřebný pro 
výkon své hlavní činnosti – to je 
záchrana zdraví a  životů obyvatel 
a  návštěvníků horských oblastí 
v Krkonoších a Orlických horách. 

Dotace bude využita na pořízení 
automatizovaných externích defib-
rilátorů (AED), svozných saní, GPS 
přístrojů, vyhledávacích světel či 
zdravotnického, obvazového a fixač-
ního materiálu, jako jsou například 
vakuové dlahy nebo krční límce. 

„Pro poskytování odborné prv-
ní pomoci musí být zasahující 
záchranáři vybaveni nezbytným 
technickým zařízením pro do-
pravu, komunikaci, vyhledávání, 
ošetřování a  transport. Vybavení 
zdravotnickým materiálem je tak-
též podmínkou pro kvalitní po-
skytování odborné první pomoci,“ 

uvedl náměstek pro zdravotnictví 
Aleš Cabicar. 

O  tom, že někteří návštěvníci 
hor bez uvážení hazardují se svými 
životy, vypovídá například kuriózní 
incident, který museli na  začátku 
prosince řešit členové polské hor-
ské služby. Sedmičlenná skupinka 
takzvaných „icemanů“ se vypravila 
na vrcholek Sněžky jen ve spodním 
prádle! Silně prochladlé otužilce 
zachránila horská služba u Slezské 
boudy. 

Moderní technologie horským 
záchranářům výrazně usnadňují 
jejich práci. Díky mobilním telefo-

nům či přímo aplikaci Záchranka 
si turisté v  nouzi mohou vyhledat 
svoji polohu na  mapě a  horské 
službě odeslat přímo svoji pozici. 
Odpadají tím rozsáhlé pátrací akce 
v horském terénu. Náčelník Horské 
služby Krkonoše Pavel Jirsa proto 
apeluje na  turisty, aby si s  sebou 
na  túru vzali nabitý mobilní tele-
fon pro případ přivolání pomoci. 

Za  letní sezónu evidovala krko-
nošská horská služba čtyři stovky 
úrazů. Adrenalinové sporty, na-
příklad stále populárnější sjezd 
do údolí na koloběžkách, přinášejí 
různá zranění, ale stále platí, že se 
návštěvníci hor nejčastěji zranili 
během pěší turistiky, kdy špatně 
došlápli či upadli a zvrtli si kotník 
nebo zlomili předloktí. 

V zimě se úrazy nejčastěji stávají 
na  sjezdovkách, kde se koncentru-
je drtivá většina návštěvníků hor. 
Přeplněné sjezdovky ve Špindlerově 
Mlýně, Peci pod Sněžkou nebo Jan-
ských Lázních jsou také nejčastější 
místa, kde členové horské služby 
zasahují. Na  zalidněných sjezdov-
kách se výrazně zvyšuje riziko sráž-
ky, kterou podle Pavla Jirsy ještě 
umocňuje bezohlednost některých 
lyžařů, jež neberou ohled na ostat-
ní. Mnoho z  nich také přeceňuje 
své síly a volí trasy neúměrné svým 
schopnostem.  |

Hradeckému orchestru publikum tleskalo ve stoje
V  rámci oslav stého výročí 

vzniku Československa se mladí 
hudebníci ze ZUŠ Střezina vydali 
s  podporou Královéhradeckého 
kraje propagovat českou hudbu 
do Kanady a Spojených států. 

Turné hradeckého orchestru 
Smiling String Orchestra začalo 
na  konci listopadu v  kanadském 
Windsoru, kde se uskutečnil první 
velký koncert a navštívilo ho více 
než pět set posluchačů. Poté se hu-
debníci vypravili na cestu přes pět 
amerických států a  odehráli kon-
certy v  Independence v  Kentucky, 
v  Cincinnati ve  státě Ohio, v  De-
caturu v  Illinois a  pak v  St. Louis 
v Missouri. 

„V St. Louis jsme odehráli hned 
několik koncertů – pro širokou 
veřejnost, školy i seniory. I na těch 
relativně menších bylo vždy mini-
málně sto posluchačů. Ve  Spring-
fieldu vystoupilo naše Smyčcové 
kvarteto v Lincolnově muzeu a za-
hrálo návštěvníkům Dvořákův 
Americký kvartet. 

Atmosféra každého z vystoupení 
byla jiná. Co ale vše měly společné, 
byla srdečnost a nadšení americké-
ho publika. Lidé nešetřili potleskem 
ve  stoje ani slovy upřímné chvály 
po  koncertě,“ uvedl dirigent hra-
deckého orchestru Mikuláš Ježek, 
který se do zámoří vypravil s hráči 
ve věku 13 až 19 let.  |

vÍME o toM
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5. 1.  
Zimní přechod Zvičiny 
Třebihošť
Zimní přechod či přejezd pravi-
delně pořádá Klub českých turistů 
Hořice. Můžete vyrazit pešky, na ly-
žích nebo třeba na kole. Od pátku 
4. ledna až do neděle 6. ledna 2019 
je navíc možné se na vrchu Zvičina 
utábořit.

6. 1. od 19:00
Novoroční koncert Gentlemen 
Singers
Pellyho domy, Police nad Metují  
Český mužský profesionální 
oktet, vítěz mezinárodních soutě-
ží a pravidelný účastník význam-
ných festivalů od USA až po Jižní 
Koreu. 

8. 1. od 18:00
Novoroční koncert: Kamila 
Nývltová a Marian Vojtko
Hankův dům, 
Dvůr Králové nad Labem
Dvě výrazné pěvecké osobnosti 
naši muzikálové scény. Sólisté 
hudebního divadla Karlín, Broad-
way, Hybernie – Kamila Nývltová 
a Marian Vojtko, posluchače svými 
písněmi svátečními, muzikálový-
mi, světovými i duety jistě potěší 
v prvních novoročních dnech. 
Koncert bude doplněn videopro-
jekcí a fotografiemi z krásných 
muzikálů.

8. 1. 
Dřevomalby Tomáše Záborce
Jiráskovo divadlo a Čapkův sál, 
Hronov 
Začátek výstavy dřevomaleb 
Tomáše Záborce, která potrvá až 
do 14. února, otevřeno je vždy od 
8:00 do 12:00 a od 12:30 do 16:30. 

11. a 12. 1. 
Den otevřených dveří 
Univerzity Hradec Králové
Univerzita Hradec Králové
Udělejte si jasno v tom, kam  
zamířit po střední! Zveme na Dny 
otevřených dveří UHK. Využijte 
možnosti osobního kontaktu 
s pracovníky univerzity i studenty 
k získání informací o studiu! Co 
nabízíme? Více než 150 studijních 
oborů, studijní i pracovní stáže 
v zahraničí, vysokoškolské koleje.

12. 1. od 13:00 
Mezinárodní soutěž 
v jízdě na saních rohatých
Ski areál Černá Voda, Orlické Záhoří
Mezinárodní soutěž v jízdě na sa-
ních rohatých se koná ve Skiareálu 
Černá Voda v Orlickém Záhoří, jezdí 
se na saních, které Vám budou 
zapůjčeny zdarma.

18. 1. od 19:00
Rodina je základ státu
Jiráskovo divadlo a Čapkův sál, 
Hronov 
Známá hra britského autora Raye 
Cooneyho z lékařského prostředí 
– hraje DS J. K. Tyl Meziměstí. 

19. 1. 
Taneční soutěž svazu učitelů 
tance O cenu Hankova domu
Hankův dům, Dvůr Králové nad 
Labem
Taneční soutěž. 

20. 1. od 20:00
XIX. Královéhradecký městský 
ples 
Aldis, Hradec Králové
V bohatém programu této prestiž-
ní akce k tanci a poslechu zahraje 
Filharmonie Hradec Králové, 

Bigband Jiřího Pavlíka s Tomášem 
Savkou, Petr Kolář, Olga Lounová, 
Abba Stars, Hradecká cimbálová 
muzika, Art Jazz Band, diskotéka 
Zdeňka Vranovského, Fidgety Feet, 
Dance Team a další hosté.

23. 1. od 19:00
Koncert Aga Twardoch quartet
Benediktinský klášter Broumov, 
Broumov
Aga Twardoch quartet je nový me-
zinárodní (CZ, PL, BR) autorský pro-
jekt polské zpěvačky a skladatelky 
Agnieszky Twardoch. Repertoár 
se skládá z převážně autorských 
písní stylisticky pevně zakořeně-
ných v blues a jazzu s elementy 
popu a polské avantgardní scény 
80. a 90. let

23. 1. od 19:00
Koncert Radůza
Masarykovo divadlo, Jičín
Koncert ve Velkém sále Masaryko-
va divadla. 

24. a 25. 1. 
Skiinterkriterium 2019
Ski centrum Říčky v Orlických horách
Dvoudenní mezinárodní závod 
žákovských kategorií ve slalomu 

a obřím slalomu na Černé sjezdov-
ce v Říčkách v Orlických horách. 

25. 1. od 17:30  
Malý princ na zemi
Police nad Metují, Masarykovo 
náměstí 
Zažijte úplně jinou tmu. Unikátní 
představení černého divadla pro 
všechny věkové kategorie. Po před-
stavení následuje krátký workshop, 
během kterého diváci uvidí tech-
niku některých černodivadelních 
efektů Divadla Metro Praha. 

25. 1. od 19:00  
Koncert Marie Rottrové 
Sál Dřevník, Benediktinský klášter 
Broumov
Lady Soul v Broumově! Hosté: 
Petr Němec a Orchestr Septet Plus 
Jedna z nejoblíbenějších českých 
zpěvaček míří do broumovského 
kláštera. 

25. až 27. 1. 
Vepřové hody 
Hotel pod Zvičinou, Dolní Brusnice 
Poslední lednový víkend buďte 
zváni na vepřové hody do Hotelu 
Pod Zvičinou. Samotné hody bu-
dou doplněny o zajímavý program 
pro děti (dílničky apod.), pro které 
je zde k dispozici také vnitřní 
dětské hřiště.

28. 1. od 19:00
Koule  
Klicperovo divadlo, Hradec Králové
Divadelní zpracování skandální 
hry Davida Drábka. Role psaná 
na míru Pavle Tomicové.

www.hkregion.cz

přechod zvičiny - ilustrační foto.

pozvÁnky nA kulturnÍ AkCE

Ať zvítězí to lepší v nás
Pokaždé na 

sklonku starého 
a  počátkem no-
vého roku patrně 
většina z  nás tro-
chu bilancuje a za-
mýšlí se nad věc-
mi, na něž není v průběhu roku čas. 
Mě tentokrát konec roku 2018 přive-
dl až k takové malé dvouleté inventu-
ře. I  když – začal jsem s  tou rekapi-

tulací ještě mnohem dříve – narodil 
jsem se a celý svůj život jsem svázán 
s naším krásným Královéhradeckým 
krajem. Hodně let jsem zasvětil veřej-
né službě v policejní uniformě a vět-
šinu z nich jsem strávil také tady. Dva 
roky ale uplynuly od doby, kdy jsem 
opustil svou původní profesi a přijal 
výzvu vstoupit do  veřejného živo-
ta jako politik. Dva roky se snažím 
v  rámci své odpovědnosti, kterou 

nÁzory zAStupitElů
jsem s  funkcí vicehejtmana přijal, 
problémy našeho kraje skutečně ře-
šit. Není to vždy jednoduché a nedaří 
se vše hned a na sto procent, ale tím 
větší je motivace dál se o to snažit. 

Druhé narozeniny nedávno 
oslavil můj mladší syn a  ještě více 
si uvědomuji, že bych si velmi přál, 
aby jednou on a  jeho vrstevníci 
mohli stejně jako já žít v  kraji ne-
jenom stále stejně krásném, ale aby 
se jim tu i  naším přičiněním žilo 
ještě lépe.  A tak ještě než se do toho 
v  letošním roce naplno znovu 

s  kolegy ve  vedení kraje pustíme, 
přeji vám co nejupřímněji, aby vás 
v tomto roce provázelo pevné zdra-
ví, dostatek sil o něco usilovat i více 
času na  to být s  těmi, které máte 
rádi. A  nám všem přeji, aby nikdy 
nezmizela naděje ve  vítězství toho 
lepšího v nás i kolem nás. 

Úspěšný rok 2019!

Mgr. Martin Červíček, první náměstek 
hejtmana odpovědný za oblast dopravy 
a silničního hospodářství (ODS)
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nÁzory zAStupitElů

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

Sociální postižení
Většinu toho, 

co má pro nás sku-
tečnou cenu, jsme 
dostali zadarmo. 
Život, zdraví, tře-
ba i  nějaký talent 
či nadání a  rodi-
nu, která se o nás dokázala postarat 
a postavit na vlastní nohy. Naše spo-
lečnost již vyspěla do  té míry, kdy 
mentálně či tělesně postižení nejsou 
zahnáni do izolace ani nejsou před-
mětem výsměchu. Plně si uvědomu-
jeme, že máme svůj díl odpovědnosti 
i za ty, kteří to štěstí neměli. Méně si 
již uvědomujeme, že existuje i  jiná 
forma postižení, kterou bych nazval 
postižením sociálním. 

Skutečností jsou případy, kdy dítě 
vyrůstá v  jedné místnosti se svojí 
mnohačlennou rodinou a  nemá 
ani místo, kde by si napsalo úkoly 

do školy nebo zažívá nejtěžší formy 
domácího násilí. Právě v těchto pod-
mínkách vyrůstají lidé, kteří nejsou 
schopni nést žádnou odpovědnost 
ani za  sebe sama, natož přijmout 
svůj podíl za odpovědnosti vůči spo-
lečnosti. V  lepším případě se z  nich 
stávají celoživotní příjemci sociál-
ních dávek, v horším případě se o ně 
stará vězeňská služba. 

Ani zdaleka si nemůžu být jist, že 
bych dopadl jinak, kdybych se narodil 
do  stejných podmínek. I  tuto skuteč-
nost je třeba mít na  mysli, když řeší-
me problémové spoluobčany. Jisté je, 
že vše začíná v rodině, a proto je práce 
s ohroženými rodinami nesmírně dů-
ležitá. I tady platí, že prevence je mno-
hem levnější než řešení následků.

Ing. Vladimír Derner, náměstek hejtmana pro 
oblast sociálních věcí (Koalice pro KHK)

Informujeme o možnostech podpory
Téma, které je 

velmi zajímavé 
pro starosty obcí 
v souvislosti s kon-
cem kalendářního 
roku, jsou dotace 
na  rok příští. Od-
bor regionálního rozvoje, grantů 
a  dotací připravil konferenci k  no-
vému dotačnímu titulu na podporu 
prodejen na  venkově. Konference 
nebyla pouhým informováním, ale 
interakcí mezi zástupci obcí a  pra-
covníky odboru. Diskusní formou 
se hovořilo o praktických dopadech 
podpory Královéhradeckého kraje 
na konkrétní občany. Cílem takové-
ho setkání je nejen informovanost, 
ale také vzájemné nalezení společ-
ných řešení praktických problémů, 
se kterými se starostové především 
na malých obcích potkávají. 

Více než 200 účastníků se do-
zvědělo spoustu nových informa-
cí k  dotačním programům na  rok 
2019 na  národní i  krajské úrovni. 
Na  konferenci vystoupili zástupci 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

a Krajských úřadů Královéhradecké-
ho a  Pardubického kraje. MMR pro 
rok 2019 vypisuje dotační programy 
ve  výši 3,2 miliard Kč, což je velmi 
příznivá informace. Ale zároveň je 
třeba upozornit na rizika při čerpá-
ní dotací, protože dotační peníze ze 
státního rozpočtu musí být profi-
nancovány v 2019. Proto je odbor re-
gionálního rozvoje, grantů a dotací 
připraven pomoci všem starostům, 
kteří budou pomoc při správném 
užití dotací potřebovat.

Na  webu chytrého regionu 
www.chytryregion.cz mohou 
všichni registrovat své projektové 
záměry. Rozvojová agentura Krá-
lovéhradeckého kraje CIRI nadále 
s  registrovanými záměry pracuje 
a díky této spolupráci se snaží na-
jít vhodné finanční zdroje. Králo-
véhradecký kraj těmito aktivitami 
přispívá k zvyšování kvality života 
na svém území  a to je pro mě velké 
potěšení.

Bc. Pavel Hečko, radní pro regionální rozvoj, 
granty a dotace (ČSSD)

Zpoždění na denním pořádku 
— neuvěřitelné — II. část

Také dojíždí-
te do  zaměstnání 
do  Prahy? Pak mi 
jistě dáte za  prav-
du, že ranní spo-
jení má naše kraj-
ské město špatné 
a vlastně žádné – takto začínal můj 
článek v  minulém čísle. Chtěl bych 
poděkovat čtenářům, kteří zareago-
vali na můj článek a zaslali své reakce, 
ve kterých mi dávali za pravdu ve věci 
špatného způsobu a úrovně dojíždě-
ní z Hradce Králové do Prahy. Zároveň 
děkuji čtenáři za upozornění na chy-
bu, když jsem uvedl, že cestující stojí 
v  autobuse v  rychlosti 130km/hod. 
Autobus takovou rychlostí na dálnici 
jezdit nemůže.

Rád bych potvrdil, že dochází k po-
zitivnímu posunu v  jednání se spo-
lečností Flixbus a že i koalice v Hrad-
ci Králové pod vedením Hnutí ANO 

bude připravena tato jednání plně 
podpořit. Cílem bude znovuzavedení 
přímého spojení Hradec Králové – 
Praha Černý most a zpět, a to i se za-
měřením na cestující, kteří dojíždějí 
denně do  hlavního města za  prací. 
Zároveň se zvedne úroveň dojíždění, 
a to nasazením moderních autobusů, 
které bohužel zmizely po nepochopi-
telném ukončení spojení provozo-
vatelem tzv. žlutých autobusů. Naše 
krajské město tak konečně opět bude 
mít důstojné spojení s hlavním měs-
tem stejně tak jako mají i jiná krajská 
města a plně využije napojení Hrad-
ce Králové a Prahy dálnicí D11.

A  to nejdůležitější – jménem 
hnutí ANO dodatečně přeji všem 
krásný rok 2019.

Ing. Jindřich Outlý, předseda kontrolního výboru 
(nezávislý za ANO)

Které dotace jsou lepší? (II. část)
1) Odpovědnost 

vzešlá z voleb
Ve volbách se zís-

ká mandát od  ob-
čanů. Požadavek 
Výboru pro kulturu 
a památkovou (VKP) 
péči rychlejší proces vypsání, vyhodno-
cení a  smluvní financování projektů 
z  programových dotací je krok vpřed. 
Jediný, kdo se na VKP bránil urychlení 
procesu, byl zástupce úředníků pan 
Mejstřík. Proč a jak je to vůbec možné??  
Za  peníze daňových poplatníků si ža-
datelé zaslouží, aby věděli z kraje ledna, 
zdali s podporou mohou či nemohou 
počítat. Nyní jim dá kraj vědět až v půl-
ce roku. Jak pak odpovědně mohou ža-
datelé finančně plánovat? V krajnosti 
se projekty nemusí uskutečnit a finan-
ce se pak musí vracet.  Lze si všimnout, 
že kulturních a sportovních akcí s pod-
porou kraje do  května mnoho nežije, 
neboť úředníci brzdí rukama nohama 
zrychlení procesu a návrhy řadu zastu-
pitelů. Když k  tomu přidáme radního 
Hečka, který je příliš neřídí, je výsled-
kem pomalý, nepružný a  nedůstojný 
proces podpory žadatelů!

2) Ztráta času 
Ve  výborech se projednáváním 

ztrácí čas nad projekty. Na stanovisko 
výborů v oblasti individuálních dotací 
Rada ani Zastupitelstvo kraje nemusí 
brát zřetel. 

3) Rychlejší a komfortnější proces 
pro žadatele 

Žadatelé při individuálních do-
tací nemusí čekat na  pomalé proce-
sy nastavené krajem. I  proto je tedy 
třeba doporučit žadatelům podávat 
více průběžné individuální dotace. 
Proces schvalování či neschválení je 
mnohem rychlejší. Rozhodnutí a od-
povědnost je na  politicích, nikoli 
na subjektivním hodnocení úřední-
ků či hodnotících komisí. I politické 
je ale subjektivní. Nicméně zvolení 
zástupci mají plnou odpovědnost 
od voličů. Úředníci mají a jen kontro-
lují formální správnost žádostí, evi-
denci, přípravu smluv a  vyúčtování. 
Známe to, ani komisaře včele s  Jun-
krem v EU nikdo v žádných volbách 
jednoduše nezvolil a všichni víme, co 
předvádí.

Bc. Miroslav Matějka, DiS. (SPD+SPO)



12

Vyluštěte křížovku a soutěžte s námi o dárek. Zašlete nám tajenku do 15. ledna 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: Hana Kolesárová (Jičín), Jitka Pavlíčková (Chlumec nad Cidlinou), Zdeněk Tér (Police nad Metují). 
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• TEXTY A FOTO: Pokud není uvedeno jinak archiv redakce • Redakční rada: MVDr. Ivana Hantschová, Jiří Robinson Roup, JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D., Mgr. Jana Drejslová, Mgr. Táňa Šormová, Helena Brehovszká, Gabriel Forman. VÝROBA, 
TISK: VLTAVA LABE MEDIA a.s., tiskárna Novotisk Praha • DISTRIBUCE: Českou distribuční a.s. • Počet výtisků: 254 800 kusů • Uzávěrka příštího čísla: 15. 1. 2019
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