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U nás v kraji
listopad 2017

Vážení občané 
Královéhradeckého kraje,
dne 14. listopadu to bude 
přesně rok od ustavujícího 
zasedání krajského zastu-
pitelstva, na kterém byla 
zvolena současná krajská rada. 
Ano, vstupovali jsme do ne-
známých vod, ale s pevným 
odhodláním dát našemu kraji 
stabilní vedení s jasnými cíli 
a prioritami. Těchto prio-
rit, k nimž patří především 
stav silnic a zdravotní péče, 
se chceme držet i nadále. 
Pluralita názorů k demokra-
tickému způsobu spravování 
věcí veřejných pochopitelně 
patří a u subjektu, který v pří-
padě současné krajské rady 
není žádným ideologickým 
monolitem, se budou vyskyto-
vat vždy. V tomto směru chci 
ocenit i věcný přístup naší 
opozice, která skutečně plní 
svou hlavní roli – kontrolu 
moci.
Na tomto místě chci poděko-
vat mým kolegům, zastupite-
lům Královéhradeckého kraje, 
za jejich práci a vedení věcné 
debaty k aktuálním problé-
mům. Jako volení zástupci 
jsme pochopitelně odpovědní 
Vám, voličům, proto chceme 
v příštím čísle bilancovat, co 
se v doznívajícím roce v jed-
notlivých gescích podařilo, či 
co nás naopak čeká. 

Jiří Štěpán
hejtman Královéhradeckého kraje

Silničáři budou v zimě více uklízet 
Kraj zvyšuje počet udržovaných kilometrů silnic
Ke zvýšení počtu v zimě udržovaných kilometrů přistupuje vedení kraje. Radní odsouhlasili nové 
znění Nařízení Královéhradeckého kraje, kterým se vymezují úseky silnic II. a III. tříd v kraji, 
na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a nále-
dí v zimním období. Pro krajskou Údržbu silnic Královéhradeckého kraje to znamená, že silničáři 
budou v zimě udržovat více úseků, a to napříč celým krajem.

 „V letošním roce snižujeme 
počet v zimě neudržovaných 
kilometrů silnic II. a III. třídy o 64 
kilometrů, což je o více než 20 % 
oproti loňskému roku. V minulém 
období se neudržovalo celkem 
287 kilometrů a nyní se dostá-
váme na 223 kilometrů silnic,“ 
uvedl první náměstek hejtmana 
odpovědný za dopravu a silniční 
hospodářství Martin Červíček.
 Královéhradecký kraj spravu-
je celkem 3300 kilometrů silnic 
II. a III. třídy. Úseky, na nichž se 
pro jejich malý dopravní význam 

nezajišťuje sjízdnost odstraňová-
ním sněhu a náledí, je vlastník 
povinen označit příslušným 
dopravním značením.
 Do seznamu udržovaných 
silnic přibyly desítky úseků 
napříč celým krajem, včetně 
okrajových oblastí. „Považuji to 
za správné rozhodnutí a jsem 
rád, že se nám při přípravě 
plánu na letošní sezonu podařilo 
reagovat na požadavky starostů 
obcí, Policie ČR, rozvoje dopravní 
obslužnosti a změn v silniční 
síti. Zároveň chceme každý rok 

Opravená 
Galerie 
moderního 
umění je 
Stavbou 
roku 2017

Vodovody a kanalizace v kraji 
procházejí aktualizací svého 
rozvojového programu 
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seznam neudržovaných úseků 
přehodnotit a zvážit, zda by ne-
měly být do plánu zimní údržby 
zařazeny další komunikace,“ 
doplnil první náměstek hejtma-
na Červíček.
 Zimní údržbu silnic II. a III. 
třídy zajišťuje krajská akciová 
společnost Údržba silnic Králo-
véhradeckého kraje a.s. V minulé 
sezoně bylo na zimní údržbu 
od listopadu 2016 do dubna 2017 
vynaloženo 177,5 milionu korun. 
Pro nadcházející zimní období se 
počítá s obdobným rozpočtem.

Opravená ozdravovna 
Salomon v Peci p. S.              
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Závorový systém v zimě po-
může zprůjezdnit silnici mezi 
Chvalčí a Adršpachem
                                         str. 5
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Prestižní republikové ocenění 
Stavba roku 2017 získal projekt 
modernizace Galerie moderního 
umění. Budova krajské galerie 
na  hradeckém Velkém náměstí 
prošla v letech 2014 – 2016 vel-
kou rekonstrukcí za více než 120 
milionů korun. Spolu s  Galerií 
moderního umění získaly titul 
další čtyři stavby. 
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Kostelecká obchodka zve 
zájemce o studium
Obchodní akademie Kostelec 
nad Orlicí zve na dny otevřených 
dveří, které se uskuteční ve dvou 
termínech: v pátek 24. listopadu 
a v pátek 19. ledna. Zahájení bude 
vždy v 16 hodin. V nabídce je stu-
dium klasické obchodní akademie, 
ekonomického lycea a informač-
ních technologií.

Hlaste nedostatky 
v distribuci U nás v kraji
Nechodí vám nebo někomu ve va-
šem okolí časopis U nás v kraji? 
Nedostatky v distribuci periodika, 
které by měla dostávat každá 
domácnost v kraji, můžete hlásit 
prostřednictvím emailu unasvkra-
ji@kr-kralovehradecky.cz nebo 
telefonicky na číslo 495 817 111.

Přijďte si prohlédnout 
Stavbu roku
O zdařilosti rekonstrukce Galerie 
moderního umění v Hradci Krá-
lové se může veřejnost přesvědčit 
osobně. V sobotu 11. listopadu 
od 10 do 18 hodin bude do stálé 
expozice českého moderního 
umění a na dočasné výstavy vstup 
volný. Až do konce roku 2017 je 
pak do galerie vstup zdarma po 17. 
hodině každý den mimo pondělí. 
Podrobnější informace o rekon-
strukci budovy najdete na webu 
www.galeriehk.cz.

Náchodská stavebka fandí 
mistru světa
Student VOŠ a SPŠ stavební archi-
tekta Jana Letzela v Náchodě dosá-
hl fantastického úspěchu. Martin 
Mikeš se stal v kategorii dorosten-
ců mistrem světa v benchpressu. 
Cenný titul vybojoval v trutnov-
ském Národním domě, kde se 
konal světový šampionát v silo-
vém trojboji i jeho jednotlivých 
disciplínách – dřepu, benchpressu 
a mrtvém tahu. Do města se sjelo 
přes 700 závodníků z 35 zemí. 
Student z Náchoda v konkurenci 
obstál a výkonem 130 kilogramů 
vybojoval zlatou medaili v katego-
rii dorostenců.

Kraj navazuje spolupráci 
se Zakarpatskou oblastí
Smlouvu o spolupráci v oblasti 
zdravotnictví, vzdělávání nebo 
například zaměstnanosti uzavře 
v listopadu Královéhradecký kraj 
s ukrajinskou Zakarpatskou ob-
lastní radou. K podepsání smlouvy 
dojde při příležitosti návštěvy 
delegátů této nejzápadnější části 
Ukrajiny, která byla dříve součástí 
Československé republiky. Spolu-
práce se bude týkat také cestovní-
ho ruchu, kultury, folklóru, péče 
o historické dědictví, podpory 
podnikatelského prostředí, hasič-
ských sborů či přímé partnerské 
spolupráce obcí.

Zlatý kolovrat skončí. Nahradí ho Mistr tradiční rukodělné výroby

Krátce z kraje Vodovody a kanalizace v kraji procházejí 
aktualizací svého rozvojového programu
 Královéhradecký kraj zahájil 
aktualizaci Programu rozvoje 
vodovodů a kanalizací na ce-
lém svém území. Začala úplná 
obnova základního dokumentu, 
ze kterého jsou koncipovány 
veřejná podpora do vodovodů 
a kanalizací od státu i kraje. 
Od vzniku územních samospráv 
bylo dosaženo velkého pokroku 
v nakládání především s od-
padní vodou. Znečišťovatelé 
v průmyslu i komunální oblasti 

STALO SE

investovali a udělali důležitá 
opatření k zamezení vypouštění 
nepředčištěných vod do vo-
dotečí. Dnes se úsilí přesouvá 
do modernizace a intenzifikace 
čištění a také k menším znečiš-
ťovatelům v obcích s rozptýle-
nou zástavbou.

 „Královéhradecký kraj tímto 
krokem postupně naplňuje svůj 
hlavní cíl v této oblasti, přijmout 
ucelenou vodní politiku na svém 

území. Je to zlom ve vnímání vody 
jako základního předpokladu života 
na území kraje,“ doplnil Karel Klíma, 
radní kraje pro vodní hospodářství, 
životní prostředí a zemědělství.
 Budoucnost vodárenství ovliv-
ňují nejen poznatky z výzkumu do-
padů klimatické změny a předvída-
telnost vývoje zdrojů vody. Klíčové 
je také zvládnutí ztrát při přepravě 
vody. Zdroje vody jsou omezené 
a výpadky v přístupu k vodě mohou 
ovlivnit hospodářskou strukturu 
v území kraje.

Veletrh dotačních příležitostí přilákal přes 80 účastníků
Ve středu 4. října 2017 se v pro-
storách Královéhradeckého kraje 
uskutečnil Veletrh dotačních 
příležitostí. Akce přilákala více 
než 80 podnikatelů, živnostníků, 
zástupců firem, příspěvkových 
organizací či municipalit. Zdar-
ma si zde mohli prokonzultovat 
své záměry, případně nasbírat 
informace o nejrůznějších dotač-
ních možnostech. Akci pořádala 
královéhradecká pobočka Cze-
chInvestu ve spolupráci s Králo-
véhradeckým krajem a Eurocent-
rem Hradec Králové.

 Zástupci jednotlivých institucí 
podali na veletrhu přes 190 konzul-
tací k tématům různých dotač-
ních programů. Mezi konzultanty 
nechyběli zástupci Technologické 
agentury ČR, Exportní agentury 
CzechTrade, zástupci CzechInvestu 

a Českomoravské záruční a rozvojové 
banky. Účastníci veletrhu se zajímali 
o Operační program Zaměstnanost, 
Operační program Podnikání a ino-
vace pro konkurenceschopnost, Inte-
grovaný regionální operační program, 
Program rozvoje venkova, dotační 
tituly a informace poskytované kra-
jem.  Získali informace i o podpoře 
vzniku dětských skupin ve firmách 
či jak využít stážisty prostřednictvím 
Fondu dalšího vzdělávání.

 Zástupce Královéhradeckého 
kraje z oddělení evropských grantů, 
Roman Klíma, poskytoval informač-
ní podporu zejména k programům 
cíle Evropská územní spolupráce 
(přeshraniční, nadnárodní a mezi-
regionální programy), ale i k dalším 
programům a fondům - Mezinárodní 
visegrádský fond, EHP a Norské fondy 
apod. O tyto informace byl značný 
zájem, společně se podařilo iniciovat 
cca 8 nových projektových záměrů, 
které budou dále rozpracovány.
 „Tento formát akce je velmi 
oblíbený mezi podnikateli zejména 
díky možnosti oslovit maximum 
poskytovatelů na jednom místě“ 
uvedla ředitelka královéhradecké 
kanceláře agentury CzechInvest 
Martina Ceplová. Záštitu nad akcí 
převzal radní Královéhradecké-
ho kraje pro oblast regionálního 
rozvoje, evropských grantů, dotací 
a cestovního ruchu Pavel Hečko.

Cenu určenou tvůrcům v oblasti 
tradičních lidových řemesel, pří-
padně těm, kteří se o jejich udr-
žování a rozvoj zasloužili, udělu-
je Královéhradecký kraj od roku 
2002 pod názvem Zlatý kolovrat. 
Toto ocenění bude počínaje le-
tošním rokem nahrazeno titulem 
Mistr tradiční rukodělné výroby 
Královéhradeckého kraje.

 „V oceňování nositelů lidových 
tradic dojde k několika změnám. 
Tou kosmetickou je nový název. 
Koresponduje s označením, které se 
používá v dalších osmi krajích. Pod-
statnější je však způsob podávání no-
minací. Nyní se totiž může do tohoto 
procesu zapojit široká veřejnost,“ 
uvedla náměstkyně hejtmana Mar-
tina Berdychová, která je odpovědná 
za oblast školství a kultury. 
 Dosud byla praxe taková, že ná-
vrhy podávalo Muzeum východních 

Čech v Hradci Králové ve spolupráci 
s oddělením kultury a památkové 
péče krajského úřadu. Nominace 
bude nadále hodnotit odborná 
komise a schvalovat krajská rada. 
 Vzhledem k tomu, že návrhy 
bude možné podávat až do konce 
letošního roku, posune se i termín 
předávání ocenění, které se dosud 
konalo na podzim. 
 „Cenu předáme v červnu v Láz-
ních Bělohradě v rámci programu 
Mezinárodního folklorního festivalu 
Pod Zvičinou. Toto propojení se 
nám jeví jako ideální vzhledem 
k tomu, že na tamním řemeslném 
jarmarku by se vždy mohli prezen-
tovat i ocenění z minulých let a toto 
načasování i umístění by mělo 
přispět k větší publicitě,“ dodala 
náměstkyně Martina Berdychová. 
 Podávání nominací má samo-
zřejmě svá pravidla. Cena může 
být udělena pouze občanům ČR, 

jejichž činnost je spjata s územím 
Královéhradeckého kraje. Jednotlivé 
obory tradiční rukodělné výroby se 
vymezují dle základního materiálu, 
z něhož jsou výrobky zhotoveny. 
Jde například o dřevo, hlínu, sklo, 
kámen, kov, textil, pletivo, papír 
a v případě perníkářství i potravinář-
ské ingredience. Titul bude udělován 
doživotně. Návrhy bude přijímat 
Muzeum východních Čech prostřed-
nictvím svého Regionálního pracovi-
ště pro tradiční lidovou kulturu. 
 Cena je, stejně jako dosavadní 
ocenění Zlatý kolovrat, určena 
osobám, které ovládají postupy, 
dovednosti, znalosti a technologie 
v daném oboru tradiční rukodělné 
výroby, prezentují je na přehlíd-
kách, výstavách a specializovaných 
akcí zaměřených na tradiční lidová 
řemesla a předávají své profesní 
dovednosti a zkušenosti svým ná-
sledovníkům.
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Děti se budou léčit v opravené ozdravovně
Chata Salomon, která je jed-
ním z objektů Dětské ozdra-
vovny v Peci pod Sněžkou, 
prošla rekonstrukcí. Necelé 
čtyři miliony korun potřebné 
na zateplení pláště, novou 
krytinu střechy a obložení 
stěn uvolnil z fondu rozvoje 
a reprodukce Královéhradecký 
kraj, který jako jediný z čes-
kých krajů dosud ozdravovny 
provozuje.

 Chata Salomon je situována 
v horní části sjezdovky „Zahrádky“ 
v nadmořské výšce okolo 1100 me-
trů nad mořem a se sousední Měl-
nickou boudou tvoří jeden funkční 
celek. Její budova původně sloužila 

jako hospodářský objekt, nyní jsou 
zde apartmány pro matky s dětmi. 
Objekt prošel celkovou rekonstruk-
cí v roce 1994.
 „Střešní krytina již dosluhovala 
a na některých místech do objektu 
dokonce zatékalo. Také zateplení 
budovy již zcela nevyhovova-
lo dnešním požadavkům. Díky 
rekonstrukci má nyní Salomon 
dvojitý střešní plášť z falcovaného 
poplastovaného plechu a rovněž 
stěny jsou obložené plechovými 
šablonami, které vzhledem napo-
dobují původní dřevěné obložení,“ 
říká náměstek hejtmana Aleš Ca-
bicar, který je odpovědný za oblast 
zdravotnictví.
 Stavební práce začaly v dubnu, 
ale na hlavní letní sezonu, kdy 

Projekt Senior pasy se těší mezi 
seniory oblibě
Stáří a stárnutí - téma, kte-
ré vnímá každý z nás. Pro 
mnohé je spojeno s obavami 
o zdraví, ekonomickou situaci 
či s pocitem osamění. Tak by 
to ale být nemělo, a také být 
nemusí. I v pokročilém věku 
lze žít plnohodnotný a aktivní 
život plný zážitků a radosti ze 
života. Ukázat seniorům, že si 
mohou užívat života plnými 
doušky má za cíl projekt Senior 
pasy, který plně podporuje 
Královéhradecký kraj.

 Projekt je určen všem aktivním 
lidem ve věku 55+, registrace do něj 
je zcela zdarma a projekt nabízí 
celou škálu benefitů pro registrova-
né klienty.  Senior pas je k dispo-
zici do 4–6 týdnů od registrace, je 
možné ho vyzvednout osobně na  
kontaktních místech v Hradci Krá-
lové, případně ho lze zaslat poštou 
na vaši adresu.
 Kromě slev na zboží či služ-
by, přináší řadu nápadů a tipů 

na výlety, zájezdy nebo návště-
vy galerií a muzeí. Senior pas 
je určen lidem, kteří vědí, že ta 
nejlepší léta života jsou v každém 
věku a pro každého, kdo pro to 
má zájem něco udělat. V rámci 
kraje roste nejen databáze po-
skytovatelů benefitů pro klienty 
projektu, ale zaznamenáváme 
zvětšující se počet zájemců o re-
gistraci do projektu a rostoucí 
zájem o aktivní využívání Senior 
pasu.  Cílem projektu je rozvíjet 
mezigenerační vztahy a umožnit 
aktivní soužití celých rodin, sdí-
lení zážitků a zkušeností napříč 
generacemi.
 A tak neváhejte a přidejte 
se ke spokojeným uživatelům 
projektu, registrujte sebe nebo své 
blízké. Více informací na www.
seniorpasy.cz nebo na kontaktních 
místech:  Krajská rada seniorů 
Královehradeckého kraje, Dům 
odborových služeb, Gočárova t. 
1620/30, kancelář 405, případně 
v CK B & K Tour, Komenského 249, 
v Hradci Králové.

Žáci trutnovské akademie uspěli 
v loveckém čtyřboji
Perfektní výkon předvedli žáci 
České lesnické akademie Trut-
nov během finále celostátního 
přeboru v loveckém čtyřboji, 
který se konal na střelnici 
v Prachaticích. Ve střelecké 
disciplíně se reprezentanti 
krajské školy umístili na prv-
ním a šestém místě z celko-
vých 37 závodníků.

 „Žáci České lesnické akademie 
v Trutnově se střelectví věnují dlou-
hodobě. Vyvrcholením letošní se-
zony v kulové střelbě byl Celostátní 
přebor Českomoravské myslivecké 
jednoty v loveckém čtyřboji malo-
rážkou – Velký standard, konaný 
na špičkové střelnici v Prachaticích,“ 
uvedl zástupce ředitele České lesnic-
ké akademie v Trutnově Jiří Franc.
Profesionálního střeleckého klání 
se zúčastnili i dva žáci trutnovské 
lesnické akademie pod vedením 
trenéra a pedagoga Pavla Macla. 
Z celkových 37 závodníků zvítězil 
v juniorské kategorii žák akademie 
Přemek Macl s nástřelem 783 bodů. 
Další krajský reprezentant Michal 
Kloz skončil na šestém místě s vý-
sledkem 722 bodů.
„Zástupci školy reprezentovali náš 
kraj nejen kvalitními sportovní 
výsledky, ale podtrhli i celkovou 

společenskou úroveň akce, neboť 
tento závod zahajovali a ukončovali 
jako trubači loveckou hudbou,“ 
doplnil Franc.
Česká lesnická akademie Trutnov 
poskytuje střední vzdělání v oblasti 
lesnictví a ochrany přírody. Jako 
jediná škola v ČR zajišťuje výuku 
operátorů těžebně dopravních 
strojů. Akademie úzce spolupracuje 
s lesnickými fakultami a zahranič-
ními lesnickými školami. Je cvičnou 
školou České zemědělské univer-
zity v Praze a střediskem odborné 
přípravy Ministerstva zemědělství 
ČR. Jejím zřizovatelem je Králové-
hradecký kraj.

byla chata plně obsazena, byly 
přerušeny. Rekonstrukce tak byla 
dokončena v září a vyžádala si 3,9 
milionu korun včetně DPH. Ná-
klady plně hradil Královéhradecký 
kraj.
 Dětská ozdravovna v Peci pod 
Sněžkou je největší ze čtyř kraj-
ských ozdravoven. Její kapacita je 
115 lůžek rozmístěných na šesti 
budovách.
 V loňském roce se ve všech 
ozdravovnách léčilo 1755 dětí 

ve věku 3-15 let z celé republiky. 
Pobyty jsou poskytovány na zá-
kladě návrhu dětského lékaře 
a po schválení revizním lékařem 
zdravotní pojišťovny, která pobyt 
plně hradí. O děti se starají zdra-
votní sestry, vychovatelky, fyziote-
rapeut a dětský lékař. Během třítý-
denního pobytu je také zajištěna 
školní výuka. Děti ve věku 3-6 let 
pobývají v ozdravovně v dopro-
vodu rodičů, kteří si ovšem pobyt 
musí hradit.
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Prezentace středních škol a  zaměstnavatelů se během podzimu 
konají ve  všech krajských městech. FOTO: Krajská hospodářská 
komora KHK

Ve vestibulu krajského úřadu probíhá od října do 3. listopadu výsta-
va věnovaná domácí hospicové péči.

Spot Zkus Kuks získal hlavní cenu na festivalu TourRegionFilm 2017. 
Oceněn byl i stejnojmenný web. FOTO: Revitalizace KUKS o. p. s.

Vítězové Zlatého oříšku - plavec Mikuláš Rudolf Cogan, klavíristka 
Sára Kolaříková a drezuristka Šárka Kosařová. FOTO: Ondřej Čer-
nota

SOŠ a SOU Vocelova Hradec Králové pořádala mezinárodní turnaj 
partnerských škol v  malém fotbalu. Zvítězilo mužstvo domácích. 
FOTO: SOŠ a SOU Vocelova
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Žáci náchodské stavebky se 
podílejí na modernizaci své školy

Až ukončí studium, budou 
studenti VOŠ stavební a SPŠ 
stavební arch. J. Letzela v Ná-
chodě schopni postavit nový 
dům, opravit starší usedlost 
nebo modernizovat interiér 
podle individuálního přání. 
Pro praxi jsou připravováni 
ve čtyřletém maturitním stu-
diu v oboru Stavebnictví (za-
měření Pozemní stavitelství, 
Obnova budov, Rozpočtování 
a kalkulace staveb, Navrho-
vání interiérů-design), nebo 
ve tříletých učebních obo-
rech podporovaných Králo-
véhradeckým krajem formou 
stipendia (Stavební klempíř, 
Tesař, Zedník, Pokrývač, 
Malíř, Lakýrník). Škola jim 
zajišťuje také stravování 
a ubytování ve vlastních 
zařízeních.

 V rámci odborného výcviku 
opravili v poslední době napří-
klad oplocení u Centra odbor-
ného vzdělávání v ulici Pražská 
(financovaného z prostředků 
Královéhradeckého kraje) nebo 
opěrnou zeď u dílen odborného 
výcviku. Podíleli se na revitaliza-
ci zelené plochy (parku u školy) 

a v září a říjnu tohoto roku vy-
užili své dovednosti při moder-
nizaci prostoru školních šaten. 
Mimo školu naši žáci pomohli 
například při výstavbě rekreační 
chaty v osadě Husí Krky u Nové-
ho Dvora nebo rodinného domu 
ve Svinišťanech u Jaroměře. Sta-
nou se postupně kvalifikovanými 
stavaři a dobrými řemeslníky, 
kterých je nedostatek, a proto 
jsou a budou k nezaplacení.
 Zájemce o studium srdečně 
zveme na Den otevřených dveří 
v sobotu 11. listopadu 2017 od 8.30 
do 13.00 hodin (případně na další 
17. ledna 2017 od 14.00 do 18.00 
hodin). Ve stejný den budou mít 
návštěvníci možnost zhlédnout 
v prostorách školy dvě výsta-
vy, a sice výstavu „Stavba roku 
Královéhradeckého kraje 2017“, 
a dále výstavu, kterou ke stému 
výročí počátku 1. světové války 
po několik let postupně připravují 
Český svaz bojovníků za svobo-
du, spolek Poznávání a Městské 
muzeum Nové Město nad Metují 
(letos věnovanou čtvrtému roku 
války). Jsme jednou ze škol, které 
na projektu spolupracují.
Přijďte se podívat, srdečně zveme 
příští studenty i širší veřejnost!

Mgr. Marie Vintrová
(FOTO: L. Rejmont)

Závorový systém v zimě pomůže 
zprůjezdnit silnici mezi Chvalčí 
a Adršpachem
S řešením nespokojenosti řidičů, 
kterou vyvolává každoroční zim-
ní uzávěra silnice mezi Chvalčí 
a Adršpachem na Broumovsku 
přichází vedení kraje. V místě 
bude vybudovaný nový závorový 
systém s mechanickým ovládá-
ním závor. Těmi se silnice uza-
vře až ve chvíli, kdy to bude stav 
vozovky v závislosti na počasí 
opravdu potřebovat. Až bude 
vozovka pro řidiče bezpečná, 
systém opět závory otevře. 
Funkční bude už tuto zimu.

 „Na problematiku uzavírky silni-
ce mezi Chvalčí a Adršpachem, která 
trvá vždy téměř celou zimu a řidi-
čům se tak komplikuje dojíždění 
do práce i spojení mezi samotnými 
obcemi, jsem byl upozorněn samo-
správami prakticky hned po nástu-
pu do funkce. Slíbil jsem vyřešení 
tohoto problému a nyní máme před 

sebou výsledek,“ řekl první náměs-
tek hejtmana odpovědný za oblast 
dopravy Martin Červíček.
 Závory budou umístěny na obou 
stranách komunikace pro lokalitu 
Chvaleč i pro lokalitu Adršpach 
a budou dlouhé asi čtyři metry. In-
formační tabule s aktuálním stavem 
průjezdnosti bude vybavena solár-
ním napájením včetně akumulátoru 
a řídící jednotky. Meteostanice bude 
umístěna při komunikaci v úseku 
mezi obcí Chvaleč a Krčmov. Celý 
systém by měl být dokončen v listo-
padu a sloužit již tuto zimu.
 Komunikace mezi Chvalčí a Adr-
špachem byla dosud na celou zimu 
uzavírána, a to z důvodu neprovádě-
ní zimní údržby. Bez uzavírky bylo 
užívání silnice v nepříznivých mete-
orologických podmínkách nebezpeč-
né, protože řidiči často nepřizpůso-
bovali svůj styl jízdy stavu vozovky 
a docházelo zde k častým dopravním 
nehodám.

Konečně jsme se dočkali… 
Začal nový školní rok a žád-
ný žák z toho není nadšen. 
Aby tato situace příslušníky 
mládeže úplně neodrovnala, 
je třeba najít na celé věci něco 
pozitivního. U nás na gymnáziu 
v Dobrušce se to daří. Nejen-
že máme možnost každý den 
vidět své úžasné kamarády 
a dozvědět se něco nového, ale 
od září nám také slouží zbrusu 
nová chemická laboratoř.

 Ani jsme nečekali, že se během 
prázdnin podaří vyměnit přes 40 
let starou učebnu za tu dnešní, jejíž 
nábytek voní novotou, kde voda 
teče, kam má, plyn nesyčí z kahanu 
ven, nad stoly svítí zářivky a diges-
toř odsává plyny chemických re-
akcí. Také naši učitelé chemie jsou 
v permanentní extázi, protože mají 
pocit (bohužel jen oni), že úskalí 
tohoto oboru budou žáci – tedy my 

– podstatně jednodušeji zvládat. 
Když budu velkým optimistou, 
tak se tak v některých případech 
i stane. 
 A komu za to vděčíme? Jak 
jsem se dozvěděl, hlavně těm, kteří 
na celý projekt přispěli nejenom 
svojí prací, ale také finančními pro-
středky. Jedná se o Královéhradec-
ký kraj, Nadaci ČEZ a firmu Škoda 
Auto, a.s., závod Kvasiny. 

Děkujeme.
Matyáš Langer, 3.A

Laboratoř 
před 
rekonstrukcí
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BÝT SPOLU... výstava o domácí hospicové péči
ve vstupní hale Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, 

Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové 

od 9. října do 3. listopadu v úředních hodinách

Angličtina netradičně – tradiční Evropský 
den jazyků na obchodní akademii

Studenti Obchodní akade-
mie T. G. Masaryka v Kostelci 
nad Orlicí si připomněli Den 
jazyků, který se slaví po celé 
Evropě. Dne 6. října proběhlo 
několik zajímavých přednášek 
a prezentací. Sami studenti 
a učitelé jich několik připravili 
o svých zahraničních zkuše-
nostech, např. o výměnných 
studentských pobytech v Dán-
sku a Itálii v loňském školním 
roce nebo odborné praxi v Itá-
lii, která se vloni poprvé usku-
tečnila a na kterou v letošním 
školním roce navážeme.

 Opět jsme pozvali několik 
hostů, kteří obohatili program. Náš 
velmi oblíbený host Mgr. Marek Vít 
z Univerzity Pardubice studen-
ty inspiroval, jak se nenásilnou 

formou naučit hovorovou anglič-
tinu. Všechny především zaujal 
společnou aktivitou, kdy studenti 
mohli použít své smart telefony 
online. Poprvé jsme pozvali Davida 
Kostera z brněnské jazykové školy 
P.A.R.K, se kterou jsme v loňském 
roce navázali spolupráci. 
 Proběhla prezentace o důleži-
tosti cambridgeských zkoušek pro 
studenty a odpoledne se uskutečnil 
praktický seminář pro vyučující an-
gličtiny o přípravě studentů na tyto 
zkoušky. Několik studentů také 
využilo možnosti zkusit si ústní 
část testu zkoušky FCE.  Opět přijel 
Ing. Zdeněk Moravec ze Student 
Agency, který pohovořil o stále se 
rozšiřující nabídce zahraničních 
pobytů této agentury pro studenty. 
V neposlední řadě jsme přivítali 
naše každoroční hosty, dobrovolní-
ky z Déčka a OKA z Rychnova nad 
Kněžnou, tentokrát ze Španělska, 
Belgie, Německa a Lotyšska. Akce 
proběhla v oboustranné pohodě 
a inspirovala všechny, studenty 
i učitele.

učitelé angličtiny 
na Obchodní akademie 

T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí

Říjen se na hradecké zdravotnické 
škole nesl v duchu ekologie

Vyšší odborná škola zdravotnic-
ká a Střední zdravotnická škola 
v Hradci Králové se v říjnu 
zapojila do tří projektů s ekolo-
gickou tematikou. Škola usiluje 
o získání titulu faitradová škola 
a připojila se, spolu s dalšími 
školami z Hradce Králové, 
do projektu Výstava na stro-
mech, která se koná v desítkách 
parků po celé České republice 
při příležitosti Světového dne 
důstojné práce. Od 7. do 14. 
října se návštěvníci Žižkových 
sadů v Hradci Králové na 14 pa-
nelech s fotografiemi dozvěděli, 
jaké neutěšené pracovní pod-
mínky panují na banánových 
plantážích Střední Ameriky.

 Ve čtvrtek 12. října se domov 
mládeže zdravotnické školy zapojil 
do celorepublikové akce 72 hodin 
projektem „Nejsme lhostejní“. 
V něm propojil dvě aktivity. Nej-
dříve na své zahradě přivítal žáky 

z družiny speciální školy, kteří 
v soutěžní hodince předvedli svou 
zručnost, představivost i sportovní 
nadšení. Za své skvělé výkony si 
všichni odnesli drobnou odměnu. 
Pak se žáci zdravotnické školy s elá-
nem vrhli na zvelebování zahrady. 
Pleli, okopávali, hrabali, upravovali 
rozlehlou skalku, sbírali odpadky, 
uklízeli dvorek, připravili k zazimo-
vání zahradní nábytek atd. Práce 
jim šla od ruky a brzy byly vidět 
výsledky. V akci budou žáci určitě 
pokračovat i příští rok.
 A na závěr ještě jedna úsměvná 
aktivita. Miss kompost je netradiční 
soutěž na podporu šíření myšlenky 
kompostování a sdílení dobré praxe. 
V letošním roce se uskuteční již 12. 
ročník této soutěže, kterou pořádá 
spolek Ekodomov.  Domov mládeže 
zdravotnické školy založil kompost 
v loňském roce a letos se do soutěže 
přihlásil. Všichni jsou zvědaví, jak 
celá soutěž dopadne, ale na výsle-
dek si ještě budeme muset počkat.

Mgr. Hana Kujalová

Do Náchoda se vrací výtvarná soutěž 
Naše galerie
Galerie výtvarného umění 
v Náchodě letos vyhlásila již 11. 
ročník výtvarné soutěže Naše 
galerie. Tématem tohoto roční-
ku je putování. Poutnictví, sva-
tá místa, chůze, Karel Hynek 
Mácha, cestovní deníky, paměť 
krajiny, cesty – všechna tato 
slova rozevírají vějíř možností, 
jak je vnímat, jak se k tématu 
vyjádřit, jak ho vztáhnout.

 Pro děti je každá procházka dob-
rodružným putováním a jejich cesty 
také mnohá dílka provázejí a ani ne-
vadí, že zůstanou zapomenutá v lese, 
nebo je časem smaže voda. Pro děti je 
tvoření přirozené podobně jako chů-
ze. Pro dospělé je to obtížnější, ale je 
zřejmé, že putování je třeba zakusit, 
aby mohla vzniknout nějaká zpráva 
nebo záznam, výtvarný počin, který 
se k putování vztahuje. Letošní téma 
zve soutěžící na cestu i k tvorbě.
 Galerie výtvarného umění 
v Náchodě od roku 2006 pořádá pro 
občany Náchodska výtvarnou soutěž 
Naše galerie. Pilotní nápad soutěže 
a především odezva v rámci návštěv-
nosti přesvědčila o uspořádání dal-
ších ročníků. Během minulých deseti 
let se soutěž proměňovala a vyvíjela 
až do dnešní podoby. Došlo postup-
ně k rozšíření věkových kategorií, 

ke změně ve škále výtvarných oborů. 
Jubilejního desátého ročníku v roce 
2015 se zúčastnilo 217 soutěžících 
z celého regionu s 471 přihlášenými 
pracemi. 
 Soutěž se v průběhu let dočkala 
tak veliké obliby a rozšíření, že bylo 
nutné s ohledem na chod a možnosti 
galerie pozměnit parametry pořádání 
i některá pravidla pro soutěžící. 
Z organizačních důvodů došlo k roční 
odmlce, ovšem v roce 2017 se soutěž 
opět vrací, již jako bienále.
 Termín odevzdání soutěžních pra-
cí je od 21. 11. do 3. 12. 2017. Z výběru 
nejlepších prací bude uspořádána 
v GVUN výstava zahájená 26. 1. 2018 
slavnostním vyhlášením výsledků 
a předáním cen. Výstava potrvá do 18. 
2. 2018.
 Soutěž se pořádá v pěti věko-
vých a v pěti soutěžních kategoriích. 
Z každé z nich se bude porota snažit 
vybrat tři nejlepší práce. Porota v zá-
věru soutěže určí absolutního vítěze, 
který se v následujícím roce bude 
moci zúčastnit přehlídky regionální 
výtvarné tvorby Náchodský výtvarný 
podzim.
 K soutěži bude vydána doprovod-
ná publikace s několika reprodukcemi 
oceněných soutěžních prací, sezna-
mem zúčastněných autorů a krátkým 
doprovodným textem. Více informací 
naleznete na www.gvun.cz.

Obec Trotina vydala s přispěním kraje 
svůj historicko-genealogický místopis
Obec Trotina ležící na prame-
nu stejnojmenné říčky vyda-
la v rámci oslav 200. výročí 
od nalezení Rukopisu králo-
védvorského knihu Místopis 
obce Trotina, jejímž autorem je 
místní dějepisec a badatel Josef 
Šorm. Kniha, která má téměř 
500 stran a stovky barevných 
a černobílých fotografií, mapuje 
historii obce v kontextu his-
torie jižního a jihovýchodního 
Podzvičinska a historii jednot-
livých čísel popisných a jejich 
obyvatel hluboko do minulosti. 
U některých rodů se jedná až 
o 300 let doloženého spojení 
s obcí Trotina.

 „Jedná se o unikátní dílo vysoké 
odborné úrovně, svým významem 
daleko přesahující hranice obce 
a regionu. Kniha se stane pře-
hledným zdrojem poznání nejen 
pro místní občany, ale také pro 

další vědecká bádání, genealogické 
studie a nalézání rodových kořenů 
a vazeb. Bude mít také velký vý-
znam pro posilování vztahu obyva-
tel k obci a k regionu v němž žijí. Je 
to dílo trvalé hodnoty, ze kterého 
budou čerpat poučení i naši po-
tomci,“ vyzdvihla význam publika-
ce doktorka Oldřiška Tomíčková, 
odborná pracovnice regionálních 
dějin Městského muzea a galerie 
v Hořicích.
 Místopis obce Trotina byl vydán 
za finanční podpory Královéhra-
deckého kraje. Ke křtu došlo na již 
tradičním posvícenském posezení 
za účasti autora a hostů. Jedním 
z nich byl i universitní profe-
sor RNDr. Karel Martinek, DrSc., 
historik z Lanžova, který vyzdvihl 
obrovské nadšení a gigantickou prá-
ci pana Josefa Šorma a přirovnal ho 
ke slavným písmákům tohoto kraje.
 Informace o publikaci získáte 
na webových stránkách www.obec-
-trotina.cz.
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Už žádné zmatky
 Jako v pohádce o kohoutko-
vi a slepičce si mohli připadat 
někteří starostové z našeho kraje, 
obchodní partneři, ale i veřejnost, 
když potřebovali vyřídit různé 
záležitosti, dotazy, požadavky nebo 
připomínky ve spojitosti s krajský-
mi silnicemi. 
 Dotazy v záležitostech majet-
kových směřovaly často chybně 
na akciovou společnost Správa 
a údržba silnic Královéhradecké-
ho kraje a.s., která zajišťuje zimní 
a letní údržbu komunikací a pří-
pravu projektů na rekonstrukce 
silnic a mostů. A naopak. Dotazy 
na rekonstrukce krajských silnic 
a údržbu směřovaly na majetkové-
ho správce, krajskou příspěvkovou 
organizaci Správu silnic Králové-
hradeckého kraje. 
 Než žádost dorazila na to 
správné místo, mohlo to trvat až 
čtvrt roku! Přitom stačilo udělat 
jednoduchý administrativní krok. 
A protože naším cílem je zjedno-
dušit komunikaci a odstraňovat 
zbytečné administrativní bariéry, 
tento krok jsme prosadili. Krajská 

akciová společ-
nost Správa 
a údržba silnic 
Královéhra-
deckého kraje 
(známá jako 
„SÚSka“) 
změnila 
od 1. října 
2017 ná-
zev na „ÚDRŽBA SILNIC Králové-
hradeckého kraje a. s.“. Sídlo i další 
identifi kační údaje zůstávají beze 
změny.
 ÚDRŽBA SILNIC Královéhra-
deckého kraje má také nové 
logo a nový web www.uskhk.eu. 
Cestmistrovstí jsou pak od 1. října 
začleněna do pěti závodů se sídly 
v jednotlivých okresních městech 
tak, abychom pokrývali rovno-
měrně celé území kraje a byli 
připraveni reagovat na vaše pod-
něty. A tentokrát už bez prodlev 
a na správných místech.

Mgr. Martin Červíček, 
1. náměstek hejtmana 
odpovědný za dopravu 

a silniční hospodářství (ODS)

Z březhradské přírody zmizela 
hromada odpadu

Co prospívá dětem se 
znevýhodněním
 K významným osobnostem 
Královéhradeckého kraje, jejíž 150. 
výročí narození si právě připo-
mínáme, patří Josef Zeman. Muž, 
narozen ve Smiřicích nad Labem,  
se z pozice učitele vypracoval až 
na post inspektora prvorepub-
likového ministerstva školství 
a národní osvěty a mimořádným 
způsobem se zasloužil o rozvoj 
speciálního školství a speciální 
pedagogiky. A to je i díky němu 
v České republice, včetně našeho 
kraje, na velice vysoké úrovni.
 Královéhradecký kraj má, tak 
jako i jiné kraje, povinnost zajistit 
vzdělávání dětí, žáků a studentů se 
zdravotním postižením a zdravot-
ním znevýhodněním. Naším společ-
ným cílem je, aby každé dítě, které 
dostalo do vínku jisté znevýhodnění, 
díky všestranné podpoře rodiny 
a odborné pomoci pedagogů co 
nejvíce rozvinulo stránky své osob-
nosti rozhodné pro plnohodnotný 
a spokojený život v běžné komunitě 
a v kruhu svých blízkých. Je však 

potřeba velice 
citlivě přistupo-
vat ke každému 
dítěti se zne-
výhodněním 
a nastavit 
individuální 
plán pod-
pory jeho 
rozvoje, aby 
bylo do života co nejlépe vybaveno. 
Ne pro každé dítě je vhodnou cestou 
společné vzdělávání se zdravými 
vrstevníky. Zvláště pokud nejsou 
v běžných školách vytvořené vhodné 
podmínky, odborná připravenost 
pedagogů na nový způsob výuky, 
zajištění kvalitních asistentů, speci-
álních pomůcek, výuka v menších 
kolektivech, bezbariérovost a další. 
Máme za sebou první rok společ-
ného vzdělávání. Nepřipravenost 
a nesystematičnost jednotlivých 
kroků se v praxi plně prokázala.

Ing. Anna Maclová 
(Koalice 

pro Královéhradecký kraj)

Hnutí ANO v Královéhradec-
kém kraji se opět připojilo 
k akci Ukliďme Česko.  V sobo-
tu 14. 10. dopoledne se členové 
hnutí, jejich příznivci a děti 
sešli u Březhradu a pustili se 
do úklidu místní přírody a opo-
míjených cest. Ve 12 lidech 
nasbírali 6 velkých pytlů ne-
pořádku a ještě spolu s dalším 
objemným odpadem zaplnili 
celý vlek od automobilu.

 „Odpadu z české přírody bohu-
žel neubývá. I kdyby se nás sešlo 
dvakrát tolik, měli bychom co dě-
lat,“ říká krajská zastupitelka Hnutí 
ANO MVDr. Ivana Hantschová.
Hnutí ANO se akce Ukliďme svět, 
ukliďme Česko zúčastnilo již 
počtvrté. Úklidové týmy se přitom 
dávají samostatně dohromady 
a vybaveny pytli, holínkami nebo 

i vlekem likvidují černé skládky 
a drobný nepořádek. Ten sesbíraný 
místní skončil ve sběrném dvoře. 
„Neblábolíme – makáme,“ komen-
tovali dobrovolníci s úsměvem 
a zadostiučiněním objemnou hro-
madu odpadu. Na další podobnou 
akci se chystají nejdéle za rok.
Při práci došlo i na diskuzi o ohro-
žených vodních zdrojích a Čistírně 
odpadních vod v Březhradě, kterou 
provozuje fi rma Purum a v jejímž 
okolí se rovněž uklízelo. Ta smí 
od června likvidovat i nebezpečné 
odpady a podle informací Hnutí 
ANO tu reálně hrozí nebezpečí zne-
čištění spodních vod. „Je to dáno 
vlastnostmi některých kontami-
nantů a zároveň terénem, který je 
tu propustný,“ říká RNDr. František 
Bárta z Hnutí ANO.

Zastupitelský klub ANO 
Královéhradeckého kraje

www.micehkregion.com
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Výherci říjnového kola soutěže s Královéhradeckým krajem jsou: Lucie Némethová (Náchod), Jarmila Dreslerová (Trutnov), Lidmila Nálevková (Miletín).
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U nás v kraji

Vyluštěte křížovku a soutěžte s námi o dárek. Zašlete nám tajenku do středy 15. listopadu 2017 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 vylosova-

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

Soutěžní křížovka

U NÁS V KRAJI – INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

KALENDÁŘ AKCÍ NA LISTOPAD
1. 11. od 19 hodin

ArtCafé – Dan Bárta 
& Robert Balzar Trio

Benediktinský klášter Broumov

1. – 4. 11.
Hořice JazzNights
DK Koruna, Hořice

Do 2. 11.
Hudební fórum 

(mezinárodní festival)
Filharmonie Hradec Králové

2. 11. od 18 hodin
Lampionový průvod

Sraz u radnice v Hořicích

2. – 3. 11.
Cinema open

(festival)
Biograf Na Špici, Hořice

Do 5. 11.
Velká vizita! …v Hradci Králové 

za první republiky 
- výstava

Královské regulační plány 
(výstava)

Muzeum východních Čech 
v Hradci Králové

5. 11. od 16 hodin
Hubertská myslivecká mše

Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
Neratov

Do 8. 11.
Na jedné lodi (výstava)

Studijní a vědecká knihovna 
v Hradci Králové

11. 11. 
Martinské trhy

Adalbertinum, Třída ČSA 300,
 Hradec Králové

Příjezd Martina na bílém koni 
pod Bílou věž

Velké nám. Hradec Králové

11. – 12. 11.
Život a smrt v pozdní době 

kamenné (prohlídka)
Archeopark Všestary

Do 12. 11.
Výstava ruské malířství 

19. a počátku 20. století
GVU Náchod

Do 12. 11.
Rukopis 

Královédvorský 
inspirující 

(výstava)
Městské muzeum 
Dvůr Králové n. L.

Do 12. 11.
Výstava Alžběta Prouzová 

– Vjemy, rysy, obrysy
GVU Náchod

18. – 19. 11.
Vánoční trhy v Kuksu

Hospital Kuks

24. 11. od 18 hodin
Rok renesanční šlechty 

– předvánoční koncert
Zámek Náchod

24. – 26. 11.
Prohlídky 

adventně a vánočně 
vyzdobených interiérů

Zámek Náchod

25. 11. 2017 – 7. 1. 2018
(vernisáž 24. 11.)

Náchodský
výtvarný podzim 
(přehlídka umění)
Zámecká jízdárna

27. 11. od 19 hodin
Národní festival

neprofesionálních 
komorních 

a symfonických těles
Filharmonie Hradec Králové

27. – 30. 11.
Dětské prohlídky adventně 

a vánočně vyzdobených 
interiérů

Zámek Náchod


