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Tatíček Masaryk 
se vrátil 
na náměstí 

Města, obce a  různé instituce v  Královéhradeckém 
kraji připravily desítky akcí věnovaných 100. výročí za-
ložení Československé republiky. Mezi nimi nechybělo 
vysazování pamětních lip či odhalování soch Tomáše 
Garrigue Masaryka. Nový pomník prvního českoslo-
venského prezidenta tak od  poslední říjnové neděle 
stojí například před budovou Obchodní akademie TGM 
v Kostelci nad Orlicí. 

V Úpici nečekali na 28. říjen a nadživotní Masarykovu 
podobu z  umělého kamene odhalili už během Dne čes-
ké státnosti. Prezident Osvoboditel (na snímku vlevo) se 
na náměstí vrátil po 65 letech. Sochu nechalo zhotovit ve-
dení města, pomohli i místní obyvatelé veřejnou sbírkou 
a  částkou 100  000 korun přispěl Královéhradecký kraj. 
Původně zde stála socha z bronzu, ale v roce 1953 byla str-
žena a roztavena |

Milí spoluobčané,

28. října jsme si připomněli sté 
výročí vzniku samostatného Čes-
koslovenska. Mnozí namítají, že 
to jsou oslavy vzniku státu, který 
již neexistuje. Nyní však nejde 
o  podobu státních hranic, jako 
spíše o myšlenku svobodného stá-
tu, který je symbolem vůle a  od-
vahy vymanit se z cizí nadvlády.
Dnes, po sto letech, je Česko samo-
statný a  hrdý stát, který se řadí 
mezi nejvyspělejší země světa, a je 
důležité si připomínat historii 
jeho vzniku.
Vznik Československa a  jeho 
obnova po  druhé světové vál-
ce byla možná i  díky odvaze Če-
choslováků, kteří za  svoji vlast 
bojovali v  legiích i  v  řadách spo-
jeneckých vojsk. A  právě 11. lis-
topadu to bude sto let od  konce 
první světové války. Tento den 
v  našich kalendářích známe jako 
Den veteránů – vzpomeňme pro-
to i na naše vojáky, kterým vděčí-
me za  možnost žít ve  svobodné 
a bezpečné zemi.
Vážím si služby českých vojáků, 
kteří na  zahraničních misích 
nasazují vlastní životy za  naše 
bezpečí. Na  znamení této úcty si 
11. listopadu připnu květ vlčího 
máku. Budu rád, když se ke  mně 
připojíte.

Jiří Štěpán
hejtman Královéhradeckého kraje

SLOVO HEJTMANA

Řemeslníci při modernizaci 
Oblastní nemocnice v  Náchodě 
nezahálí. Přibylo více parkova-
cích míst, otevřela se nová reha-
bilitační ambulance a  některé 
budovy v  areálu se dočkají další 
částečné rekonstrukce, která 
zajistí lepší využití stávajících 
prostor.

Koncem září se v  areálu 
nemocnice otevřela rehabi-
litační ambulance za  více jak 
16 milionů korun. Nové prosto-
ry umožnily sestěhovat oddě-
lení ambulantní rehabilitace 
a  lůžkové rehabilitace na  jedno 
místo. Zefektivnil se tím provoz 
obou oddělení jak z hlediska dis-
tribuce materiálu, tak pohybu pa-
cientů a zlepšení po organizační 
stránce pocítili i  lékaři a  další 
zaměstnanci. Dalších 15 milionů 

korun kraj vynaložil na doplnění 
technického vybavení rehabilita-
ce, konkrétně na  antigravitační 
trenažer chůze či výkonný te-
rapeutický laser.

Postupně se zlepšuje také 
parkování v  okolí nemocnice 
během její modernizace. Vedení 
náchodské radnice vyjednalo 
s Královéhradeckým krajem způ-
sob řešení. Město nechalo vybu-
dovat patnáct parkovacích míst 
v Nemocniční ulici a 75 + 3 místa 
pro imobilní občany vzniknou 
v prostoru mezi horním a dolním 
areálem nemocnice. 

Nemocniční budovy A, D 
v  dolním areálu a  budova B 
v  horním areálu čeká další 
částečná rekonstrukce za  více 
jak 14,3 milionu korun bez 
DPH. Stavební práce se dotknou 

prvních a  druhých nadzemních 
podlaží. V  rámci stavebních 
úprav v  prvním patře v  budově 
A dojde k přeměně pracoviště ul-
trazvuku na skiagraf. V budově D 
se přemění pracoviště rentgenu 
na  vyšetřovnu ultrazvuku. Dále 
vznikne zázemí pro personál 
v  podobě dvou šaten, pokoj lé-
kařů a recepce s kartotékou. V bu-
dově B v  horním areálu dojde 
k drobným stavebním úpravám. |

Náchodská nemocnice má nová 
parkovací místa i rehabilitaci
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Díky náborové kampani 
se přihlásilo 69 nových 
dárců krve

Úspěšnou náborovou akci 
pro dárce krve mají za  sebou za-
městnanci Transfuzního oddělení 
Oblastní nemocnice Trutnov. V ná-
borové kampani se nově přihlásilo 
69 prvodárců krve. Běžně oddělení 
zaznamenává zhruba 15 prvodár-
ců za  měsíc. „Momentálně máme 
v  registru 2  800 dárců krve. Ten-
to úspěch nás přesvědčil, že akce 
tohoto typu mají reálný přínos 
a  jednoznačně budeme podobné 
akce v budoucnu opakovat,“ uved-
la vrchní laborantka transfuzního 
oddělení Zdeňka Müllerová. |

Záchranná služba obdrží 
dalších 30 milionů korun

Zdravotnická záchranná služ-
ba Královéhradeckého kraje (ZZS 
KHK) obdrží příspěvek 30 milionů 
z  krajského rozpočtu. Důvodem 
je zajištění platební schopnosti 
organizace. Ta je způsobena 
především opakovaným 10% 
navýšením tarifních mezd, které 
nebyly pokryty ani zdravotními 
pojišťovnami, ani zřizovatelem.

ZZS KHK patří mezi nejpro-
gresivnější záchranné služby 
České republiky. Stojí například 
za  unikátním projektem na  sdí-
lení lékařů či za systémem tzv. First 
Responderů, který zapojuje profe-
sionální záchranáře mimo službu. 
Letos jako vůbec první v ČR začali 
krajští záchranáři aplikovat krevní 
transfúze přímo v terénu. |

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 domácnosti 
v  Královéhradeckém kraji. Pokud 
jste aktuální číslo zpravodaje ne-
dostali do  schránky, volejte na  te-
lefonní číslo 495  817  111, nebo 
nám napište na  email: unasvkra-
ji@kr-kralovehradecky.cz nebo 
poštou na  adresu: Tiskové oddě-
lení KÚ Královéhradeckého kraje, 
Pivovarské náměstí 1245, 500  03 
Hradec Králové s  heslem REKLA-
MACE. Do zprávy uveďte vaši adre-
su a my zařídíme nápravu. |

Holovouské malináče zachutnaly i císaři 
Františku Josefovi 

Tisíce lidí si na  konci září na-
šly cestu do Holovous na Hořicku 
na 16. ročník Slavností holovous-
kých malináčů. Náves lemovaly 
stánky regionálních potravin 
a produktů a návštěvníků bylo to-
lik, že doslova praskala ve  švech. 
Slavnosti fi nančně podpořil i Krá-
lovéhradecký kraj.

„Děkuji vedení obce, že tradici 
Slavností holovouských mali-
náčů udržuje. Děkuji také našim 
ovocnářům, díky nimž nemusíme 
kupovat jablka jen z dovozu. A pře-
ji jim v jejich další práci jen to nej-
lepší počasí,“ řekla náměstkyně 
hejtmana Martina Berdychová, 
když slavnosti zahajovala. 
Zároveň také popsala, jak lze 
místní malináč poznat: „Když 
jablkem zatřesete, jadérka uvnitř 
chrastí. Také má lehce narůžovělou 
dužninu a  takovou malinovou pří-
chuť.“

Slavnosti holovouských mali-
náčů, které mají za cíl být oslavou 
a  podporou ovocnářů regionu, 
se poprvé konaly v  roce 2003, 
kdy obec slavnostně ukončovala 
projekt s podporou Evropské unie, 
v rámci kterého se mimo jiné vrá-
tily na  náves původní odrůdy 

jabloní a  hrušní. Na  návsi v  Ho-
lovousích tak stojí tradiční sad 
historických odrůd Podkrkonoší 
– vedle domácího holovouského 
malinového je tu smiřické vzácné, 
panenské, míšeňské nebo hrušky 
solanky či jakubky. 

Zdejší jablka proslavila oblí-
bená fi lmová adaptace románu 

Josefa Haška Osudy dobrého 
vojáka Švejka z roku 1956, kdy je-
den z vojáků slibuje své tanečnici 
malináče, neboť má chalupu v Ho-
lovousích. 

„Odrůda jablek zvaná holovouské 
malinové se objevila pravděpodobně 
v  18. století, kdy panství Holovous 
vlastnil generál František Josef Le-
veneur z  Grünwaldu. A  stala se ne-
smírně populární. Malináče vyhrály 

soutěž na  světové výstavě ve  Vídni. 
Císař František Josef I. si je tak ob-
líbil, že si objednal výsadbu jabloní 
u zámku Schönbrunn. Bohužel se jim 
tam moc nedařilo,“ doplňuje histo-
rii  jabloně jednatel Ovocnářské-
ho výzkumného ústavu Holovou-
sy Jaroslav Vácha. 

Výzkumný ústav sídlí v  Ho-
lovousích od  roku 1951. V  sou-
časné době jeho pracovníci hos-
podaří na  90 hektarech půdy 
a věnují se všem druhům ovoce. 
Ústav také udržuje genofond 
veškerých odrůd ovoce, které 
se v naší zemi pěstovalo. V sou-
časné době se největšího úspě-
chu celosvětové úrovně těší 
jejich odrůdy třešní. 

„O  holovouské třešně je ob-
rovský zájem. Máme uzavřené 

licence se zeměmi na  všech konti-
nentech s výjimkou Antarktidy,“ do-
dává s úsměvem Jaroslav Vácha. 

Holovousy jsou krajinou za-
svěcenou zemědělství odjakživa. 
Když se zde v  roce 2013 stavěla 
nová budova výzkumného ústavu, 
archeologové zjistili, že první ze-
mědělci obdělávali svá políčka 
v tomto regionu přinejmenším už 
před téměř šesti tisíci lety. |

Tereza Melišová se stala Ženou regionu, pomáhá 
dětem v nemocnicích i azylových domech 

Vítězkou devátého ročníku 
prestižního ocenění Žena regio-
nu se za Královéhradecký kraj sta-
la PR manažerka Tereza Melišová. 
V  hlasování veřejnosti obdržela 
v konkurenci dalších devíti nomi-
novaných aktivních žen z  kraje 
nejvíce hlasů.

Na  výročním setkání vystou-
pila nevidomá zpěvačka Monika 
Mašková, jejíž koncert a  pře-
devším prezentace vlastní tvorby, 
byly pro posluchače velkým zá-
žitkem!

Dalším bodem programu byl 
křest nového kalendáře Tyfl o-
Centra, na rok 2019. V něm čtenáři 
najdou fotografi e rukou našich 
uživatelů, kteří přes svůj těžký 
zrakový handicap dělají něco 

tvůrčího, krásného nebo užitečné-
ho (od keramičky po maséra).

„Vítězka letošního ročníku nepat-
ří k  těm ženám, které by se v  dnešní 
uspěchané době soustředily jen 
na  sebe a  svou kariéru. Tereze Meli-

šové není její okolí lhostejné a nevá-
há obětovat svůj čas pro druhé. Ne-
smíme však zapomenout na zbylých 
devět nominovaných. Chci jim touto 
cestou poděkovat za  jejich práci 
a  velký přínos pro náš kraj,“ uvedl 
radní Rudolf Cogan. 

Žena regionu Královéhradecké-
ho kraje Tereza Melišová se svými 
kolegyněmi pomáhá nejen neu-
rochirurgickému dětskému od-
dělení pražské nemocnice Motol, 
ale i  Fakultní nemocnici Hradec 
Králové, dětem z  Klokánku v  Tep-
licích, nebo Azylovému domu pro 
matky s  dětmi v  Hradci Králové. 
Tereza se stala Dobrým andělem, 
tedy patronem rodin, kde jeden 
z  členů onemocněl rakovinou či 
jiným závažným onemocněním. |

KRÁTCE Z KRAJE STALO SE
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V kraji je obrovská hustota železniční sítě, kterou bychom měli rozvíjet, 
říká první náměstek Martin Červíček

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

VÍME O TOM

Železniční doprava, její rozvoj 
a využití v přepravě osob – to bylo 
hlavní téma mezinárodní dopravní 
konference, která se uskutečnila 
v konferenčním sálu broumovské-
ho kláštera. Nápady, trendy a  zku-
šenosti nejen z  drážní dopravy si 
sem přijeli vyměnit zástupci Mi-
nisterstva dopravy ČR, Královéhra-
deckého kraje, Dopravní fakulty 
Jana Pernera Univerzity Pardubice, 
Českých drah a  dalších dopravců 
nejen z Česka.

„Debatovali jsme o  rolích doprav-
ce, státu i  krajů na  rozvoji dopravní 
železniční infrastruktury. Železnice je 
v  našem kraji velmi zanedbaná. Je zde 
obrovská hustota železniční sítě, kterou 
bychom měli rozvíjet a  navázat na  vý-
znamný železniční uzel Pardubicka. 
Královéhradecký kraj velmi usiluje 
o rozvoj železniční dopravní infrastruk-
tury. Na trase Hradec Králové – Týniště 
nad Orlicí – Choceň chceme, aby vlaky 
jezdily na  modernizované dvoukolejné 
trati. To samé platí o trase mezi Pardu-

bicemi, Hradcem a  Trutnovem,“ řekl 
první náměstek hejtmana Martin 
Červíček odpovědný za  oblast do-
pravy, který konferenci zahájil a při-
vítal účastníky v hradeckém regionu.

Železniční síť v  Královéhra-
deckém kraji měří celkem 638 
kilometrů a  je čtvrtou nejhustší 
v  České republice. V  kraji je 448 

obcí, z  čehož 133 je obsluhováno 
železniční dopravou. Nenachází 
se zde však žádná dvoukolejná 
trať a  jen asi 15 % sítě je elektrifi -
kováno. Pro dostupnou a  kvalitní 
železniční dopravu je proto nutná 
modernizace stávající sítě.

„Kraj v této věci musí vytrvale tlačit 
na  stát. Není možné, abychom jezdili 

jen na  15 procentech elektrifi kované 
sítě a asi pěti kilometrech s maximální 
rychlostí 120 kilometrů za  hodinu. To 
všechno má vliv na časové dojezdy vla-
ků, na jejich návaznosti i na možnosti 
objednávek. Pohodlí cestujících se ne-
zlepší, pokud se tomu nebudeme na-
plno věnovat. My tento problém řešíme. 
Připravuje se studie proveditelnosti tra-
tě Hradec Králové – Trutnov s možností 
napojení Náchodska přes takzvanou 
Vysokovskou spojku. Toto jsou ty stra-
tegické věci, které kraj musí chtít po stá-
tu, a  já pevně věřím tomu, že to tak 
v brzké době bude,“ doplnil náměstek 
Červíček. 

V  Královéhradeckém kraji je 
trendem navyšování počtu ob-
jednávaných vlakových kilometrů. 
Od  roku 2014 se množství zvýšilo 
zhruba o  100 tisíc vlakových kilo-
metrů. Území kraje také obsluhuje 
denně až 50 dálkových vlaků R, kte-
ré objednává Ministerstvo dopravy 
ČR. Tyto vlaky ročně najezdí zhruba 
1,2 milionu vlakových kilometrů. |

Kraj připravil dotační programy za více než 150 milionů korun. 
Novinkou je podpora venkovských prodejen a včasné likvidace kůrovcového dříví

V případě plánovaného navýšení 
rozpočtu na  rok 2019 se mohou 
žadatelé ucházet o  krajské dotace 
v hodnotě více než 150 milionů ko-
run. Nejvíce peněž půjde na obnovu 
venkova a regionální rozvoj.

Dotace směřují do nejrůznějších 
oblastí: cestovního ruchu, kultury 
a  památkové péče, regionálního 
rozvoje, na  obnovu venkova, život-
ního prostředí, dále na volnočasové 
aktivity dětí, vzdělání, sport nebo 
prevenci rizikového chování. Ně-

které programy si odbijí svou pre-
miéru.

Novinkou je například 10 milio-
nů určených na  asanaci kůrovcové-
ho dříví pro vlastníky lesů do výměry 
50 hektarů. „Kraj nebude nahrazovat 
ztráty z  hospodářské činnosti ani li-
kvidaci kůrovcových souší. Hodlá 
v příštím roce ocenit včasnou likvidaci 
kůrovcového dříví u  malých vlastníků 
a navázat tak na sanační opatření, kte-
rá podporuje stát. Zachování struktury 
živého lesa je tím nejlepším, co můžeme 

v  prvním kroku pro krajinu udělat,“ 
říká radní Karel Klíma odpovědný 
za  oblast vodního hospodářství, 
životní prostředí a zemědělství.

Další z novinek je podpora ven-
kovských prodejen. „Největší zájem 
o  dotační program mají dle průzku-
mu obce s  počtem obyvatel v  rozme-
zí 300 až 600. To odpovídá údajům 
z  dostupných analýz, které uvádějí, 
že obchod s  potravinami začíná být 
rentabilní až v  obci se zhruba 1000 
obyvateli. Na  základě těchto údajů 

předpokládáme, že o  dotaci požádá 
40 až 50 obcí. Situace je tak podobná 
jako v sousedním Pardubickém kraji,“ 
říká radní Pavel Hečko odpovědný 
za  oblast regionálního rozvoje, 
grantů a dotací.

Rozpětí dotace se pohybuje mezi 
20 a  50 tisíci korun ročně za  pod-
mínky padesátiprocentní účasti 
obce. Na rok 2019 by tak mohlo být 
vyplaceno až 2,5 milionu korun. Tyto 
peníze bude možné čerpat na ener-
gie nebo na mzdy prodavaček. |

V Rychnově začne seniorům sloužit nový objekt. Kraj na něj přispěl 10 miliony korun
Nové nízkokapacitní zařízení 

pro poskytování sociálních slu-
žeb začne od  nového roku slou-
žit seniorům v  Rychnově nad 
Kněžnou. Investorem stavby 
za  více než 75 milionů korun je 
město. 

Královéhradecký kraj na  ni při-
spěl v  průběhu dvou let celkem 10 
miliony.

Třípodlažní objekt v  ulici 
Na  Drahách propojuje stávající 
budovy provozované rychnovský-
mi sociálními službami. Obsahuje 

domov pro seniory se 30 lůžky, denní 
stacionář s centrální koupelnou, ku-
chyň a zázemí. Stavba reaguje na po-
třebu větší provázanosti sociálních 
a zdravotních služeb. Stavbou nové-
ho objektu vznikl uzavřený dvůr po-
skytující klientům větší soukromí.

Tento model, kdy je investo-
rem a  provozovatelem zařízení 
město a kraj na výstavbu i provoz 
finančně přispívá, by krajské ve-
dení chtělo uplatnit i na dalších 
místech, například v Broumově. |
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Ocenit a také upozornit na úspěšné projekty, osobnosti či organizace v oblasti 
sociálních služeb – to je cílem Ceny sociálních služeb, kterou každoročně předává 
Královéhradecký kraj. Letos se tak stálo na konci října během Dne seniorů. Cenu 
předával náměstek Vladimír Derner. 

Před krajským úřadem vlály 24. října vlajky na půl žerdi. Kraj touto cestou vyjádřil 
soustrast rodině rotného Tomáše Procházky, který zahynul při plnění úkolů 
na zahraniční misi v Afghánistánu. 

FOTOGRAFICKY

Ocenění za nezapomenutelné role v českých komediích předával Bolku Polívkovi první 
náměstek hejtmana Martin Červíček na 40. ročníku festivalu české komedie v Novém 
Městě nad Metují.

Zahájení stavby dalšího úseku dálnice D11 v úseku Hradec Králové – Smiřice je skvělou 
zprávou pro občany našeho kraje. 

Možnosti spolupráce nejenom v oblasti turistického ruchu, ale i celosvětový problém – 
otázku pitné vody projednal hejtman Jiří Štěpán s izraelským velvyslancem Danielem 
Meronem při jeho říjnové návštěvě Hradce Králové.

Do dalších let hodně zdraví, sil a spousty hudebních inspirací popřála náměstkyně
hejtmana Martina Berdychová významnému hudebnímu skladateli Luboši Slukovi
u příležitosti oslav jeho 90. narozenin.
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V Hradci Králové se uskutečnila výroční konference Operačního programu česko-
polské přeshraniční spolupráce Interreg V-A CZ-PL. Zúčastnil se jí například radní 
pro regionální rozvoj a dotace Pavel Hečko. V aktuálním programovacím období 
2014–2020 bylo dosud podpořeno 61 velkých projektů a několik desítek mikroprojek-
tů. Celková evropská dotace se pohybuje okolo 1,8 miliardy korun.

Jak pokračují rekonstrukce a opravy krajských škol zkontroloval radní Václav Řehoř 
například na  Vocelovce v Hradci Králové.        

Pětice královéhradeckých profesionálních hasičů zvítězila na IX. Mistrovství HZS ČR 
v Chrudimi. A že měli konkurenci – mistrovství se zúčastnilo dalších patnáct týmů. 
Nahoře zleva: Václav Klíma, Petr Matějíček, Martin Koníř, dole zleva: Miroslav Jahelka, 
Lukáš Týfa. 

Při návštěvě Rychnova nad Kněžnou se ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová 
za doprovodu náměstkyně hejtmana Martiny Berdychové podívala do Vyšší odborné 
školy a Střední průmyslové školy Rychnov nad Kněžnou. Kraj zde rekonstrukcí dílen 
v hodnotě přes 80 milionů korun a modernizací areálu Na Jamách zhruba za 77 milionů 
korun chce zajistit praktickou výuku v moderních podmínkách.Slavnostního odhalení pamětní desky u příležitosti 100. výročí narození stíhacího letce 

československého, francouzského a britského letectva ve válečných letech 1939 až 
1945 a čestného občana města Dobrušky Miroslava Štrandery se zúčastnil i hejtman 
kraje Jiří Štěpán.
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5. 11. v 17:00 
Osudové osmičky v našich 
dějinách
Centrum celoživotního vzdělávání, 
Hradec Králové
Beseda se spisovatelem Františ-
kem Emmertem o letopočtech 
s osudovou osmičkou na konci.

6. 11. v 16:00
Hubertská myslivecká mše
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
Neratov 
Myslivecká mše svatá se koná 
ve spolupráci s Lesy ČR - Lesní správa 
Rychnov nad Kněžnou od 16:00.

11. 11. od 14:00
Příjezd Martina na bílém koni 
pod Bílou věž
Velké náměstí, Hradec Králové
Ani letošní jedenáctý listopad 
nebude výjimkou a bílý kůň coby 
symbol přicházející zimní turis-
tické sezóny doveze Martina opět 
pod Bílou věž v Hradci Králové. Již 
od dvou hodin budou ve stáncích 
k prodeji i ochutnávce svatomar-
tinské rohlíčky, svatomartinské 
víno a mnoho dalších tradičních 
lahůdek i adventních inspira-
cí. Pohled nejen na historické 
centrum města z Bílé věže bude 
možný od dvou do osmi hodin 
za poloviční vstupné.

11. 11. v 9:00 
Roadshow Regionální potraviny 
KHK - Martinské trhy
Zámek Doudleby nad Orlicí
Patnáctý díl ochutnávkové 

roadshow Regionální potraviny 
Královéhradeckého kraje.

15.–18. 11. 
Výstava Železničních modelů
Regionální muzeum a galerie Jičín 
- Muzeum hry
Výstava železničních modelů 
v zámecké galerii.
 
17. 11. od 8:00 do 12:00
Farmářsko-potravinářské trhy
vedle OC Atrium, Hradec Králové
Stánkový prodej se širokým sorti-
mentem potravinářských výrobků.
 
17.–18. 11.
Vánoční trhy v Kuksu
Hospitál Kuks, Kuks 
Vánoční tematikou prosvícené 
a provoněné bývalé kukské lázně.
 
do 16. 11.
Jeden den ve středověku 
- očima hrnčíře v prostředí 
východočeského městečka
Městské muzeum v Jaroměři, Jaroměř
Výstava přiblíží populární i na-
učnou formou práci a život řeme-
slníka, provozující jedno z nej-
běžnějších středověkých řemesel.

 
do 25. 11.
Osmičky v dějinách Jičínska 
(1918, 1948, 1968)
Regionální muzeum a galerie Jičín 
- Muzeum hry, Jičín
Výstava přibližuje život města Jičí-
na a jeho obyvatel ve zmíněných 
letech.

23. 11.–12. 1. 2019 
Výstava betlémů
Městské muzeum Nová Paka 
- Suchardův dům, Nová Paka
Tradiční výstava betlémů.

25.–26. 11.
Předvánoční jarmark a dny 
otevřených dveří
Klášter paulánů a klášterní kostel 
Nanebevzetí Panny Marie, Nová Paka
Veřejnost bude mít možnost 
po oba dny nejen nakoupit dáreč-
ky pro radost z keramiky, textilu, 
papíru, dřeva, ale nabídneme 
i knihu o historii počátků kláštera 
v Nové Pace pod názvem“ Poselství 
klášterního mnicha“.

do 9. 12.
Divadelní Erbenův Miletín
sál Sousedského domu, Miletín
23. ročník nesoutěžní přehlídky 
venkovských divadelních soubo-
rů, která se koná s podporou Krá-
lovéhradeckého kraje. Na progra-
mu je například 17. listopadu Bez 
obřadu od 19:30 nebo 18. listopadu 
Doktorská pohádka od 15:00.

do 6. 12.
Jóga v klášteře 
Benediktinský klášter Broumov, 
Klášterní 1
Od září 2015 se v broumovském 
klášteře pravidelně cvičí jóga pod 

vedením zkušených lektorek. V le-
tošním roce je možné se zapojit 
do cvičení v tyto dny: uterý 18:00. 
Hatha jóga s Lenkou Wimmerovou. 
Vstupné: 80 Kč/lekce,  senioři 50 
Kč/lekce. Sraz je před 18. hodinou 
na nádvoří.

do 31. 12.
Czech Nature Photo
Krkonošské centrum environ-
mentálního vzdělávání, Vrchlabí
Výstava 44 těch nejlepších foto-
grafi í ze soutěže Czech Nature 
Photo.
 
do 31. 12.
Tajemství barev
Sýpka - Muzeum Orlických hor 
v Rokytnici, Horská 174
Výstava - poznáte a také si sami vy-
zkoušíte, jak naši předkové napříč 
věky vyráběli a používali barvy.
 

Listopad–prosinec
Mikro x makro aneb 
na velikosti (ne)záleží
Interaktivní muzeum chytré zábavy 
Pod čepicí, Hronov 
Do 30. prosince mají návštěvní-
ci možnost zhlédnout výstavu, 
která nechá děti i dospěláky 
nahlédnout do mikrosvěta 
hmyzu i obyčejných věcí, které 
nás den co den obklopují. Sou-
částí expozice je výstava mikro 
a makrofotografi í Libora Nývlta, 
Adély Gultové, Martina a Ondřeje 
Pelánkových a Lucie Dovalové. 
Nezapomeňte si s sebou vzít 
něco malého do kapsy, v muzejní 
„badatelně“ si to parádně zvětšíte 
a prozkoumáte pod naším mik-
roskopem.

5. 12. odpoledne
Vánoční jarmark 
na Pivovarském náměstí 
Pivovarské náměstí, Hradec Králové 
Po celý den budou na náměstí 
stánky, kde si zájemci budou moci 
pořídit vánoční dekorace, ozdoby, 
dárky nebo nejrůznější pochuti-
ny, které připravili žáci středních 
škol z Královéhradeckého kraje. 
Od 16:00 zazpívá Studentský pě-
vecký sbor GYBON.

www.hkregion.cz

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE

Mikro a makro svět v hronově - ilustrační foto
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Kam kráčíš, Česká pošto…
Česká pošta se 

snaží realizovat 
projekt s  názvem 
přátelská pošta. 
Osobně vím, že poš-
ta byla vždy přátel-

ská a  profesionální a  to jak díky 
doručovatelům, tak přepážkovým 
pracovníkům. Jde tudíž o  nesmy-
slné vyhazování peněz za  nesmy-
slné projekty.

Jenže výsledek? Otvírací doby 
na  poštách jsou vysloveně ne-
přátelské. Pošta má přes poledne 
zavřeno a  v  menších obcích jsou 
otevírací hodiny z pohledu zákaz-
níka zcela nepochopitelné a  tudíž 
nepřátelské.

A co třeba prodej zboží jako jsou 
knížky, omalovánky, vonné stro-
mečky? Očekává snad zákazník, že 
si na  poště koupí třeba pastelky? 
Několik let se o tomto tématu mlu-
ví a mluví a přepážkoví pracovníci 
musí nabízet, prodávat, vystavovat 

a prostě cokoli s touto nesmyslnou 
agendou řešit.

A co argument, že pošta má málo 
zaměstnanců, protože jsou zde níz-
ké mzdy? Ano, mzdy je nutné řešit, 
ale rozhodně to není důvod, proč 
zaměstnanci odcházejí. To přece 
ví každý, že důležitější jsou vztahy 
na  pracovišti, smysluplnost práce, 
odpovědnost, pravomoci, prestiž 
společnosti, a  teprve pak možná 
mzda.  V  takovém prostředí chtějí 
pracovat zaměstnanci.  Pokud to 
tak nemají, odcházejí.

A co třeba projekt Pošta partner? 
Starostové se mu pochopitelně 
brání a pošta tlačí na projekt, který 
ji má spasit – ale nespasí.

Co s  tím? Nedát se. Uvítám vaše 
připomínky, názory či podněty 
a jako krajský zastupitel se budu tě-
mito reakcemi zabývat.

Ing. Jindřich Outlý, předseda kontrolního 
výboru KHK (ANO)

NÁZORY ZASTUPITELŮ

Péče o seniory
V  poslední době 

stále častěji slýchá-
me, že populace 
stárne a  věk dožití 
se prodlužuje. Muži 
i  ženy bez rozdílů 

budou potřebovat v menší nebo větší 
míře pomoc druhé osoby. Ve spádové 
oblasti Rychnova nad Kněžnou je tato 
služba nedostatečná a bylo nevyhnu-
telné se nad tímto stavem zamyslet. 
Začal se hledat vhodný dotační titul, 
neboť bez fi nanční pomoci Město RK 
nebylo schopno z vlastních zdrojů zá-
měr zrealizovat.

Po  dvou letech po  poklepání 
na základní kámen nové budovy so-
ciálních služeb byl 27. 9. 2018 tento 

dům představen veřejnosti. Finan-
cování celé stavby bylo ze tří zdrojů – 
40 mil. Kč státní dotace, 10 mil. Kč Krá-
lovéhradecký kraj a 25 mil. Kč Město 
RK. Na  komfortní vybavení přispěl 
nedaleký závod Škoda Auto, a.s. Vzni-
kl velký propojený komplex dvou již 
stávajících a jedné nové budovy, který 
bude poskytovat sociální a zdravotní 
péči 24 hodin denně, 7 dní v  týdnu 
a 365 dní v roce pro 30 klientů.

Důstojné stáří tady budou moci 
prožít lidé, o které se jejich rodina ne-
bude moci postarat, již od 1. 1. 2019.

Mgr. Jana Drejslová, předsedkyně sociálního 
výboru KHK (ODS)

Základ státu
Prý nejsou lidé. 

A  když už jsou, tak 
ne na  práci. Mezi 
příčiny tohoto stavu 
patří fakt, že se rodí 
málo dětí, takže po-

stupně vymíráme. A k tomu je třeba 
dodat, že mezi těmi narozenými je 
mnoho takových, kteří očekávají, že 
stát a další instituce se o ně budou 
starat, zatímco odpovědnost je pro 
ně neznámým pojmem. 

Čerstvě narozený človíček je 
naprosto bezbranným a  na  péči 
blízkých plně odkázaným stvo-
řením, před kterým stojí velký úkol. 
Neočekává se od  něho totiž nic ji-
ného, než že vyroste v  dospělého 
člověka, který se dokáže postarat 
nejenom o sebe, ale také o svoji ro-

dinu a převezme i díl odpovědnosti 
za obec či stát. Dobrá, funkční rodi-
na je místo, kde se dítě učí spoluprá-
ci, sounáležitosti, vzájemné pomoci, 
toleranci i soucitu. Právě tady člověk 
dostává nejdůležitější vybavení pro 
plnohodnotný a užitečný život. Bo-
hužel dnes jsme svědky snahy ro-
dinu zpochybnit, zrelativizovat či 
předefi novat. Rodina je základ státu 
a žádný zodpovědný stát nepřipus-
tí, aby jeho základy byly podrývány. 
Tolerance k  odlišnostem i  různým 
názorům jsou skvělou vymožeností 
demokracie, ale jen potud, když ne-
vedou k sebezničení.

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

Fúze nemocnic?
P a c i e n t ů m 

a zdravotníkům kraj 
v  letošním roce po-
slal mnoho dobrých 
zpráv, zejména to, že 
se konečně začala 

budovat nová nemocnice v Náchodě, 
bude zahájena výstavba laboratoří 
v  Trutnově a  pavilon „A“ pro onko-
logii, dialýzu a laboratoře v Jičíně. Po-
zitivní je i připravovaná změna řízení 
nemocnic holdingu od 1. 1. 2019, kdy 
v čele nemocnice bude ředitel, který 
bude zároveň členem představenstva 
holdingu a představenstvo holdingu 
bude správní radou pro nemocnice.  
Tato změna by měla přinést zvýšení 
odpovědnosti ředitelů za  výsledky 
jimi řízených nemocnic a jejich větší 
součinnost v rámci holdingu.

 Poměrně rizikovým záměrem je 
podle mého názoru připravovaná 
fúze všech nemocnic, pro kterou ne-

byla dosud předložená žádná eko-
nomická analýza výhodnosti tohoto 
spojení kromě obecných proklamací, 
nebyla vyhodnocena možná rizika, 
která z této zásadní organizační změ-
ny vyplývají. Fúze sama o sobě není 
samospasitelná, důležitější je nalézt 
konsensus pro strukturální změny 
v nemocnicích.

 V  situaci, kdy je významný ne-
dostatek zdravotníků a  stabilita na-
šeho zdravotnictví je velmi křehká, 
je nutné k  takovým zásadním 
krokům, které mohou destabi-
lizovat zdravotnictví a  demotivovat 
zaměstnance, přistupovat velice 
obezřetně s  vědomím odpovědnosti 
za  zajištění kvalitní zdravotní péče. 
Klub STAN + VČ bude proto k jakému-
koliv zásadnímu rozhodnutí poža-
dovat relevantní informace.

Ing. Dana Kracíková (STAN+VČ)

Známe nejlepší knihovnice Královéhradeckého kraje roku 2018
Na  desátém celokrajském se-

tkání knihovníků byly vyhlášeny 
výsledky letošní ankety o nejlepší 
knihovnice Královéhradeckého 
kraje, s  jehož podporou se akce 
každoročně koná.

„Velmi si vážím neutuchající-
ho zápalu všech knihovnic i  jejich 
neskonalé oddanosti této profe-
si. Patří jim velký dík, neboť jsou 

to právě ony, které v  našich dě-
tech budí lásku ke  knihám,“ řekl 
hejtman Královéhradeckého 
kraje Jiří Štěpán. Ceny předala 
náměstkyně hejtmana Martina 
Berdychová odpovědná za oblast 
školství a kultury.

V  kategorii Knihovnice/kni-
hovník malé veřejné knihovny 
ocenění získaly:

Ludmila Košťálová z Místní knihov-
ny Dlouhé Dvory
Věra Černá z  Místní knihovny Bra-
da-Rybníček
Dana Malá z  Místní knihovny 
Prachov
Milena Archlebová z Obecní knihov-
ny Bohuslavice
Irena Šklíbová z Městské knihovny 
Solnice

Eva Fejtová z  Obecní knihovny 
Dolní Kalná

V  kategorii Knihovnice/kni-
hovník veřejné knihovny ocenění 
získaly:
Stanislava Benešová z  Městské 
knihovny Nová Paka
Věra Bouzková z Městské knihovny 
Týniště nad Orlicí. |
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Malé ohlednutí za velkým cvičením Yeti Rescue
Nápad uskutečnit záchranářské 

cvičení v srdci Orlických hor se do-
čkal realizace. Stráně kolem Deštné-
ho se v  říjnu změnily v  rozsáhlé 
cvičiště.  Pod záštitou „záchranky“ 
a  ve  spolupráci s  ostatními slož-
kami IZS byla připravena náročná, 
ale velmi přínosná záchranářská 
soutěž Yeti Rescue. 

Tří až čtyřčlenné týmy 
zdravotnických záchranářů, studen-
tů, spolků ČČK, sborů dobrovolných 
hasičů, horské služby a  dalších 
složek IZS se přihlašovaly z  celé 
republiky. Byly rozděleny na  profe-
sionály a  laiky, přičemž v  žádném 
týmu nesměl být lékař.

Soutěžící se díky zinscenovaným 
nehodám dostávali do  situací 

běžných i  méně častých, jako byla 
například noční srážka plného 
autobusu s  osobním autem. Je 
toho dost, na  co budou účastníci 
vzpomínat, ale co se určitě hodí 
v  jejich náročné a  hlavně neustá-
le potřebné praxi. Rádi bychom 
touto cestou poděkovali šedesáti-
člennému týmu pořadatelů, roz-
hodčích a  fi gurantů, že díky jejich 
přípravě, ale i  stále dobré náladě, 
probíhala soutěž v  pohodě a  přes 
její obtížnost i se spoustou legrace. 
Všech 144 soutěžících prokázalo, že 
jsou připraveni zachraňovat zdraví 
a životy spoluobčanů. A kdo vyhrál? 
Na  prvním místě skončil tým zá-
chranářů ZZS Moravskoslezského 
kraje, druhá skončila ZZS Jihomo-

ravského kraje a třetí místo obsadi-
lo družstvo ZZS Olomouckého kraje, 
ale buďme spravedliví. Vyhráli 
všichni, kteří soutěží prošli. Neměli 
to jednoduché.

Poděkování si zaslouží jak or-
ganizátoři, převážně ze ZZS v Rych-
nově nad Kněžnou, tak sponzoři. 

Za  všechny jmenujme a. s. Škoda 
auto, Královéhradecký kraj, město 
Rychnov nad Kněžnou a FAB ASSA 
ABLOY. Ale děkujeme i všem ostat-
ním sponzorům a  pomocníkům, 
kteří pomohli soutěž uskutečnit.

Text: Josef Lukášek, Foto: ZZS KHK 
Rychnov nad Kněžnou |


