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U nás v kraji
Milí spoluobčané,
 
každý rok si v době blížících 
se vánočních svátků přejeme, 
abychom tyto nejkrásnější 
dny v roce strávili ve společ-
nosti svých nejbližších. V kru-
hu rodiny, přátel či známých 
upevňujeme osobní vazby 
a vzpomínáme na Vánoce 
svého dětství. I já se přidávám 
s přáním toho nejdůležitějšího 
v lidském životě, zdraví, lásky, 
možnosti prožít kvalitní život. 
Pokud nám neslouží zdraví, 
vše ostatní ustupuje do po-
zadí.  Proto jsem nesmírně 
rád, že v našem kraji funguje 
kvalitní lékařská péče a Inte-
grovaný záchranný systém. 
Těší mne, že Vám mohu dát 
důležitý dárek, první etapu 
dostavby a modernizace 
Oblastní nemocnice Náchod. 
Vytouženému cíli v podobě 
moderního zdravotnického 
zařízení s kvalitní zdravotní 
péčí jsme zase o něco blíže, 
neboť se podařilo otevřít obál-
ky s nabídkami zhotovitelů 
na realizaci této stavby, která 
je velmi důležitá nejen pro 
obyvatele Náchodska, ale pro 
všechny občany Královéhra-
deckého kraje. 
Přeji Vám, do nového roku, 
aby se Vám v Královéhradec-
kém kraji dobře a bezpečně 
žilo. 

Jiří Štěpán
hejtman Královéhradeckého kraje

Kraj rozdělí 80 milionů na dotacích
Krajské dotační programy doznají od příštího roku řady změn. Jejich počet byl snížen, aniž by došlo 
k omezení rozsahu podporovaných aktivit. Kraj tak opět poskytne peníze na vzdělávání, volnočaso-
vé aktivity, životní prostředí a zemědělství, cestovní ruch, kulturu a památkovou péči, regionální 
rozvoj, sport, prevenci rizikového chování a obnovu venkova. Celkem se jedná o více než 80 milio-
nů korun.

 Ke zjednodušení systému po-
skytování dotací se zavázala kraj-
ská rada již ve svém programovém 
prohlášení. Z tohoto důvodu byly 
vytvořeny nové Zásady pro posky-
tování dotací a darů z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje a při-
stoupilo se ke sloučení některých 
souvisejících dotačních programů 
i úpravám dotačního portálu. 
 „Za hlavní přínosy nové kon-
cepce krajských dotací považuji 
lepší komfort pro žadatele o do-
taci a větší efektivitu využití po-
skytnuté dotace. Věcně související 
dotační programy jsme sloučili 

do jednoho, ve kterém vznikly 
jednotlivé účely. S tím souvise-
la i změna způsobu hodnocení 
žádostí o dotaci. Ostatní dotační 
programy jsme ponechali jako 
jednoúčelové. U víceúčelových 
dotačních programů může žadatel 
požádat o dotaci na jakýkoliv účel 
uvedený v dotačním programu či 
tyto účely zkombinovat. Snažíme 
se tak vycházet vstříc potřebám 
příjemců dotací,“ říká radní Pavel 
Hečko odpovědný za oblast regio-
nálního rozvoje, grantů a dotací. 
 Krajské dotační programy 
administruje Odbor regionál-

Kraj uzavřel memorandum 
se Zakarpatskou oblastí 
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ního rozvoje, grantů a dotací, 
který s ohledem na koncepční 
změny v dotačních programech 
připravil pro zájemce o do-
taci semináře, z nichž dva se 
uskuteční ještě v prosinci: 4. 12. 
od 16.00 v Unii sportu Jičínska 
v Jičíně a 11. 12. od 15.30 v sídle 
krajského úřadu v Hradci Krá-
lové. Bližší podrobnosti k se-
minářům a informace o všech 
schválených dotačních progra-
mech jsou zveřejněny na Dotač-
ním portálu Královéhradeckého 
kraje http://dotace.kr-kralove-
hradecky.cz

Vlaky budou jezdit 
podle nového jízdního řádu              
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Vedení kraje bilancuje 
uplynulý rok              
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Nemocnice Náchod: Obálky konečně otevřeny!
Před několika dny došlo k otevření obálek s nabídkami, které podali uchazeči o zakázku na první eta-
pu dostavby a modernizace Oblastní nemocnice Náchod. „Po letech neúspěšných pokusů se během 
jednoho roku od krajských voleb podařilo projekt upravit a dotáhnout k průlomovému okamžiku, kdy 
jsme mohli vybírat mezi třemi uchazeči. Nejnižší nabídková cena na první etapu byla 1,34 miliardy ko-
run bez DPH. Pokud bude nabídka z formálních a právních hledisek v pořádku, může se na jaře začít 
stavět,“ uvedl radní Václav Řehoř, který je odpovědný za oblast investic a majetku.

prosinec 2017
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Hledá se stavitel mostu 
ve Svinarech
Rada Královéhradeckého kraje 
odsouhlasila návrh na vypsání 
výběrového řízení na zhotovite-
le nového mostu ve Svinarech. 
Most je od ledna kvůli havarijní-
mu stavu uzavřen pro veškerou 
automobilovou dopravu. Stavební 
práce by mohly začít na jaře příš-
tího roku a po novém mostu by 
se mohlo začít jezdit v listopadu 
roku 2018.

Vítr poničil budovu, v níž 
sídlí poradna
Při nedávné vichřici došlo kvůli 
silným poryvům větru k poško-
zení zateplovacího systému 
na budově, kterou využívá mimo 
jiné i Pedagogicko-psychologická 
poradna a Speciálně pedagogické 
centrum Královéhradeckého kra-
je v hradecké ulici Na Okrouhlíku. 
Odbor investic krajského úřadu 
zajistil nezbytné stavební a de-
moliční práce. Škody způsobené 
větrem, ať už na krajské budově 
nebo na majetku třetích osob, 
budou uplatněny prostřednictvím 
pojištění kraje.

Kotlíkové dotace rozdány 
za 21 sekund
Celkem 100 milionů korun na vý-
měnu starého kotle se rozdělilo 
v další výzvě o Kotlíkové dotace. 
V pořadníku bylo zaevidováno 
1050 žadatelů, kteří vyčerpali 
alokovanou částku za 21 vteřin. 
V současnosti probíhá admi-
nistrace jednotlivých žádostí 
a v případě jejich úplnosti obdrží 
úspěšní žadatelé vyplacené fi-
nanční prostředky. Další kolo 
Kotlíkových dotací se plánuje 
na příští rok.

Kraj slíbil peníze na nový 
depozitář
Zastupitelstvo Královéhradecké-
ho kraje posvětilo závazek krajské 
rady ve věci stavby nového de-
pozitáře pro Regionální muzeum 
a galerii v Jičíně. Celkové náklady 
této stavby činí 35 milionů korun. 
V areálu bývalé fary v Jičíně-Ro-
bousích má vzniknout přízemní 
objekt depozitáře s funkčním 
podkrovím spojeným s výtahem, 
zázemí pro příjem, ošetření a evi-
denci sbírkových předmětů, záze-
mí pro zaměstnance a materiálně 
technické zázemí provozu.

Hlaste nedostatky 
v distribuci U nás v kraji
Nechodí vám nebo někomu 
ve vašem okolí časopis U nás 
v kraji? Nedostatky v distribuci 
periodika, které by měla dostávat 
každá domácnost v kraji, můžete 
hlásit prostřednictvím e-mailu 
unasvkraji@kr-kralovehradec-
ky.cz nebo telefonicky na číslo 
495 817 111.

Hradecké TyfloCentrum oslavilo 15 let

Krátce z kraje Nové brožury mají 12 jazykových mutací
 Královéhradecký kraj 
připravil s využitím nejmoder-
nější techniky balík nových 
propagačních materiálů, 
ve kterých ukazuje největší 
atraktivity regionu. Pro kraj-
ské občany, turisty i pro všech-
ny ostatní jsou nyní připrave-
ny letecké záběry, fotografie 
či brožury ve 12 jazykových 
mutacích.

 „Nejen statistiky dokazují, že rok 
od roku je o náš kraj větší zájem, a to 
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i ze strany zahraničních turistů. Proto 
věřím, že tyto nové propagační mate-
riály přispějí k ještě lepšímu renomé 
Královéhradeckého kraje na poli ces-
tovního ruchu,“ uvedl krajský radní 
pro oblast cestovního ruchu Pavel 
Hečko.
 Výsledkem projektu „Zvýšení 
atraktivity Královéhradeckého kraje“ 
jsou letecké záběry přírodních a kul-
turních památek, fotografie z regio-
nálních akcí či zajímavých míst, které 
se staly součástí nových turistických 
brožur. Obrázková brožura se dočkala 
hned 12 jazykových mutací – kromě 

češtiny jsou přeloženy do slovenštiny, 
polštiny, němčiny, angličtiny, fran-
couzštiny, ruštiny, španělštiny, dánšti-
ny, čínštiny, italštiny či holandštiny.
 Pro rodiny s dětmi je určena nová 
brožura s tipy na výlety po vý-
chodních Čechách. V přípravě je 
i mapa pivovarů Královéhradeckého 
a Pardubického kraje, kterou ocení 
nejen milovníci piva a pivní turistiky. 
Nové videospoty, fotografie a brožury 
pořízené v rámci tohoto projektu si 
můžete prohlédnout v jednotlivých 
sekcích na turistickém portálu www.
hkregion.cz.

Královéhradecký kraj a Zakarpatská Ukrajina 
uzavřely partnerství
Partnerství mezi Královéhra-
deckým krajem a ukrajinskou 
Zakarpatskou oblastí je oficiál-
ní. Memorandum o spolupráci 
podepsal hejtman Jiří Štěpán 
společně s předsedou Zakarpat-
ské oblastní rady Mikhajlem 
Rivisem. Slavnostního aktu se 
účastnil i velvyslanec Ukrajiny 
Jevhen Perebyjnis.

 „Memorandum o spolupráci mezi 
Královéhradeckým krajem a Zakar-
patskou oblastí znamená obnovení 
přátelství s regionem, který je nám 
blízký nejen svou kulturou, ale se 
kterým nás spojují i desítky let 
společné historie,“ řekl hejtman Jiří 
Štěpán a připomněl, že v příštím 
roce si připomínáme výročí 100 let 
od vzniku Československé republiky, 
jíž byla dnešní Zakarpatská oblast 
součástí.

 Smlouva zajistí spolupráci pro 
oblast zdravotnictví, cestovního ru-
chu, kultury, folklóru, historického 
dědictví, podpory podnikatelského 

prostředí, vzdělávání a zaměst-
nanosti, hasičských sborů či pro 
přímou partnerskou spolupráci 
obcí.

TyfloCentrum Hradec Králové 
oslavilo 15. výročí založení. Pro 
hosty, kteří přišli do prostor 
Knihovny města Hradce Králové, 
byl přichystán pěkný program. 
Úvodní slovo měli náměstek 
hejtmana Královéhradeckého 
kraje Vladimír Derner a náměst-
kyně primátora města Hradce 
Králové Anna Maclová. Poté 
moderátor Oldřich Tamáš po-
děkoval firmám, které zásobily 
setkání převážně jedlými dary. 
Děkovalo se hodně, bývalým 
i současným zaměstnancům, 
spolupracovníkům, donátorům 
a příznivcům TyfloCentra, lidem, 
kteří se nějakým způsobem 
zasloužili o vznik nebo rozvoj 
služeb pro nevidomé a slabozra-
ké na území Královéhradeckého 
kraje.

 Na výročním setkání vystou-
pila nevidomá zpěvačka Monika 
Mašková, její koncert a především 
prezentace vlastní tvorby, byly 
pro posluchače velkým zážitkem!
 Dalším bodem programu byl 
křest nového kalendáře Ty-
floCentra, na rok 2018. V něm 
čtenáři najdou fotografie rukou 
našich uživatelů, kteří přes 
svůj těžký zrakový handicap 
dělají něco tvůrčího, krásného 
nebo užitečného (od keramičky 
po maséra), u každých rukou 
zachycených při práci je připojen 
příběh dotyčné osoby. Všichni, 
kdo byli ochotni spolupraco-
vat při tvorbě kalendáře, jsou 
pro nás vidící velkou inspirací. 
Kmotrem kalendáře byl Jan Pěta, 
bývalý ředitel Knihovny města 
Hradce Králové, který společně 
zavzpomínal na začátky úzké 

spolupráce Knihovny s TyfloCen-
trem. 
 Dnes je TyfloCentrum Hradec 
Králové, o.p.s. poskytovatelem 
několika sociálních služeb pro 
zrakově postižené: poradenství pro 
zrakově postižené, průvodcovské 
a pečovatelské služby, sociálně 
aktivizační služby pro zrakově 
postižené, sociální rehabilitace pro 
zrakově postižené.
 Služby jsou podpořeny z dotač-
ních programů MPSV ČR, Králové-
hradeckého kraje, obcí (především 
města Hradec Králové) a dalších 
zdrojů.
 Zájemci o služby nás mo-
hou kontaktovat na telefonu 
495 523 729 nebo na adrese hradec.
kralove@tyflocentrum.cz. Více 
informací najdete na webových 
stránkách www.tyflocentrum-hk.cz. 
Mgr. Dagmar Balcarová, ředitelka
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Vlaky budou od prosince jezdit podle nového jízdního řádu
Nový jízdní řád, který začne 
platit v neděli 10. prosince 2017, 
přináší změny nejen pro cestu-
jící v Královéhradeckém kraji. 
Nové dopolední a večerní spoje 
například posílí dopravu na tra-
se mezi Pardubicemi, Hradcem 
Králové a Jaroměří. Lepší spoje-
ní také nastane na trati Teplice 
nad Metují – Trutnov.

 „Úpravou železničního jízdního 
řádu reagujeme na aktuální náměty 
a požadavky občanů i zástupců obcí 
Královéhradeckého kraje. Všechny 
tyto úpravy zefektivní vlakovou 
dopravu v regionu, a zajistí lepší 
komfort pro všechny cestující,“ řekl 
k nové podobě jízdních řádů první 
náměstek hejtmana odpovědný 
za oblast dopravy Martin Červíček.
 Důležité změny čekají cestu-
jící na trati z Pardubic do Hradce 
Králové, kde přibydou dopolední 
a večerní spoje. Nově tak v sobo-
tu pojedou spěšné vlaky Hradec 
Králové (odj. 9:37) – Pardubice 
(9:54/10:06) – Hradec Králové (příj. 
10:23). V pracovní dny mohou 
cestující využít nové spěšné vlaky 

Hradec Králové (odj. 19:37) – Pardu-
bice (19:54/20:08) – Hradec Králové 
(příj. 20:25), které dosud jezdily 
pouze o víkendu.
 V letní sezóně ve spolupráci 
s Dolnoslezským vojvodstvím 
vyjedou víkendové vlaky na trase 
Vratislav – Valbřich – Meziměstí 
– Teplice nad Metují – Adršpach. 

Muzeum a galerie Orlických hor si
připomíná 125 let. Vydalo novou publikaci
 V letošním roce si rychnovské 
muzeum připomíná 125 let od vzni-
ku Muzejního spolku Pelcl v Rych-
nově nad Kněžnou, jehož sbírky se 
staly základem dnešního muzea. 
Minulý měsíc vyšla nová publikace 
o Muzeu a galerii Orlických hor. 
Kromě historie muzea se publikace 
věnuje i jednotlivým muzejním 
budovám, které MGOH spravuje 
a nabízí k návštěvě. Kniha na 160 
stranách prezentuje také výběr 

nejvzácnějších sbírkových před-
mětů a nezapomíná ani na osudy 
významných osobností, které jsou 
s rychnovským muzeem spojeny.
Knihu si můžete zakoupit v mu-
zejních pobočkách – Muzeu krajky 
ve Vamberku, Sýpce – Muzeu 
Orlických hor v Rokytnici v Orlic-
kých horách, Orlické galerii nebo 
v Expozici muzea v Kolowratském 
zámku v Rychnově nad Kněžnou.

Ing. Tereza Zemánková, MGOH

V Hradci Králové se sešli medailisté 
z Olympiády dětí a mládeže
Slavnostní setkání představi-
telů Královéhradeckého kraje 
s úspěšnými reprezentanty, 
trenéry a zástupci krajských 
sportovních svazů k Hrám VIII. 
letní Olympiády dětí a mládeže 
(ODM) proběhlo 6. listopadu 
v Hradci Králové. V rámci slav-
nostního odpoledne náměstky-
ně hejtmana Martina Berdy-
chová a krajský radní Rudolf 
Cogan ocenili 66 úspěšných 
medailistů krajské výpravy 
a poděkovali jejich trenérům 
i zástupcům sportovních svazů 
za přípravu krajské výpravy.

 Letošní patnácté hry ODM se 
uskutečnily v Jihomoravském kraji 
od 24. do 29. června a Brno se tak 
na šest dní stalo centrem mládež-
nického sportu České republiky. 
Jubilejní hry, které přivítaly více než 
4 400 účastníků z celé České repub-
liky, byly pro Královéhradecký kraj 
velice úspěšné. 53 medailí a celkově 
6. místo byl historicky nejlepší výsle-
dek krajské výpravy na letních ODM. 
Výběr nejlepších krajských sportov-
ců přivezl z jihomoravské metropole 
14 zlatých, 19 stříbrných a 20 bron-
zových medailí. Nejúspěšnějšími 
sporty naší výpravy bylo plavání s 28 
medailemi, atletika se 7 medailemi, 

stolní tenis s 5 medailemi, karate 
se 4 medailemi, orientační běh 
a cyklistika přivezli po 2 medailích. 
Velkým úspěchem byl také zisk zlaté 
olympijské medaile fotbalového 
výběru Královéhradeckého kraje a 3. 
místo basketbalu dívek. Do medailo-
vé kolekce Královéhradeckého kraje 
přispěli po 1 medaili také reprezen-
tanti v in-line, sportovní střelbě 
a tenise. Nejúspěšnějším sportovcem 
krajské výpravy byl plavec Mikuláš 
Rudolf Cogan, který v Brně kralo-
val v plaveckém bazénu a přivezl 5 
zlatých a 1 stříbrnou medaili. Další 
informace a podrobné výsledky 
jednotlivých sportů si můžete 
prohlédnout na webových strán-
kách projektu http://odm.olympic.
cz/. Záznamy přímých přenosů 
a reportáže z průběhu této největší 
multisportovní akce České republiky 
pro mladé sportovce najdete také 
na iVysílání České televize.

Mgr. Tomáš Záviský 
Odbor školství KÚ KHK

Polští návštěvníci Adršpašsko-tep-
lických skal tak získají alternativu 
k individuální dopravě. Nové vlaky 
by navíc měly pomoci přeplněným 
parkovištím v Adršpachu a snížit 
dopravní zátěž v blízkém okolí.
 Na základě požadavků města 
Teplice nad Metují dochází k za-
vedení nových vlaků Teplice nad 

Metují – Teplice nad Metují město 
ve vybraných časech. Cestující tak 
získají nové přípoje od spěšných 
vlaků Starkoč – Náchod – Broumov 
do města Teplice nad Metují.
 Dopolední pár vlaků (z Trutnova 
v 9:25 a z Teplic nad Metují v 9:31) 
dosud mimo sezónu jezdil pouze 
v pracovní dny, nově pojede denně.

 INAS Mistrovství světa ve stol-
ním tenisu pro hráče s mentálním 
postižením vyvrcholilo v pátek 
27. října ve Sportovní hale Třebeš 
v Hradci Králové. Světový turnaj 
se konal v České republice vůbec 
poprvé. O světové tituly se utka-
lo 62 hráčů ze třinácti zemí čtyř 
kontinentů – Evropy, Asie, Afriky 
a Jižní Ameriky. Český tým, tvořený 
šesti muži a pěti ženami, získal šest 
medailových umístění v týmových 
a párových soutěžích – 2x stříbro 
a 4x bronz. Přes medailová umístění 
je nejhodnotnějším umístěním po-
stup Denisy Macurové do čtvrtfinále 
dvouhry, prestižní ženské kategorie. 

Pro čtrnáctiletou Denisu je postup 
mezi osm nejlepších hráček velkým 
úspěchem a povzbuzením do další-
ho tréninku, který by ji měl za ně-
kolik let dovést do nejužší světové 
špičky. „S výsledkem naší reprezen-
tace jsme velmi spokojeni, zisk šesti 
medailí překročil naše očekávání. 
Přes medailové úspěchy nám ale 
průběh šampionátu potvrdil, že 
nejlepší světoví hráči jsou zatím pro 
naše reprezentanty nepřekonatel-
nou překážkou,“ řekl vedoucí české 
reprezentace a trenér Pavel Zahálka.
 Více se dočtete na www.ina-
stt2017.cz nebo www.facebook.com/
inastt2017.

V Hradci se konalo MS ve stolním tenisu 
pro hráče s mentálním postižením. 
ČR hostila turnaj vůbec poprvé

Železniční jízdní řád 2017/2018 v Královéhradeckém kraji 

TRAŤ  ZMĚNA 
020 VELKÝ OSEK – CHLUMEC NAD 
CIDLINOU – HRADEC KRÁLOVÉ – 
TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ – CHOCEŇ 

 spoje do závodu Škoda Auto v Kvasinách nově zastaví v zastávce Hradec Králové zastávka 
 nové večerní spojení do Borohrádku zajistí vlak Os 5623 z Hradce Králové s odjezdem ve 22:30, do Borohrádku přijede ve 23:06 

021 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ – 
LETOHRAD, ČASTOLOVICE ‐ SOLNICE   Os vlaky Doudleby nad Orlicí – Týniště nad Orlicí – Doudleby nad Orlicí nově pojedou každý pracovní den (i o prázdninách)  

023 DOUDLEBY NAD ORLICÍ – 
ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH 

 odpolední vlaky Os 25230 a 25233 z Rokytnice v Orlických horách do Doudleb nad Orlicí a zpět nově pojedou přímo do/z Týniště 
nad Orlicí 

026 STARKOČ – NÁCHOD, TÝNIŠTĚ 
NAD ORLICÍ – NÁCHOD – BROUMOV 

 víkendový vlak Os 5113 pojede z Náchoda až v 6:12 a do Chocně přijede v 7:21, čímž získá přípoj na rychlík vyšší kvality do Brna 
s odjezdem v 7:25 a Zlínský expres do Prahy s odjezdem v 7:38 

 odpolední vlaky Sp 1872 a 1875 Choceň – Náchod a zpět nově pojedou v letní sezóně v pátek, sobotu a neděli až do/z Adršpachu 
 z důvodu nízkého využití jsou zrušeny spoje Meziměstí (odjezd 4:43) – Broumov a Broumov (odjezd 0:01) – Meziměstí  
 páteční spoj s odjezdem 18:44 z Meziměstí do Broumova nově pojede každý pracovní den 

031 PARDUBICE – HRADEC KRÁLOVÉ 

 nové sobotní Sp vlaky Hradec Králové (odjezd 9:37) – Pardubice (9:54/10:06) – Hradec Králové (příjezd 10:23) 
 víkendové  Sp  vlaky  Hradec  Králové  (odjezd  19:37)  –  Pardubice  (19:54/20:08)  –  Hradec  Králové  (příjezd  20:25)  pojedou  nově 

i v pracovní dny 
 z důvodu plánované modernizace železniční stanice Jaroměř dojde ke změnám odjezdů u zastávkových vlaků RegioPanter v úseku 

Hradec Králové – Jaroměř, po ukončení se časové polohy vlaků vrátí do původního stavu 

040 CHLUMEC NAD CIDLINOU – 
STARÁ PAKA ‐ TRUTNOV 

 ranní víkendový vlak z Jilemnice nově pojede o hodinu dříve a zajistí tak dopravu na ranní směnu do průmyslové zóny v trutnovské 
místní části Vojanov (příjezd 5:25) 

 na zastávce Trutnov ‐ Vojanov nově zastaví vybrané Sp vlaky Kolín – Stará Paka – Trutnov (ve směru do Trutnova v 13:33, 17:33 a 
21:40, v opačném směru v 6:18 a 18:27) 

043 TRUTNOV – LUBAWKA 
 nově pojedou čtyři páry spojů Trutnov – Polsko v sezónním víkendovém režimu (namísto dosavadních třech párů) 
 vlaky nebudou jezdit až do Jelení Hory, nově budou končit ve stanici Sędzisław, kde vzniknou přestupy na polské vlaky ve směru 

Valbřich – Vratislav a Jelení Hora 

047 TEPLICE NAD METUJÍ – 
TRUTNOV 

 nové vlaky Teplice nad Metují – Teplice nad Metují, cestující tak získají nové přípoje od Sp vlaků Starkoč – Náchod – Broumov 
 dopolední pár vlaků Trutnov – Teplice nad Metují dosud mimo sezónu jezdil pouze v pracovní dny, nově pojede každý den 
 nově jsou zavedeny v letní sezóně víkendové vlaky (Vratislav ‐) Valbřich – Meziměstí – Teplice nad Metují ‐ Adršpach 

061 NYMBURK – JIČÍN   nový Sp vlak „Český ráj“ Praha (odjezd 8:38) – Jičín (příjezd 10:27) – Turnov (příjezd 11:19) pojede každý víkend od konce března 
do konce října, zpáteční cesta Turnov (odjezd 16:41) – Jičín (odjezd 17:36) – Praha (příjezd 19:13) 

 

s platností od 10. prosince 2017 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti 

www.kr‐kralovehradecky.cz  email: doprava@kr‐kralovehradecky.cz   FB: Veřejná doprava v Královéhradeckém kraji 
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Po nákladné rekonstrukci se otevřel průtah Náchodem. 
Foto Martin Kábrt, archiv Města Náchoda.

Sdružení českých spotřebitelů ocenilo krajské firmy za  nejlepší 
služby.

Ve Studijní a vědecké knihovně se sešli nejlepší knihovníci regionu.

V krajském sídle se sešli odborníci na chytrá dopravní řešení. Kon-
ferenci Smart řešení v dopravě zahájil první náměstek hejtmana 
Martin Červíček odpovědný za oblast dopravy a silničního hospo-
dářství.

Zástupci nejlépe spolupracujících škol a zaměstnavatelů převzali 
ocenění Firma škole a Škola firmě.                            Foto Jakub Misík

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a. s. nechala nahlédnout 
pod pokličku. Na dni otevřených dveří představila novou techniku 
a plán zimní údržby.
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 Náš kraj se podílel na vzniku vládního usnesení, díky němuž má být do infrastruktury v regionu v souvislosti s rozvojem automobilového průmyslu investováno šest miliard korun a to v horizontu několika příštích let. 
Jedná se o prostředky na vybudování nových obchvatů měst a obcí, rekonstrukce a vybavení škol, zdravotnických a kulturních zařízení nebo sportovišť, stavbu cyklostezek, modernizaci železnice, protipovodňová a bezpeč-
nostní opatření nebo opravu silnic a chodníků Také se počítá s podporou nájemního bydlení. Ve spolupráci s Policií ČR se nám podařilo vyřešit problematickou bezpečnostní situaci v Solnici, kde se po zhruba třiceti letech 
obnovila policejní služebna. Vzhledem k velkému počtu zahraničních pracovníků, kteří našli uplatnění v blízké průmyslové zóně, se jedná o služebnu cizinecké policie, která je pro jednání s cizinci adekvátně připravena, 
avšak její příslušníci zajišťují veškerou agendu spojenou se zajištěním veřejného pořádku a bezpečnosti silničního provozu. Vytvořili jsme platformu pro spolupráci mezi krajem a vzdělávací a výzkumnou sférou, od čehož si 
slibuji lepší schopnost reagovat na rozvojové potřeby regionu v oblastech jako je cestovní ruch, ochrana životního prostředí nebo příprava kvalifikovaných pracovníků pro různé obory. Příkladem toho je propojení Univerzity 
Hradec Králové se Správou KRNAPu.                                                                                                                                                                                                                                 PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman Královéhradeckého kraje

 Co se povedlo v oblasti dopravy realizovat či realizaci zahájit nebo ji alespoň významně přiblížit? Naplňovat příslib zdvojnásobení finančních prostředků investovaných do oprav silnic. V letošním roce to bylo 900 
mil korun a na příští rok připravujeme vypsání soutěží na realizaci zakázek za cca 1,6 miliardy korun. Odstranili jsme nesmyslné poplatky za používání krajských silnic při investičních akcích. Pro zajištění zimní údržby 
jsme na našich zhruba 3500 km silnic opět snížili počet kilometrů, které zůstanou bez úklidu na pouhých 223 km. Podařilo se nám, zatím nejvíce za dobu trvání tohoto problému, přiblížit zahájení stavby nového mostu 
ve Svinarech, jehož uzavření významně komplikuje dopravu, ale ovlivňuje mobilitu v širším okolí. Odvrátili jsme v našem kraji (jako jedni z prvních v republice) hrozící stávku řidičů autobusů. Připravujeme soutěž pro 
dodavatele autobusů pro veřejnou dopravu na dalších 10 let s cílem zkvalitnit poskytované služby a také zlepšit pracovní podmínky řidičů. Cílem je nejenom zvýšit rozsah pokrytí, počet spojů, ale i kvalitu požadova-
ných autobusů. Uzavřeli jsme dohodu se státem týkající se modernizace a rozvoje železniční infrastruktury na tratích Hradec – Pardubice, Hradec – Týniště – Choceň a na trati Hradec – Trutnov. Připravujeme výběrové 
řízení na zajištění železniční dopravy od roku 2020 a chceme usilovat především o zkvalitnění vlakových souprav a snížení doby strávené cestováním na železnici. Došlo k reorganizaci a kompetenčním změnám 
ve fungování společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., a také ke změně správce majetku – nyní Správa silnic Královéhradeckého kraje. Zaměřujeme se na propagaci veřejné dopravy a připravujeme 
informační projekty pro širokou veřejnost pro informování o dopravním spojení a zimní údržbě. Moc bych si přál, aby co nejvíce občanů v Královéhradeckém kraji mělo alespoň z prvního roku pocit, že se u nás v kraji 
v dopravě jenom neslibuje, ale že se také něco děje…                                                                                                                                                                                                                    Mgr. Martin Červíček, 1. náměstek hejtmana

 V uplynulém roce jsme dosáhli dalšího zlepšení sociálních služeb v našem kraji. V zařízeních, která slouží našim seniorům, zdravotně postiženým a dalším potřebným, zvyšujeme jejich komfort. Podstatně lepší 
podmínky jsou také pro pracovníky v tomto odvětví. Dokončili jsme rekonstrukci Domova pro seniory v Černožicích o kapacitě 46 lůžek. S finanční podporou kraje probíhá výstavba Domova pro seniory s kapacitou 30 
lůžek v Rychnově nad Kněžnou, v plném proudu je příprava výstavby pavilonu pro 24 nových lůžek v Albrechticích nad Orlicí. Pracujeme na realizaci domova pro seniory v Hradci Králové a Žacléři. Rovněž probíhá proces 
tzv. transformace, kdy zdravotně postižené občany přemisťujeme z ústavní péče do přirozeného prostředí. Za tímto účelem pracujeme na výstavbě nemovitostí v Kostelci nad Orlicí, Týništi nad Orlicí, Častolovicích i Hradci 
Králové. Za přispění kraje a státu došlo k pokrytí zvýšených nákladů v celkovém objemu 130 milionů Kč na platy pracovníků v sociálních službách. Podařilo se tak navýšit finanční prostředky a díky tomu udržet srovnatelné 
platové podmínky v obecních, krajských i neziskových organizacích.  Zpracovali jsme strategii rozvoje sociálních služeb v kraji do roku 2026. Z těchto podkladů mj. vyplývá, že do roku 2026 bude třeba navýšit kapacitu 
v domovech pro seniory o cca 1000 lůžek. Naším dílčím cílem je dosáhnout navýšení počtu o 160 lůžek. S tím souvisí i nutné zkvalitnění podmínek ve stávajících zařízeních. Uskutečnění těchto cílů je naší ambicí a vytrvale 
na nich pracujeme.                         Ing. Vladimír Derner, náměstek hejtmana

 Při nástupu do funkce náměstkyně hejtmana pro oblast školství, kultury a sportu jsem si určila několik priorit. Dokončit rozpracované projekty školské infrastruktury, prosadit více finančních prostředků z krajské-
ho rozpočtu do oblasti kultury a nastartovat kroky, které povedou ke zkvalitnění vzdělávání v Královéhradeckém kraji. Ráda bych po roce svého působení ve funkci představila výsledky. Pro krajské školství se podařilo 
získat téměř půl miliardy z evropských fondů na projekty zařazené do výzvy IROP na rekonstrukci a modernizaci školních budov, krajský rozpočet je nyní vstřícnější ke kultuře a optimalizační návrhy ke zkvalitnění 
vzdělávání se konečně daly do pohybu, ačkoliv je před námi ještě hodně práce. Vedle toho si dovolím vyzdvihnout i jeden z úspěchů, kterým je uskutečnění tlumočení jednání krajského zastupitelstva do znakového 
jazyka. Tímto krokem jsou zasedání zpřístupněna opravdu všem lidem s jakýmkoliv handicapem. Tlumočení jednání odstartovalo poprvé 27. března a nedávno proběhlo již popáté na říjnovém zasedání. Jako další 
nadějný krok vidím v ustavení komise pro digitální vzdělávání. Jejími členy jsou jak zástupci Univerzity Hradec Králové a středních škol, tak i zástupci několika ministerstev a dalších organizací. Digitální vzdělávání je 
věc, kterou musíme dříve nebo později nějakým způsobem uchopit a realizovat, a já osobně věřím, že na regionální úrovni toho lze dosáhnout. A nebudeme řešit pouze naše školy, ale i vzdělávání dospělých, seniorů. 
Prvním již připraveným krokem realizace našeho záměru je podpora inovativního digitálního způsobu výuky, který ve spolupráci s pedagogy zavádíme do našich škol. Věřím, že matematika, biologie, chemie či fyzika 
bude děti bavit! Na realizaci využijeme evropské dotace. A to je jen začátek.                                                                                                                                                           Mgr. Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana

 V oblasti královéhradeckého zdravotnictví jsme za poslední rok učinili řadu kroků, kterými jsme stabilizovali chod krajských nemocnic a dalších zdravotnických zařízení. Mimo jiné jsme nasměřovali kraj-
ský rozpočet na investice do zdravotnické infrastruktury. Jedním z výsledků je vypsání tendru na výstavbu nových laboratoří v Oblastní nemocnici Trutnov, pořízení nové hyperbarické komory pro rehabilitační ústav 
v Hostinném či třeba modernizace výcvikových středisek krajských záchranářů. Naší snahou je stabilizovat současný i budoucí lékařský personál. Pokračujeme v projektu motivačních stipendií pro studenty po-
sledních ročníků lékařských fakult, který přivedl jen za poslední dva roky na pět desítek mladých lékařů do krajských nemocnic. Přidáno dostaly i sestry a ostatní zdravotníci v krajských nemocnicích. Na jejich pla-
ty jsme si od státu vyžádali téměř 17 milionů korun. V neposlední řadě musím zmínit historický úspěch v podobě otevření obálek k tendru na modernizaci náchodské nemocnice. Nyní jsme už opravdu blíz-
ko termínu, kdy se začne stavět. Uskutečňujeme řadu dalších velkých projektů, jako je například sloučení krajských nemocnic. V této věci již jednáme a předpokládaný termín úplného sloučení pod jeden subjekt je  
1. ledna 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ing. Aleš Cabicar, náměstek hejtmana

 Uskutečnila se řada nových projektů. Kraj se zapojil do projektu Obědy do škol a úspěšně se zahájil projekt Zaměstnaný absolvent. Zapojili jsme se i do celorepublikového programu MPSV „Predikce trhu práce“. 
Uskutečnily projekty v rámci česko-polské přeshraniční spolupráce. Kladnou odezvu měla společná prezentace s Pardubickým krajem na veletrzích či zisk ceny Zlatý erb za nejlepší turistický portál www.hkregion.
cz. Z Programového prohlášení Rady jsme dokončili práce na Zásadách pro poskytování dotací a darů. Vytvořili jsme Koncepci krajských dotací 2018+ spočívající v nižším počtu dotačních titulů při zachování rozsahu 
podporovaných aktivit. Jejích přínosů je celá řada. Kraj vyčerpal 220 mil. Kč z Ministerstva životního prostředí na roky 2016 a 2017 na Kotlíkové dotace. První výzva v celkovém objemu 100 mil. Kč byla vyhlášena v září. 
Příjem žádostí probíhal koncem října bez jakýchkoliv komplikací. Kotlíkové dotace se vypíšou i v příštím roce. Byla dokončena strategická studie územních dopadů pro plánovaný rozvoj průmyslové zóny Solnice-Kva-
siny-Rychnov nad Kněžnou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Bc. Pavel Hečko, radní

 V uplynulém roce se nám podařilo zavést jednotný informační systém evidence majetku Královéhradeckého kraje a jeho příspěvkových organizací. Zmodernizovali jsme komunikační rozvody, zrekonstruovali objekt 
Domova důchodců v Černožicích a v neposlední řadě dokončili projekt na vybudování výtahu v hradeckém domově důchodců Na Biřičce. Těsně před dokončením jsou zateplovací akce na budovách záchranky v Jaroměři, 
domova mládeže v Červeném Kostelci, domova důchodců v Tmavém dole či rekonstrukce a zateplení budovy Střední školy gastronomie a služeb v Nové Pace. Připravili jsme nové zadávací podmínky na vyhlášení veřejné 
zakázky na první etapu modernizace a dostavby Oblastní nemocnice Náchod a byla provedena změna stavby před jejím dokončením na tuto zakázku. Novou zakázku jsme vypsali v srpnu a už v listopadu se otevřely nabídky. 
Cena za celou modernizaci (obě etapy) je 1,87 mld. korun bez DPH. Významnou zakázkou je i výstavba konsolidovaných laboratoří a transfúzního oddělení v trutnovské nemocnici za 215 milionů korun bez DPH. Stavební 
práce by zde měly začít již v únoru 2018, předpokládaný termín dokončení je pak září roku 2020.                                                                                                                                                                                            Mgr. Václav Řehoř, radní

 Hlavní směr práce je orientován do oblasti vodního hospodářství, kde si kraj vytkl cíl přijmout ucelenou vodní politiku na svém území. Lze to označit za zlom ve vnímání vody jako základního předpokladu života 
na území kraje. Tato problematika zásadním způsobem ovlivňuje nejen oblast zemědělství a životního prostředí. Má také zásadní význam pro budoucí hospodářsko-průmyslovou profilaci kraje. Její významnou 
součástí je kvantitativní i kvalitativní bezpečnost dosažitelnosti pitné vody pro obyvatelstvo. Byla zahájena také úplná aktualizace Programu rozvoje vodovodů a kanalizací na celém území kraje, což je základní 
podklad pro koncipování veřejné podpory do této oblasti. Trvalým úkolem je, aby problematika životního prostředí byla přirozenou a respektovanou součástí všech rozhodovacích procesu kraje. Připravuje se postup 
pro budoucí posílení oblasti ekologického vzdělávání v rámci krajských a školních vzdělávacích plánu. V oblasti zemědělství se podařilo plynule navázat na témata spolupráce především na úrovni Regionální agrární 
komory, Asociace soukromých zemědělců a oborových sdružení. V blízké budoucnosti nás znovu čekají horká témata o skládkování odpadů po roce 2024 a mnoho dalších.                                          Bc. Karel Klíma, radní

 Letos jsme hospodařili ještě podle rozpočtu bývalé Rady Královéhradeckého kraje. Nynější vedení regionu měnilo rozpočet v průběhu roku v řádu stovek milionů korun se zacílením na vybrané investice a také 
jsme řešili zvýšení platů v krajských příspěvkových organizacích. Vláda v předvolebním období navýšila některé platové tarify a kraj to bude stát 200 mil. Kč. Provoz kraje se tak prodražuje a samozřejmě na úkor 
investic. Pozitivní vývoj národního hospodaření nyní přivádí do krajské pokladny dostatek zdrojů, ale nemusí to tak být nastálo. Nejvíce se zabýváme oblastí zdravotnictví – modernizace nemocnic, Náchod (1,5 – 2 
miliardy Kč), Trutnov (265 mil. Kč) a Rychnov nad Kněžnou (300 mil. Kč včetně dotace od státu). Radou Královéhradeckého kraje mi byl uložen úkol ve věci financování nového pavilonu A v jičínské nemocnici pro dialýzu 
a onkologii. Pokud jde o investice v dopravě, zde se podaří letos proinvestovat skoro miliardu korun. Nemalá částka finančních prostředků také směřuje na menší akce ve školství, kde se počítá s řadou dotací. Trochu 
popelkou jsou investice do oblasti sociálních věcí.                                                                                                                                                                                                                                          JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D., radní
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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

Snažíme se poctivě sloužit všem, kteří naši péči nezbytně potřebují
Pro koho jsou určeny domo-
vy pro seniory? Měly by být 
především službou potřebným. 
Hlavně těm, kteří vzhledem 
k nepříznivé sociální situaci 
a těžké nebo úplné závislosti 
na péči druhých již nemohou 
samostatně žít ve svém přiro-
zeném prostředí. Tyto osoby si 
již nemohou zajistit potřebnou 
péči v místě svého bydliště 
za pomoci rodiny nebo terén-
ních a ambulantních služeb. 
Umístěním rodinných přísluš-
níků do domova však nelze 
přenést odpovědnost na toto 
zařízení.

 Při rozhodování o využití po-
bytové sociální služby je důležitá 
svobodná vůle člověka, kterému 
je ze strany rodiny tato pobytová 
péče „zprostředkována“. Žádost 
o umístění a Smlouvu o poskyt-
nutí sociální péče podává hlavně 
budoucí klient služby, který by měl 
být seznámen se všemi podmínka-
mi pobytu. Pokud mu nevyhovují, 
stojí za to včas zvážit odstoupení 
od uzavření smlouvy.

 Včasnou vzájemnou komuni-
kací mezi žadatelem (resp. jeho 
rodinou) a domovem lze předejít 
zbytečným nedorozuměním, kdy 
dochází k nepochopení smyslu 
a rozsahu služby.
 Adaptace na nové prostředí, re-
žim a společné soužití dvou a více 
osob na pokoji je velmi náročný 
proces jak pro personál domo-
va, tak hlavně pro klienta. Bez 
vzájemné důvěry a komunikace lze 
jen velmi těžko některé věci řešit, 
což pouze ztěžuje již tak náročnou 
práci personálu v přímé péči. Část 
personálu pak po čase ze služby 
odchází a pro domov je velmi 
složité udržet a motivovat stávající 
personál a najít nové kvalitní za-
městnance. 
 Pobytová sociální služba není 
zdravotnickým zařízením, které by 
plně poskytovalo zdravotní péči 
jako např. LDN nebo nemocnice, 
odkud mnohdy noví klienti do do-
mova nastupují.
 V jistém smyslu je nezanedba-
telný rozsah zdravotní péče posky-
tován, není ale hrazen ze zdravot-
ního pojištění. Klient si tuto péči 
zčásti platí sám, jako by byl doma. 

U studánky Panny Marie v Kocléřově 
mají nové odpočinkové zastavení

 První zmínky o osídlení zdejšího 
kraje pocházejí z 11. století. Původ-
ně nepřístupný příhraniční hvozd 
byl postupně kolonizován zejména 
německým obyvatelstvem. K in-
tenzivnímu rozvoji oblasti dochází 
od konce 18. století. Vznik poutního 
místa je spojen s mnoha nadpřiroze-
nými jevy. Například zdejší studánce 
jsou již od roku 1848 přisuzovány 
léčivé účinky. První zmínka o pouti 
k prameni je z 6. ledna roku 1852. 
Základní kámen k poutnímu kostelu 
byl položen v roce 1889, k vysvěcení 
došlo 15. srpna 1891. V tomto období 
vzniká i křížová cesta.
 V roce 2017 doplnilo křížovou 
cestu odpočinkové zastavení. Pět 
dřevěných žeber směřujících vzhůru 
k obloze symbolizuje pět prstů lidské 

ruky. Jen člověk rozhoduje, jestli jeho 
ruka bude tvořit nebo bořit. Kruhové 
sezení vyjadřuje koloběh života.
 Neustálé opakování zrodu 
a zániku jsou základními principy 
existence přírody. Ona je „matkou“ 
všeho živého i neživého. Ke vzniku 
života je třeba i „otce“. Ten představu-
je vše nad námi. Usedněme a vnímej-
me jejich energii. Pohleďme vzhůru 
a posílejme své myšlenky a přání přes 
druhý nebeský kruh, sevřený prsty. 
Možná tak nalezneme vnitřní klid 
a sílu pro náš život!
 Okolo místa prochází zelená PZT 
a červená CZT. Odpočivadlo bylo rea-
lizováno díky Lesům České republiky, 
s. p. – v rámci projektu LČR-PRO-
GRAM 2020.

Alena Burdychová, KČT Hostinné

Dále si klient plně hradí veškeré 
toaletní potřeby, kosmetiku a další 
pro něho potřebné nezbytnosti. 
Tyto nezbytně nutné osobní výda-
je nelze v žádném případě hradit 
z přiznaného příspěvku na péči 
(PnP).
 PnP náleží ze zákona v plné výši 
pobytovému zařízení, které péči 
poskytuje. Využívání této sociální 
dávky je kontrolováno a příjemce 
příspěvku má povinnost hlásit, 
jak PnP využívá. Tato sociální 
dávka v pobytovém zařízení slouží 
jako nepřímo poskytnutá dotace 
ministerstva práce a sociálních 
věcí k pokrytí nákladů spojených 
s poskytováním péče, včetně platů 
personálu.
 Výše přiznaného příspěvku 
ovšem není podmínkou pro umís-
tění žadatele do domova. Pověření 
pracovníci domova posoudí žada-
telovu míru závislosti na péči, jeho 
nepříznivou sociální situaci a riziko 
sociálního vyloučení a po jeho 
nástupu do domova sami požádají 
o přiznání nebo navýšení PnP.
 Pro zařízení je vždy hlav-
ním partnerem klient. Pokud 
mu služba nějakým způsobem 

nevyhovuje, může samozřejmě 
smlouvu vypovědět a z pobytové 
služby odejít. Smlouvy se uzavírají 
na dobu neurčitou, a proto nelze 
přesně určit dobu, kdy se uvolní 
lůžka pro jiné zájemce. V praxi je 
tak smlouva s klientem ukončena 
pouze z jednoho smutného dů-
vodu, který logicky nejde předem 
určit.
 Pokud tedy zvažujete využití 
služeb domova důchodců buď jako 
budoucí klient, nebo jako rodina 
hledající pomoc, je nutné zvážit, 
zda pobytová sociální služba je 
jediné možné řešení. Umístění 
do domova by mělo pokud možno 
předcházet hledání terénní nebo 
ambulantní pečovatelské služ-
by. Není jednoduché přijmout 
nelehkou životní realitu, přiznat si 
konečnost života a smířit se s tím. 
V každém případě je ale vždy lepší, 
když může senior zůstat co nejdéle 
doma ve svém přirozeném prostře-
dí, kde to zná a kde je mu dobře. 
(redakčně zkráceno)

Bc. Václav Voltr, ředitel 
Domova důchodců Náchod

www.ddnachod.cz
voltr.v@ddnachod.cz

Talenty z Hradce postupují 
do celostátního kola
Mezinárodní soutěž Talenty pro 
firmy pořádaná v česko-polském 
příhraničí Hospodářskou komo-
rou ČR proběhla v pátek 3. listo-
padu v hradeckém Aldisu jako 
součást Prezentace středních 
škol a zaměstnavatelů.  Soutěže 
se účastnila dvě družstva z Pol-
ska a pět družstev z Královéhra-
deckého kraje. Každé družstvo 
bylo složeno ze tří žáků základní 
školy, tří žáků střední školy 
a jednoho odborníka z firmy.

 Úkolem letošního krajského 
kola byla stavba modelu kabinkové 

lanovky z oblíbené stavebnice Mer-
kur. Kromě rozměrů a správnosti 
sestavy se hodnotilo i natočení 
matic či hlav šroubů. Výsledky 
jednotlivých družstev byly velmi 
těsné.
 Nejlepší práci odvedla skupina 
složená ze zástupců ZŠ Štefcova 
Hradec Králové, dále ze žáků SPŠ, 
SOŠ a SOU Hradební z Hradce 
Králové a odborníka z firmy ZVU 
Strojírny. Vítězové krajského kola 
postupují do celostátního klání 
soutěže, které proběhne v dubnu 
2018 v Praze.

Libor Karban, 
SPŠ, SOŠ a SOU Hradební
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Naše děti si zaslouží lepší práci
 Mluví se 
o tom, že kvůli 
nástupu robotů 
nebude pro lidi 
práce. Ve skuteč-
nosti však nejde 
o hrozbu, ale 
o příležitost. Mu-
síme ji ale umět 
využít. To znamená neinvestovat 
peníze do laciných montoven 
a dotací velkým koncernům. Ale 
do vzdělání, výzkumu a inovací. 
 Svět práce se změní. Máme 
tak deset let, abychom se na to 
připravili. Což znamená, že příští 
volební období rozhodně nesmíme 
promeškat. Zejména německé fir-
my, které si u nás nechají vyrábět 
řadu dílů pro své produkty, začnou 
stahovat výrobu domů, do auto-

matizovaných továren. Až se tak 
stane, musíme mít díky inovacím 
nové technologie, nové finální hi-
-tech produkty. 
 Jak to udělat? Řešením je zkva-
litnit vzdělání, připravit studenty 
na nástup digitalizace, podpořit jak 
veřejné výzkumné instituce, tak 
malé a střední české inovativní fir-
my. Ony jsou nositelkami vědecko-
-technologického pokroku a páteří 
ekonomiky. 
 Když neuděláme tyto kroky, 
pak opravdu u nás nemusí být 
práce. Když je zvládneme, pak naše 
děti naopak budou mít lepší a lépe 
placenou práci. A nebudou se 
za nás stydět.

MVDr. Pavel Bělobrádek 
(Koalice 

pro Královéhradecký kraj)

Cesta za větrným mlýnem

Senioři v dnešní společnosti
 Stárnutí 
populace je 
jedním z nejty-
pičtějších rysů 
dnešní společ-
nosti nejen v ČR. 
Královéhradecký 
kraj je mírně 
nad republi-
kovým průměrem starších lidí 
(65 let a více) již dnes. Jedná se 
asi o 20 % populace kraje. Dle 
předpokladu se tento podíl bude 
rychle zvyšovat, do r. 2030 
na zhruba 25 % a do r. 2050 se 
předpokládá nárůst až na 40 % 
obyvatel starších 65 let.
 Náš kraj v letošním roce zahá-
jil spolupráci s MPSV v přípravě 
na stárnutí populace a nastavení 
potřebných opatření. Aktivní-
mi v přípravách by neměla být 
pouze vláda, ale i samotné kraje 
a města s obcemi v regionech, 
které nejlépe znají potřeby svých 
občanů.

 Otázka přípravy na stárnutí 
v rámci projektu „Implementa-
ce politiky stárnutí na krajskou 
úroveň“ není redukována pouze 
na důchodový systém či posky-
tování sociálních služeb. Jedná 
se i o výzvu v oblasti prevence 
zdraví, v možnosti celoživotního 
vzdělávání a rekvalifikací pro 
uplatnění na trhu práce i v rizi-
kovém věku 50 a více let. 
 Na krajském úřadě proběh-
la první debata 22. 11. na téma 
„Veřejný prostor a stárnutí“. 
Do debaty o rozšiřování dostup-
nosti měst a regionu, budování 
bezbariérových tras, o trendech 
služeb u dopravců pro osoby star-
ší i s omezením, se zapojili nejen 
představitelé krajské samosprávy, 
MPSV či odborné veřejnosti, ale 
také lidé z praxe, představitelé 
měst a obcí i samotní občané. 
Další debata bude následovat 
v prvním čtvrtletí roku 2018.

Mgr. Jana Drejslová (ODS)

 V Borovnici 
na Trutnovsku 
již několik let 
usilují o ob-
novu větr-
ného mlýna, 
ale nedaří se 
získat podpo-
ru na vlastní 
realizaci. Zástupci obce i sdružení 
Větrák se obrátili na kraj s žádostí 
o pomoc, radu, jak najít cestu 
k vybudování repliky mlýna, který 
nad Borovnicí stál ještě v roce 
1968. Mám v gesci kulturu, ob-
novu památek a tuto výzvu jsem 
vzala za svou. A protože mám 
v gesci i školství, navrhla jsem, 
že by se do obnovy mohli zapojit 
žáci našich škol. Návrh přivítali 
a na výzvu velmi pozitivně zarea-
govaly i školy. V Borovnici jsme se 
sešli, domluvili postup a požádali 
o pomoc a dohled památkáře. 

NPÚ v Josefově poskytl původní 
plány stavby. Žáci našich škol - 
lesníci z Trutnova, tesaři – seker-
níci z Jaroměře, truhláři z Nové 
Paky-Lázní Bělohrad si podle 
plánů rozdělují práci a příprava 
je téměř ve finále. Žáci oboru ces-
tovní ruch ze Dvora Králové navíc 
zajistí obnově památky propagaci. 
A až postavíme a nameleme, tak 
nám žáci -  pekaři z Nové Paky 
upečou borovnický chléb!  Tak 
daleko ale ještě nejsme. Naopak 
nás čeká hodně práce a shánění 
partnerů pro finanční podporu.  
Možnost ukázat krásné řemeslo 
a zručnost našich žáků a také 
schopnost se domluvit a společně 
postavit větrný mlýn je však velká 
výzva, která má smysl.

Mgr. Martina Berdychová, 
náměstkyně hejtmana 

odpovědná za oblast školství 
a kultury (STAN+VČ)

Pitná voda – chceme chytrá
řešení, ne ničit krajinu stavbou 
přehrady Pěčín
 Na jednání 
Zastupitelstva 
kraje jsem 
otevřel otázku 
vodních zdrojů, 
která se dostává 
v poslední době 
do popředí v sou-
vislosti s klima-
tickou změnou. Je to překvapivé, 
ale příslušným ministerstvům 
se dosud nepodařilo zrealizovat 
žádné zásadnější projekty, které by 
podpořily zadržení vody v kraji-
ně i zvýšily péči o vodní zdroje. 
Ministerstvo zemědělství dokonce 
uchopilo problematiku za ten nej-
nešťastnější konec a vymyslelo, že 
dostatek pitné vody zajistí stavbou 
nové přehrady Zdobnice - Pěčín. 
A to bez ohledu na to, že se jedná 
o jednu z nejcennějších partií 
Orlických hor, která je chráněna 
i jako evropsky významná lokalita. 

Ani to však nezabránilo tomu, že 
se zde rozjel velký kolotoč utrácení 
státních financí na projektování. 
Naštěstí žijeme v Evropské unii 
a to se projevuje i v legislati-
vě, která nám jasně stanoví, že 
nemůžete jen tak zničit evropsky 
cenné území stavbou přehrady, 
pokud nevyčerpáte všechny jiné 
alternativy. Tento projekt je tak 
nerealizovatelný. Navrhl jsem za-
stupitelstvu, abychom se jako kraj 
postavili proti přípravě přehrady 
a abychom vyzvali příslušná mini-
sterstva, aby investovala čas, úsilí 
a peníze do chytrých řešení, např. 
rekonstrukce páteřních přivadě-
čů vody, péči o ochranná pásma 
vodních zdrojů, revitalizaci toků, 
lepšího zemědělského hospodaře-
ní. Zastupitelstvo tento můj návrh 
bohužel zatím neschválilo.

Mgr. Martin Hanousek 
(Piráti+SZ)

Stejné podmínky? 
 Dotační pro-
gramy pro rok 
2018 jsou schvá-
leny s výraznými 
změnami v ně-
kterých oblas-
tech (např. sport 
a volnočasové 
aktivity). Došlo 
ke sloučení některých bývalých 
programů do jednoho s nasta-
venými „účely“. A najednou tu 
máme dva typy dotačních progra-
mů. Jednoúčelové a víceúčelové. 
V obou se hodnotí tzv. základní 
a specifická kritéria, ke kterým se 

přidává ještě hodnocení regio-
nálního významu a hodnocení 
gestorem dané oblasti.  Potud 
vše jasné a v pořádku. Je tu však 
jeden podstatný zádrhel. U jedno-
účelových programů má žadatel 
šanci získat finanční prostředky 
v okamžiku, kdy součtem bodů 
všech výše uvedených součástí 
hodnocení dosáhne min. 60%. 
U víceúčelových programů musí 
nejprve získat 60% z hodnocení 
ZK a pak teprve může být žádost 
dál hodnocena po jednotlivých 
účelech. Na otázku, proč tomu 
tak je, jsem nedostala odpověď. 

V oblasti sportu stojí vedle sebe 
program jednoúčelový a program, 
který v sobě zahrnuje 9 nesouro-
dých účelů. Každý bude hodno-
cen podle jiných pravidel, která 
mohou některé žadatele poškodit. 
Proti tomuto nastavení vystupo-
val výbor pro sport a volnočaso-
vé aktivity, výbor pro výchovu 
a vzdělávání i Všesportovní 

kolegium. Marně. K zamyšlení 
je i doba od vyhlášení dotačních 
programů, po schválení a zaslání 
finančních prostředků. Pokud 
Zastupitelstvo schválí podpořené 
žádosti na konci května, akce 1. 
pololetí kalendářního roku jsou 
v některých oblastech minimálně 
ohrožené.

Mgr. Táňa Šormová (KSČM)
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Výherci listopadového kola soutěže s Královéhradeckým krajem jsou: Jana Dvořáčková (Smiřice), Marie Ulvrová (Lázně Bělohrad), Libuše Syrová (Hostinné).
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U nás v kraji

Vyluštěte křížovku a soutěžte s námi o dárek. Zašlete nám tajenku do pátku 15. prosince 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 PROSINEC

1. - 3. 12.
Muzejní adventní trh

Muzeum východních Čech HK

2. 12.
Mikuláš v Opočně
Kupkovo nám., Opočno

2. 12.
Valdštejnské 
adventní trhy

Žižkovo nám., Jičín

2. 12.
Malý advent na statku
Šrámkův statek Piletice, HK

3. 12. v 9.45
Mikulášský běh 

na Bradech
Brada-Rybníček

3. 12. v 17 hodin
Adventní zastavení 
s barokní hudbou

Městská hudební síň, HK

7. 12. od 19 hodin
Jubilejní koncert 

k 90. narozeninám 
Josefa Maršíka

Adalbertinum, HK

7. - 10. 12.
Knížecí Vánoce 

na zámku
Zámek Ratibořice

9. 12. od 17 hodin
Vánoční koncert 
Cantus Jaroměř

Zámek Ratibořice

9. – 10. 12.
Vánoce 

v Podorlickém skanzenu
Podorlický skanzen Krňovice

10. 12.
Tradiční farmářské 

a řemeslné trhy
Zámek Doudleby nad Orlicí

12. 12. od 19 hodin
Vánoční koncert 
Jaroslava a Julie 

Svěcených
KS Dvorana, Smiřice

16. 12. od 14 hodin
Řemeslný jarmark
Chráněné dílny Kopeček,

Bartošovice v O. h.

16. 12. 
Česká mše vánoční

Kostel Nejsvětější Trojice, Kuks

17. 12. od 8.30
Adventní trh

Benediktinský klášter Broumov

17. 12. v 17 hodin
Loutna česká 

(adventní koncert)
Kostel 

Nanebevzetí Panny Marie, HK

Do 7. 1. 2018
Náchodský 

výtvarný podzim
Galerie výtvarného umění 

v Náchodě

Do 7. 1. 2018
Výstava Vánoční ozdoby

Regionální muzeum a galerie Jičín


