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Kraj řeší nedostatek zdravotnického personálu 
Vedení kraje řeší nedostatek 

personálu v  krajských nemocni-
cích. V  celém regionu aktuálně 
schází minimálně sto zdravotních 
sester. Otevřený dopis adresovaný 
předsedovi vlády Andreji Babišovi 
a  ministru zdravotnictví Adamu 
Vojtěchovi předal hejtman Jiří 
Štěpán. V  dopisu vyzval vládu 
k  okamžitému řešení nedostatku 
zdravotnického personálu.

„Vláda České republiky i  kraje 
musí společně vytvořit systém bene-
fi tů, který zajistí jejich setrvání. 
Nejde jen o  náborové příspěvky či 
různé formy sociální podpory. Mu-
síme zvýšit platy zdravotních sester 
tak, aby neodcházely do soukromého 
sektoru, jak se tomu v  současnosti 
děje,“ napsal hejtman Štěpán.

Kraj hodlá podpořit získávání 
dalších zdravotnických pracovní-
ků pro své nemocnice pomocí 
projektu stipendií. Ta budou urče-
na studentům středních a vyšších 
odborných zdravotnických škol, 

Milí spoluobčané,
rok plný „osmičkových“ výročí se 
nachýlil ke konci. Dal nám mnoho 
příležitostí k  oslavám, připo-
mínkám tragických událostí i  se-
berefl exi. Ani ten nadcházející však 
nebude historicky nezajímavý, při-
pomeneme si totiž 30 let od návratu 
demokracie do naší vlasti.
Vraťme se ale ke  končícímu roku 
2018. Za zásadní považuji zahájení 
dostavby a  modernizace náchod-
ské nemocnice, což je největší in-
vestice v dějinách kraje. 
Je symbolické, že v roce stého výročí 
vzniku republiky převzal kraj do své-
ho majetku Škroupův dům v Osicích 
– památník autora státní hymny, 
na jehož rekonstrukci neměla obec 
prostředky. Věřím, že v roce 2020 za-
čneme s jeho rekonstrukcí.
Velice mne potěšil zisk titulu Nej-
lepší místo pro život, který vychází 
z  dlouhodobého hodnocení všech 
českých krajů i  hlavního města. 
Vnímám to jako dobrou vizitku 
všech, kdo pracují ve  veřejných 
službách, ale i  našich šikovných 
živnostníků a podnikatelů. Aby toto 
hodnocení odráželo skutečnou rea-
litu i těch nejmenších obcích, zřídil 
kraj dotační titul na podporu ven-
kovských prodejen.
V  tomto adventním čase mi však 
dovolte, abych vám na závěr popřál 
klidné prožití vánočních svátků 
a  úspěšné vykročení do  nového 
roku.

Jiří Štěpán
hejtman Královéhradeckého kraje

SLOVO HEJTMANA

Královéhradecký kraj i nadále 
připravuje investice v rámci prů-
myslové zóny Solnice-Kvasiny 
na  Rychnovsku. V  následujících 
letech by zde kraj spolu se stá-
tem a okolními obcemi měl pro-
investovat více jak šest miliard 
korun.

V  plánu jsou například si-
lniční projekty, které zajistí větší 
bezpečnost a plynulejší dopravu 
na Rychnovsku. Jedním z nich je 
například obchvat města Solnice 
v délce dvou kilometrů za téměř 
půl miliardy korun. Realizovat 
by ho mělo Ředitelství silnic 

a dálnic ČR mezi roky 2020 a 2021.
„Vedle dopravy a  bydlení je pro 

život v  každém regionu důležitá 
zdravotní péče. V tuto chvíli čekáme 
na  výzvu ministerstva zdravotnic-
tví, abychom mohli začít pracovat 
na  projektu modernizace rych-
novské nemocnice za  380 milionů 
korun. Bez tohoto kroku se nepo-
hneme dál,“ uvedl hejtman Jiří 
Štěpán během setkání odborářů 
kvasinské škodovky.

Dodal, že aktuálně jedná 
o  dalším postupu na  osamo-
statnění rychnovské nemocni-
ce, která spadá pod Oblastní 

nemocnici Náchod. Dle něho by 
tento administrativní krok měl 
stabilizovat současný personální 
stav. „Chci, aby Rychnov řídili Rych-
nováci a  Náchod Náchoďáci,“ řekl 
hejtman Štěpán. |

Přípravy miliardových investic 
na Rychnovsku pokračují

NOVÁ UČEBNA PRO 
DIGITÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

2

TENDR 
NA AUTOBUSOVOU 
DOPRAVU

3

KALENDÁŘ AKCÍ 
NA PROSINEC

6

TÉMA KRAJE

ale i  absolventům vysokých škol 
v  oboru ošetřovatelství a  fyziote-
rapie, kteří se po úspěšném ukon-
čení studia zavážou v  nemocni-
cích pracovat po dobu minimálně 
tří let.  Studenti by mohli získat 
příspěvek na  studia ve  výši 60 až 
80 tisíc korun, a  to prostřednic-
tvím nadačních fondů. 

Podobný stipendijní program 
se kraji osvědčil u absolventů lé-
kařských fakult. „Podařilo se nám 
takto získat již 50 lékařů, dalších 40 
se nám přihlásilo letos. Nyní chce-
me podobnou cestou oslovit i  nelé-
kařské zdravotnické pracovníky,“ 
řekl náměstek pro zdravotnictví 
Aleš Cabicar. |
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Trutnovská nemocnice 
investuje do nových 
přístrojů

Trutnovské nemocnici se podaři-
lo získat dotace na  nákup nových 
moderních přístrojů. V  první etapě 
byla pořízena infuzní technika pro 
oddělení ARO, chirurgie, interny 
a neurologie. Další etapy proběhnou 
nejpozději v březnu 2019. 

Nemocnice tak nakoupí na-
příklad přístroje s novými vyšetřova-
cími technologiemi na  radiologické 
oddělení, které jsou k pacientovi še-
trnější a díky kterým se doba jednot-
livých vyšetření zkrátí a  zároveň se 
sníží případné dávky záření. Dále 
pořídí nejnovější technologie použí-
vané k invazím, tedy zásahům do lid-
ského těla. Díky jejich zdokonalení se 
zkracuje následná léčba pacienta. 

Celkový objem investice činí 75 
mil. Kč. Nemocnice díky dotaci z In-
tegrovaného regionálního operační-
ho programu zaplatí pouze 15 %. |

Kraj pomůže horské 
službě s nákupem nového 
vybavení

Horská služba ČR požádala 
na dovybavení pro rok 2019 o částku 
téměř 1,1 milionu. Za tyto peníze na-
koupí prostředky a materiál potřebný 
pro výkon své hlavní činnosti – to je 
záchrana zdraví a  životů obyvatel 
a  návštěvníků horských oblastí 
v Krkonoších a Orlických horách. Do-
tace bude využita na  pořízení auto-
matizovaných externích defi briláto-
rů (AED), svozných saní, GPS přístrojů, 
vyhledávacích světel či zdravotnické-
ho, obvazového a fi xačního materiá-
lu, jako jsou například vakuové dlahy 
nebo krční límce. |

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 nedosta-
li do  schránky, volejte na  telefonní 
číslo 495 817 111, nebo nám napište 
na  email: unasvkraji@kr-kralove-
hradecky.cz nebo poštou na  adresu: 
Tiskové oddělení KÚ Královéhra-
deckého kraje, Pivovarské náměstí 
1245, 500 03 Hradec Králové s heslem 
REKLAMACE. Do  zprávy uveďte vaši 
adresu a my zařídíme nápravu. |

Kraj otevřel první učebnu pro digitální vzdělávání
Královéhradecký kraj vybavuje 

60 učeben středních a základních 
škol softwarem Corinth na  pod-
poru přírodovědného vzdělávání. 
Za téměř 10 milionů korun vybaví 
26 středních a 12 základních škol. 
Hradecká obchodní akademie je 
první školou, na  které byl tento 
software instalován.

„Vybavením učeben podporuje-
me digitalizaci vzdělávání v  našem 
kraji. Software Corinth je určený 
na podporu výuky na středních ško-
lách a  druhém stupni základních 
škol. Obsahuje více než 1  500 mate-
riálů pro výuku ve  formě 3D mode-
lů, animací a simulací v oblasti pří-
rodovědného vzdělávání. Chceme, 
aby výuka podpořila přirozenou zví-
davost žáků, aktivitu a  jejich zájem 
o přírodovědné obory,“ říká náměst-
kyně hejtmana pro oblast školství 
Martina Berdychová.

Po  Univerzitě Hradec Králové 
byla první učebna v rámci kraje in-
stalována na  hradecké obchodní 
akademii. Vybavování škol bude 
plynule pokračovat do  jarních 
měsíců roku 2019. Gymnázia a pří-
rodovědně zaměřené střední ško-
ly dostanou po  dvou učebnách, 
menší střední školy nebo ty, kde 
výuka přírodovědných předmětů 
probíhá v  menšině oborů, získají 
po  jedné. S  nabídkou byly oslo-
veny i  základní školy, jejichž žáci 
se účastnili vyšších kol olympiád 
v  přírodovědných předmětech 
a také ty, ve kterých působí aktivní 
pedagogové, to vše s  ohledem 

na  rovnoměrné rozložení po  ce-
lém kraji.

„V  základních školách před-
pokládáme vznik středisek, která 
budou dle zájmu využívána i  jiný-
mi školami nebo vzdělávacími za-
řízením,“ doplňuje náměstkyně.

„Digitální technologie mění způ-
sob výuky, umožňují větší zapojení 
žáků, učení z  domova či celoživot-
ní vzdělávání. Význam digitálních 
technologií ve  vzdělávání do  bu-
doucna ještě víc vzroste. Byli bychom 
rádi, kdyby se v příštích letech tento 
typ učeben rozšířil na  stovky čes-
kých škol,“ uvedl vládní zmocně-
nec pro digitální vzdělávání Ivan 
Pilný.

Software Corinth obsluhuje 
učitel z tabletu a promítá jej na te-
levizní obrazovku o  úhlopříčce 
165 cm. Program obsahuje tema-
tické knihovny: biologii člověka, 

zvířat a  rostlin, geologii, paleon-
tologii, chemii, fyziku, geometrii 
a  kulturu. Součástí dodávky je 
tabulový systém, který může pře-
krývat televizní obrazovku nebo 
ji doplňovat pro poznámky uči-
tele nebo žáků. Autory softwaru 
jsou pedagogové z Univerzity Kar-
lovy, kteří spolupracují s dalšími 
odborníky. Po dobu pěti let budou 
mít školy aktualizace zdarma.

„Podpora polytechnického vzdě-
lávání a  digitální gramotnosti je 
jednou z  klíčových aktivit projektu 
Implementace Krajského plánu roz-
voje vzdělávání v Královéhradeckém 
kraji v  celkové výši 95 milionů ko-
run. Kraj současně vyhlásil i  do-
tační titul pro podporu digitálního 
vzdělávání, ze kterého si mohou ško-
ly pořídit s podporou kraje zejména 
vzdělávací software,“ dodává ná-
městkyně Berdychová. |

Řeka není smetiště, krajští radní tuto myšlenku 
podporují 

Projekt Řeka není smetiště, 
jehož iniciátorem je Klub dětí 
a  mládeže Hradec Králové, získal 
od  radních Královéhradeckého 
kraje trvalou záštitu včetně fi -
nanční podpory po dobu tří let. Cí-
lem projektu je čištění koryt řek 
a přilehlých břehů od civilizační-
ho odpadu na  území Přírodní 
památky a  Přírodního parku Or-
lice.

„Královéhradecký kraj tento 
projekt podporuje významným 
způsobem již od  roku 2008. Díky 

dlouhodobé spolupráci vznikla si-
lná tradice, kdy se vodácká i  laická 
veřejnost dobrovolně podílí na zvele-
bování životního prostředí kolem nás. 
Jsem velmi rád, že tato svého druhu 
jedinečná aktivita bude mít podporu 
Královéhradeckého kraje i  v  dalších 
letech,“ řekl radní Královéhradecké-
ho kraje pro oblast vodního hos-
podářství, životního prostředí a ze-
mědělství Karel Klíma.

Podporou tohoto projektu se 
Královéhradecký kraj připojuje 
k mezinárodnímu Dni Země, kdy si 

lidé z celého světa připomínají eko-
logické otázky a  dopady chování 
člověka na životní prostředí.

Na jaře a na podzim letošního 
roku se konal již jedenáctý ročník 
čištění koryta Divoké a  Tiché Or-
lice a přilehlých břehů na zhruba 
56kilometrovém úseku z Doudleb 
nad Orlicí do  Hradce Králové. 
Dobrovolníci také čistili zhruba 
15kilometrový úsek z  Nové Vsi 
do  Albrechtic nad Orlicí. Králové-
hradecký kraj tuto aktivitu pod-
pořil částkou 150 tisíc korun. |

KRÁTCE Z KRAJE STALO SE
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Největší tendr v historii kraje zajistí autobusovou dopravu na 10 let

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

VÍME O TOM

Rada Královéhradeckého 
kraje schválila vyhlášení tendru 
na  výběr autobusových doprav-
ců na  území celého kraje od  roku 
2020 do roku 2030. Hodnota tendru 
při maximálním rozsahu a nabíd-
kových cenách může dosáhnout 
7,7 miliardy korun za deset let.

Veřejná zakázka řeší posky-
tování veřejných služeb v  auto-
busové dopravě na  území celého 
Královéhradeckého kraje od  třetí 
celostátní změny jízdních řádů 
v  roce 2020 do  dne předcházející-
ho třetí celostátní změně jízdních 
řádů v roce 2030.

„Od  nových smluv s  dopravci si 
slibujeme především zkvalitnění po-
skytovaných služeb tak, abychom 
mohli k  využívání veřejné dopravy 
přesvědčit větší část veřejnosti. Sou-
částí zadávacích podmínek jsou 
mimo jiné požadavky na  maximální 
stáří autobusů, minimální počet níz-
kopodlažních vozidel, jejich vnitřní 
teplotu a  čistotu, lepší informační 
servis ve  vozech i  na  zastávkách, 
připojení k  wi-fi  v  autobuse nebo 
požadavky na  odbavení cestujících 
i  pomocí bankovních karet,“ uvádí 
náměstek Martin Červíček.

Zakázka je rozdělena do  osmi 
dílčích částí a má přesah i na úze-
mí sousedních krajů – Pardu-

bického, Libereckého a  Středočes-
kého.

Nejvýše přípustná cena zakáz-
ky je 7,716 miliardy korun bez DPH 
při maximálním navýšení výkonu 
o  20 procent, tedy při 22  083  695 
kilometrech. V  průběhu platnosti 

uzavřené smlouvy je totiž možné 
zvýšit či snížit rozsah výkonu v kaž-
dé dílčí části zakázky až o  20 pro-
cent. Referenční rozsah dopravního 
výkonu je stanoven na  18  403  079 
kilometrů. Součet maximální výše 
nabídkových cen v  jednotlivých 

částech je pro jeden rok 677,2 milio-
nu korun bez DPH. Zakázka počítá 
s nasazením 248 autobusů.

Nabídky je možné podávat do 
16. 1. do  14 hodin. Hodnoceny bu-
dou podle ekonomické výhodnosti, 
tedy poměru kvality a ceny. |

Na nové cyklotrasy dá kraj přes osm milionů korun
Vznik nových dálkových a na ně 

navazujících cyklotras podpoří Krá-
lovéhradecký kraj prostřednictvím 
svého dotačního programu částkou 
přes osm milionů korun. Celková 
hodnota plánovaných akcí je téměř 
30 milionů korun.

Stavebních úprav se dočka-
jí novoměstské ulice Železova 
louka a  Chlístovská, připravu-
je se vznik nové stezky pro pěší 
a  cyklisty lesem Obora a  na  Cyk-
lookruhu Rozkoš přibydou dva 
úseky. V  případě stezky lesem 

Obora se jedná o přípravnou fázi, 
tedy o pořízení dokumentace pro 
stavební povolení, v ostatních již 
o samotnou realizaci.

„Do  dotačního programu po-
dali žadatelé osm žádostí o dota-
ci s požadavkem na více než deset 

milionů korun. Hodnotící ko-
mise navrhla vyhovět čtyřem žá-
dostem v  celkovém objemu přes 
osm milionů korun,“ říká radní 
Pavel Hečko odpovědný za  ob-
last regionálního rozvoje, grantů 
a dotací. |

V neděli 9. prosince začne na železnici platit nový jízdní řád
Mezi nejvýznamnější změny, 

které ovlivní cestující v Královéhra-
deckém kraji, patří přímé spěšné 
vlaky z  Hradce Králové do  Svobody 
nad Úpou. Změny popsal náměstek 
hejtmana Martin Červíček: „Osobně 
vnímám, že železniční doprava 

v  našem kraji hraje významnou 
roli. Proto jsme se při přípravě 
nových železničních jízdních řádů 
snažili společně s  kolegy z  odboru 
dopravy zvýšit nabídku vlaků do tu-
ristických oblastí. Proto cestující 
v nových jízdních řádech naleznou 

přímé spěšné vlaky z  Hradce Krá-
lové do Svobody nad Úpou, dochází 
k  rozšíření spojení v  turistické ob-
lasti Podzvičinsko v  letní sezóně 
a  navyšují se počty přímých vlaků 
z Polska do Adršpachu ze dvou na tři 
páry.“

Změny železničních jízdních 
řádů od  9. 12. 2018 naleznete 
například na  krajském webu 
v  sekci veřejná doprava nebo 
na  www.facebook.com/verejnado-
pravavkhk/ |

První náměstek hejtmana Martin Červíček (vpravo) představuje tendr na autobusovou dopravu v kraji.
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Královéhradecký kraj společně s Krajskou hospodářskou komorou již po páté ocenily školy a fi rmy, které nejlépe propojují výuku s praxí. Z rukou hejtmana Jiřího Štěpána převzala jedno 
z ocenění ředitelka Obchodní akademie Hradec Králové Jana Vitvarová. 

Dvě desítky ošetřovatelů z dvorské zoologické zahrady se pustily do odchytu afrických 
pelikánů kadeřavých, aby je přesunuly na jejich zimoviště. Ptáci tam stráví celou zimu, 
během které zahnízdí a vyvedou mláďata.

FOTOGRAFICKY

Starosta Osic na Hradecku Stanislav Bydžovský (vlevo) předal do rukou zástupců 
Královéhradeckého kraje klíče od Škroupova domu. Budovu nyní čeká rekonstrukce, 
která by mohla začít v roce 2020. Škroupův dům v Osicích byl postaven jako hold 
skladateli a osickému rodákovi Františku Škroupovi v roce 1928 u příležitosti deseti-
letého výročí vzniku samostatného Československa.
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Tělocvična v Opočně je připravena na zimu. Výsledek rekonstrukce tělocvičny za více 
než sedm milionů korun si v areálu odborného učiliště v Opočně při jejím slavnostním 
otevření prohlédli hejtman Jiří Štěpán i náměstkyně Martina Berdychová. 

Hradecké Adalbertinum ožilo hudbou, tancem, vůní dálek a spoustou entnických 
ochutnávek z různých koutů světa. Přátelská atmosféra festivalu Setkání národů, 
bezprostřední poznání národních tradic cizinců, kteří převážně žijí, pracují nebo 
studují v našem kraji, přilákalo malé i velké návštěvníky. 

Festival Vysokovský kohout letos představil 47 snímků od autorů z Česka i Slovenska 
v celkové délce 446 minut. Již 51. ročníku soutěže se zúčastnily čtyři desítky autorů. 
Oceněným poblahopřál první náměstek hejtmana Martin Červíček.

Vojenský hřbitov z prusko-rakouské války v roce 1866 v Novém Bydžově září novotou. 
Restaurátoři předali hotové dílo do rukou radního Václava Řehoře. Kraj na opravy 
tohoto pietního místa vynaložil částku 444 tisíc korun.

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje spolupracuje s fi rst respon-
dery – vyškolenými dobrovolníky, kteří zvyšují šance na přežití lidí stižených náhlou 
zástavou srdce. Jako jediná v republice navíc krajská záchranka využívá speciální 
mobilní aplikaci, skrze kterou fi rst respondery informuje, když je potřeba jejich pomoci.
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1.–16. 12. 
Vánoce na Hrádku u Nechanic 
Zámek Hrádek u Nechanic
Nechanice
Prohlídky vánočně vyzdobených 
zámeckých interiérů. 

6. 12. v 19:00
Kočka v oreganu
Jiráskovo divadlo a Čapkův sál,
Hronov 
Jedna z nejúspěšnějších současných 
londýnských komedií nabízí spous-
tu humoru i vážného citu a velké 
příležitosti pro výjimečně obsazený 
čtyřlístek herců. Konverzačně – 
situační komedie pojmenovává 
nejen humorné aspekty naší sou-
časnosti.

8. 12. a 15. 12. od 10:00
Adventní interaktivní prohlídky 
Skriptoria
Benediktinský klášter Broumov, 
Broumov 
Mimořádné interaktivní pro-

hlídky středověké klášterní 
písárny pro veřejnost. Přeneste 
se do středověku a vyzkoušejte si 
psaní husím brkem či broušení 
pergamenu.

8. 12. od 14:00
Divovánoce 2018
Valdštejnská lodžie, Jičín 
Netradiční adventní akce pro 
celou rodinu s vánočními dílnami, 
divadly, koncerty a neobvyklým 
živým betlémem.

15. 12. 
Česká mše vánoční 
Hospitál Kuks, Kuks
Tradiční předvánoční koncert, 
zazní koledy a program vyvrcholí 
tou nejznámější vánoční od Jaku-
ba Jana Ryby: Missa pastoralis bo-
hemica nebo Česká mše vánoční.
 
15. 12. 2018–6. 1. 2019  
Vánoční zoo
Safari Park Dvůr Králové, 

Dvůr Králové nad Labem 
Sváteční procházku po zahra-
dě vám zpestří desítky svítících 
dekorací ve tvaru zvířat, několik 
originálních vánočních stromků, 
s jejichž zdobením nám pomáhaly 
dvorské i přespolní školy a školky, 
mohutný vánoční baobab, který se 
rozzáří každý den už před setmě-
ním, a samozřejmě zvířata.

 
22. 12.
Betlémský příběh
Zámek Potštejn, Potštejn 
Návštěvníci zámku se v tomto 
adventním čase dozvědí více 
o tradičních vánočních zvycích 
a prožijí betlémský příběh, který 
vysvětluje původ tradic vánočních 
svátků.
 

26.–31. 12.
Výstava betlémů v Muzeu 
přírody na Prachově
Muzeum přírody Český ráj, Prachov
Betlémy budou vystaveny ve všech 
místnostech muzea a v zahradě.

 
1. 1. 2019
Novoroční pochod přes dva 
zámky
Sokolovská zahrada v Častolovicích, 
Častolovice
Pochod se uskuteční za každého 
počasí. Start a cíl je na Sokolské 
zahradě v Častolovicích. Pochod 
začne ve 13:00. Každý účastník 
dostane mapu, trasa vede v okolí 
Častolovic a Kostelce nad Orlicí.

www.hkregion.cz

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE

Pomozte nám najít Mistry tradiční 
rukodělné výroby 

Rada Královéhradeckého kraje 
každoročně udílí cenu Mistr tra-
diční rukodělné výroby Králové-
hradeckého kraje za  významný 
přínos v oblasti tradiční lidové kul-
tury. Cena je udělována tvůrcům 
v  oborech tradičních lidových ře-
mesel a těm, kteří se významně za-
sloužili o jejich udržování a rozvoj. 
V  současné době je možné podat 
nominaci pro další rok.

Může se jednat o  řemeslníka 
aktivního v  některém z  těchto ře-
mesel: štípání, dlabání, zdobení, 
řezbářství, betlémářství, černá, 
glazovaná hrnčina, kamnářství, 
kamenina, fajánse, foukané a  tva-
rované sklo, malba na  sklo, zu-
šlechťování skla, práce s  korálky, 
kamenosochařství, zpracování 

drahých kamenů, kamenictví, 
výroba brousků, kovářské práce, 
drátování, odlévání, ciselování, 
ruční tkaní, výšivka, krajkářství, 
modrotisk, batika, výroba krojů, 
krojových součástek a  obuvi, šev-
covství, brašnářství, sedlářství, 
zdobení kraslic, perníku, pletení ze 
slámy, orobince, kukuřičného šustí, 
proutí, loubku, výroba obřadního 
pečiva, perníků, výroba ručního 
papíru, betlémů apod. 

Pokud víte o řemeslníkovi, který 
by mohl být nominovaný na  výše 
uvedenou cenu, tak prosím kontak-
tujte Martinu Vlčkovou z  Muzea 
východních Čech v Hradci Králové, 
email: m.vlckova@muzeumhk.cz, 
tel.: 776  559  229. Termín pro po-
dávání návrhu je 28. 2. 2019.  |

VÁNOČNÍ JARMARK 
5. prosince od 12 do 18 hodin

Přijďte na Pivovarské náměstí v Hradci Králové a užijte si atmosféru Vánoc! 

Najdete zde stánky s vánočními dekoracemi a žáci středních škol 
z Královéhradeckého kraje pro Vás připraví ochutnávku tradičních dobrot 
i doprovodný program:

   15:00 – vystoupení Divadla beze slov
   16:00 – zazpívá studentský pěvecký sbor GYBON

Ve foyeru sálu zastupitelstva na krajském úřadu se od 10 do 12 hodin 
uskuteční ochutnávka mezinárodní kuchyně.
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Techniku silničářů obnovíme účelně
Pravidleně se setkávám nejen 

s  vedením krajské Údržby silnic, ale 
i  se zaměstnanci společnosti. Vím 
proto o  nutnosti obnovy technické-
ho vybavení včetně automobilového 
parku. Kromě sestavení harmonogra-
mu nákupů v  kontextu fi nančních 
možností je z  mého pohledu důleži-
té, aby se k  výběru techniky mohli 
vyjadřovat zejména ti, kteří s  ní ná-
sledně každý den pracují. Abychom 
nakupovali techniku účelně a  mohli 
tak požadovat po  zaměstnancích její 
maximální využití. Před letošní zi-
mou společnost ÚS KHK investovala 
do nové techniky 40 mil. korun. O sil-
nice v našem kraji se bude starat 122 
sypačů, 51 nakladačů a 18 sněhových 
fréz. Obsluhovat je bude 230 řidičů 
řízených 85 dispečery z 15 dispečinků 
s  nepřetržitým provozem. Současně 
se opět snížila délka neudržovaných 
úseků (v nadcházející zimě jich bude 
pouze 215 km). Použití typu a  množ-

ství posypového materiálu, stejně tak 
jako typ technologie pro jeho použití 
za různých meteorologických situací, 
je dáno tzv. Rozhodujícím diagramem 
dispečera vydaným Ministerstvem 
dopravy ČR a  ŘSD. Jeden sypač uje-
de v  rámci svého okruhu 80-100 km, 
a proto není možné, aby v okamžiku, 
kdy začne sněžit, byl na všech místech 
do 10 minut, jak se mnozí domnívají. 
Díky aplikaci „Zimní obslužnost“, kte-
rá je dostupná na  webových strán-
kách uskhk.eu, ale lze již druhým 
rokem zjistit aktuální stav a  přizpů-
sobit mu plánování cesty. Nadále je 
však nezbytné jezdit bezpečně, brát 
ohled na  ostatní účastníky provozu 
a  přizpůsobit výbavu i  způsob jízdy 
aktuálním meteorologickým pod-
mínkám a sjízdnosti silnic.

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

NÁZORY ZASTUPITELŮ

Zpoždění na denním pořádku – neuvěřitelné…
Také dojíždíte do  zaměstnání 

do Prahy? Pak mi jistě dáte za prav-
du, že ranní spojení má naše kraj-
ské město špatné a vlastně žádné.

Ještě před necelým rokem jezdil 
v 6:15 hod. autobus Žlutý – Student 
Agency (RegioJet). Vyjížděl přímo 
z HK, takže v 6:05 hod. byl přistaven, 
lidé nastoupili a přesně v 6:15 hod. 
odjížděl. Byl vždy plný, v  některá 
pondělí byly přistavovány v  tomto 
čase autobusy i  dva. Vše fungovalo 
dobře až do  okamžiku, kdy se Stu-
dent Agency rozhodl nevyjíždět 
z  HK ale z  Náchoda, či Broumova. 
Nové hloupé řešení rezervace 
místenek, spolu s  pozdními příjez-
dy do  HK a  následně s  pozdními 
odjezdy do  Prahy vedly k  dalšímu 
nepochopitelně špatnému roz-
hodnutí této společnosti a  to – 
ukončení provozování této linky.

A  tím nastal neuvěřitelný stav. 
Neexistuje přímé ranní spojení 

Hradce Králové s  Prahou. Ranní 
autobusy, které vlastně pouze pro-
jíždějí přes Hradec Králové, jsou 
na příjezdu vždy zpožděny. Odjezdy 
tak bývají posunuté o 15-20 minut. 
Navíc -  některé dny dokonce lidé 
stojí ve  130 km rychlosti na  dálni-
ci v  uličce přeplněného autobusu. 
Ve  srovnání se Student Agency - 
úroveň autobusu nižší, cena jíz-
denky vyšší.

Celou nastalou situaci řeším 
s  novým dopravcem Flixbus. Tato 
společnost již má přímá spojení 
jiných krajských měst s  Prahou 
a proto věřím, že i v Hradci Králové 
vše vyřešíme ke  spokojenosti lidí, 
kteří dnes a denně dojíždějí za pra-
cí do Prahy.

No a  o  vlakovém zase spojení 
příště.

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

Vítěz leze po kolenou
Ve  sportu vítěze poražení nemi-

lují, chtěli přece být na  jeho místě. 
V průběhu zápolení do toho dali dost 
fyzicky i  duševně, a  po  těch všech 
útrapách se ještě mají smířit s  po-
rážkou. Vítěz v  euforii musí počítat 
s  nevraživostí až nenávistí ostatních 
v závodním poli.

Ve  sportu je základní povinnos-
tí prvního závodníka v  cíli podat 
ruku alespoň nejbližším soupeřům. 
Vítěz rozhoduje o  vyznění celého 
sportovního utkání.

Taktéž v  politice je základní po-
vinností vítěze voleb chovat se k  po-
raženým se značnou mírou pokory. Ví-

Kůrovec je i u nás
Denně se setkáváme v  mediích 

s informacemi o kůrovcové kalamitě. 
V  praxi to znamená, že malý brouk, 
lýkožrout smrkový, napadá nejčastěji 
smrkové porosty oslabené dlouho-
trvajícím suchem. Příčin kalamitního 
šíření tohoto škůdce je ovšem daleko 
víc a  je nutné je vyhodnocovat in-
dividuálně v  jednotlivých lokalitách. 
Cílem je přijímání nutných opatření 
vedoucích k minimalizaci jeho další-
ho šíření a současně je nutné přijímat 
potřebná opatření k  obnově lesních 
porostů, zvláště v lokalitách vzniklých 
holin. Přesto, že důsledky kůrovcové 
kalamity v  našem kraji nejsou tak 
katastrofální jako v některých jiných 
krajích, je i u nás situace velmi vážná 
a musíme se jí zabývat. Byla ustavena 
pracovní skupina pro řešení kůrov-
cové kalamity v  Královéhradeckém 
kraji, problematikou se několikrát za-
býval výbor pro životní prostředí a ze-

mědělství, rada kraje aj. Pro příští rok 
je nově schválen dotační titul na pod-
poru hospodaření v  lesích a  asanaci 
kůrovcového dříví pro vlastníky lesů 
do  50 ha, kde je poskytovaná dotace 
150,-- Kč/m3 vytěženého kůrovcové-
ho dříví a  70,-- Kč/m na  vybudování 
oplocenek nově vysázených poros-
tů s  podílem listnatých dřevin nad 
70%. Dotace je podpořena částkou 
10 milionů Kč a  věřím, že v  případě 
potřeby se shodnou zastupitelé kraje 
na navýšení této částky.

Jménem klubu zastupitelů 
za KSČM děkuji všem občanům naše-
ho kraje za  podporu a  důvěru a  pře-
ji Vám v  novém roce hodně zdraví, 
štěstí, osobní pohody a  pracovních 
a osobních úspěchů.

RSDr. Ing. Otakar RUML, předseda Výboru pro 
životní prostředí a zemědělství KHK (KSČM)

Které dotace jsou lepší? (I. část)
Kraj má strategii indivi-

duálních, programových (gran-
tů) dotací a  darů. Mj. proč jedno-
rázové akce patří např. do grantů.

V  kultuře je 20 projek-
tů s  trvalou záštitou rady. 
Dlouhodobé, prověřeny se záj-
mem veřejnosti a  letos obdržely 
projekty 90-100% kofinancování 
požadovaných nákladů v  indivi-
duálních dotacích.

V  září kraj podpořil indivi-
duální dotace ve  výši 20.956.000 Kč 
a 7.606.030 Kč (např. Krajská rada se-
niorů, BK Nová Paka, Talentovanou 
mládež - Česká unie sportu ad). 
Projekty z  Trutnovska, Hradecka 
či Náchodska měly přednost před 

rychnovskými či jičínskými (dle 
současného složení rady kraje).

K  rozdělení individuálních dotací 
mají členové mandát od voličů, plnou 
odpovědnost, grantové hodnotí výbo-
ry, úředníci a odborné hodnotící komi-
se s přenesenou odpovědností danou 
jmenováním. Ovšem důležitější než 
odbornost, je společensko-kulturní 
prospěšnost projektů. Často dochází 
k  tomu jako např. u  laboratoří gym-
názia Biskupství královéhradeckého, 
že členové výboru včetně předsedy 
hlasují na  zastupitelstvu odlišně než 
usnesl  výbor.

Příště 3 důvody proč tomu tak je.

Bc. Miroslav Matějka, DiS. (SPD+SPO)

těz se nesmí bát v prvním kole jednání 
nabídnout poraženým prakticky 
všechno – plnění jejich programu 
i funkce. Musí vyčkat, jak se poražený 
zachová. Slušní poražení velké gesto 
většinou rozeznají a  snaží se slušně 
dohodnout. A ten, kdo chce dané situa-
ce zneužít – má velké oči, se alespoň 
hned odhalí. 

Další povinností vítěze je v  rámci 
povolebních vyjednávání konat tak, 
aby bylo co nejvíce stran (a tedy voličů) 
spokojených. Minimálně musí zjistit, 
co si všichni zvolení zástupci přejí.  

Dle mého názoru je největším 
úspěchem vítězné strany zorganizovat 
radu (města nebo kraje) tak, že je to jen 
poměrově zmenšené zastupitelstvo. 

Takzvané minimální vítězné koali-
ce sice přinášejí hodně funkcí pro ví-
těze, ale s malou většinou se pak těžko 
prosazují nepopulární rozhodnutí.  

Vyhrát ve volbách totiž neznamená 
radovat se, nýbrž převzít svrchní od-
povědnost.

JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D., 
radní pro oblast fi nancí (STAN+VČ)

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



SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA
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U nás v kraji. V případě vylosování vaší správné odpovědi pak souhlasíte i se zveřejněním svého jména a bydliště v následujícím čísle U nás v kraji. Výherci 
minulého kola jsou : Květa Žížalová (Třebechovice pod Orebem), Jiří Polák (Náchod), Jaroslav Vodák (Zábědov).
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Provoz Domova v Tmavém Dole je úspornější
Domov Důchodců Tmavý Důl 

ve  Rtyni v  Podkrkonoší prošel 
stavebními úpravami, které sníží 
náklady na  jeho provoz. Zateplení 
dvou pavilonů a související stavební 
práce vyšly na 4,66 milionu korun. 

„Zateplení jsme provedli na  zá-
kladě energetického auditu. Zvo-
lili jsme pouze taková opatření, 
která mají největší přínos z  eko-
nomického hlediska a vynaložené 
náklady se nám časem vrátí for-
mou úspory energií a  také delší 
životností budov,“ uvedl radní Vác-
lav Řehoř odpovědný za oblast in-
vestic a majetku.

Stavební práce trvaly od  loň-
ského srpna a  spočívaly v  zatep-

lení pláště druhého a třetího od-
dělení, což jsou dva konstrukčně 
i  provozně totožné pavilony, 
a  dále v  zateplení spojovacího 
krčku. Zateplily se také stropy 
pod půdním prostorem a  vymě-
nily některé vnější výplně otvo-
rů. Byly osazeny nové parapety 
a  dešťové žlaby. Celkové náklady 
dosáhly částky 4,66 milionu ko-
run včetně DPH.

„Doufám, že klientům se zde 
bude žít ještě lépe než dosud. Za-
teplení dvou pavilonů byl první 
krok, na  který v  horizontu dvou 
let naváže výstavba zcela nového 
objektu splňujícího veškeré sou-
časné nároky na  komfort klientů 

i  personálu,“ doplnil náměstek 
hejtmana Vladimír Derner odpo-
vědný za oblast sociálních věcí.

Domov Důchodců Tmavý Důl 
slouží v  současnosti rovné stovce 
seniorů. |


