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Nejlepší babička z celé republiky žije v našem kraji! 

Vážení čtenáři, 
za  uplynulý rok se nám po-
dařila řada skvělých věcí. 
Opravdu pyšný jsem na do-
tační programy pro malé 
obce a  na  podporu sborů 
dobrovolných hasičů. Chce-
me pomoci i těm nejmenším 
vesničkám, aby v  nich život 
nezanikal a  jejich obyvatelé 
se nestěhovali do  měst. Je to 
složité, ale pokud se nám po-
daří zajistit v  dané lokalitě 
základní služby – třeba mít 
si kde nakoupit, věřím, že to 
pomůže. 
Dobrovolní hasiči jsou neu-
věřitelným tmelem společ-
nosti. Členové výjezdových 
jednotek chrání naše životy 
a majetek, aniž by za to něco 
chtěli. „Dobráci“ také organi-
zují ve  svých obcích a  měs-
tech různé společenské ak-
tivity a  starají se o kulturní 
život. Svůj volný čas věnují 
také dětem a mládeži a učí je 
týmové spolupráci. 
Přeji všem obyvatelům Králo-
véhradeckého kraje krásné, 
veselé a především klidné Vá-
noce prožité s rodinou a přá-
teli a do nového roku mnoho 
štěstí a pracovních úspěchů.

Jiří Štěpán
hejtman Královéhradeckého kraje

Návštěvníky jičínské ne-
mocnice čekají v  nadchá-
zejících měsících změny 
při vstupu do  areálu. Začaly 
zde stavební práce, po  kte-
rých se zcela změní hlavní 
vjezd nemocnice. Kromě lep-
ší přístupnosti nový objekt 
poskytne prostory pro ne-
mocniční lékárnu, která zde 
chybí pacientům i  samotné 
nemocnici.

„Jako první dojde k  demo-
lici stávající budovy vrátnice. 
Na  jejím místě poté vyroste 

nová budova s lékárnou, která 
bude mít vstup jak z Bolzano-
vy ulice, tak z  areálu nemoc-
nice. Stavební práce potrvají 
zhruba rok a kraj za ně zapla-
tí 36 milionů korun bez DPH,“ 
informoval krajský radní pro 
investice Václav Řehoř.

Kromě rozšíření vstupu pro-
jekt počítá i  s  vybudováním 
vjezdového a výjezdového pru-
hu a chodníku pro pěší. Přiby-
de také moderní parkovací sys-
tém se závorami. |

                         Dokončení na straně 3

Jičínská nemocnice dostane nový vjezd 
a chybějící lékárnu

První celorepublikové finále ankety Nejlepší babička roku vyhrála z celkem 14 soutěžících jed-
nadevadesátiletá Jarmila Chudobová z Hradce Králové. Získala zároveň ocenění Nejstarší babička. 
Na druhém místě se umístila Marie Záhorová z Olomouckého kraje a třetí místo obsadila Milosla-
va Bálešová z Ústeckého kraje. Všechny babičky soutěžily celkem ve třech disciplínách – rozhovor, 
volná disciplína a módní přehlídka. Všem soutěžícím gratulujeme a přejeme mnoho zdraví, elánu 
a radosti do života nejen v dalším ročníku soutěže. |

Před krajským 
úřadem vyvrcholily 
oslavy 30. výročí 
sametové revoluce

4

kraj Plánuje v Příštím 
roce hosPodařit 
se schodkem 
400 milionů korun

6

Betlemářství Patří 
na seznam tradiční 
lidové kultury 
královéhradeckého 
kraje

8

slovo hejtmana téma kraje

U nás v kraji
www.kr-kralovehradecky.cz prosinec 2019



2

Firmy mohou věnovat 
nepotřebnou výpočetní 
techniku školám

Kraj připravuje web da-
rujmedoskol.cz rozdělený 
na  část DARUJI, sekci pro na-
bídku školám ze strany firem, 
a  část POTŘEBUJI určenou pro 
poptávku škol. Náměstkyně 
hejtmana Martina Berdychová 
vyzvala firmy k  nabídce vyřa-
zeného vybavení během vyhlá-
šení výsledků soutěže Firma 
škole – škola firmě v  pátek  
15. listopadu v hradeckém Aldi-
su. Vítáno je jakékoli vybavení, 
které ve firmě přebývá a ve ško-
lách by mohlo být ještě velmi 
dobře využito. 

V Rychnově si připomněli 
výročí plaveckou štafetou 

V polovině listopadu se v pla-
veckém bazénu v Rychnově nad 
Kněžnou uskutečnila netradič-
ní připomínka událostí z  listo-
padu 1989 – plavecká štafeta. 
Přihlásilo se do ní 81 plavců, nej-
mladšímu bylo 5, nestaršímu 76 
let. Plavecký maraton odstarto-
vala rychnovská místostarostka 
Jana Drejslová a sama uplavala 
první kilometr.  Hranici 30 kilo-
metrů překonal ve 20:08 Ondřej 
Secký. S  výstřelem, který signa-
lizoval ve 21:00 konec, dohmátl 
poslední plavec na metu 32 780 
metrů.

Nepřišlo vám některé číslo 
U nás v kraji? 

Magazín U  nás v  kraji vy-
chází každý měsíc v  roce 
kromě srpna a  je distribuo-
ván do  každé domácnosti v 
Královéhradeckém kraji. Po-
kud jste aktuální číslo zpra-
vodaje nedostali do  schrán-
ky, volejte na  telefonní číslo  
495 817 111, nebo nám napište na  
e-mail: unasvkraji@kr-kralo-
vehradecky.cz nebo poštou na  
adresu: Tiskové oddělení KÚ 
Královéhradeckého kraje, Pi-
vovarské náměstí 1245, 500  03 
Hradec Králové s heslem REKLA-
MACE. Do zprávy uveďte vaši ad-
resu a my zařídíme nápravu. 

Jičínská nemocnice dostane nový vjezd 
a chybějící lékárnu
Dokončení ze strany 1

Po  dobu demoličních prací 
bude hlavní vjezd do  nemocnice 
omezen. Záchranáři a  hasiči bu-
dou využívat zadní vjezd z  Kuku-
lovy ulice, který se pro tyto účely 
upravuje. Pro pěší bude dočasně 
sloužit provizorní vstup z Bolzano-
vy ulice – mezi hlavním vjezdem 
a pavilonem operačních oborů.

„Současný vstup do  nemocni-
ce včetně vrátnice je funkčně na-

prosto nevyhovující. Díky novému 
objektu s lékárnou se zlepší distri-
buce léků pro jednotlivá oddělení 
a  jejich dostupnost pro pacienty. 
V areálu nemocnice se totiž lékár-
na nenachází a pacienti musí pro 
léky až do 600 metrů vzdálené lé-
kárny v Tylově ulici,“ uvedl ředitel 
Oblastní nemocnice Jičín Tomáš 
Sláma.

Areál jičínské nemocnice stojí 
na  bývalém vojenském cvičišti, 

kde mezi roky 1922 a 1930 vyrostly 
první nemocniční budovy. V těch-
to letech pravděpodobně vznik-
la i  současná vrátnice společně 
s oplocením. |

krátce z kraje zlePšujeme

„Budova 
současné vrát-
nice vznikla 
ve 20. letech 
minulého 
století, čemuž 
odpovídá i její 
stav. Králo-
véhradecký kraj proto investuje 
do stavby nové budovy, kde bude 
nově i lékárna, která v areálu 
nemocnice chybí. Lékárna tak bude 
sloužit jak pacientům, tak potře-
bám nemocnice. Současně s tím 
rozšíříme vjezd do nemocnice.“ 

Aleš Cabicar, 
náměstek pro zdravotnictví

V Novém Městě nad Metují se vyučí jemní 
mechanici

Nový obor jemný mechanik 
nabídne jako jediná v Královéhra-
deckém kraji Střední průmyslová 
škola, Odborná škola a  Základní 
škola v  Novém Městě nad Metují. 
Rada kraje odsouhlasila žádost 
o zápis nového oboru do rejstříku 
škol a  školských zařízení od  1. 9. 
2020. 

Obor jemný mechanik-ho-
dinář má v  Novém Městě nad 
Metují tradici starou několik de-
sítek let. Na  základě jednání se 
strojírenskými firmami o  zařa-
zení tohoto oboru do vzdělávání 
vyplývá, že o budoucí absolventy 
projevují firmy v  Novém Městě 
a  blízkém okolí už nyní mimo-
řádný zájem.

Absolventi budou připraveni 
především sestavovat, oživovat, 
seřizovat, ošetřovat, udržovat, 
opravovat, zkoušet a  revidovat 

výrobky a zařízení z oblasti přes-
né mechaniky. Těmi mohou být 
například optickomechanické 
přístroje, časoměrná zařízení, 
kancelářská technika, lékařské, 
laboratorní, kontrolní a  měřicí 
přístroje, vážicí zařízení, zaříze-
ní k dávkování a balení výrobků, 
prodejní a  herní automaty, šicí 
stroje a další. |

„Otevřením 
tohoto oboru 
vhodně 
rozšíříme 
stávající 
nabídku v ob-
lasti oborů 
středního 
odborného vzdělání s výučním lis-
tem i pro dívky, které dosud z obo-
rové nabídky školy vyhledávaly 
především obor kadeřník. Jemný 
mechanik-hodinář navazuje 
na koncepci Královéhradeckého 
kraje i školy, jejímž cílem je ob-
novit a posílit v Novém Městě nad 
Metují vzdělání ve strojírenských 
profesích a navázat na tradici 
novoměstského hodinářství.“ 

Martina Berdychová, 
náměstkyně pro oblast školství
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PodPorujeme  

Při stavbě dálnic je kraj partnerem
Navzdory tomu, že za  výstavbu 

dálnic odpovídá stát, Královéhra-
decký kraj do procesu přípravy stra-
tegických liniových staveb na svém 
území aktivně vstupuje. 

Kraj je účastníkem jednání a me-
diátorem. V  některých případech 
významně napomohl zajištění po-
zemků potřebných ke  stavbě. S  po-
mocí měst a  obcí, které trpí vinou 
nedostatečné silniční infrastruktu-
ry, vyvíjí tlak na  stát, aby stavbám 
na  území Královéhradeckého kraje 
dával dostatečnou prioritu. Dálniční 
propojení s Polskem má totiž nejen 
krajský a republikový, ale také mezi-
národní význam.

Královéhradecký kraj s  mini-
sterstvem dopravy dlouhodobě 
spolupracuje – v mnoha dopro-
vodných stavbách je investorem 
nebo převezme úlohu při přípravě, 
koordinuje vlastní stavby, aby nava-
zovaly na pokračující výstavbu dál-

nic či diskutuje s veřejností po boku 
s ŘSD. Kraj se mimo jiné angažoval 
v  jednání s  Choustníkovým Hradi-
štěm či s  vedením obce Kocbeře a 
vyšel vstříc požadavkům souvisejí-
cích s  vedením dálnice jejím kata-
strem. 

Výstavba dálnice D11 nyní pokra-
čuje v úseku Hradec Králové – Smiři-
ce a Smiřice – Jaroměř. Hotové mají 
být v roce 2022. Pro jejich zprovozně-
ní považuje vedení kraje za stěžejní 
existenci obchvatu Jaroměře, kde je 
již dnes dopravní situace naprosto 
neúnosná. Stejně tak trvá na brzkém 
zahájení výstavby dvou zbývajících 
úseků k hranicím, kde se česká dál-
nice napojí na polskou S3, jejíž stav-
ba je mnohem dál a České republice 
přinese nové strategické dálniční 
spojení s přístavem ve Štětíně. Podle 
nových slibů ministra dopravy má 
ale být celá dálnice zprovozněna až 
v roce 2028.

S  výstavbou dálnic pak přímo 
souvisejí i některé krajské doprav-
ní stavby. Do roku 2028 má být po-
stavena dálnice D35 z  Hradce Krá-
lové až do  Jičína. Aby bylo možné 
město Jičín na  dálnici napojit, je 
nutné vybudovat přeložku silnice 
II/286 v  trase mezi Jičínem a  Val-
dicemi. Tuto významnou stavbu 
v  hodnotě 200 milionů korun za-
počatou vloni kraj dokončí v příš-
tím roce.

Samotná stavba D35 od  Hradce 
po  novou mimoúrovňovou křižo-
vatku u  Úlibic bude podle informací 
od  ŘSD realizována po  etapách v  le-
tech 2022-2028. Přestože i zde se uvádě-
ly dřívější termíny. Připravuje se také 
výstavba přeložky I/16 u Úlibic, která 
zatím na  vydání územního rozhod-
nutí čeká. Úseky Úlibice – Hořice, Ho-
řice – Sadová i Sadová – Plotiště, jehož 
součástí bude napojení na D11, pravo-
mocné územní rozhodnutí mají. |

Nepřestává mne udivovat nekompetentnost vlády 
odborníků, která nejprve klidně a s velkou mediální 
proklamací přislíbí cokoliv a teprve potom zjišťuje, jak 
se věci vlastně mají. Když zjistí, že sliby jsou nesplnitel-
né, jednoduše oznámí, že vše bude jinak. Za naprosto 
alarmující považuji způsob informování partnerů pro-
střednictvím médií. Proti této praxi jsme se jako vedení 
Královéhradeckého kraje ohradili a požadujeme společnou schůzku s pa-
nem ministrem. Budu chtít znát přesné důvody odložení termínu dokončení 
dálnice na polské hranice a zpoždění výstavby obchvatu Jaroměře a také to, 
kdo je za tento stav odpovědný. Dálnice D11 je pro náš kraj jednou z priorit, 
a to nejenom z pohledu zkvalitnění dopravy, ale také pro jeho další rozvoj.

Martin Červíček, první náměstek hejtmana odpovědný za oblast dopravy

Kraj letos vyplatil už 1,8 milionu korun 
za škody způsobené vlky

Královéhradecký kraj od  roku 
2016 vyplácí chovatelům hospo-
dářských zvířat náhradu škody 
způsobené vlkem. Ze svého rozpoč-
tu letos prozatím vyplatil přes 1,85 
milionu korun ve  27 vyřízených 
žádostech. 

Krajský úřad v  současnosti evi-
duje dalších 10 žádostí o  náhradu 
škody za více než 320 tisíc korun.

Poškození chovatelé mohou 
nárok na  náhradu škody zvláště 
chráněnými živočichy, mezi které 
vlk patří, uplatnit během celého 
roku. Pro podání žádosti na  kraj-
ský úřad je ale zapotřebí mít zprá-
vu veterináře a rovněž potvrzení ze 

rok částka na náhradu škody 
způsobené vlkem 

2016 110 000 kč
2017 45 000 kč
2018 522 417 kč

2019 1 855 354 kč (údaje za rok 
2019 nejsou konečné)

„V posledních 
dvou letech 
vyplacená 
částka na ná-
hradu škod 
výrazně stoup-
la. V roce 
2017 Královéhradecký kraj vyplatil 
chovatelům 45 tisíc korun. V loň-
ském roce částka stoupla na více 
než 520 tisíc korun. Z doposud 
vyplacených 27 žádostí za více jak 
1,85 milionu korun je zřejmé, že 
v letošním roce za náhradu škod 
vyplatíme více než 2 miliony korun. 
Nejvíce hlášených událostí máme 
v oblastech Broumovska a Trut-
novska.“  

Karel Klíma, 
radní pro oblast vodního 

hospodářství, životního prostředí 
a zemědělství 

Výměnou oken zvýšil Královéhradecký 
kraj pohodlí a bezpečnost klientů

Klienti a  pracovníci Domova 
V  Podzámčí v  Chlumci nad Cid-
linou mají větší pohodlí. Kraj 
nechal v  hlavní budově domova 
v Palackého ulici vyměnit celkem 
165 oken a  dveří za  více než 4,2 
milionu korun s DPH. V budově je 
umístěno 76 klientů. 

„Stav oken byl akutní, rozpa-
dala se, některá ani nešla otevřít, 
totéž platilo i  pro některé balko-

nové dveře. Výměna trvala od po-
loviny července do poloviny října 
a  týkala se prvního až čtvrtého 
nadzemního podlaží budovy,“ 
uvedl radní pro investice Václav 
Řehoř.

 „Tímto krokem kraj zvýšil ne-
jen pohodlí a komfort klientů, ale 
také jejich bezpečnost,“ doplnil 
náměstek pro sociální oblast Vla-
dimír Derner (na snímku). |

strany místně příslušného orgánu 
na ochranu přírody a krajiny. |



4

Před krajským úřadem vyvrcholily oslavy 30. výročí sametové revoluce
Komponovaný program Ces-

ta ke  svobodě: 30 let svobody se 
v  Hradci Králové konal na  dvou 
místech a  zúčastnilo se jej přes 
700 lidí. Oslavu svobody a  demo-
kracie připravily Královéhradecký 
kraj, Město Hradec Králové, Uni-

verzita Hradec Králové a  Paměť 
národa východní Čechy. 

„Listopadové události roku 1989 
patří mezi nejzásadnější momenty 
20. století v rámci československých 
dějin. Jsem rád, že Královéhradecký 
kraj ve spolupráci s městem, univer-

PodPorujeme

zitou a  Pamětí národa připomněl 
tento zcela zásadní historický mo-
ment koncerty, kulturními a  spole-
čenskými akcemi. Svoboda a demo-
kracie nejsou zadarmo a  už vůbec 
nejsou zaručené, proto je musíme 
neustále chránit,“ uvedl hejtman 
Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán. 

Program začal v  kampusu Uni-
verzity Hradec Králové Na  Souto-
ku slavnostním pojmenováním 
části kampusu na  náměstí Václa-
va Havla. Rektor univerzity Kamil 
Kuča také odhalil pamětní desku, 
kterou věnovali studenti hradecké 
univerzity všem bojovníkům proti 
totalitním režimům.

O  hodinu později vyrazil už 
z  náměstí Václava Havla svíčko-
vý průvod směrem na  Pivovarské 
náměstí. Světlo svící symbolizo-
valo vyhaslé životy těch, kteří bo-
jovali proti totalitním režimům 

a v těchto bojích učinili oběť nej-
vyšší. 

Od  osmnácti hodin se na  Pivo-
varském náměstí před budovou 
krajského úřadu uskutečnil velký 
open-air koncert. Zpěvem státní 
hymny jej zahájila operní pěvkyně 
Dagmar Pecková, která následně 
vystoupila v  samostatném pásmu 
s Komorním orchestrem Univerzity 
Hradec Králové. Na  podiu také za-
hrál Jiří Dědeček a koncert zakončil 
Luboš Pospíšil + 5P. |
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motoristům se na začátku příštího roku otevře nový hraniční přechod v machovské lhotě, 
který vzniká v rámci česko-polské přeshraniční spolupráce. Přes něj se pohodlně dostane-
te přes ostrou Góru do karlówa. kontrolního dne se na začátku listopadu zúčastnili první 
náměstek hejtmana martin červíček (vpravo) a radní Pavel hečko (vlevo). 

hejtman jiří štěpán uctil památku válečných veteránů na vojenském hřbitově na Pou-
chově. v projevu připomněl, že mír, který nyní zažíváme, není samozřejmostí a měli 
bychom si jej vážit. den veteránů připadá na 11. listopadu jako památka na konec první 
světové války. 

První ročník soutěže škola okem studentů se povedl. Porotu ze 34 snímků nejvíce 
zaujal příspěvek stefana lamberta z hořického gymnázia, na sdíleném druhém místě 
skončili mladí filmaři z vošz a szš hradec králové a sšis dvůr králové nad labem. 
třetí místo odsadili hořičtí kameníci a sochaři. ceny jim předala náměstkyně pro 
školství martina Berdychová.

Pátý ročník ocenění Firma škole, škola firmě 2019, ve kterém porota hodnotí konkrét-
ní spolupráce mezi firmou a školou, zná své vítěze. jsou to: společnost Farmet a.s. se 
střední školou řemeslnou jaroměř, matriX a.s. s českou lesnickou akademií trutnov 
- střední školou a vyšší odbornou školou a Wikov mGi a. s. se střední průmyslovou 
školou otty Wichterleho, příspěvkovou organizací. 

FotoGraFicky

v areálu čePro v cerekvici nad Bystřicí hořelo, naštěstí jen cvičně. tématem letošního 
taktického cvičení složek izs, které se koná v areálu skladu pohonných hmot každé tři 
roky, byl požár autocisterny v objektu výdejních lávek.

muzeum východních čech v hradci králové se po dvou letech znovu otevřelo veřejnosti. 
opravy vrátily kotěrovu secesní budovu na eliščině nábřeží do stavu, v jakém ji za první 
republiky postavili. na návštěvníky čeká pět výstav. 
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Kraj plánuje v příštím roce hospodařit se schodkem 
400 milionů korun. Chce více investovat

Rada kraje schválila návrh roz-
počtu pro rok 2020, podle kterého 
by Královéhradecký kraj měl hos-
podařit se schodkem 400 milionů 
korun. O návrhu rozpočtu budou  
9. prosince jednat krajští zastu-
pitelé.

Rozpočet počítá s  čerpáním 
úvěru ve  výši 400 milionů korun 
na  dostavbu náchodské nemoc-
nice.

Příjmy kraje budou v příštím roce 
činit 5 miliard korun. Zvýší se o více 
než půl miliardy korun, a  to přede-
vším kvůli meziročnímu navýšení 
daňových příjmů o 12,2 %.

Navýšení kraj meziročně plánu-
je také ve svých výdajích. Ty v příš-
tím roce obsáhnou 5,4 miliardy 
korun. Z toho částka – 1,4 miliardy 
korun – směřuje do oblasti dopra-
vy. Oblast školství počítá s  výdaji 

401 milionů korun, zdravotnictví 
s  644 miliony korun a  oblast soci-
álních věcí s  251 miliony korun. 
Na  investice a  evropské projekty 
kraj uvolní 512 milionů korun. 
S  672 miliony korun bude kraj 
v příštím roce hospodařit ve fondu 
rozvoje a reprodukce určeného pro 
obnovu krajského majetku.

„Největší krajskou investicí 
v  příštím roce bude modernizace 
Oblastní nemocnice Náchod, což je 
projekt v hodnotě přes 1,6 miliardy 
korun. Kromě toho ale investujeme 
také do jičínské, trutnovské a rych-
novské nemocnice. Více jak půl 
miliardy kraj uvolní na opravy a re-
konstrukce silnic II. a III. tříd a 185 
milionů korun rozdělí v dotačních 
programech – například na rozvoj 
venkova či na  sportovní a  jiné ak-
tivity. S výdaji minimálně 36 milio-
nů korun počítáme i v průmyslové 
zóně Solnice-Kvasiny,“ doplnil hejt-
man Jiří Štěpán.

Královéhradecký kraj letos v dub-
nu splatil poslední část úvěru ve výši 
148 milionů korun, který čerpal 
na  investiční akce. Za  posledních 
deset let se mu tak podařilo splatit 
půjčky ve  výši půl druhé miliardy 
korun. Díky tomu se stal jedním 
z nejlépe hospodařících krajů ČR. |

„V roce 2020 
bude Králové-
hradecký kraj 
hospodařit 
v červených 
číslech. 
Plánujeme 
čerpat úvěr ve výši 400 milionů 
korun na modernizaci a dostavbu 
náchodské nemocnice. V příštím roce 
chceme co nejvíce investovat do své-
ho majetku – škol, nemocnic, domovů 
pro seniory, ale také silnic.“ 

Rudolf Cogan,
radní odpovědný za oblast financí

Sdružení českých spotřebitelů ocenilo 
podnikatele z Královéhradeckého kraje

Desátý ročník ocenění Spoko-
jený zákazník Královéhradeckého 
kraje zná své vítěze. V  letošním 
roce Sdružení českých spotřebitelů 
ocenilo devět podnikatelů a podni-
katelek za  nadstandardní přístup 
k zákazníkům. 

Národní cenu Spokojený zákaz-
ník Královéhradeckého kraje 2019–
2021 obdrželi:
Pavla Biedermannová – za  pora-
denství, příjemnou obsluhu a široký 
sortiment bylinných čajů na prodej-
ně u Polikliniky III v Hradci Králové,
Roman Mádle – spolehlivý doda-
vatel kvalitních plotových systémů 
z provozovny v Sobčicích,
Europneu CZ s.r.o. – za  dlouhole-
té kvalitní poskytování služeb při 
opravách, údržbě a  servisu silnič-
ních vozidel se zaměřením zejmé-
na na  pneuservis v  Hořické ulici 
v Hradci Králové,
Pavel Bílek – poskytování kvalit-

ních služeb v ubytování i stravování 
v  rodinném Wellness Penzionu Pod 
Rozhlednou ve Vrbici,
Oční optika Alena Boháčová s.r.o. 
– prodej velmi kvalitních výrobků 
všech směrů oční optiky, výborný 
servis a  příjemné prostředí ke  spo-
kojenosti svých zákazníků na  pro-
vozovně v Rychnově nad Kněžnou,
Hotel Start s.r.o. Bedřichov – rodin-
ný hotel s  přátelskou atmosférou, 
milým personálem a skvělou volbou 
pro rodiny s dětmi,
Otto Kesner – profesionální poskyto-
vání masérských, rekondičních a re-
generačních služeb v Dolní Olešnici,
Řeznictví Novotný s.r.o. – vyhledá-
vaná prodejna v  Horním Maršově 
s  kvalitními výrobky z  vlastní pro-
dukce zaměřená i na dovoz výrobků 
ke spotřebiteli,
Majka - úklidové služby, s.r.o. z Jaro-
měře – dlouhodobě poskytuje kva-
litní úklidové služby. |

„Nový depozi-
tář bude stát 
maximálně 35 
milionů korun, 
a to jak sta-
vební práce, 
tak pořízení 
vnitřního 
vybavení. Samotná stavba by měla 
trvat 17 měsíců.“ 

Václav Řehoř, 
radní pro investice a majetek

Kraj postaví nový depozitář jičínského 
muzea v Robousích 

Regionální muzeum a  galerie 
v  Jičíně se dlouhodobě potýká 
s nedostatkem prostor pro uložení 
sbírkových předmětů. Tento pro-
blém vyřeší nový depozitář v  are-
álu bývalé fary v Jičíně-Robousích.

„Současná situace uložení sbír-
kových předmětů je za  hranicí 
únosnosti a plně nevyhovuje poža-
davkům zákona. Některé předměty 
jsou například uloženy na  chod-
bách jičínského zámku, kde pro ně 
nejsou vhodné klimatické podmín-
ky. Jiné předměty se dosud skladu-
jí v  komerčním pronájmu, což je 
velice nákladné,“ vysvětlila důvody 
plánované investice náměstkyně 
hejtmana Martina Berdychová od-
povědná za oblast kultury.

V  areálu bývalé fary v  Jičíně-
-Robousích kraj postaví přízemní 
depozitář s  výtahem, kde kromě 

dalšího místa pro řádné uložení 
sbírkových předmětů vzniknou 
i  prostory pro příjem, ošetření 
a  evidenci sbírkových předmětů 
a  také zázemí pro zaměstnance 
a  materiálně technické zázemí 
provozu. |
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Kraj rozšíří domov důchodců v Borohrádku o 24 lůžek
Rada Královéhradeckého kraje 

schválila vyhlášení veřejné zakázky 
na  stavbu „Domků Na  Květné“. Tři 
nové objekty, kterými se rozšíří ka-
pacita Domova důchodců Borohrá-
dek, budou stát necelých 70,2 milio-
nu korun bez DPH. 

„V sousedství stávajícího domova 
důchodců v  Borohrádku postavíme 
tři vzájemně propojené objekty s plo-
chou střechou, které budou napojené 
na  kotelnu vedle stojícího domova. 

Bude třeba také vybudovat přívody 
inženýrských sítí a  součástí staveb-
ních prací bude i přeložka vodoteče. 
Dokončení stavebních prací předpo-
kládáme na  konci roku 2020,“ sdělil 
radní pro investice Václav Řehoř.

Výstavba tří objektů v  Borohrád-
ku bude stát necelých 70,2 milionu 
korun a  bude spolufinancována 
z rozpočtu Ministerstva práce a soci-
álních věcí ČR dotací ve výši 29,7 mi-
lionu korun. |

Hanička se vrací v čase
Představit návštěvníkům pr-

vorepublikovou pevnost Hanička 
v podobě blízké té z roku 1938 má 
za  cíl projekt, který se po  téměř 
dvou letech chýlí ke  konci. A  ne-
týká se zdaleka jen vyhledávané 
prvorepublikové pevnosti v  Orlic-
kých horách. 

Projekt v hodnotě téměř 1,8 mi-
lionu eur a  financovaný z  85 pro-
cent evropskou dotací zastřešuje 
Euroregion Glacensis. Jeho part-
nery jsou provozovatelé vojensko-
-historických objektů z  20. století 
na  obou stranách česko-polské 
hranice.

„Naším hlavním cílem je využití 
kulturního dědictví v  podobě po-
zůstatků historických vojenských 
objektů z  30. a  40. let 20. století 
a  nabídnout turistům nový česko-
-polský přeshraniční produkt. Po-
tenciál jednotlivých objektů jsme 
díky novým přístupovým cestám, 
odstavným plochám a  vstupům 
lépe zpřístupnili a  rekonstrukce-
mi některých částí jsme jim dodali 
větší autenticitu,“ vysvětluje sekre-
tář euroregionu Jaroslav Štefek.

Dělostřelecký srub pevnosti Ha-
nička, který je největší v celé repub-

lice, se přiblížil původnímu stavu. 
Veřejnost se o tom přesvědčí v nové 
turistické sezoně.

„Obnovili jsme původní střílnu, 
která byla zničena v  70. letech při 
přestavbě pevnosti na  komunikač-
ní centrum pro případ ohrožení 
státu. Jedná se sice o repliku, ale je 

„Novou přístavbou zvýšíme kapacitu domova důchodců 
o 24 lůžek. Zabezpečení seniorů je jednou z hlavních 
priorit sociální oblasti kraje. Královéhradecký kraj 
má k dispozici přibližně 2500 lůžek v zařízeních pro 
seniory. Za poslední tři roky jsme tento počet navýšili 
o několik desítek lůžek,“ 

Vladimír Derner, náměstek pro sociální věci

k  nerozeznání od  okolních střílen. 
Novinkou je také stropní doprav-
ník sloužící pro přesun náhrad-
ních hlavní z  podzemních skladů 
k houfnicím ve střílnách,“ popisuje 
některé z  novinek vedoucí muzea 
Hanička Pavel Minář.

Na  tvrzi Stachelbergu vznikl 

nový objekt pro výstup z  podzemí 
a  parkoviště a  také se zprůchodni-
ly chodby spojující stávající trasu. 
Polští partneři v podzemním městě 
Osówka upravili podzemí a  štolu 
a  v  komplexu ARADO, označova-
ném za Hitlerovu tajnou laboratoř, 
vybudovali turistické informační 
centrum, odstavnou plochu a  pří-
stupovou cestu.

Projekt s  názvem Tajemství vo-
jenského podzemí je financován 
prostřednictvím programu Inter-
reg V-A Česká republika-Polsko. |

„V rámci 
marketingové 
kampaně 
vznikne nová 
značka spoju-
jící všechna 
čtyři místa. 
Vojenské památky vnímáme jako 
důležitou součást turistického po-
tenciálu našeho kraje. Nastartovaná 
spolupráce s polskými partnery pro 
nás může být velice přínosná.“ 

Pavel Hečko, radní odpovědný 
za oblast regionálního rozvoje, 

grantů, dotací a cestovního ruchu.
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Betlemářství patří na seznam tradiční lidové kultury 
Královéhradeckého kraje

Rada kraje rozhodla o  zápisu 
Betlemářství na  krajský Seznam 
nemateriálních statků tradiční li-
dové kultury Královéhradeckého 
kraje. Nositelem statku a  zaštiťu-
jící organizací je Třebechovické 
muzeum betlémů. Kulturní statky, 
které jsou na  krajském seznamu, 
lze nominovat na  republikový se-
znam tradiční lidové kultury. 

„V našem kraji máme spousty ak-
tivních betlemářů, kteří jsou součástí 
živé tradiční lidové kultury. Vyřezáva-
jí figurky nejen ze dřeva, ale betlémy 
vytvářejí z  různých materiálů a  po-
mocí dalších technologií, například 
paličkování, šití, výroba z  kamínků, 
skla, slaného těsta či z  kukuřičného 
šustí. Zápisem na  krajský seznam 

Silničáři začali 
bojovat se sněhem

Do  Královéhradeckého kraje 
dorazila zima den po  svatém Mar-
tinovi a  sněžení si vynutilo první 
výjezdy sypačů. Silničáři v  oblasti 
Krkonoš a  Orlických hor najezdili 
960 kilometrů a spotřebovali 40 tun 
posypových materiálů a 9 500 litrů 
solanky. 

Celkem letos silničáři na  území 
Královéhradeckého kraje udržují 
3 541 kilometrů silnic I., II. a III. třídy. 
Délka neudržovaných krajských sil-
nic se snížila z 301 kilometrů v roce 
2016 na současných 215 kilometrů. |

kulturních statků chceme rozvíjet 
a podporovat tuto řemeslnou tradici 
v  našem regionu,“ říká náměstkyně 
Martina Berdychová, do  jejíž gesce 
spadá oblast kultury. Zapsaný statek 
je vymezen hranicemi Královéhra-
deckého kraje, ve kterém se nachází 
několik tradičních betlemářských 
oblastí: Krkonoše a Podkrkonoší, Krá-
lovédvorsko, Náchodsko, Broumov-
sko a oblast Orlických hor.

Do  Seznamu nemateriálních 
statků tradiční lidové kultury je 

k  4. listopadu 2019 zapsáno Vý-
chodočeské loutkářství, Tradice 
generačního předávání krajkářství 
ve  Vamberku a  Betlemářství. Vede-
ním seznamu je pověřeno Muzeum 
východních Čech v Hradci Králové.

Nejsilnější tradici mělo řezbář-
ství v  Orlických horách a  Krkono-
ších, kde je nejvíce známé vyřezá-
vání betlémů ze dřeva. Nejznámější 
je třebechovický Proboštův bet-
lém, který byl v  roce 1999 prohlá-
šen za  národní kulturní památku 

a  dále Utzův mechanický betlém 
v Olešnici v Orlických horách.
Rozšíření pomohl zákaz

Betlémy, jejich tvorba a  stavění 
jsou součástí křesťanské tradice. 
Srozumitelnou formou pomáhaly 
šířit základy křesťanské víry mezi 
široké vrstvy obyvatelstva. Na  čes-
kém území byl první betlém posta-
ven v  roce 1562 v  jezuitském kos-
tele sv. Klimenta v  Praze. Reformy 
Marie Terezie a  Josefa II. ve  druhé 
polovině 18. století vedly k zákazu 
stavění betlémů v kostelech na ce-
lém území rakouské monarchie. 

Tento zákaz paradoxně pomohl 
rozvoji výroby a  stavění betlémů 
a  tradice se postupně přenášela 
do  domácností. Začaly se utvá-
řet betlemářské oblasti, které se 
od  sebe lišily technologií výroby 
betlémů i  vzhledem jednotlivých 
figur. K největšímu rozkvětu betle-
mářství došlo v průběhu 19. století 
a  na  počátku 20. století. Betlemář-
ská tvorba byla převážně založena 
na  rodinné tradici a  předávala se 
z generace na generaci.  |

„Na začátku listopadu jsme 
veřejnost informovali, že jsme 
na nadcházející zimu připraveni, 
což se potvrdilo. Silničářům chci 
poděkovat za to, že první okamžiky 
zimy zvládli na výbornou. Řidičům 
v našem kraji chci připomenout 
webovou aplikaci, s jejíž pomocí 
snadno zjistí aktuální stavu ošet-
ření vozovky. Aplikace funguje, je 
přehledná a rychlá.“

Martin Červíček, 
první náměstek hejtmana 

odpovědný za oblast dopravy
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Nálezce na Rychnovsku objevil bronzový meč 
starý přes tři tisíce let

Rychnovští archeologové hlá-
sí zcela unikátní nález. Na  území 
okresu Rychnov nad Kněžnou byl 
nalezen bronzový meč. Podle arche-
ologů se pravděpodobně jednalo 
o děkovný dar bohům. 

„Odkrytí tohoto ojedinělého 
nálezu mi nahlásili v sobotu ve ve-
černích hodinách. Náhodný ná-
lezce původně ani netušil, co má 
v  rukou, ale naštěstí se pochlubil 
svému známému, který je dlouho-
letým spolupracovníkem muzea 
a  zprostředkoval vše potřebné,“ 
říká archeoložka rychnovského 
muzea Martina Beková.

Díky šťastné souhře náhod 
a  poctivosti nálezce se do  sbírek 
rychnovského muzea dostal za-
chovalý bronzový meč s jazykovi-
tou rukojetí datovaný do  mladší 
doby bronzové. Zdoben je jedno-
duchou rytou linií obíhající ko-

lem ostří, které je mimochodem 
stále ostré jako břitva. 

Objev bronzového meče v regionu 
Rychnova nad Kněžnou je opravdu 
unikátní. „Obdobný nález byl u  nás 
v okrese učiněn před 130 lety v Lipo-
vce. Tento meč je ale časově mladší, 
z období starší doby železné. Bohužel 
u  něj neznáme, z  důvodu jeho stáří, 
nálezové okolnosti, které jsou pro 
archeology stejně důležité jako sa-
motný nález. I tak je tento halštatský 
meč natolik významným objevem, že 
je uváděn v  archeologickém třídění 
jako meč typu Lipovka označující po-
dobné nálezy i v rámci Evropy,“ upo-
zorňuje Beková. Meč z  Lipovky není 
uložen ve  sbírkách rychnovského 

muzea, ale v depozitářích Národního 
muzea v Praze.

A jak je možné nález bronzového 
meče vysvětlit? „S největší pravděpo-
dobností se jedná o takzvané mono-
depositum, tedy o ojedinělý předmět 
uložený do  země. Pro mladší dobu 
bronzovou je ukládání depotů typic-
ké. Archeologové je vysvětlují buď 
jako uložení materiálu na horší časy 
či oběť bohům. V  případě nového 
objevu meče se jedná s největší prav-
děpodobností právě o votivní dar ne-
známému božstvu,“ upřesňuje arche-
oložka Martina Beková. |

Martina Marxová,
Muzeum a galerie Orlických hor

Senát zdobený vambereckou krajkou
Krajkářská škola Vamberk před-

stavila v  předsálí Jednacího sálu 
Valdštejnského paláce své umění.  
Výstava s názvem „Krása krajky“ byla 
senátorem Miroslavem Antlem slav-
nostně zahájena  v  polovině listo-
padu a byla u toho početná výprava 
z Vamberka v čele se starostou Janem 
Rejzlem, šéfem výpravy Vladimírem 

Sodomkou a  vedoucími krajkářské 
školy Miroslavou Šustrovou a  Janou 
Langovou. Na  vernisáž přijelo přes 
50 krajkářek a  jeden krajkář. Hosté 
měli pestrý program, v  němž vedle 
vernisáže s  kulturními vystoupení-
mi stihli prohlídku reprezentačních 
prostor Senátu či besedu se senáto-
rem Antlem. |

Jičín je držitelem prestižního ocenění za přínos k rozvoji 
společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek 

Jičín jde příkladem v  odpověd-
ném veřejném zadávání zakázek. 
A to napříč městy a institucemi Čes-
ké republiky. Město bylo společně 
s Vysokou školou chemicko-techno-
logickou vyznamenáno za komplex-
ní a  systematickou implementaci 
odpovědného veřejného zadávání. 

 „Ocenění za odpovědné zadává-
ní veřejných zakázek si velmi váží-
me. Odpovědné, respektive udrži-
telné nakupování nám dává smysl 
a  věříme, že město Jičín může být 

inspirací pro ostatní obce a města,“ 
uvedl jičínský starosta Jan Malý. 

Prakticky každá veřejná zakáz-
ka v  Jičíně dnes v  sobě obsahuje 
hledisko odpovědného zadávání. 
Například další etapa rekonstruk-
ce Valdštejnské lodžie, která právě 
začíná, obsahuje vzdělávací složku, 
kdy děti z jičínských škol se budou 
formou exkurzí seznamovat s  his-
torií a  výstavbou. Dalším příkla-
dem, který se dotýká každodenní 
činnosti městského úřadu, jsou 

kancelářské potřeby. U jejich náku-
pu Jičín dbá na ekologičnost a eko-
nomickou udržitelnost. To samé 
platí například u  čistících a  hygie-
nických prostředků. Třetím příkla-
dem je veřejná zakázka na  praní 
a  žehlení prádla pro Sportovní za-
řízení města Jičín. Město uspořá-
dalo předběžné tržní konzultace, 
vymezilo účast v  soutěži pouze 
pro dodavatele, kteří zaměstnávají 
na chráněných pracovních místech 
alespoň 50 procent osob se zdravot-

ním postižením, a vymínilo si eko-
logickou šetrnost při plnění.

Zásady společenské odpověd-
nosti přijímají také příspěvkové 
organizace. Sportovní zařízení 
města Jičína již byla zmíněna, ov-
šem například i  jídelna Základ-
ní školy Husova trend následuje. 
V  současné době totiž připravuje 
pokrmy téměř výhradně z ingredi-
encí českého původu. |

Jan Jireš, 
tiskový mluvčí Města Jičín 

starý přes tři tisíce let

lem ostří, které je mimochodem 
stále ostré jako břitva. 

Objev bronzového meče v regionu 
muzea, ale v depozitářích Národního 

Na podporu prodejen 
vyčlenil kraj téměř 
tři miliony

Do 9. ledna 2020 mohou obce v 
Královéhradeckém kraji žádat pří-
spěvek z dotačního programu Pod-
pora provozu prodejen na venkově. 
O dotaci může žádat obec s méně 
než tisícovkou obyvatel, případně i 
obec větší, ale pouze pro svou míst-
ní část, která má do tisíce obyvatel. 
Rozpětí dotace se pohybuje mezi 20 
a 50 tisíci korun za podmínky stejně 
vysoké spoluúčasti obce. Tato část-
ka napomůže zachování služby na 
venkově. Podporu je možné čerpat 
například na energie nebo na mzdy 
prodavaček. Kraj plánuje rozdělit té-
měř tři miliony korun. 

„Podporujeme venkovské pro-
dejny nejen jako místo nákupu, ale 
i jako místo setkávání. Podmínky 
zůstávají stejné jako v minulé výzvě 
a věřím, že k dosavadním úspěšným 
žadatelům se připojí desítky dal-
ších,“ dodává hejtman Jiří Štěpán. |
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30. 11. až 15. 12. 
XXVII. Vánoce na Hrádku
Zámek Hrádek u Nechanic
Ze zámeckého interiéru na Hrád-
ku opět dýchá kouzlo staročes-
kých Vánoc. Zámek je otevřen 
od pondělí do pátku pouze pro 
nahlášené skupiny, o víkendu je 
přístupný bez objednání. Ve dnech 
6. a 13. prosince od 17 do 20 hodin 
se uskuteční noční prohlídky. 
Zámecká kuchyně bude nabízet 
punč, cukroví a horké nápoje.

1. až 31. 12. 
Výstava betlémů 
v Muzeu hraček Stuchlíkovi
Nový Bydžov
Muzeum hraček Stuchlíkovi v No-
vém Bydžově vás zve na návštěvu 
nové rozsáhlé expozice betlémů.

6. 12. až 26. 1. 2020
V babiččině kuchyni 
od Tří králů do Vánoc  
Regionální muzeum a galerie Jičín 
- Muzeum hry, Jičín
Ve výstavní chodbě jičínského 
muzea bude ke zhlédnutí výstava 

„V babiččině kuchyni od Tří králů 
do Vánoc“.

5. 12. od 19 hodin
Sametový koncert 
velký sál Adalbertina, Hradec 
Králové
Dechový orchestr města Hradce 
Králové pod vedením kapelníka 
Ladislava Tyrnera zve hudební 
příznivce na Sametový koncert, 
bude věnovaný připomínce 
revolučních událostí roku 1989 
a oslavě 30 let svobody. V podání 
více než padesátky muzikantů za-
zní slavnostní skladby sovětských 
a především českých autorů. Chy-
bět nebude ani slavná Modlitba 
pro Martu.

14. a 15. 12. od 10 do 17 hodin
Vánoce v Podorlickém 
skanzenu v Krňovicích 2019
Podorlický skanzen Krňovice
Vánoční akce uzavírá turistickou 
sezónu v Podorlickém skanze-
nu v Krňovicích. Přijďte nasát 
atmosféru vánočních interiérů, 
ochutnat tradiční vánoční dob-
roty (jako je cukroví anebo kuba) 

www.hkregion.cz

Pozvánky na kulturní akce

a poslechnout si výklad o tom, jak 
slavili Vánoce naši předci.

15. 12. od 14 hodin
Vánoční kulturní odpoledne
Pellyho domy, Police nad Metují 
Zapsaný spolek Eva & Tom vás 
zve na Vánoční kulturní odpole-
dne s velkou zábavou a bohatým 
vystoupením. Dárky pro děti 
a občerstvení zdarma, vstupné 
dobrovolné. Vystoupí hudební 
duo Vlasta a Gábina z Hradce Krá-
lové a kouzelník Stanislav Jílek.

21. 12. až 1. 1. 2020
Vánoční ZOO
Safari Park Dvůr Králové

Tematická výzdoba pro sváteční 
vycházku zoologickou zahra-
dou.

1. 1. 2020 od 13 hodin
Novoroční pochod
Častolovice (u sokolovny)
Protáhněte si kosti při novoročním 
pochodu krásnou přírodou v okolí 
Častolovic. Pořadatelé připravili dva 
okruhy na pět a deset kilometrů. 
Start a cíl obou tras je u častolovic-
ké sokolovny. Účastníky čeká po ná-
vratu malé občerstvení. Častolovičtí 
zahrádkáři se těší na vaši návštěvu.

názory zastuPitelů

Sociální smír je základní podmínkou 
kvalitní zdravotní péče

S  blížícím se 
koncem roku se 
rozebíhají opět 
jednání mezi ve-
dením jednotli-
vých krajských 
nemocnic a  lékař-
skými a ostatními  odbory působící-
mi ve  zdravotnictví. Považuji v  této 
souvislosti dva momenty za  klíčové. 
Jedním je snaha, aby ke konstruktiv-
ní dohodě a  jejímu uzavření došlo 
do  31. prosince tohoto roku. Naší 
společnou snahou je, aby naši zdra-
votníci – zaměstnanci vstupovali 
do  nového roku s  jasnou znalostí 
platového ohodnocení a mohli se tak 
naplno věnovat své práci. Za  druhé, 
a  to je také nesmírně důležité, aby 
tato dohoda vznikla na  koncensu 
ekonomicky možného a  únosného 
pro naše nemocnice. 

Základním vstupem je samo-
zřejmě výše úhrad za zdravotní péči 

kodifikovaná v  Úhradové vyhlášce 
na  rok 2020, která po  prvních ana-
lýzách bude dostatečná pro vládou 
anoncované navýšení 1500 Kč do  ta-
rifu ve  všech platových třídách. Byl 
bych velmi rád, aby si všichni zúčast-
nění byli vědomi i enormních inves-
tic k tíži rozpočtu Královéhradeckého 
kraje, které v  současnosti probíhají 
ve  všech nemocnicích a  rovněž tak 
ochoty našich zastupitelů vkládat 
část provozních prostředků na  udr-
žení tzv. non-profit oborů v  nemoc-
nicích, což je jistě obrovský benefit 
pro naše občany. Pouze rozumným 
kompromisem všech účastníků, na-
slouchání argumentaci protistrany, 
lze dojít k  cíli. Tím je stabilita zdra-
votního personálu, kvalitní zdravot-
nický výkon a  zdravé hospodaření 
našich  nemocnic.  

 
Aleš Cabicar, náměstek pro zdravotnictví 
(TOP09)

Bez babiček to nejde
Každý z  nás 

potkal alespoň 
několik lidí, kteří 
nás nějak ovlivni-
li, se kterými jsme 
rádi a  na  které 
celý život rádi 
vzpomínáme. Troufám si tvrdit, že 
z  velké části jsou mezi nimi i  ba-

bičky. Zejména v dnešní době, kdy 
jsou oba rodiče vystaveni vysoké-
mu pracovnímu zatížení, které 
se může projevit i  nedostatkem 
času a  energie tolik potřebnými 
v  péči o  děti, nabývá role babičky 
mnohem většího významu. Dítě 
potřebuje žít v  pevném rodinném 
zázemí a právě babičky toto zázemí 

3. ROČNÍK 

Vernisáž a charitativní aukce 
dětských obrázků na téma 
Sněhová královna

KDE: 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje,  
Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, 
předsálí zastupitelstva
KDY: 

11. prosince v 16:00 hod.

11 / 12 / 2019
PODPOŘTE DOBROU VĚC

Pořadatel: Ema Hubáčková a Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Charitativní aukce proběhne ve prospěch hemato-onkologického oddělení 
Dětské kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové, oddělení větších dětí 
a pro děti léčené na tomto oddělení.
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názory zastuPitelů

články v této rubrice vyjadřují názory zastupitelů, případné reakce 
adresujte přímo autorům.

Svoboda, demokracie, studenti 
Asi nejvíce 

skloňovaná slo-
va posledních 
dní. V  oblasti 
vzdělávání je 
pro nás svoboda 
a  důvěra v  žáky, 
učitele a  ředitele 
zásadní. I  díky získané inspiraci 
z  finského vzdělávacího systému 
hledáme nové formy vzdělávání, 
ve  kterých důvěra a  s  ní úzce pro-
pojená odpovědnost má důležitou 
roli. A důvěru v naše studenty jsme 
již vyzkoušeli. A povedlo se. Společ-
ně s  Centrem uměleckých aktivit 
Impuls jsme vyhlásili studentskou 
soutěž. Studenti měli vytvořit mi-
nutové video, kterým by prezento-
vali svoji školu a  pozvali k  jejímu 
studiu deváťáky. A  dostali úplnou 

svobodu. Tedy žádná cenzura vede-
ní školy, učitelů.

Téměř 40 soutěžních videí se po-
vedlo a  hlavně jejich sledovanost! 
A další spolupráci se studenty připra-
vuji – například založení krajského 
studentského parlamentu, a to i díky 
spolupráci se studenty z  gymnázia 
v  Hostinném. Jako organizátoři Ce-
lostátního setkání studentských 
samospráv v  říjnu v  Hostinném už 
mají řadu zkušeností a  kontaktů. 
A  ustanovení krajského parlamen-
tu společně určitě brzy zvládneme. 
Na  názory studentů na  současné 
dění v kraji, na změny ve vzdělávání 
a větší zapojování studentů do veřej-
ného dění v našem kraji se těším.

Martina Berdychová, náměstkyně pro školství, 
kulturu a sport (STAN+VČ)

Cestující by měl být na prvním místě!
Kraj by měl 

hájit zájmy vás 
– obyvatel na-
šeho kraje. To 
se týká i  veřejné 
dopravy, protože 
ročně vydá kraj 
na  autobusovou 
i železniční dopravu více než 850 
milionů a  tato částka se v  násle-
dujících letech zvýší o dalších mi-
nimálně 50 milionů Kč.

To, jak nespolehlivá byla v  po-
sledních měsících železniční do-
prava z  důvodů dlouhodobých 
výluk, není dobré. Každý den 
se potýkali cestující od  Hradce 
Králové směr Náchod, Broumov 
a Trutnov se zmeškanými přípoji, 
zpožděním větším než půl hodi-
ny a  neustálými přestupy na  ná-
hradní autobusovou dopravu. 

Bohužel, jednotlivé stížnosti ne-
spokojených cestujících mnoho 
nezmění. Kdo za  to může? Dobrá 
otázka.

Někdo řekne České dráhy, ale 
že by mohl mít svůj díl viny i kraj, 
málokoho napadne. Ono, pokud 
se zeptáte občanů, co má vlastně 
kraj na starosti, málokdo to ví. Na-
příklad v  tomto případě by jistě 
mohl být aktivnější při jednáních 
s  dopravcem i  provozovatelem, 
aby k  těmto věcem nedocházelo! 
Nejde jen vydávat peníze Vás, da-
ňových poplatníků, a myslet si, že 
veřejná doprava nějak funguje. 

Nikdy nemůže být vše napros-
to bez chyby, ale to, co se dělo 
v  posledních měsících, je špatně, 
a  proto je potřeba hledat řešení, 
aby se tyto problémy v tak velkém 
měřítku již neopakovaly! Ani to, 

Voda pro příští generace  
Velmi mnoho 

se v  posledních 
letech hovoří 
o  změně klimatu 
a jeho důsledcích. 
Existuje spousta 
prognostických 
studií o  měnícím 
se podnebí v  našich středoevrop-
ských podmínkách. Nejvíce si pro-
blém začínáme uvědomovat v době, 
kdy nám vysychají studny, je ohro-
žena zemědělská produkce,  jsme 
omezování ve  využívání povrcho-
vých vod a  podobně. Nelze ani po-
minout přímý vliv sucha na  škody 
způsobené kůrovcem ve smrkových 
lesích, na  usychání dalších druhů 
lesních dřevin a  celkově velmi ne-
příznivý vliv na životní prostředí. 

Musíme si uvědomit, že problém 
vody a sucha je jedním z největších 
problémů, před jehož řešením sto-
jíme a  zdaleka ještě nevíme, jak se 

bude vyvíjet. Nedůsledné řešení této 
problematiky může přinést nedo-
zírné důsledky především pro pří-
ští generace. Zatím mám dojem, že 
o problému vody více mluvíme, než 
pro její řešení konkrétně děláme. 
Nic nám přece nebrání neodvádět 
dešťové vody ze střech a zpevněných 
ploch do  kanalizací a  vodotečí, ale 
vytvořit podmínky pro jejich vsako-
vání do  půdy, měnit strukturu pěs-
tovaných plodin, vytváření mokřadů 
na vhodných místech, najít společný 
názor na  budování vodních nádrží 
apod.  Bylo by velmi smutné, kdyby 
příštím generacím krásu naší země 
s  potůčky a  řekami, krásnými lesy 
a  rozkvetlými sady připomínal jen 
text naší národní hymny.

Jménem zastupitelského klubu 
KSČM přeji všem občanům hodně 
štěstí, zdraví a úspěšný rok 2020.

 
Otakar RUML (KSČM)

Stavba obchvatu Domašína může začít
Na celém úze-

mí Královéhra-
deckého kraje se 
věnujeme inves-
ticím do všech 
oblastí. Jednou z 
hlavních priorit 
je však rozvoj do-
pravní infrastruktury. Díky zvýšené-
mu dopravnímu provozu je nezbyt-
né zajistit výstavbu obchvatů, které 
odvedou tranzitní dopravu z centra 
jednotlivých měst a obcí. Zejména 
pak těch, které jsou v blízkosti prů-
myslové zóny Solnice-Kvasiny. Jsem 
proto velmi rád, že vynaložené úsilí 
nese své úspěchy. Tím nejnovějším 
je začátek stavby přeložky silnice 
II/321 v Černíkovicích, která bude 
obchvatem místní části Domašín. 
V souladu s územním plánem pře-
ložka povede volnou plochou mezi 

Domašínem a Černíkovicemi za 
hranicí občanské a průmyslové zá-
stavby. Přeložka silnice se plynule 
napojí na současnou komunikaci 
před a za Domašínem. Navržená 
trasa vede nezastavěným územím 
v délce téměř dvou kilometrů. Z 
hlediska dopravního řešení bude 
do Domašína přístup od přeložky 
pomocí okružní křižovatky. Touto 
stavbou bezpochyby zajistíme vyšší 
bezpečnost místních občanů a ply-
nulost silničního provozu. Děkuji 
svým kolegům z odboru investic a 
Centra investic, rozvoje a inovací, že 
jsme se od přípravy projektu dostali 
ke skutečné výstavbě, která potrvá 
zhruba 15 měsíců a bude stát 64,6 
milionu korun bez DPH.

 
Václav Řehoř, radní pro investice a majetek 
(ODS)

spoluvytvářejí a  posilují. Životní 
zkušenost starší generace přináší 
do  výchovy dětí nadhled i  schop-
nost rozpoznat, co je či není důle-
žité. 

Dobře vychované dítě, schopné 
pevných citových vazeb, je nej-
větším bohatstvím  společnosti. 
Každá nastupující generace musí 
být schopna převzít odpovědnost 
za  sebe, za  ty, kteří to nezvládnou 
a koneckonců i za svět kolem nás. 

V  dětech je budoucnost a  naděje. 
Prarodičům a  zejména babičkám 
bych tedy chtěl připomenout jejich 
důležitost, poděkovat za jejich na-
sazení pro vnoučata i  v  době, kdy 
by si mohly užívat zaslouženého 
odpočinku a popřát hodně radosti 
a krásných zážitků se svými vnou-
čaty při jejich poznávání světa. 

 
Vladimír Derner, náměstek pro oblast sociálních 
věcí (KDU-ČSL)

že se běžně zruší vlak bez náhra-
dy z  důvodu častých poruch za-
staralého vozového parku, není 
správný přístup dopravce. Možná 

je čas najít jiné dopravce, pro kte-
ré bude cestující na prvním místě!

Koleta Petr (ANO2011)
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Vyluštěte křížovku a soutěžte s námi o dárek. Zašlete nám tajenku do 15. prosince 2019 na e-mail: krizovka@kr-kralovehradecky.cz, nebo poštou na adresu: 
Tiskové oddělení KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ s heslem „KŘÍŽOVKA“. Třem vylosovaným výhercům 
pošleme dárek, proto nezapomeňte uvést svoji adresu. Zasláním odpovědi souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů, a to do vydání následujícího 
čísla U nás v kraji. V případě vylosování vaší správné odpovědi pak souhlasíte i se zveřejněním svého jména a bydliště v následujícím čísle U nás v kraji.  
Výherci minulého kola jsou: Helena Vintrová (Jičín), Jaroslava Karbanová (Vysoké Veselí), Eva Drašnarová (Deštné v Orlických horách).
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TISK: VLTAVA LABE MEDIA a.s., tiskárna Novotisk Praha • DISTRIBUCE: Českou distribuční a.s. • Počet výtisků: 254 800 kusů • Uzávěrka příštího čísla: 15. 12. 2019

soutĚŽní kříŽovka


