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Náš kraj má jednu z NEJ sestřiček České republiky!

V  anketě Nej sestřička Ba-
tist se letos na  druhém místě 
umístila Simona Rýdlová, sestra 
endoskopického centra Oblast-
ní nemocnice Náchod. Cenu si 

Milí spoluobčané,

začátkem října si v  komu-
nálních volbách zvolíme vedení 
našich měst a  vesnic. Volte pro-
to uvážlivě, ale hlavně volte. Pro 
demokracii není většího nepří-
tele než právě nezájem voličů. 
Říjnové volby změní obsazení 
mnoha zastupitelstev. Novým 
i  znovuzvoleným starostům 
přeji mnoho sil a chuti do práce, 
abychom společně náš kraj děla-
li lepším a  lepším. Krajský úřad 
se místním samosprávám snaží 
pomáhat a být jim dobrým a stá-
lým partnerem při řešení všech 
problémů a starostí.

Během uplynulého měsí-
ce pořádal náš kraj několik 
velkých akcí, na  které jsem 
pyšný. Byly to například Krá-
lovéhradecké dožínky – oslava 
sklizně a práce zemědělců, nebo 
velká prezentační akce složek 
integrovaného záchranného 
systému Bezpečné nábřeží. Není 
to však o  bezpečném nábřeží, 
ale o  bezpečném kraji a  ten 
by nebyl takový, nebýt práce 
hasičů, záchranářů, policistů, 
strážníků, vodních záchranářů, 
celníků i  horské služby. Děku-
ji všem složkám, že kdykoliv je 
potřebujeme, můžeme se na  ně 
spolehnout.  

Jiří Štěpán
hejtman Královéhradeckého kraje

Slovo hejtmana téma kraje

Mimořádně aktivním živo-
čichem v  českých lesích je dnes 
kůrovec. Královéhradecký kraj 
nebyl v  první polovině roku 2018 
tím nejvíce postiženým krajem, 
ale situace se však dramaticky 
zhoršuje i zde. 

Je jistě řada důvodů, proč se 
nedaří kalamitě aktivně čelit. 
Jsou to důvody jak kapacitní při 
těžbě a  zpracování dřeva, tak 
administrativní a  legislativní. 
Podle odborníků je předpoklad 
ohrožení v  roce 2019 na  význam-

né ploše našeho kraje. Proto rada 
kraje rozhodla o  přípravě mo-
tivačních mechanizmů v  mezích 
své kompetence. Velké množství 
vlastníků malých výměr je jedním 
z rizik, které ovlivňují rychlost ší-
ření kalamity. Nečinnost jednoho 
vlastníka je ohrožením pro sou-
sední porosty. Proto do této oblasti 
hodlá kraj směrovat svoji inter-
venci.

„Kraj nebude sanovat ztráty 
z  hospodářské činnosti, ale hodlá 
ocenit včasnou likvidaci kůrov-

cového dříví u  malých vlastníků 
a  některá z  navazujících sanačních 
opatření. Zachování struktury živé-
ho lesa je tím nejlepším, co můžeme 
v prvním kroku pro krajinu udělat,“ 
řekl radní Karel Klíma odpovědný 
za  oblast vodního hospodářství, 
životní prostředí a zemědělství. |

Podnikáme preventivní 
kroky proti kůrovcové 
kalamitě

PeS na Procházce 
vyhrabal bronzové 
zbraně

2

veřejná doPrava je 
Pro Studenty 
a Seniory výrazně 
výhodnější

3

SeniorSká obálka 
Pomůže v ohrožení 
života

3

převzala během slavnostního 
galavečera, který se konal v  ná-
chodském divadle, kam jí přišli 
poblahopřát i  zástupci kraje – 
náměstek pro zdravotnictví Aleš 

Cabicar a  první náměstek Mar-
tin Červíček. V  anketě se hodno-
tí nejen půvab, ale všeobecná 
sympatie. Tu by Simona Rýdlová 
mohla doslova rozdávat |

Foto: www.nejsestricka.cz
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krátce z kraje

Kraj vyhradil 
na stipendia téměř 
sedm milionů korun

Vedení kraje hledá způsob, 
jak zajistit dostatek nelékařské-
ho zdravotnického personálu 
ve  svých nemocnicích. Podpoří 
proto nadační fondy pro stu-
denty a studentky škol v oborech 
všeobecná sestra, dětská sestra 
a praktická sestra. Ti během stu-
dia získají finanční podporu vý-
měnou za příslib, že po ukončení 
studia nastoupí do příslušné ob-
lastní nemocnice. Města, ve  kte-
rých sídlí krajské nemocnice, 
postupně zřizují vlastní na-
dační fondy. Ty budou vypisovat 
stipendijní programy zaměřené 
na nelékařský zdravotnický per-
sonál. 

Stipendium je určeno 
na  úhradu nákladů vzniklých 
ve  spojitosti se studiem na  pří-
slušné škole a jejím absolvování. 
Peníze na stipendia poskytne na-
dačním fondům krajská poklad-
na. Pro letošní rok je připraveno 
téměř sedm milionů korun.

Kraj vypíše již potřetí 
zakázku na pevnost 
Dobrošov

Kraj udělal revizi zadávacích 
podmínek a  znovu vyhlásil vý-
běrové řízení na  rekonstrukci 
pevnosti Dobrošov. Hodlá tam 
investovat více než 94 milio-
nů korun, přičemž 90 procent 
by měla pokrýt dotace z  In-
tegrovaného regionálního ope-
račního programu. Kraj vyhlašu-
je veřejnou zakázku již potřetí. 
Do  prvního kola se nepřihlásila 
žádná firma.

Kraj vyhlašuje další 
ročník oceňování 
dobrovolníků

Kraj vyhlašuje IV. ročník Zla-
té koruny Královéhradeckého 
kraje. Toto ocenění se uděluje 
dobrovolníkům, kteří dlouhodo-
bě pracují s  dětmi a  mládeží. 
Mohou ho získat sportovci, 
dobrovolní hasiči nebo zástupci 
společenských a  kulturních or-
ganizací. Návrhy na nominace je 
možné podávat do 20. října 2018.

Královéhradecký kraj v před-
chozích třech ročnících ocenil 
45 dobrovolníků z počtu více než 
150 nominovaných.

Stalo Se

Bronzové zbraně a nástroje vyhrabal pes 
na procházce

Nečekaný konec měla jedna 
březnová procházka se psem. 
Zvíře v  lese objevilo unikátní ar-
cheologický nález bronzových ná-
strojů, zbraní a ozdob.

„Nález je podle expertů v  rám-
ci východních Čech hodnocen jako 
poměrně unikátní. Poslední srovna-
telný depot byl nalezen v  roce 1953. 
Úsměvnou zajímavostí je, že ho našel 
pes. Při procházce se svým pánem 
vyhrabal špičky srpů. Postupně se 
vyzvedly další bronzové nástroje, 
které byly odevzdány odborným pra-
covníkům. Nález je uložen v  Muzeu 
a galerii Orlických hor v Rychnově nad 
Kněžnou, je to krajský majetek a podle 
místa nálezu se ukládá k  organizaci 
zřizované krajem,“ říká náměstkyně 
hejtmana Martina Berdychová od-
povědná za oblast kultury.

Pravděpodobně obětina

„Nález kromě odborné hodnoty 
má i vysokou hodnotu estetickou. Je to 
totiž nález celých nástrojů a šperků, je 
krásný a skrývá se za ním několik pří-
běhů. S  největší pravděpodobností je 
to obětina a  vede nás do  světa, který 
se na základě pouze hmotných nálezů 
otevírá jen zřídka. Další rovina jeho 
poznání svědčí o intenzivních kontak-
tech a  přejímání vzorů od  jižnějších 
sousedů – tam totiž je zvykem uklá-

dat celé předměty. Neméně důležité je 
i  svědectví o  technologické vyspělosti 
a  estetickém cítění zdejších řemeslní-
ků,“ vysvětluje Martina Beková, 
archeoložka z  Muzea a  galerie Or-
lických hor.

V  okolí nálezu archeologové 
provedli další průzkum pomocí 
detektoru kovů. Nález je opravdu 
ojedinělý. Okolní terén byl v  mi-
nulosti velmi silně pozměněn 
a nelze vyloučit, že se zde už něco 
zničilo, nebo že navezené vrstvy 
ještě skrývají nějaké překvapení. 
Naprostou většinu pokladů na-
jdou amatéři. 

Vysvětlení je celkem jedno-
duché – depoty, ať už byly míněny 
jako ukryté poklady, rezervy, sklady, 
obětiny – byly prakticky vždy uklá-
dány mimo běžně osídlené lokality 
i mimo pohřebiště. Jen málokdy je 
tedy zasáhne běžný archeologický 
výzkum, který se právě sídlištím 
a pohřebištím věnuje.

„Pokud lidé objeví nějaký ten ar-
cheologický nález - nádoby, nástroje 
a  podobně, nejsprávnější postup 
je ponechat vše na  místě, přikrýt 
a  zavolat archeologa, či nejbližší 
muzeum,“ doplňuje archeoložka 
Beková. |

Krajské školy zahájily nový školní rok
Během letních prázdnin si 

žáci užívali volna, ale život ve ško-
lách se nezastavil. Objekty škol 
procházely stavebními úprava-
mi, modernizovalo se vybavení 
i  zařízení škol a  intenzivně se 
pracovalo na  přípravách nového 
školního roku. 

Královéhradecký kraj usilovně 
pracuje na  úspěšném dokončení 
řady projektů, mezi jinými to je 
například vytvoření centra pro 
tiskaře, modernizace školního 
statku nebo nástavba dílen pro 
strojaře. Kraj zlepšuje materiální 
vybavení dílen pro strojaře a truh-
láře, zřizuje specializované učebny 
a nové laboratoře, třeba pro zubní 
techniky, opravuje školní kuchyně 
včetně jejich zázemí. Řemeslní-
ci postupně dokončují zateplení 
škol a  tělocvičen a  v  neposlední 

řadě došlo ke zlepšení konektivity 
ve školách zkvalitněním přístupu 
na internet a vnitřní sítě. Do kon-
ce roku 2018 činí tyto investice 
do  škol více než 600 milionů ko-
run.

Od  září bude činnost řady 
středních škol obohacena o  na-
bídku zájmových kroužků, které 
učitelé organizují nejen pro své 
žáky, ale i  pro žáky základních 
škol. Cíl je jasný – vzbudit a roz-
vinout zájem dětí o budoucí stu-
dium některého z  oborů vzdě-
lání, které tyto školy nabízejí. 
Školy s  podporou zřizovatele 
budou i  nadále pracovat na  bu-
dování přátelské a  tvůrčí atmo-
sféry ve školách a rozvoji inovací 
ve  vzdělávání s  cílem zefektivně-
ní jeho výsledků, a  to s  využitím 
finančních prostředků nejen ze 

státního rozpočtu, ale také z  ev-
ropských fondů. 

„Část krajem zřizovaných škol 
změnila vedení. Noví ředitelé během 
léta přebírali agendu a  připravova-
li školu a  její zaměstnance na  nové 
pracovní podmínky tak, aby 3. září 
uvítali žáky ve  školách v  příjemném 
a  motivujícím prostředí. Přestože 
to nebyla lehká práce, úsilí ředitelů 
škol i pracovníků odboru školství se 
vyplatilo, za což jim všem patří velký 
dík,“ uvedla náměstkyně hejtmana 
pro školství, kulturu a sport Marti-
na Berdychová a dodává:  

„Nepotvrdily se tedy černé scénáře, 
které se objevily v reakci na probíha-
jící změny organizace škol. Podařilo 
se odstartovat první dny školního 
roku bez negativních dopadů na žáky 
a  studenty. V  této oblasti nás ale 
samozřejmě čeká ještě hodně práce.“ |

bronzový poklad svědčí o vyspělosti našich předků. 
                                                                                    Foto: muzeum a galerie orlických hor
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Více o dění v kraji na www.kr-kralovehradecky.cz

kraj Pomáhá

Veřejná doprava je pro studenty a seniory výrazně výhodnější
Aplikace vládního nařízení 

v  podobě slevy jízdného ve  výši 
75 procent pro děti, studenty a se-
niory či problematika způsobu 
odměňování řidičů a  dlouhodo-
bé zajištění veřejné autobusové 
dopravy v  České republice byly 
hlavními tématy nedávného se-
tkání prvního náměstka hejtma-
na Královéhradeckého kraje 
Martina Červíčka s  dopravci, 
kteří zajišťují veřejnou autobu-
sovou dopravu v kraji.

„Je pro mne velice důležité in-
tenzivně a pravidelně komunikovat 
s  dopravci o  směřování, nebo pří-
padných problémech ve  veřejné 
autobusové dopravě v  Královéhra-
deckém kraji. Dohodli jsme se na do-
datku, který je třeba se současnými 
smluvními dopravci podepsat 
v  souvislosti s  vládním nařízením 
v  podobě slevy jízdného ve  výši 75 

procent pro děti, studenty a  senio-
ry. Slevu jízdného je možné čerpat 
od  prvního září letošního roku,“ 
řekl první náměstek hejtmana 
pro dopravu a silniční hospodář-
ství Martin Červíček.

Pro cestující, kteří mají 
na  slevu nárok, je nyní situa-
ce výrazně jednodušší. U  dětí 
(dříve žáků) a  studentů již není 
nutné předkládat žákovský 
a studentský průkaz s uvedením 
trasy mezi trvalým bydlištěm 
a místem školy.

Děti do  15 let věku již ne-
musí předkládat žádný doklad. 
Mládež ve  věku od  15 do  18 let 
předloží při zakoupení jízdenky 
doklad prokazující zmiňovaný 
věk, například doklad to-
tožnosti, či čipovou kartu IREDO. 
Studentům ve  věku od  18 do  26 
let postačí k  uplatnění nároku 

na  slevu studentský průkaz 
vydaný na  základě potvrzení 
ze školy. Senioři pak předloží 
průkaz totožnosti, nebo čipo-
vou kartu IREDO, ze které bude 
z  fotografie patrná totožnost 
dotyčného cestujícího a  datum 

narození. Děti do  6 let mohou 
i nadále cestovat zdarma.

Dopravci a představitelé Králové-
hradeckého kraje také řešili způsob 
odměňování řidičů pro příští rok či 
dlouhodobé zajištění veřejné auto-
busové dopravy v České republice. |

Seniorská obálka pomůže v tísni nebo ohrožení zdraví a života
Seniorská obálka usnadní 

řešení v  situaci tísně a  ohrožení 
zdraví nebo života. Bude se dis-
tribuovat do  domácností se 
zdravotní péčí či domů s  pečova-
telskou službou a bude ke stažení 
na  krajském webu. Důležité je 
umístit obálku na viditelné místo.

„Věřím, že Seniorská obálka 
brzy zdomácní zejména tam, kde 
žijí lidé osamoceně, a  napomůže 
v  důležitých situacích, urychlí čas 
a rozhodování při záchraně života,“ 
zdůraznil hejtman Královéhra-
deckého kraje Jiří Štěpán.

Tyto údaje, které by měly 
být pravidelně aktualizová-
ny, mohou v  případě zásahu 
zdravotnické záchranné služby 
zjednodušit vyšetření nemocné-
ho a  pomoci posádce při roz-
hodování o  optimální terapii, 
případně transportu do vhodné-
ho zdravotnického zařízení.

„Jde o  kartu, na  které senioři 
i za pomoci příbuzných nebo svého 
praktického lékaře vyplní základní 
údaje o  svých alergiích, nemocech, 
lécích včetně dávkování a kontakty 
na  své blízké osoby a  praktického 

lékaře. Údaje by měly být umístě-
ny na viditelném místě v bytě nebo 
domě - na  dveřích lednice nebo 
vnitřní straně vchodových dveří,“ 
uvedl náměstek hejtmana Vladi-
mír Derner odpovědný za oblast 
sociálních věcí.

Seniorská obálka je výstupem 
spolupráce kraje s  projektem 
Implementace politiky stárnutí 
na krajskou úroveň, která vznik-
la nejdříve v  Jihomoravském 
kraji, odkud ji Královéhradecký 
kraj přijal. Na  projektu spolu-
pracují odborníci z Ministerstva 

práce a  sociálních věcí ČR, Kraj-
ského úřadu Královéhradeckého 
kraje a  Zdravotnické záchranné 
služby Královéhradeckého kraje. 
Ministerstvo práce a  sociálních 
věcí spolupracuje s  Králové-
hradeckým krajem i  na  dalších 
opatřeních pro seniory v našem 
kraji.

Seniorskou obálku a  její 
pravidla pro vyplnění je možné 
stáhnout na  webu Královéhra-
deckého kraje, nebo ji nalez-
nete na  straně 6 tohoto mě-
síčníku. |

Záchrannou stanici JARO Jaroměř kraj podporuje dostatečně
V  posledních dnech se 

v  médiích objevily spekulace 
o  možném uzavření záchranné 
stanice v  Jaroměři vinou nedo-
statečného financování ze stra-
ny kraje. Královéhradecký kraj 
není zřizovatelem záchranné 
stanice JARO, ale je jedním 

z  mnoha spolufinancujících 
partnerů.

„Už před rokem jsme záchranné 
stanici nabídli víceleté spolufinan-
cování jejího provozu a  tato naše 
nabídka stále platí. Druhá strana ale 
musí předložit pravdivé a podložené 
údaje o  nákladech na  péči o  živoči-

chy,“ říká krajský radní pro životní 
prostředí Karel Klíma.

Již v současnosti dává kraj víc 
peněz než stát, který stanovuje 
podmínky pro provozování zá-
chranných stanic. V  letošním 
roce je to půl milionu korun, 
což je o  200 tisíc korun více než 

v  minulých letech. I  nadále je 
Královéhradecký kraj připra-
ven podporovat činnost kaž-
dého podobného subjektu, který 
dostane licenci od  Ministerstva 
životního prostředí ČR, přestože 
krajům není taková povinnost 
uložena. |
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Stalo Se

v září kraj uspořádal prezentační a osvětovou akci bezpečné nábřeží, která 
měla za cíl ukázat široké veřejnosti dovednosti a techniku všech složek 
integrovaného záchranného systému a jejich partnerů. Policisté například 
rozehnali dav demonstrantů, záchranářský vrtulník vylovil tonoucího z labe 
a hasiči předvedli, co se stane, když nalijete vodu na hořící olej.

od podpisu smlouvy o spolupráci mezi dolnoslezským vojvodstvím 
a královéhradeckým, libereckým a Pardubickým krajem uplynulo 15 let. 
konference, která se k tomuto výročí konala v polském Wojanówě, se 
zúčastnil hejtman jiří štěpán a radní Pavel hečko odpovědný za regionální 
rozvoj, granty, dotace a cestovní ruch.

v rámci bezpečného nábřeží se uskutečnily také závody dračích lodí, které 
vyhrál tým zásahové jednotky Policie Čr. Gratuloval jim i první náměstek 
hejtmana martin Červíček. 

Slavnostní průvod dožínek byl zakončen tradičním zvykem _ podáním chleba 
se solí. neváhala ochutnat ani náměstkyně hejtmana martina berdychová. 

na dožínkách se taky oceňovalo. nejlepší rodinnou farmou se stala farma 
pana vladimíra Svíčky. ocenění předal radní karel klíma, který má ve své 
gesci oblast zemědělství.

ve vrchlabí se otevřela zrekonstruovaná silnice iii/32551 sloužící jako 
přístupová komunikace do místní průmyslové zóny. téměř tříkilometrový 
úsek vedoucí dělnickou ulicí vyšel na 62 milionů korun.
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východní Čechy v září vzpomínaly na stavitele železnic jana Pernera. u jeho 
hrobu v Pardubicích si výročí 203 let od jeho narození připomněli zástupci 
obou krajů, města i pardubické univerzity.

na Pivovarském náměs-
tí v hradci králové se 
uskutečnil koncert 
ke 100. výročí Českoslo-
venské republiky. Pod 
širým nebem vystoupila 
operní pěvkyně emma 
hubáčková, sólista ope-
ry národního divadla 
richard haan a klavírní 
virtuos vladimír župan.

z hradce králové odjela sanitka plně naložená počítači. vozidlo 
i s netypickým nákladem darovalo vedení královéhradeckého kraje 
Ťačivskému rajónu v ukrajinské zakarpatské oblasti.

na začátku září se v hradci králové uskutečnil jubilejní 25. ročník letecké 
přehlídky ciaF. v sobotu sice pršelo, ale neděle se povedla na výbornou. 
Své umění předvedla například lotyšská skupina baltic bees jet team 
létající v letounech typu aero l-39 albatros.

všesportovní areál v havlovicích se stal dějištěm jubilejního 10. ročníku 
olympiády pro starší a dříve narozené. zúčastnilo se jí 402 závodníků. 

v novém městě nad metují  se uskutečnil Světový žebříčkový turnaj 
a evropský pohár v paralympijské lukostřelbě. nejúspěšnější výpravou bylo 
rusko se sedmi medailemi, druzí britové s pěti medailemi a třetí korea. 

těchlovice na hradecku oslavily 700 let od svého vzniku. odhalení pamětní 
desky a vysazení památeční lípy se zúčastnil také hejtman jiří štěpán 
a podpředseda banskobystrického samosprávného kraje Stanislav horník, 
s nímž královéhradecký kraj obnovil spolupráci.
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názory zaStuPitelů

Už jen pasivně nečekáme
Po  nástupu do  své současné 

pozice prvního náměstka hejtma-
na ve  vedení Královéhradeckého 
kraje jsem si dal za cíl změnit do té 
doby obvyklý pasivní „čekací“ pří-
stup kraje vůči státu. Není možné 
spokojit se s tím, co, kdy a v jaké výši 
nám stát sám nabídne. Aktivním 
vyjednáváním se subjekty stát-
ní správy, předkládáním jasných 
požadavků se mi podařilo získat 
nejenom přísliby, ale vyvolat akci 
a získat resumé.

Souhlasím s využitím těchto údajů  
pro potřeby ZZS KHK, p.o. při mém ošetření.

podpis

I.C.E. KARTA Údaje slouží k informaci v situaci tísně 
a ohrožení zdraví nebo života

V Y P L Ň T E  T I S K A C Í M  P Í S M E M

Datum vyplnění ZDravotní 
pojišťovna

jméno a příjmení, titul Dat. naroZení
nebo r.Č. 

alergie

nemoci  oD KDy ?

léKy – náZev DávKa DávKování

KontaKty na blíZKé oSoby

pořaDí  jméno a příjmení  měSto  vZtaH  telefon

1

2

3

jméno a KontaKt na 
praKticKéHo léKaře

Projekt: Implementace politiky stárnutí 
na krajskou úroveň 
CZ.03.2.2.63/0.0./0.0./15_017/0006207
Copyright © ZZS JMK, 2018 

www.seniorivkrajich.mpsv.cz

Konkrétně je to vypracování 
studie ministerstva dopravy pro fi-
nální dořešení otázky Vysokovské 
spojky, modernizace železniční sítě 
v našem kraji a podpora důležitých 
návazných dopravních staveb v sou-
vislosti s dostavbou dálnice D11.

Dalším cílem bylo navýšení 
objemu finančních prostředků 
na  opravy krajských silnic – i  to 
se podařilo a  nyní již druhým 
rokem namísto předchozí čtvrt-
miliardy dáváme na opravy silnic 

v našem kraji celou jednu miliar-
du korun.

Jsem rád, že se mi podařilo 
dostát svému slibu, který jsem 
dal občanům Svinar a  okolí v  mi-
nulém roce, a podařilo se tak vyřešit 
mnohaletou svízelnou dopravní 
situaci v této oblasti. Do konce toho-
to roku budou moci řidiči jezdit 
po novém mostě.

Velký úkol do  budoucna vidím 
nejenom v  pokračujících opravách 
a údržbě silnic, ale také ve zkvalitně-

ní veřejné dopravy – pro cestující 
i řidiče – a v neposlední řadě v za-
jištění pravidelného systémového 
financování regionální dopravy ze 
strany státu.  Vůli k dosažení těchto 
cílů máme a známe i cestu. 

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

Kraj navštívili 
zahraniční 
novináři 

V letním období všichni víc než 
jindy vnímáme rozvoj cestovní-
ho ruchu v  našem kraji. Abychom 
náš kraj představili ještě lépe, 
proběhlo několik press tripů za-
hraničních novinářů, které byly 
zaměřeny na propagaci cestovního 
ruchu v  Královéhradeckém kra-
ji. Zahraniční novináři mají náš 
kraj ve  velké oblibě a  rádi zaměřu-
jí články na  turistické atraktivity 
v cestovním ruchu.

Kraj navštěvují převážně ev-
ropští novináři ze sousedních zemí 
(Německo, Rakousko, Slovensko). 
Velký zájem o  návštěvu kraje 
projevují novináři z  Nizozemí. 
Českou republiku vnímají jako za-
jímavou destinaci, přitažlivou pro 
zdejší klid, finanční přijatelnost, 
dopravní dostupnost i  bezpečnost, 
rozmanitou přírodu a  různorodé 
terény pro cykloturistiku.

Press tripy většinou trvají dva až 
tři dny a mají různé zaměření – tipy 
pro rodiny s dětmi, architektura, ak-
tivní dovolená, atd. Novináři dosud 
navštívili Jičín, Krkonoše, Orlické 
hory nebo ZOO ve Dvoře Králové nad 
Labem.  Chystáme návštěvu zám-
ků na  Orlici či Malých Svatoňovic 
a  města Náchoda. Novináři se také 
potkávají se zástupci měst a obcí.

Všechny tripy pořádá Králové-
hradecký kraj ve  spolupráci se za-
hraničním zastoupením CzechTou-
rism v jednotlivých zemích a našimi 
destinačními společnostmi.

Bc. Pavel Hečko, radní pro regionální rozvoj, 
granty, dotace a cestovní ruch (ČSSD)

Články na těchto dvou stránkách vy-
jadřují názory zastupitelů, případné 
reakce adresujte přímo autorům.
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názory zaStuPitelů

Otevře se Dobruška světu?
Dobruška je malebné město 

s  bohatou historií a  nádhernou 
krajinou v podhůří Orlických hor.  
Ukázat ji světu není věc vůbec 
jednoduchá, dopravní obslužnost 
je zde nevyhovující a  i  spojení 

s krajským městem je v současné 
době náročné. Každodenní do-
jíždění do  Hradce Králové do  za-
městnání, do škol, na úřady a v po-
slední době k  lékařům je časově 
náročné a únavné.  

„Oslíčku otřes se!“
A  sypou se zlaťáčky. Paráda. 

V  pohádce ano. Ale v  reálném živo-
tě? Krajské zastupitelstvo schvá-
lilo na  zářijovém zasedání po-
skytnutí finančních prostředků 
nebo alespoň příslib poskytnout 
„zlaťáčky“ na  spoustu užitečných 
a  prospěšných aktivit. Tak na-
příklad: „poskytnutí dotace na  za-
jištění dopravy postižených osob 
na  rok 2018“, „příslib profinan-
cování projektu Pavilon A  v  ob-
lastní nemocnici v  Jičíně“, finan-
ce do  oblasti sociální. Jednání 
o projednávaných bodech šlo hlad-
ce. Ale pak přišly dva body, které se 
týkaly „individuálních dotací“. Opo-
zice požádala, aby bylo samostatně 
hlasováno o  žádosti Biskupství 
královéhradeckého na  rekonstruk-
ci budovy (kostky) v  těsné blízkosti 
Biskupského gymnázia B. Balbína 

a  jejich vzájemné propojení spo-
jovacím krčkem, zřízení 4 učeben. 
Žádost na 15 milionů, rada schváli-
la 7,5 milionu. A  k  tomu ještě další 
žádosti Římskokatolických farností 
za  cca půl milionu. Opoziční žá-
dost neprošla a  tak se oslíček otřá-
sl a  zlaťáčky se nasypaly. Je dost 
smutné, že školy a školská zařízení, 
které zřizuje kraj, a  měl by se o  ně 
prioritně postarat, na částku schvá-
lenou čekají i  několik let a  často 
nakonec řeší havárie. Jen tak mimo-
chodem ta „kostka“ se stavěla v době, 
kdy jsem studovala pedagogickou 
fakultu v  HK. Nikdy církvi nepatři-
la. Asi je řádně zakoupena. Na  ne-
hodné a nepoctivé vyběhl v pohádce 
obušek. A  co u  nás? Nechce se vám 
také zvolat „Obušku z pytle ven!“?

Mgr. Táňa Šormová (KSČM)

Významný „osmičkový“ rok 
– poučíme se?

Letos si připomínáme kulatá vý-
ročí několika událostí, které výraz-
ně ovlivnily vývoj v naší zemi za po-
sledních 100 let. Ta první, vznik 
Československé republiky, byla pozi-
tivní a nesla v sobě velkou naději Če-
chů a Slováků žít ve svobodě a demo-
kracii. Naplnění snu bylo postupně 
rozmetáno, a to zejména  událostmi 
v  letech 1938, 1948, 1968. Z  průzku-
mu organizace Post Bellum, která 
rozvíjí mimo jiné projekt Paměť ná-
roda i  v  našem Královéhradeckém 
kraji, vyplývá, že téměř polovina 
mladých lidí (18-24) neví, co se stalo 
v  uvedených letech, pouze u  roku 
1918 uvedly správnou odpověď dvě 
třetiny. Paměť je důležitá nejenom 
v životě jedince, ale i společnosti. Její 
výpadky nás mohou zneschopnit 
v  oblasti správného uvažování 

a  rozhodování. Zkusme teď v  říjnu 
využít příležitost a  co nejvíc se do-
zvědět o první republice a promýš-
let myšlenky Tomáše Garrigue Ma-
saryka. Souznějí s  realitou, kterou 
dnes žijeme? V  roce 1989 jsme si 
vybojovali další šanci a  obnovili 
sen žít ve svobodné a demokratické 
Evropě, i když došlo k rozdělení Čes-
koslovenska, tak jedeme dál, spolu 
se Slováky i  ostatními. Položme si 
otázku každý za  sebe, jak se nám 
daří plnit tento sen? Zakončím myš-
lenkou TGM: „Opravdové demokra-
cii nestačí instituce, ona potřebuje 
lidí, lidí živých, tedy lidí věřících 
v poslání svého státu a národu, lidí 
spojených ideou.“ Co nás vlastně 
spojuje?

Ing. Anna Maclová (Koalice pro KHK)

Do komunálních voleb jde pod 
pirátskou vlajkou sedm měst a obcí

Trutnov, Náchod, Dvůr Králové 
nad Labem, Dobruška, Opočno, 
Byzhradec a  samozřejmě Hradec 
Králové jsou města v našem kraji, 
ve kterých postavili Piráti své kan-
didáty pro podzimní komunální 
volby.

Pirátské volební programy se 
samozřejmě věnují klíčovým té-
matům unikátním pro každou 
obec, která vyžadují dobrou zna-
lost místních specifik a souvislos-
tí. Ve Dvoře Králové je to například 
potřeba oživit centrum města, 
v Opočně plánovaná rekonstrukce 
krytého bazénu, a v Hradci Králové 
pak vyřešení dopravní situace 
v  centru a  lepší koordinace linek 
MHD. Náchod řeší dlouhodobou 
vizi obnovení lázeňství a  jednou 
z priorit v Trutnově je lepší využití 
potenciálu cestovního ruchu. 

Zároveň jsou ale součástí všech 
programů také společná pirátská 
témata. Vedle podpory výstavby 
dostupného bydlení a  racionální-
ho a  realistického dlouhodobého 
plánování je to pak zejména posi-
lování veřejné kontroly nad hospo-
dařením a  rozhodováním radnic 
nebo podpora většího zapojení 
a účasti veřejnosti na správě města. 

Klíčovým nástrojem pro za-
pojení občanů jsou samozřejmě 
moderní technologie a  internet. 
Zároveň je ale třeba, aby se volení 
zástupci s  občany pravidelně po-
tkávali i osobně. Proto počítají Piráti 
s pořádáním veřejných projednání 
nejen k  velkým investicím, ale 
ke všem dlouhodobým a zásadním 
rozhodnutím radnice. 

Ing. Martin Jiránek (Piráti+SZ)

Souboje o radnice
Počet kandidátních stran i  kan-

didátů v  nadcházejících volbách 
oproti volbám v  roce 2014 poklesl. 
Proč? Převažuje mínění, že práce 
starosty je nyní už tak složitá a jeho 
povinnosti tak rozsáhlé, že už se 
ani nevyplatí tuto funkci zastávat. 
Dovolím si dodat i  druhou příči-
nu: celkově je v  našem státě samo-
správa tak rozvinutá, že je nesmírně 
těžké oslovit voliče bez zkušeností 
s  řízením města. Dříve bylo možno 
oslovit voliče naivními výkřiky, nebo 
osobností kandidáta. Dnes však lidé 
vědí, co má obec dělat a co od obce 
nebo města chtějí. Každý z  nás už 
zažil řadu voleb a  pochopil, jak co 
funguje. Tedy, co se dá tvrdit před 
volbami a co se dělá po volbách.

Nynější starostové většinou 
svůj mandát obhajují, čímž mají 
obrovskou výhodu. Na  jejich 
straně jsou zkušenosti, známost 
a  evidentní výsledky jejich práce. 
I  zastupitelstva jsou dost stabil-
ní a  odchody jednotlivých členů 

jsou spíše dobrovolné. K  velkým 
změnám ve  složení zastupitelstva 
dochází až v  podmínkách krize, 
když se stane něco zvláště špatné-
ho v určitém městě. 

Za normálních okolností je tak 
pro vyzyvatele velice obtížné se 
prosadit. Přesto nebo právě pro-
to bychom měli ocenit tyto pre-
tendenty. Volby v  obcích, kde je 
jen jedna kandidátka, jsou volby 
smutné a  ukazuje to na  nezájem 
občanů o  věci veřejné. I  když to 
může být dáno právě vynikajícím 
řízením obce. 

Volby jsou i  důležitým vysvěd-
čením pro každé vedení města. Vě-
řím, že řada nynějších starostů se 
na  volby těší – po  4 letech někdo 
zhodnotí výsledky jejich práce. 
Mohou se nad podporou zamyslet, 
mnohdy je to nakopne do dalších 
snah.

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

Nejjednodušším řešením je 
znovuobnovení železniční do-
pravy mezi Dobruškou a Opočnem. 
Uleví se tím přeplněným silnicím, 
zlepší se kvalita cestování (toale-
ta, cestování s  kočárky, koly, psy …) 
a  podaří-li se prosadit vybudování 
železniční spojky u  Petrovic nad 
Orlicí, budeme moci cestovat 
s  minimálním počtem přestupů 
a v kratším časovém intervalu nejen 
do  Hradce Králové, ale i  do  Prahy 
a  polské Wrocławi. Zkvalitnil by se 
tím i  dojezd zaměstnanců do  blíz-
kého závodu ŠKODA AUTO Kvasiny.

Město Dobruška spolu s  od-
borníkem na  dopravu v  současné 
době absolvují spoustu jednání, aby 
k  obnově železnice došlo. Schůzky 
se konaly letos v  dubnu, květnu 
a  září na  Krajském úřadě v  Hradci 
Králové, v červenci na ministerstvu 
dopravy v Praze. V srpnu se vedení 
města sešlo se zástupci Opočna 
a Nového Města nad Metují, pro kte-
ré je tato záležitost také aktuální.

Věříme, že se podaří otevřít 
Dobrušku světu, posílit její renomé 
a zvýšit turistický ruch.
Petr Sadovský (ANO)
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křížovka

Soutěžní křížovka

05. - 06. 10. 2018 Rychnov nad Kněžnou

12. - 13. 10. 2018 Trutnov

19. - 20. 10. 2018 Jičín

09. - 10. 11. 2018 náchod

16. - 17. 11. 2018 Hradec Králové

TERMÍNY:

DOPROVODNÉ AKCE:

- VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

- ,,T-profi'' - soutěž TALENTY PRO FIRMY

- Firma škole, Škola firmě 2018 – ocenění nejlépe
     spolupracujících firem a středních škol

• 05. 10. 09:00 - slavnostní zahájení
• 05. 10. 09:00 - 18:00 
• 06. 10. 08:00 - 12:00

• 12. 10. 09:00 - slavnostní zahájení
• 12. 10. 09:00 - 18:00 
• 13. 10. 08:00 - 12:00

• 19. 10. 09:00 - slavnostní zahájení
• 19. 10. 09:00 - 18:00
• 20. 10. 08:00 - 12:00

• 09. 11. 09:00 - slavnostní zahájení
• 09. 11. 09:00 - 18:00 
• 10. 11. 08:00 - 12:00

Společenské centrum
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou

UFFO, Společenské centrum
náměstí Republiky 999
541 01 Trutnov

Masarykovo divadlo
Husova 206
506 01 Jičín

Sokolovna 
Tyršova 207
547 01 Náchod

• 16. 11. 09:00 - slavnostní zahájení
• 16. 11. 09:00 - 18:00
• 17. 11. 08:00 - 12:00

Kongresové centrum ALDIS 
Eliščino nábřeží 375
500 02 Hradec Králové

PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL
A ZAMĚSTNAVATELŮ 2018

POD ZÁŠTITOU HEJTMANA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE JIŘÍHO ŠTĚPÁNA

www.vybiramstredni.cz

www.vybirampraci.cz

ORGANIZUJÍ PARTNER AKCEvystavovatelů

ka
ta

lo
g

VSTUP ZDARMA

- zjednodušení výběru SŠ
- motivace žáků, informace pro rodiče
- veletrh pracovních příležitostí

Pro potřeby zdokumentování průběhu akce a její prezentace budou ze 
strany pořadatele pořizovány fotografické záznamy a videozáznamy. 
Více informací najdete na www.vybiramstredni.cz.

Vyluštěte křížovku a soutěžte s námi o dárek. Zašlete nám tajenku do 14. října 2018 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 dá-
rek, 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: Hana Černá (Opočno), Ludmila Samková (Dvůr Králové nad Labem), Lída Nýdrlová (Roškopov). 

92 milionů korun na nové 
kotle rozdáno za 21,5 vteřiny

950 žádostí za 21,5 vteřiny – takový 
je výsledek poslední vlny kotlíkových 
dotací, o  které dnes mohli lidé žádat 
prostřednictvím dotačního portálu 
v  Královéhradeckém kraji. Rozděleno 
bylo 92 milionů korun. Maximální 
možná dotace na výměnu starého zdroje 
vytápění je 127 500 korun.

950 úspěšných žadatelů během 
dnešního dne dostane vyrozumění 
a  od  pátku si budou moci vyplnit for-
mulář prostřednictvím dotačního por-
tálu. Ucházet se o dotace mohou majitelé 
rodinných domů s  vytápěním na  tuhá 
paliva s  ručním přikládáním nesplňu-
jícím třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5.

V  rámci této výzvy dochází k  do-
čerpání takzvané druhé vlny kotlíkových 
dotací, kterou Královéhradecký kraj 
realizuje v  rámci projektu Operačního 
programu Životní prostředí od  roku 
2017. V  předchozí výzvě této vlny bylo 
rozděleno více než 100 milionů korun.
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