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Nejdražší Kupkův obraz vidělo v Opočně 
přes 2000 lidí

Vážení čtenáři,
před několika dny jsme měli 
možnost vidět obraz Fran-
tiška Kupky Plochy příčné II, 
který byl skrytý před zraky 
veřejnosti celých 51 let. Až 
nyní mohli zájemci o  umění 
tento nejdražší Kupkův ob-
raz vidět v Královéhradeckém 
kraji. Do Opočna se sjeli znalci 
a obdivovatelé malíře, kterého 
svět uznává. 
Není to však pouze František 
Kupka, kterého ve  světě obdi-
vují. Z  našeho kraje pochází 
řada dalších světově význam-
ných osobností. Je to napří-
klad náchodský rodák Jan 
Letzel, který jako architekt 
okouzlil Japonsko, nebo Josef 
Škvorecký, jehož díla milují 
v  Česku i  v  zahraničí, nejen 
v  jeho druhé domovině – Ka-
nadě. Z  našeho kraje pochází 
i  bratři Čapkovi, kteří repre-
zentují jak malířskou, tak lite-
rární tvorbu. 
Výčtem našich významných 
osobností, které zná celý svět, 
bychom mohli pokračovat. 
Můžeme být proto hrdí, že náš 
kraj dal světu takové velikány. 
Přeji Vám krásný podzim!

Jiří Štěpán
hejtman Královéhradeckého kraje

Královéhradeckému kraji 
se podařilo získat dotaci na re-
konstrukci Gayerových kasáren 
v  Hradci Králové. Na  opravu 
budovy v  bývalém vojenském 
areálu vynaloží 282 milionů ko-
run. Vznikne zde moderní pra-
coviště Muzea východních Čech 
s  dílnami restaurátorů a  zvýší 
se kapacita depozitářů pro dva 
miliony sbírkových předmětů.

Kraj má na  rekonstrukci 
vydané pravomocné stavební 
povolení a  vybranou firmu. 
Stavební práce  začnou v polo-
vině října a potrvají až do roku 
2021. Pracovníci muzea z  bý-
valých kasáren v  lednu toho-
to roku přestěhovali všechny 
sbírky, do  května prostory 
opustil i personál. |

V říjnu začne rekonstrukce Gayerových kasáren

Ojedinělé vystavení obrazu opočenského rodáka Františka Kupky Plochy příčné II ve výstavní síni 
na nádvoří opočenského zámku vyvolalo mimořádný ohlas. Během dvou dnů se na originál obra-
zu, který se vydražil za 78 milionů korun, přišlo podívat přes 2000 návštěvníků. Plátno se již vrátilo 
ke svému majiteli a ve výstavní síni zůstala jeho reprodukce. Výstava vznikla ke 148. výročí narození 
Františka Kupky a k významnému životnímu jubileu mecenášky umění Medy Mládkové. |
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Projekt modernizace 
rychnovské nemocnice 
pokračuje

Královéhradecký kraj vybral 
zpracovatele projektové doku-
mentace na  modernizaci nemoc-
nice v  Rychnově nad Kněžnou. 
Za  projekt kraj zaplatí téměř  
20 milionů korun. Samotné staveb-
ní práce přístavby a modernizace by 
měly stát přes 400 milionů korun. 

Vydejte se po stopách 
Boženy Němcové 

Muzeum Boženy Němcové 
v  České Skalici spolu s  Národním 
památkovým ústavem vyhlásilo 
soutěž o hodnotné ceny. Zmapujte 
místa spojená s  životem a  dílem 
Boženy Němcové. Nejen v Čechách, 
ale například i na Moravě se nachá-
zejí sochy, busty či pamětní desky 
a  místa, kde slavná spisovatelka 
žila nebo je navštívila. Zapojit se 
mohou všechny věkové kategorie. 
Soutěžní díla můžete posílat až 
do 30. 6. 2020. Více informací nalez-
nete na www.muzeumbn.cz.

Lezecký polygon je ve finále 
Stavby roku

Unikátní hasičský lezecký po-
lygon ve  Velkém Poříčí má šanci 
se stát Stavbou roku 2019. Ve finá-
le je spolu s  dalšími 16 stavbami, 
z nichž 21. října vzejde vítěz. Stav-
bu můžete podpořit ve  veřejném 
hlasování do  20. října na  strán-
kách www.stavbaroku.cz.

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 domác-
nosti v  Královéhradeckém kraji. 
Pokud jste aktuální číslo zpravoda-
je nedostali do  schránky, volejte na  
telefonní číslo 495  817  111, nebo 
nám napište na  email: unasvkra-
ji@kr-kralovehradecky.cz nebo 
poštou na  adresu: Tiskové odděle-
ní KÚ Královéhradeckého kraje, Pi-
vovarské náměstí 1245, 500  03 Hra-
dec Králové s  heslem REKLAMACE. 
Do zprávy uveďte vaši adresu a my 
zařídíme nápravu.

Unikátní rozšířená realita obohatí zážitek z pravěké 
vesnice ve Všestarech

V  Archeoparku Všestary 
u Hradce Králové si můžete užívat 
pravěk na  vlastní kůži. Díky roz-
šířené realitě v  moderní aplikaci 
Visit More se přes mobilní telefon 
seznámíte s životem našich před-
ků. Za vývoj aplikace kraj zaplatil 
500 tisíc korun.

Aplikace Visit More umožňuje 
zábavnou formou seznámení s ži-
votem v době neolitu. „Především 
děti si odnesou cenné informace 
o tom, jak by zřejmě vypadal jejich 
dům, co by nosily na  sobě, co by 
jedly, jaká domácí zvířata by cho-
valy,” řekl hejtman Královéhradec-
kého kraje Jiří Štěpán.

Exkurze do  pravěké vesnice 
slibuje i  virtuální setkání s  ma-
mutem. „Propojení moderních 
technologií s  návštěvou vesnice 
rozšiřuje vzdělávací rozměr ob-
jektu. Návštěvníci si na  vlastní 
kůži vyzkouší, jaké by to bylo žít 
v  mladší době kamenné zhruba 
před sedmi až deseti tisíci lety,” 

vysvětlil Radomír Tichý z  Centra 
experimentální archeologie při 
Filozofické fakultě Univerzity Hra-
dec Králové.

„Kraji se daří takto moderně 
sbírat a  zachovat data pro další 
generace. Návštěvníci se mohou 
těšit v nejbližší době i na Braunův 

Betlém,“ okomentoval radní Pavel 
Hečko odpovědný za  oblast re-
gionálního rozvoje a  cestovního 
ruchu.

Aplikace Visit More je ke staže-
ní zdarma pro všechny návštěvní-
ky a získat více informací můžete 
na www.visitmore.cz. |

krátce z kraje stalo se

aplikace umí hotové divy, například může srovnat, jak velký je hejtman jiří Štěpán v porov-
nání s mamutem.

Krajští lékaři rychleji získají informace o svých pacientech
Královéhradecký kraj uzavřel 

smlouvu na  pořízení jednotné-
ho nemocničního informačního 
systému pro svá zdravotnická za-
řízení. Software dodá společnost 
ICZ. Kraj za  něj zaplatí 36 milionů 
korun s  DPH. Nový informační 
systém propojí všechny krajské 
nemocnice a  zlepší přístup lékařů 
k informacím o pacientech.

„Královéhradecký kraj jako 
první z  krajů zrealizoval pořízení 
jednotného nemocničního in-
formačního systému, který zlepší 
vzájemnou komunikaci, zpracová-
ní a vyhodnocování dat krajských 
zdravotnických zařízení. Doda-
vatelem softwaru je společnost 
ICZ, se kterou jsme dnes uzavřeli 
smlouvu,“ informoval náměstek 

hejtmana pro zdravotnictví Aleš 
Cabicar.

Kraj také nakoupí pro své nemoc-
nice nové servery a počítače. Na celý 
projekt hodlá vynaložit 98 milionů 
korun. Většinu těchto výdajů pokry-
je dotace z Integrovaného regionál-
ního operačního programu (IROP). 
Administraci projektu řídí krajské 
Centrum investic, rozvoje a inovací. |
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Chceme lepší železniční dopravu v Královéhradeckém kraji

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

zlePŠUjeme 

vítám jakékoliv snahy o přispění k rozvoji dopravní 
infrastruktury, ať je to od zastupitelů z kterékoliv 
politické strany. důkazem toho je nakonec fakt, že 
problematice rozvoje železnice se královéhradecký 
kraj poslední roky věnuje velmi intenzivně. výsled-
kem je právě studie proveditelnosti modernizace 
trasy hradec králové –- trutnov, jíž je vysokovská 
spojka součástí a jejíž zpracování jsme se sŽdc 
dojednali před více než dvěma lety. studie se netýká pouze předpo-
kládaného přínosu kilometr dlouhého tunelu pod vysokovem, ale řeší 
rozvoj železniční infrastruktury v celém regionu náchodska, Broumovska 
a trutnovska včetně přeshraničního spojení do Polska.
systematická a dlouhodobá práce kraje se projevuje také v přípravě 
modernizace a zdvoukolejnění tratí hradec králové –- týniště nad orlicí 
–- choceň a hradec králové –- Pardubice.
zajistit další rozvoj železniční infrastruktury je mým cílem od roku 2017, 
a proto vítám kohokoliv dalšího, komu se podaří přiložit ruku k dílu.

martin Červíček, první náměstek hejtmana pro oblast dopravy
Kraj se bude ucházet o miliardy 
na rozvoj silnic

Královéhradecký kraj se připravu-
je na vyhlášení dalších výzev v pro-
gramu IROP určených na  zvýšení 
regionální mobility. Podporována 
bude především prioritní regionál-
ní silniční infrastruktura navazující 
na  síť TEN-T, tedy především silnice 
II. třídy. Kraj připravuje balíček pro-
jektů, který se v  závislosti na  pod-
mínkách avizovaných výzev bude 
ucházet o financování z IROP.

„Nejbližší výzva by měla být vy-
hlášena ještě letos v listopadu s alo-
kací cca 2,3 miliardy korun. Další 
by mohla následovat v příštím roce 
s  alokací cca 4,7 miliardy. Krajské 
radě jsem ke  schválení předložil 
přípravu projektů a podání žádostí 
o podporu do obou výzev. Byť nyní 

nejsou známy konkrétní podmínky 
plánovaných výzev, věřím, že včas-
né zahájení přípravy je základem 
pro budoucí úspěšnost našich pro-
jektů,“ říká první náměstek hejt-
mana Martin Červíček odpovědný 
za oblast dopravy a silničního hos-
podářství.

Královéhradecký kraj se aktivně 
účastnil také minulých výzev IROP 
na  rozvoj krajské silniční infra-
struktury a doposud získal rozhod-
nutí o  poskytnutí dotace s  přísli-
bem částky přesahující částku dvě 
miliardy korun. |

V  září jsme se setkali s  generál-
ním ředitelem Správy železniční 
dopravní cesty Jiřím Svobodou a dis-
kutovali na téma budoucího rozvo-
je železniční dopravy v Královéhra-
deckém kraji. Velkým přínosem 
bude realizace projektu moderniza-
ce trati Velký Osek – Choceň a kom-
pletní zdvoukolejnění trati Pardubi-
ce – Hradec Králové – Jaroměř.

Stejný projekt, který je pro nás 
prioritou, je nyní ve  stavu studie 
proveditelnosti, která má být hoto-
vá do  konce roku 2019. Studie pro-
veditelnosti HK – Trutnov/Brou-
mov má zásadní význam pro rozvoj 
železniční dopravy na  třetině úze-
mí kraje. Její význam není pouze re-
gionální, ale v návaznosti na Polsko 
i  mezinárodní. Proto budeme dále 

jednat ve  spolupráci s  Martinem 
Kolovratníkem za  Pardubický kraj 
i s ministrem dopravy Vladimírem 
Kremlíkem o  zavedení přímého 
spojení Pardubice – HK – Náchod 
– Wrocław přes Meziměstí.

Vysokovská spojka která je 
součástí studie, je pro budoucí 
rozvoj železniční dopravy pro náš 
region zásadní! Vznikne tak veli-
ce rychlé spojení mezi Hradcem 
Králové a  Wrocławí (jízdní doba 
2,5 hodiny). Napojení Náchodska 
a  Broumovska, které je chráně-
nou krajinnou oblastí a  přede-
vším vyhledávaným cílem turistů, 

na  rychlou a  moderní železniční 
dopravu je jedinou vhodnou al-
ternativou.

S  generálním ředitelem SŽDC 
jsme se dohodli, že se bude pokra-
čovat v  investicích do  železniční 
infrastruktury, která by umožnila 
zavedení pravidelného přímého 
spojení této oblasti nejen s  kraj-
ským městem.

Tento projekt musí být realizo-
ván neodkladně. Podaří se to? Věří-
me, že ano. Pracujeme na tom. |

Petr Koleta
autor je krajský zastupitel 

a starosta Hronova

Mikrokoberce prodlužují životnost silnic
Kraj v  současnosti věnuje re-

kordní prostředky na  obnovu své 
silniční sítě a  kvalitu odvedených 
prací pravidelně kontroluje přímo 
v terénu. Například v Bartošovicích 
v Orlických horách.

„Na  opravy metodou takzva-
ných mikrokoberců jsme letos vy-
členili 50 milionů korun. Věříme, 
se nám tak v  rámci aktuálně do-
stupných finančních prostředků 
podaří prodloužit životnost asfal-

tového povrchu silnic, které ještě 
nejsou ve zcela havarijním stavu až  
o 10 let, a tím spolu s velkými opra-
vami a  rekonstrukcemi rozšířit 
počet dobře sjízdných kilometrů 
silnic v našem kraji,“ říká první ná-
městek hejtmana Martin Červíček. 

Vedle Bartošovic se letos tato 
metoda využije v  okolí Police nad 
Metují, v  Nové Pace, u  Miletína, 
v Horní Malé Úpě nebo u Chlumce 
nad Cidlinou. |

Síť linek dálkové dopravy v Královéhradeckém kraji 
v roce 2021
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Každý senior si zaslouží, aby o něj bylo dobře postaráno, 
říká náměstek Vladimír Derner

Zabezpečení seniorů je jednou 
z  hlavních priorit sociální oblasti 
kraje. Především proto, že se jedná 
o  občany, kteří celý život poctivě 
pracovali a  zaslouží si důstojné 
stáří.  Jaká je současná situace v so-
ciální oblasti, jaké jsou vyhlídky 
do budoucna a jak kraj hodlá nové 
projekty financovat? Zeptali jsme 
se náměstka hejtmana pro oblast 
sociálních věcí Vladimíra Dernera.

Co říkáte na  současnou situaci 
v oblasti zabezpečení seniorů v na-
šem kraji? 

Zásadním ukazatelem pro hod-
nocení situace je demografie, kte-
rá je sice příznivá, jelikož se lidé 
dožívají stále vyššího věku, ale 
právě proto v  pozdějších letech 
potřebují podporu i  ze strany ve-
řejného sektoru. Podle demogra-
fických studií se ukázalo, že jsme 
nejstarší kraj v  České republice. 
Populace nejen stárne, ale mladí 
lidé odchází z  našeho kraje za  ji-
nými – nejen pracovními – na-
bídkami a ti starší se vracejí, pro-
tože jak známo, náš kraj je dobré 
místo pro život. Hlavní prioritou 
kraje je stárnoucí občany udržet 
co nejdéle v  jejich přirozeném 
prostředí, proto posilujeme te-
rénní pečovatelské služby. Každý 
senior si zaslouží, aby o  něj bylo 
dobře postaráno.

Kolika lůžky krajské domovy 
pro seniory disponují? Přibydou 
nějaká nová?

Královéhradecký kraj má k  dis-
pozici přibližně 2  500 lůžek v  zaří-
zeních pro seniory. Za  poslední tři 
roky jsme tento počet navýšili o ně-
kolik desítek lůžek. Pro zachování 
dostupnosti této služby je ale třeba 
do roku 2026 vybudovat dalších té-
měř tisíc nových lůžek v domovech 
pro seniory, zejména se zaměřením 
na  zvláštní režim, tedy osoby po-
stižené Alzheimerovou chorobou 
a dalšími podobnými hendikepy. 

Do  provozu byl uveden domov 
pro seniory v  Rychnově nad Kněž-
nou, přibyla lůžka i  v  Jaroměři, 
Broumově a sociální lůžka v  léčeb-
nách pro dlouhodobě nemocné. 

V  příštích letech začne výstavba 
dalších domovů pro seniory – 
v  Borohrádku vznikne 24 lůžek 
pro klienty trpící Alzheimerovou 
chorobou a  v  Opočně kraj zrekon-
struuje budovu bývalé nemocnice, 
kde vznikne 48 lůžek. Stěžejním 
krajským projektem v  sociální ob-
lasti za více jak 700 milionů korun 
je modernizace Domova U  Biřičky 
v Hradci Králové, který zajistí až 170 
nových lůžek.

V  současné době hodně spolu-
pracujeme i s městy Broumov, Nový 
Bydžov a Žacléř. I zde v blízké době 
vzniknou nové domovy pro senio-
ry s  celkovou kapacitou 147 lůžek. 
Před zahájením je také výstavba do-
mova pro seniory v  Tmavém Dole, 
kde v novém objektu počítáme s ka-
pacitou 65 lůžek.

Jsem rád, že rozjíždíme novou 
formu spolupráce, kdy investorem 
není pouze kraj, ale i města, která se 
na provozování podílí.

Kde na  to všechno kraj vezme 
finance?

Do  roku 2022 budeme čerpat 
na  nové projekty z  krajského roz-
počtu 650 milionů korun.  Co se 
týče dotací z Evropské unie, ta vět-
šinou ponechává problematiku so-
ciálního zabezpečení seniorů jako 
národní záležitost jednotlivých 
států, proto je jednodušší získat fi-
nance ze státního rozpočtu, ovšem 
ani získání dotací od ministerstva 
práce a  sociálních věcí není tak 

jednoduché, neboť stát vyčlenil 
500 milionů korun pro celou ČR. 
Zajištění jednoho lůžka stojí zhru-
ba dva miliony korun, v souhrnu to 

znamená pouze 250 lůžek na celou 
republiku a jen náš kraj potřebuje 
do roku 2026 tisíc nových lůžek. 

Jak si Česká republika vede 
ve srovnání s dalšími evropskými 
státy v  dosažitelnosti sociálních 
služeb?

Nedávno proběhla studie, která 
se opírá o  poměr lůžek v  domo-
vech pro seniory na  tisíc obyvatel 
starších 65 let. Pro představu: v Čes-
ké republice se jedná o  40 lůžek, 
v  severských zemích o  80 lůžek, 
tudíž jsme na  tom s  evropským 
srovnáním podstatně hůř. Lépe 
na tom jsou i sousedi ze Slovenska 
či Německa. Z důvodu nárůstu oby-
vatel starších 65 let v letech 2030 až 
2050 se navýšením kapacity lůžek 
bohužel dostupnost nezvýší, dojde 
pouze k její udržitelnosti. |

Už začátkem příštího roku by 
pacientům Oblastní nemocnice 
Náchod mohla začít sloužit nová 
magnetická rezonance. Krajská 
nemocnice ji pořídí od společnosti 
Siemens Healthcare za  40 milionů 
korun. Součástí ceny je i  8,5 mi-
lionu korun za  pozáruční servis. 
Původní předpoklad celkové ceny 
přitom počítal s 46 miliony korun. 

Nemocnice Náchod zajišťuje 
péči pro spádovou oblast s více než 
200 tisíci obyvateli a  magnetická 
rezonance jí chybí. Pacienti z  Ná-
chodska musejí dojíždět na  vyšet-
ření do nemocnice v Trutnově nebo 
do  Fakultní nemocnice v  Hradci 
Králové. |

Náchodská nemocnice pořídí novou 
magnetickou rezonanci

náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí vladimír derner. 

„Pořízení 
pokrokových 
technologií, 
které perso-
nálu usnadní 
obsluhu 
a zároveň zvý-
ší komfort pacientů, jsou našimi 
prioritami, do kterých je nezbytné 
neustále investovat. chceme, aby 
nemocnice v královéhradeckém 
kraji dosahovaly i nadále velmi 
vysokých standardů.“ 

aleš cabicar, náměstek hejtmana 
pro zdravotnictví

podporujeme
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Krajské školy budou vzdělávat studenty z Vietnamu
Královéhradecký kraj uza-

vřel memorandum o  spolupráci 
s  European Cooperation Cen-
ter, Univerzitou Ton Duc Thang 
z  Vietnamu. Na  vybrané střední 
školy v  Královéhradeckém kraji 
tak od září příštího roku začnou 
docházet studenti právě z tohoto 
asijského státu.

„Spolupráce mezi krajem 
a  univerzitou umožní vietnam-
ským žákům dosáhnout středo-
školského vzdělání na  našich 
vybraných školách. Žáci se bu-
dou vzdělávat v  oborech textil-
ního, zdravotního či sociálního 
zaměření. Je podstatné, že tito 
žáci po absolvování studia chtějí 
trvale pracovat v našem regionu, 
čímž bychom částečně vyřešili 
nedostatek pracovníků v  tech-
nických oborech, ale také ve zdra-

votnictví a  sociálních službách,“ 
uvedla náměstkyně hejtmana 
pro oblast školství Martina Ber-
dychová.

Zájemci o  studium před příjez-
dem do  České republiky absolvu-
jí jazykový kurz češtiny, na  který 
naváže půlroční studium českého 

jazyka v našem kraji. Následně žáci 
nastoupí na vybranou střední ško-
lu na  jeden a  půl roční studium. 
Po získání výučního listu nastoupí 
na  pracoviště, které o  absolventa 
projeví zájem. 

Do projektu by se ročně mohlo 
zapojit 40 až 120 žáků. Náklady 
spojené s výukou českého jazyka 
bude hradit vietnamská univer-
zita.

Univerzita Ton Duc Thang již 
v České republice spolupracuje na-
příklad s Univerzitou Tomáše Bati 
ve  Zlíně, Masarykovou univerzi-
tou v  Brně, Univerzitou Palackého 
v Olomouci či Vysokou školou eko-
nomickou v Praze. V rámci střední-
ho vzdělávání je Královéhradecký 
kraj prvním regionem České re-
publiky, který s  univerzitou bude 
spolupracovat. |

náměstkyně pro školství martina Berdychová při jednání s vietnamskou delegací. 

Expozice ve Dvoře Králové mapuje historii textilnictví
V  prostorách bývalé textilní 

školy Střední školy informatiky 
a  služeb ve  Dvoře Králové mo-
hou návštěvníci spatřit Expozici 
textilního tisku. Ta dokumen-
tuje vývoj textilnictví a  zejmé-
na textilního tisku. Otevřeno 
bude mimo pondělí každý den, 
a  to úterý až pátek od  9 do 12 

a od 13 do 16 hodin, o víkendu od  
13 do 17 hodin.

Expozici vytvořilo Městské 
muzeum ve  Dvoře Králové nad 
Labem a finančně ji podpořil Krá-
lovéhradecký kraj. Žáci oboru ces-
tovní ruch dvorské střední školy 
informatiky a služeb budou spolu 
s  pracovníky muzea návštěvní-

Novoměstská průmyslovka zažívá restart
Střední průmyslová škola 

v Novém Městě nad Metují má na-
kročeno k lepším zítřkům. Pomoc 
by jí mělo nově vzniklé konsor-
cium firem Novoměstska, které 
sdružuje významné firmy, pod-
niky a živnostníky na Náchodsku 
a podílí se na praktickém vzdělá-
vání žáků.

„Pevně věřím, že novoměstská 
průmyslovka má své nejhorší ob-
dobí jednou pro vždy za  sebou. 
Škole se opět daří navyšovat po-
čet zájemců o studium, což mimo 
jiné dokládá správnost cesty, 

na  kterou se novoměstská škola 
vydává. V  dnešní době je velmi 
důležité propojit spolupráci škol 
s firmami, které by si potenciální 
zaměstnance připravily už bě-
hem studia,“ uvedla náměstkyně 
hejtmana pro oblast školství Mar-
tina Berdychová.

Novoměstská škola nabízí ma-
turitní obory technického a IT za-
měření, obory s  výučním listem 
či dvouleté a tříleté učební obory. 
Průmyslovka se také vrací k  tra-
dici hodinářství a  otevírá nový 
obor – jemný mechanik. |

ky provázet. Exponáty zapůjčilo 
Uměleckoprůmyslové museum 
Praha a Josef Jiránek, který svůj ži-
vot zasvětil textilnímu průmyslu.  

Muzeum plánuje také pořádat 
v  expozici různé akce zaměřené 
na textilní tisk a časem zde vznik-
ne i badatelna s předměty a doku-
menty, jež se týkají textilního prů-
myslu. V  expozici uvidíte textilní 
stroje a další předměty přepravené 

většinou ze zaniklého Muzea texti-
lu v České Skalici, dále exponáty ze 
sbírek, které představují jedinečný 
soubor dokladů vývoje textilnictví 
a především textilního tisku v Čes-
ké republice i  v  zahraničí. Mimo 
jiné je zde nainstalována téměř  
150 let stará perotina, tiskařský 
stroj vážící několik tun. Projekt 
se podařilo dokončit po  třech le-
tech. |
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slavnostním koncertem začal mezinárodní hudební festival F. l. věka. v dobrušském 
kostele svatého václava vystoupila komorní filharmonie Pardubice spolu s významným 
českým houslistou janem mráčkem. skvělý zážitek si nenechala ujít ani náměstkyně 
hejtmana martina Berdychová.

ministryně práce a sociálních věcí jana maláčová navštívila v září královéhradecký kraj. 
hejtman jiří Štěpán ji společně s náměstkem vladimírem dernerem seznámili s plánem 
rozvoje sociálních služeb. ministryně navštívila také centrum ProintePo a největší 
krajské sociální zařízení domov U Biřičky v hradci králové.

První náměstek hejtmana martin Červíček předal školákům nová kola pořízená 
z prostředků královéhradeckého kraje. stovka kol bude pomáhat při dopravní výchově 
ve školách v rychnově nad kněžnou, náchodě, jičíně, hradci králové a ve dvoře králové 
nad labem.

vládu nad jičínem v polovině září převzaly na několik dnů pohádkové bytosti. slav-
nostním průvodem začal festival jičín –- město pohádky, který každoročně podporuje 
i královéhradecký kraj.

hradecké nebe na začátku 
září ovládla mezinárodní 
letecká přehlídka ciaF. 
k vidění byly dynamické 
i statické ukázky. na hlad-
ký průběh celé akce dohlí-
žel její ředitel a náměstek 
pro zdravotnictví v jedné 
osobě aleš cabicar.
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hradeckou náplavku v září zaplnila záchranářská technika všeho druhu. druhý ročník 
Bezpečného nábřeží nabídl dynamické i statické ukázky všech složek integrovaného zá-
chranného systému. lidé si mohli vyzkoušet práci hasičů, policistů, záchranářů i vojáků. 
k vidění byly dokonce i závody dračích lodí.

Už pošestnácté se do hradce králové vrátily tradiční královéhradecké dožínky. 
návštěvníci mohli během dvou dnů vidět průvod městem, přehlídku chovatelství i pěs-
titelství, zemědělské stroje. Po celý víkend panovala u hradecké Flošny skvělá nálada 
plná dobrého jídla a pití. 

města, organizace i jednotlivce ocenil královéhradecký kraj v 9. ročníku ceny za přínos 
v sociálních službách během svátku seniorů. Čestné plakety převzaly z rukou hejtmana 
jiřího Štěpána a náměstka vladimíra dernera významné osobnosti a orgnaziace v oblas-
ti sociálních služeb na území našeho kraje.
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Běžkaři se dočkají upravené bílé 
stopy i v příštím roce

Královéhradecký kraj vyhlašu-
je dotační programy na  podporu 
cestovního ruchu pro příští rok. 
Čtyři miliony korun podpoří čin-
nost informačních center, údrž-
bu tratí pro běžkaře a  propagaci 
cyklobusových linek.

Na  propagaci cyklobusů, které 
v  Královéhradeckém kraji obslu-
hují čtyři turistické regiony, je 
určeno půl milionu korun. Jeden 
žadatel může získat až 200 tisíc 
korun s podílem dotace na uzna-
telných výdajích až 90 procent. 
Královéhradecký kraj přitom 
z větší části hradí i samotný pro-
voz cyklobusových linek na svém 
území.

Činnosti turistických infor-
mačních center kraj podpoří část-
kou 1,2 milionu korun a na úpra-
vu lyžařských běžeckých tras 
kraj přispěje částkou 2,2 milionu 

Královéhradečtí hasiči jsou mistry 
ČR v požárním sportu

Zlato z  mistrovství České re-
publiky, které se v  září konalo 
v  Ústí nad Labem, přivezl tým 
hasičů z  Královéhradeckého kra-
je. Naposledy zvedli hasiči z  Krá-
lovéhradeckého kraje pohár pro 

mistry republiky nad hlavu v roce 
1992, kdy byl součástí týmu soutě-
žících i  nynější trenér krajských 
hasičů Zdeněk Šedivka. Pohár se 
tak vrátil po 27 letech symbolicky 
do stejných rukou. |

ti seznámit se s  názorem lesníků 
a  diskutovat o  problému, který 
ovlivňuje naše okolí,“ vyzývá hejt-
man Jiří Štěpán.

První semináře se uskuteč-
nily už koncem září v  Rychnově 
nad Kněžnou a  v  Náchodě. Ná-
sledovat budou semináře 9. 10. 
v Trutnově, 21. 10. v Jičíně a 4. 11. 
v  Hradci Králové. Více informací 
naleznete na  krajských webo-
vých stránkách. |

„dlouhodobě 
podporujeme 
ty oblasti 
cestovního 
ruchu, které 
jsou pro kraj 
klíčové, a při-
tom si na své 
fungování 
nemohou vydělat samy. například 
údržba běžkařských tratí je pro 
obce i komerční subjekty nákladnou 
záležitostí, která sice přitahuje velké 
množství návštěvníků, velká část 
z nich ale za tento druh vyžití dosud 
nic nehradí.“ 

Pavel hečko 
radní pro regionální rozvoj, granty, 

dotace a cestovní ruch

Seminář má za cíl 
 seznámit vlastníky lesů 
v souvislostech s kritickou 
situací v českých 
lesích, kůrovcovou 
kalamitou, kroky vlády 

a  možnostmi finančních 
podpor pro vlastníky 
lesa, aby i jejich les 
mohl v budoucnu zajistit 
všechny svoje funkce 
pro  další  generace.

Tématu lesa se budou 
 věnovat lesníci Radomír 
Charvát a Martin Fojt.

Debaty se zúčastní vedení 
 Královéhradeckého kraje: 

hejtman Jiří Štěpán, člen 
rady Karel Klíma za oblast 
vodního hospodářství, život-
ního prostředí a zemědělství, 
člen rady Pavel Hečko za 
oblast regionálního rozvoje, 
evropských grantů a dotací.

Kůrovec, 
lesy a my
Pokud Vám není osud českých lesů lhostejný, 
využijte možnosti seznámit se s názorem lesníků 
a současně diskutovat o problémech v lesích, 
které nás jako společnost nepochybně  ovlivňují…

Trutnov 
aula ČLA Trutnov 
(Česká lesnická akademie)

9. 10. 2019 v 16.30 hodin

Rychnov nad 
Kněžnou
Společenské centrum 
25. 9. 2019 v 16.30 hodin

Náchod
Hotel U Beránka 
30. 9. 2019 v 17 hodin

Jičín
porotní sál zámek Jičín 
21. 10. 2019 v 17 hodin

Hradec Králové
Krajský úřad 
Královéhradeckého 
kraje 
4. 11. 2019 v 17 hodin

Kůrovec, lesy a my: 
Semináře poradí majitelům lesů

Královéhradecký kraj ve spolu-
práci s lesníky pořádá sérii semi-
nářů s  cílem seznámit vlastníky 
lesů s kritickou situací v českých 
lesích, a  to kůrovcovou kalami-
tou a  možnostmi fi nanční pod-
pory tak, aby i  jejich les mohl 
v budoucnu zajistit všechny svoje 
funkce pro další generace.

„Jste vlastníkem lesního po-
zemku a  není vám osud českých 
lesů lhostejný? Využijte možnos-

korun. Žádosti lze podávat od 
2. prosince 2019 do  8. ledna 2020 
na krajském dotačním portálu. |
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Přes 60 týmů se zúčastnilo 54. ročníku Volejbalové Lupenice a ne-
dělní boje pod vysokou sítí si nenechali ujít ani krajští zastupitelé 
Martin Červíček, Miroslav Antl a Jana Drejslová, na fotografii společ-
ně se starostou Lupenice Ivo Muthsamem (uprostřed) a předsedou TJ 
Sokol Lupenice Davidem Čižinským. |

rádi zveřejŇUjeme

Předposlední srpnový víkend patřil 
v Lupenici volejbalistům 

Komorní orchestr působící 
při Univerzitě Hradec Králo-
vé hledá nové členy. Studium 
na  Univerzitě Hradec Králové 
není v žádném případě rozhodu-
jící, vítáni jsou hráči z ostatních 
vysokých, ale i  středních škol 
a gymnázií v Hradci Králové.

Komorní orchestr UHK je dr-
žitelem ceny Grand Prix na  hu-
debním festivalu v  Letohradě 
a  získal titul absolutního vítě-
ze v  soutěži Summa Cum Laude 
ve Vídni v roce 2009. Soutěž i kon-
cert vítězů se konal ve  zlatém 
sále Muzikvereinu. Orchestr pra-
videlně koncertuje po  celé České 
republice i v zahraničí. 

V  repertoáru má orchestr 
skladby všech stylových období 
včetně soudobé hudby. Program 
často kombinuje s  vystoupením 
známých herců a  sólistů, spo-
lupracuje s  tanečním divadlem 
a pěveckými sbory. 

V případě zájmu se přijďte po-
dívat na  zkoušku orchestru, kte-
rá probíhá vždy v  úterý od  17:30 

do 19:00 na budově F (Nové Adal-
bertinum na  Velkém náměstí) 
v učebně F1. Bližší informace pří-
mo u  dirigenta Jaromíra Křováč-
ka – jaromir.krovacek@uhk.cz. |

Univerzitní orchestr hledá nové členy 

#nezapomeňme

16.30 Slavnostní pojmenování části  
univerzitního kampusu UHK  
Na Soutoku na náměstí Václava Havla
17.30 Svíčkový průvod z kampusu 
UHK na Pivovarské náměstí
18.00 Slavnostní koncert k 30. výročí 
sametové revoluce 

16/11/19  

dagmar pecková
luboš pospíšil + 5P
jirí dedecek
Miroslav Voboril
Komorní orchestr UHK

vstup zdarma

cesta
ke svobodě

nezapomenme.czCelý program na
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3. až 6. 10.
Zahrada východních Čech 
Častolovice
Výstava ovocných a zeleninových 
odrůd, řemeslných výrobků, cho-
vatelství a zahrádkářství.

4. 10. až 28. 11.
Tinga tinga – prodejní výstava 
afrického umění
Místní vlastivědné muzeum Železnice
Prodejní výstava afrického umění 
na podporu umělců v Tanzánii.

4. až 6. 10.
Nábřeží saunařů 
Smetanovo nábřeží, Hradec Králové
Na dva dny se centrum města na-
plní saunaři, kteří se budou moci 
opotit v různých druzích saun 
a potíren a následně se svlažit 
v Labi.

5. 10. od 13:00
Slavnosti holovouských 
malináčů
Holovousy

Obec Holovousy a Výzkumný 
a šlechtitelský ústav ovocnář-
ským Holovousy pořádají 
17. ročník Slavností holovou-
ských malináčů. Těšit se můžete 
na bohatý program po celé 
odpoledne.

6. 10. 
Hradecký půlmaraton 
a maraton 
Hradec Králové
Závod v běhu na 21 a 42 km pro 
příznivce běhu se startem a cílem 
v historickém centru Hradce 
Králové. Součástí akce je dopro-
vodný program na Malém náměstí 
a v Žižkových sadech.

8. až 12. 10.
Jazz Goes to Town 2019
Hradec Králové 
Jazz ve všech podobách rozezní 
klasické hudební sály i méně 
posluchačsky obvyklá místa 
Hradce Králové. Mezinárodní 
jazzový festival představuje 

www.hkregion.cz

Pozvánky na kUltUrní akce

S nebo proti?
Co mají společného Kalousek 

a  Babiš? Začínám rádoby vtipně. 
Odpověď je národohospodářsky 
suchá: oba vedli výdaje státního 
rozpočtu procyklicky, tedy v  rám-
ci státního rozpočtu. První v  době 
ekonomické krize škrtil výdaje, 
druhý naopak v  době konjuktury 
výdajově expanduje. Hned na úvod 

říkám, že ani jeden z nich není špat-
ným správcem státní kasy, přede-
vším jsou silnými osobnostmi, a to 
je při správě pokladny vždy základ.

Proč o tom píšu z pohledu kraje? 
I ten může přispět do hospodářské-
ho cyklu pozitivně (připustíme-li 
funkčnost původní Keynesovy my-
šlenky o  účinku fiskální politiky), 

tuzemské i zahraniční umělce, 
nové jazzové projekty i začínající 
hudebníky.

12. 10. od 11:00 
Festival regionálních produktů
Vrch Zvičina, Třebihošť
Tradiční gastronomie v Raisově 
chatě a v Hotelu Pod Zvičinou, ob-
čerstvení, živá hudba, propagační 
materiály z Podkrkonoší i z celého 
kraje, doprovodný program pro 
děti i dospělé.

15. až 24. 10.
Hudební fórum Hradec Králové
Filharmonie Hradec Králové
Hradecká filharmonie ve spolu-
práci s Českým rozhlasem Vltava 
pořádá festival, jehož snahou je 
vytvářet reprezentativní panora-

ma děl druhé poloviny 20. století 
a počátku 21. století.

26. 10. až 3. 11.
Týden duchů
Safari Park Dvůr Králové
Dlabání dýní, výroba strašáků, af-
rický duch, sraz strašidel, večerní 
komentované prohlídky, noční 
pozorování netopýrů, dýňová 
překvapení pro zvířata.

30. 10. až 2. 11.
JazzNights Hořice
Hořice v Podkrkonoší
25. ročník festivalu nabídne 
Rudyho Linku, Old Stars Liberecký 
Dixieland a další. Do Hořic zamíří 
jazzmani a bluesmani z USA, Izra-
ele, Holandska, Senegalu, Německa 
ale také z Čech a Slovenska.

názory zastUPitelů

Slovo „zadarmo“ nemá obsahovou náplň
Když si koupíte 

housku nebo sýr 
v  obchodě, nikdo 
nediskutuje, že 
musíte prodavači 
zaplatit. Když si 
objednáte instala-
téra či necháte opravit auto, je vám 
jasné, že musíte zaplatit. Ani po  na-
šich zdravotnících a  lékařích nikdo 
nemůže chtít, aby za své výkony ne-
dostávali zaplaceno. Jejich úkolem 
pak je, aby tyto výkony byly kvalitně 
provedené a na profesionální úrovni.

Jsem moc rád, že se podařilo na-
formátovat vedení jednotlivých 
krajských nemocnic, které s  tímto 
přístupem ve shodě vedou mnohdy 
tvrdá, ale korektní jednání s  plátci 

zdravotní péče, tj. zdravotními po-
jišťovnami o úhradách. Naši občané 
totiž neplatí našim zdravotníkům, 
ale právě pojišťovnám, kteréžto pak 
odpovídají za to, že jim v případě po-
třeby nutnou zdravotní péči zajistí 
a následně ji za ně uhradí. Toto bych 
chtěl zdůraznit. 

My a  naše nemocnice pak vede-
me mnohdy tvrdá jednání, aby nám 
byla péče uhrazena. Jako příklad 
bych uvedl nemocnice v Trutnově 
a Náchodě, které se domohly svých 
oprávněných požadavků plateb 
za provedenou péči. Na tento přístup 
budu klást důraz i v budoucnu.  

 
Aleš Cabicar, náměstek hejtmana 
pro zdravotnictví (TOP 09)

Neodstraňujme překážky
Přes 20 let jsem 

učila matematiku 
na gymnáziu, pro-
to mně školství 
na  všech úrov-
ních není lho-
stejné. Již několik 
let sleduji různě názory a  diskuse 
ohledně povinné maturity z  mate-
matiky.

Matematika je základem všeho. 
Rozvíjí logické myšlení a bez něho 

se neobejde snad nikdo v  reálném 
životě. Maturita z  matematiky je 
logickým vyústěním i  v  tom, že ji 
na školách všech typů učíme spolu 
s  českým a  cizím jazykem nejvíce 
hodin.

Hovoří se o  kvalitě učitelů, jak 
školu udělat zábavnější, aby se ma-
tematika lépe učila. Zastávám ná-
zor, že se v  životě musíme potkat 
s různými lidmi a naučit se s nimi 
komunikovat. To platí nejen o  uči-

a to zvýšením vý-
dajů v době krize.

Ale je tu i  ryze 
sobecký důvod, 
proč hospodářský 
vývoj sledovat – 
nakupovat velké 
stavby v době kri-
ze je levnější a výhodnější, firmy se 
o zakázky doslova perou.

Z  pozice starosty města jsem 
zažil, kdy o  možnost postavit nový 
bazén se „pralo“ 10 firem a z projek-
tantem předpokládaných 95 mil. 
Kč to soutěž snížila na 70 mil. Kč. To 
bylo v roce 2012, a tak to šlo v letech 
2010-2015. Nyní soutěží pár firem 
a s nabídkami se (až na výjimky) ne-

předhánějí. Navíc to komplikuje pro 
samosprávu ne moc výhodný zákon 
o zadávání veřejných zakázek.

Nikdo neví, kdy zase bude krize. 
Nicméně konjuktura nyní je a his-
torie ukazuje, že krize přijde. Mějme 
připraveny peníze a projekty se sta-
vebními povoleními. Shodou okol-
ností programové období EU začne 
v roce 2021, naplno pak v roce 2023. 
Současné programové období vr-
cholí nyní, avšak nechtějme po EU, 
aby reagovala na hospodářský cyk-
lus. Manévrovat můžeme a musíme 
my.

 
Rudolf Cogan, radní pro oblast financí
(STAN+VČ)



11

názory zastUPitelů

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

Vlk a beránek trochu jinak
Kraj podporuje 

snahu pastevců 
na  Broumovsku, 
kteří volají o  po-
moc a  žádají teri-
toriálně vymeze-
nou ochranu vlků 
v  této oblasti. Dosavadním ochra-
na šelmy nepřináší chovatelům 
jen finanční újmu. Jde o  destrukci 
a  zmar chovatelské a  pastevecké 
práce. Společnost chrání to, čeho je 
málo nebo hrozí zánikem. Do  této 
kategorie se dnes dostalo pastevec-
tví na  Broumovsku. Nejde o  střet 
vlků a beránků. Jde o to, že bez lidí 
se zde kulturní krajina udržet nedá. 
Lidé zde musí mít pestrou skladbu 
pracovních příležitostí. Dlouho-
době se to však v  tomto apendixu 
státu i  kraje nedaří naplnit. Socio-
demografická křivka v celém brou-
movském výběžku je neúprosná. 
Zlepšení dopravní dostupnosti to 
samo nevyřeší. Důležité jsou právě 
lokální podnikatelské aktivity, kte-

ré umožňují udržet i  v  odlehlých 
místech lidskou přítomnost. Nikdo 
nezpochybňuje ochranu ohrože-
ných druhů. Musíme však připus-
tit, že jsou místa a  situace, kdy se 
chráněným a  nenahraditelným 
druhem stává i člověk. Ne proto, že 
by byl ohrožen na životě, ale proto, 
že je mu znemožněno živobytí. Stát-
ní správa je povinna najít rozumné 
meze soužití. Dnes jsou pravidla na-
stavena tak, že člověk má ustoupit, 
když přijde šelma. Taková je možná 
dnešní politika, ale pro osud území 
českého státu v  broumovském vý-
běžku je nejdůležitější člověk, kte-
rý si zde najde svoji obživu i smysl 
života. A  takoví lidé farmáři jsou. 
Proto musí být podmínky pro jejich 
život na  Broumovsku chráněny. 
Není jich mnoho, ale udržují hos-
podařením krajinu tak, že má svoji 
rovnováhu.

Karel Klíma, radní pro vodní hospodářství, živ. 
prostředí a zemědělství (Koalice pro KHK)

Tak už jsem taky děda….
Stejně jako 

mnozí z vás, jsem 
už také děda, a to 
trojnásobný. Ne-
vím jak vy, ale 
já si to užívám 
úplně jinak, než 
když jsem byl v roli otce a nejen to.

Mám totiž silný pocit, že vnou-
čata jsou vlastně nezbytnou sou-
částí nás všech, že jsou náplní ži-
vota zejména rodičů a  doplňkem 
života nás dědů a  babiček. Nějak 
to zkrátka v konfrontaci s realitou 
víc vnímám, vnímám to víc jako 
děda, než jsem to vnímal jako otec.

Děti jsou prostě budoucnost 
a  mě to vlastně dochází, až když 
vidím další pokolení, tj. vnouča-
ta. V  naší zemi se podporuje kde 
co. To je jistě v pořádku, ale určitě 
není v  pořádku, že mladí rodiče, 

podle mého názoru, zcela nedo-
statečně.

A tak velmi chválím vládu za to, 
že došlo k předložení a následnému 
schválení zákona o  navýšení pod-
pory mladým rodinám. Touto ka-
pitolou se minulé vlády vůbec ne-
zaobíraly, spíše naopak hledaly, jak 
snížit přídavky na  děti a  podobně.  
Rozhodně jsem však přesvědčen, že 
je nutné v následujících letech pod-
poru mladým rodinám dále zvyšo-
vat, aby se mladí rodiče nedostávali 
do finančních těžkostí, ale naopak, 
aby vnímali, že si stát váží jejich ne-
zastupitelného poslání a práce.

Vždyť přece, bez jakéhokoli pa-
tosu, děti jsou radostí, starostí, ale 
zejména budoucností naší země.

Jindřich Outlý, předseda kontrolního výboru 
(nestr. za ANO)

Malé dobré zprávy pro kulturní obec  
První zpráva je 

rychlejší rozhodo-
vání o  penězích 
do  kultury. Žada-
telé pořádající 
kulturní akce či 
opravující památ-
ky se v  loňském 
roce teprve v  květnu dozvěděli, 
kolik peněz na jejich akce kraj při-
spěje. Jsem rád, že jsem zastupitele, 
radního Hečka a  náměstkyni Ber-
dychovou přesvědčil o posunutí vy-
psání termínů na podávání žádostí 
již na říjen a o jejich finální vyhod-
nocení a schválení zastupitelstvem 
na počátek roku.

Druhá zpráva je, že v systému je 
cca o  pět mil. Kč více na  provozní 
i investiční dotace.

Za třetí. Po mé inciativě se poma-
lu daří ne zcela spravedlivé a  řadu 
let staré algoritmy při přepočítává-
ní bodů na návrhy financí v oblasti 
grantů poupravit tak, aby nezvýhod-
ňovaly menší projekty.  Pokud vez-
meme to, že jejich hodnotitelé budou 
objektivní v přidělování bodů, tak se 
dotační peníze nebudou přidělovat 
nahodile. Čtvrtá zpráva je, že v  indi-
viduálních dotacích v kultuře se za-
chovává poměrně důležité portfolio 
pro významné akce se záštitou rady 
(např. Cirk-UFF Trutnov, Sborové 
slavnosti – Czech Choir Festival, Di-
vadlo evropských regionů, Poláčko-
vo léto, Šrámkova Sobotka, Hořické 
mez. sochařské sympozium, Jiráskův 
Hronov, Theatrum Kuks, Jazz Goes to 
Town, Hudební fórum HK atd.) Ve vý-

Co přinesou změny v dotacích? 
Zastupitelstvo 

Královéhradecké-
ho kraje schváli-
lo 9. září dotační 
programy na  rok 
2020 v  pěti ob-
lastech. Pozitivní 
je, že k  obdržení 
finančních prostředků úspěšným 
žadatelem dojde podstatně dříve 
než v minulé roce. Nezkrátí se však 
doba hodnocení žádostí úředníky, 
ale žadatel bude muset svou žá-
dost podat ve  většině programů 
podstatně dříve – už v říjnu 2019. 
Myslím si, že pro mnohé žadatele, 
hlavně v oblasti volnočasových ak-
tivit, to může přinést nemalé kom-
plikace s přípravou rozpočtů, celo-
ročních aktivit i táborové činnosti. 
Pozitivní je i větší důraz na hodno-
cení aktivity, jejího významu, ob-
sahu žádosti, ne formální stránky. 
Co však vidím jako zcela netrans-

parentní je navýšení počtu bodů 
pro hodnocení tzv. regionálního 
významu dané aktivity z  10 na  20 
(z max. 100)  pro radního, do jehož 
gesce daná žádost spadá. Na zákla-
dě čeho bude člen rady přidělovat 
tyto body? Přečte opravdu všechny 
žádosti, kterých jsou v  některých 
programech stovky? A co ten, který 
má na  starost např. čtyři oblasti, 
ve kterých se dotační programy vy-
hlašují? Bude hodnotit podle rad 
úředníků, nebo členů hodnotící 
komise, kterou si radní navrhuje 
a rada ji jmenuje? Nebo dá na svou 
intuici, znalost podporovaných 
aktivit nebo na známost s žadate-
lem? Nebylo by rozumnější nechat 
hodnocení „řádných“ dotačních 
programů plně na  jmenovaných 
komisích, výborech a  zastupitel-
stvu?

 
Táňa Šormová (KSČM)

telích, lékařích, úřednících a  všech 
ostatních profesích. Je důležité, aby 
se nesnižovalo množství vědomostí 
k získání středoškolského vzdělání 
a  klima na  školách bylo příjemné 
pro učitele i studenty.

Téměř každý z nás měl s nějakým 
předmětem problém. Abychom zís-
kali vytoužené maturitní vysvědče-

ní, museli jsme to překonat, poprat 
se s tím. A výsledek se dostavil, stali 
jsme se absolventy školy. 

Stále častěji říkám: „Neodstra-
ňujme překážky, všichni je musíme 
zdolat, abychom se zdárně poprali 
s nástrahami života.“ 

 
Jana Drejslová (ODS)

čtu mi stále však chybí Jičín – město 
pohádky či Královédvorský festival 
slavného rodáka R. A. Dvorského.

Samozřejmě vypadl Dvořákův 
festival, který byl za  ministra Her-
mana finančně doslova zničen.  Dě-

kuji všem, co kultuře pomáhají. Je 
však třeba říci, že i nadále je náš kraj 
poslední v  alokovaných penězích 
na počet obyvatel v oblasti kultury.

 
Miroslav Matějka (SPD+SPO)
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Vyluštěte křížovku a soutěžte s námi o dárek. Zašlete nám tajenku do 13. října 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: Miloslava Váchová (Libáň), Václav Pokorný (Hradec Králové), Petr Bartoš (Mlázovice). 

U  nás v  kraji – informační zpravodaj 
Královéhradeckého kraje • EVIDENČNÍ ČÍSLO: 
MK ČR E 13773 • VYDAVATEL: Královéhradecký kraj, 
Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové, tel.: 495 817 111, 
e-mail: unasvkraji@kr-kralovehradecky.cz • TEXTY 
A FOTO: Pokud není uvedeno jinak archiv redakce • 
Redakční rada: MVDr. Ivana Hantschová, Jiří Robinson 
Roup, JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D., Mgr. Jana 
Drejslová, Mgr. Táňa Šormová, Helena Brehovszká, 
Gabriel Forman • VÝROBA, TISK: VLTAVA LABE MEDIA 
a.s., tiskárna Novotisk Praha • DISTRIBUCE: Českou 
distribuční a.s. • Počet výtisků: 254 800 kusů • 
Uzávěrka příštího čísla: 13. 10. 2019

soUtĚŽní kříŽovka

V  okresních městech Krá-
lovéhradeckého kraje se od 
4. 10. do  16. 11. uskuteční sé-
rie Prezentací středních škol 
a  zaměstnavatelů určených 
pro žáky devátých tříd základ-
ních škol a  čerstvé absolventy. 
Na  jednom místě se jim dosta-
ne komplexního přehledu škol 
a jejich oborů.  |

04. - 05. 10. 2019 Rychnov nad Kněžnou

11. - 12. 10. 2019 Trutnov

18. - 19. 10. 2019 Jičín

08. - 09. 11. 2019 náchod

15. - 16. 11. 2019 Hradec Králové

TERMÍNY:

DOPROVODNÉ AKCE:

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

- Firma škole, Škola firmě 2019 – ocenění nejlépe
     spolupracujících firem a středních škol

- Veletrh pracovních příležitostí

• 04. 10. 09:00 - slavnostní zahájení
• 04. 10. 09:00 - 18:00 
• 05. 10. 08:00 - 12:00

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

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

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

• 15. 11. 09:00 - slavnostní zahájení
• 16. 11. 09:00 - 18:00
• 16. 11. 08:00 - 12:00

Kongresové centrum ALDIS 
Eliščino nábřeží 375
500 02 Hradec Králové

PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL
A ZAMĚSTNAVATELŮ 2019

POD ZÁŠTITOU HEJTMANA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE JIŘÍHO ŠTĚPÁNA

Zvol si střední školu, která rozvine tvůj talent.

Já už mám jasno.

Chtěl bych být veterinářem.

Opravdu? A nedělej

na mě ty psí oči.

www.vybiramstredni.cz

www.vybirampraci.cz

- Firma škole, Škola firmě 2019
     spolupracujících firem a středních škol

- Veletrh pracovních příležitostí

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.


