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Jako první se v tomto roce narodili Táňa a Mirek 

Vážení čtenáři,
na  začátku roku věnujeme 
velkou pozornost turistickým 
veletrhům, abychom lidem 
z  celé republiky i  světa uká-
zali, že návštěva našeho kraje 
bude stát za to. Hned na prv-
ním veletrhu jsme získali  
první ocenění, a  to 2. místo 
ve  Velké ceně cestovního ru-
chu v  kategorii elektronický 
produkt. Kraj totiž nechal 
vyvinout unikátní aplikaci 
Visit.More, která nabízí roz-
šířenou realitu v  barokním 
areálu v Kuksu i Archeoparku 
Všestary. Je to důkaz, že jdeme 
správným směrem a  že náš 
kraj je lídrem ve  využívání 
těchto technologií. 
Náš kraj také reprezentují 
osobnosti, které v  něm žijí. 
Máte ve  svém okolí někoho, 
kdo si zaslouží poděkování? 
Neváhejte a  nominujte jej 
na  Pamětní medaili hejtma-
na. Ty budu udělovat udělo-
vat během oslav Dne kraje 8. 
května na  Pivovarském ná-
městí v  Hradci Králové. Ná-
vrhy posílejte až do  8. dubna 
2020, a to na email hejtman@
kr-kralovehradecky.cz nebo 
poštou na  adresu krajského 
úřadu (Pivovarské náměstí 
1245, 500 03 Hradec Králové).
Těším se na vaše návrhy.

Jiří Štěpán
hejtman Královéhradeckého kraje

Ministr kultury Lubomír 
Zaorálek navštívil Královéhra-
decký kraj a  přímo v  Muzeu 
krajky Vamberk předal zástup-
cům kraje, města i  muzea de-
kret o  zápisu vamberecké kraj-
ky na  celorepublikový seznam 
tradiční lidové kultury. Tradice 
krajkářství na  Vamberecku tak 
od  ledna patří na  Seznam ne-

materiálních statků tradiční 
lidové kultury České republiky.

„Vamberecké krajkářství 
můžeme označit za  reprezen-
tativní fenomén nejen našeho 
kraje, ale i  za  fenomén, který 
přesahuje hranice naší repub-
liky. Paličkovaná krajka má 
pro svou rozmanitost výsost-
né postavení mezi ostatními 

Vamberecké krajkářství patří na celorepublikový 
seznam tradiční lidové kultury

V porodnicích nemocnic Královéhradeckého kraje se během silvestrovské noci narodily celkem 
tři děti. Jako první se narodila 11 minut po druhé ráno Táňa. Děvčátko přišlo na svět v trutnovské 
nemocnici, vážilo 3680 g a měřilo 51 cm (na snímku s rodiči vlevo). Stala se rovněž prvním mimin-
kem roku 2020 v kraji vůbec. 

O dvě hodiny později se v Náchodě narodil i první chlapec jménem Miroslav a jeho míry byly 
3975 g a 50 cm. Oběma novorozencům osobně blahopřál hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Ště-
pán, který šťastným maminkám předal dárkové poukazy v hodnotě pěti tisíc korun. | 

Slovo hejtmana NAJDETE UVNITŘ:

U nás v kraji
www.kr-kralovehradecky.cz únor 2020

krajkářskými technikami. Na-
ším cílem je zapsat krajkářství 
na seznam UNESCO, například 
ve  společné nominaci se Slo-
venskem či Německem. V těch-
to zemích, na rozdíl od Podor-
licka, se toto umění rozvíjelo 
v  hornických oblastech,“ řekl 
hejtman Jiří Štěpán. |

                         Pokračování na straně 7
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Fenomén Gočár!
V  roce 2020 uplyne 140 let 

od  narození významného ar-
chitekta Josefa Gočára. U  pří-
ležitosti Gočárova jubilea je 
připravena řada kulturních 
a  vzdělávacích akcí, které se 
odehrají v  režii významných 
královéhradeckých institucí 
a  spolků. Koordinátorem pro-
jektu Fenomén Gočár! je Krá-
lovéhradecký kraj. Aktuální 
přehled akcí a  další informa-
ce spojené s  výročím nalez-
nete na  webových stránkách  
www.fenomengocar.cz a na Face- 
booku. 

Nejčastěji letěl vrtulník 
k dopravním nehodám  

Vrtulník Letecké záchranné 
služby v  Hradci Králové vzlétl 
během roku 2019 k  celkem 601 
případům. Nejčastěji to byly 
úrazy, zejména způsobené při 
dopravních nehodách. V  pat-
nácti případech museli letečtí 
záchranáři využít lanové tech-
niky a  nemocné transportovat 
v  podvěsu pod vrtulníkem. Zá-
chranáři pravděpodobně nebu-
dou zahálet ani letos, protože 
jen v  poledne druhého dne no-
vého roku 2020 už měli na kontě 
pět vzletů.

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 do-
mácnosti v  Královéhradeckém 
kraji. Pokud jste aktuální číslo 
zpravodaje nedostali do schrán-
ky, volejte na telefonní číslo 495  
817  111, nebo nám napište na  
email: unasvkraji@kr-kralove-
hradecky.cz nebo poštou na  ad-
resu: Tiskové oddělení, KÚ Králo-
véhradeckého kraje, Pivovarské 
náměstí 1245, 500  03 Hradec 
Králové s  heslem REKLAMACE. 
Do  zprávy uveďte vaši adresu 
a my zařídíme nápravu.

U  nás v  kraji si můžete vy-
zvednout osobně v patnácti ob-
cích s  rozšířenou působností, 
konkrétně v  místních turistic-
kých informačních centrech. 
Magazín si můžete přečíst také 
v elektronické podobě na webo-
vých stránkách Královéhradec-
kého kraje.

Mzdy v krajských nemocnicích se zvýší 
téměř o sto milionů korun 

V  nemocnicích Zdravotnické-
ho holdingu Královéhradeckého 
kraje vloni přišlo na  svět 3104 
novorozenců, což je o 32 dětí více 
než v  roce 2018. Mezi miminky 
mírně převládají chlapci, kte-
rých se narodilo 1632 oproti 1472 
narozených děvčátek. Na  svět 
přišlo také 16 dvojčat. Rodiče 
své děti pojmenovali nejčastěji 
Eliška, Jan, Anna, Jakub, Tereza, 
Matěj, Tomáš nebo Ema. Největ-
ším krajským miminkem byl 
chlapec s  porodní váhou 5300 g 
a 55 cm narozený v Trutnově.

„Z narůstajícího počtu porodů 
v  našich nemocnicích mám sa-
mozřejmě velkou radost. Svědčí 
to nejenom o  profesionalitě na-
šich lékařů a  sester, ale i  o  vlíd-
nosti prostředí našich nemocnic 
pro budoucí maminky,“ uvedl 
náměstek pro zdravotnictví Aleš 
Cabicar. 

Nejvíce porodů mají na  svém 
kontě porodníci v  Náchodě, kam 

přijelo porodit 957 maminek 
(o šest více než loni) a narodilo se 
zde celkem 963 dětí. Z  toho bylo 
515 chlapců a 448 dívek. 

V  jičínské porodnici přišlo 
na  svět 437 chlapců a  476 dívek, 
z  toho dvě dvojčata. Trutnovská 
porodnice vloni provedla celkem 
683 porodů, předloňské číslo tak 
navýšila o  44 porodů. Maminky 
tu přivedly na  svět celkem osm 
dvojčat, 350 chlapců a  341 dívek. 
V Rychnově nad Kněžnou se vloni 

Krátce z Kraje zlePŠUjeme

V porodnicích zdravotnického holdingu 
se loni narodilo 3104 dětí

Vedení Zdravotnického hol-
dingu Královéhradeckého kraje  
a  zdravotnické odborové organi-
zace z  jednotlivých nemocnic se 
domluvilo na  podmínkách uza-
vření nové kolektivní smlouvy 
pro letošní rok. Ta přinese navý-
šení mzdových tarifů ve všech ne-
mocnicích, a  to v  celkovém obje-
mu téměř sto milionů korun. 

 Finální dohoda počítá s  na-
výšením mezd o  téměř sedm 
milionů korun oproti původní-
mu návrhu. V  roce 2020 tak cel-
kově vydá Zdravotnický holding 
na  navýšení mezd v  nemocni-
cích Královéhradeckého kraje 
98,2 milionu korun. Tento nárůst 
bude z  větší části pokryt z  letos 
navýšených úhrad od  zdravot-
ních pojišťoven, část však musí 

ředitelé zajistit úspornými opat-
řeními, zejména z prostředků ur-
čených na provoz nemocnice. 

Společná jednání probíhala 
už od září loňského roku. Odbory 
od začátku jednání poukazovaly 
na  nepoměr mezd mezi státní-
mi a  krajskými zdravotnickými 
zařízeními a  vyjádřily požada-
vek na  navýšení mezd, dále na-
výšení tarifní části mzdy oproti 
pohyblivé složce mzdy, případně 
posílení v  oblasti bonusů a  za-
městnaneckých benefitů. Vedení 
Zdravotnického holdingu, včet-
ně ředitelů nemocnic, od  počát-
ku jednání nabízelo navýšení 
na  úrovni vládou schváleného 
nárůstu tarifních platů v nemoc-
nicích zřizovaných minister-
stvem zdravotnictví. |

„Děkuji 
ředitelům 
nemocnic, 
zástup-
cům LOK 
a odborům 
NLZP 
v našich 
krajských nemocnicích za kon-
struktivní přístup. Je to skvělý 
výsledek a důležité kompromisní 
řešení pro udržení dobrých vztahů 
mezi oběma stranami. Chci nedále 
zvyšovat kvalitu zdravotnictví v na-
šem kraji a to se bez adekvátního 
ohodnocení zaměstnanců našich 
nemocnic neobejde.“ 

Aleš Cabicar,
náměstek pro zdravotnictví

narodilo 537 dětí, tedy o 36 méně, 
než v  roce 2018. Přišlo tu na  svět 
291 chlapců a 246 dívek. 

Děti na  svět přicházely nej-
častěji přirozenou cestou, počet 
císařských řezů v  krajských po-
rodnicích byl vloni 569 – tedy 
18% z  celkového počtu porodů. 
Některá miminka dostala vloni 
od  svých rodičů také neobvyklá 
jména, např. Jelyzaveta, Ksawery, 
Réa Mária, Revelína, Malvína nebo 
Oscar Gordon. |
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Výzvu náměstkyně Martiny Berdychové jako první vyslyšela hradecká firma Porsche, která 
věnovala osm počítačů Základní škole a Mateřské škole Boharyně.

PodPorUjeme  

Nové termíny pro dostavbu jednotlivých úseků D11 jsou závazné  
První náměstek Martin Červí-

ček odpovědný za  oblast dopravy 
v  uplynulých dnech výrazně kriti-
zoval rozhodnutí ministra dopra-
vy Vladimíra Kremlíka posunout 
dostavbu dálnice D11 na  rok 2028. 
Námětek Červíček následně spolu 
s hejtmanem Jiřím Štěpánem vyra-
zili do Prahy a s ministrem osobně 
jednali o výstavbě dálnic a souvise-
jících komunikacích v kraji. 

Ministr Vladimír Kremlík sezná-
mil vedení kraje s  plány další vý-
stavby dálnic D11 a D35. Především 
ujistil, že nové termíny pro dostav-
bu jednotlivých úseků D11 do roku 
2028 jsou již opravdu závazné a sna-
hou ministerstva dopravy bude je 
zkrátit.

„Jednání na  ministerstvu nás 
ujistilo v  tom, že Královéhradecký 
kraj je pro stát důležitým partne-
rem. Dálniční propojení s  polský-
mi sousedy je naším společným 
zájmem, protože v  současnosti ho 
má Česká republika pouze na  se-
verní Moravě. Zároveň potřebujeme 
ulehčit městům a obcím, které jsou 
nejvíce zatížené tranzitní dopravou 

– především Jaroměři a  Náchodu,“ 
uvedl hejtman Jiří Štěpán.

„Velmi podrobně jsme jednali 
o  problému chybějícího obchva-
tu Jaroměře. Bavili jsme se o  tom, 
jak řešit eventualitu, že se obchvat 
nestihne dokončit společně s  dál-
nicí. V  takovém případě musíme 
zamezit tomu, aby byla Jaroměř 
zatížena návalem vozidel sjíždějí-
cích z dálnice. Jednali jsme i o dvou 
úsecích z Trutnova na státní hrani-
ci, u  nichž ŘSD požádal o  územní 

rozhodnutí. Projednali jsme, co je 
možné udělat proto, aby se mohlo 
požádat o  stavební povolení a  co 
nejdříve mohla začít vlastní stav-
ba,“ řekl první náměstek hejtmana 
Martin Červíček. 

Jednání se vedla i o krajské silnič-
ní síti, které se stavba nových dál-
nic bezprostředně dotýká. Ta se má 
v brzké době rozšířit o 150 kilometrů 
silnic I. třídy převedených od státu.

„Požádal jsem pana ministra, aby 
vzhledem k  zapojení Královéhra-

deckého kraje do  výkupu potřeb-
ných pozemků, roli mediátora mezi 
ŘSD a samosprávou i vstřícnosti při 
převodu 150 kilometrů silnic do své 
správy zařadila vláda mezi její prio-
rity dvě klíčové stavby, které budou 
na dálnice navazovat. Jedná se o ob-
chvat Choustníkova Hradiště a pro-
pojení silnice z Hradce na Vysokou 
nad Labem s  Hradubickou silnicí, 
abychom zabránili nárůstu doprav-
ní zátěže ve  Vysoké a  Opatovicích,“ 
dodal náměstek Martin Červíček. |

Firmy mohou věnovat nepotřebnou výpočetní techniku školám, 
pomůže jim nový web

Královéhradecký kraj spustil 
web darujmedoskol.cz, jehož pro-
střednictvím mohou firmy věnovat 
vyřazené elektronické vybavení ško-
lám. První předání osmi počítačů se 
uskutečnilo už na začátku ledna. 

„Nový web umožní oslovit firmy 
či fyzické osoby, aby poskytly funkč-
ní ale už nepotřebný hardware či ji-
nou elektroniku, do budoucna třeba 
i jiné další vybavení. Chtěli bychom ji 
využít ve školách, protože některé ne-
mají na pořízení nových technologií 
takové finanční možnosti. Zařízení, 
která ještě nepatří do starého železa, 
můžou ve  školách dobře posloužit. 
Potenciál digitálních technologií se 
plně rozvíjí právě při práci s  dětmi 
a mládeží. Technologie výuku nena-
hradí, ale výborně ji doplňují a  kraj 
prosazuje a  podporuje digitalizaci 

a  inovace ve  vzdělávání,“ říká ná-
městkyně hejtmana Martina Berdy-
chová odpovědná za oblast školství. 

Web darujmedoskol.cz je roz-
dělený na  část „daruji“, v  níž se 
budou zobrazovat nabídky firem 
určené pro školy. Naopak v  sekci 
„potřebuji“ se nachází poptávka 
jednotlivých škol po  elektronice. 
Stránky však budou veřejnosti ne-
přístupné, firmy i  školy se na  ně 
musí přihlásit přes autorizační 
stránku, aby nabídka a  poptávka 
byla skutečná a relevantní. 

Vznik webu pod záštitou ná-
městkyně Martiny Berdychové vze-
šel z činnosti minitýmu na podpo-
ru digitalizace vzdělávání, který se 
schází v  rámci realizace projektu 
Krajský akční plán rozvoje vzdělá-
vání v Královéhradeckém kraji. |

První náměstek Martin Červíček a hejtman Jiří Štěpán jednali na ministerstvu dopravy. 
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Martin Červíček: Kvalitu služeb na regionálních tratích 
ověřuji osobně

Prvního náměstka hejtmana 
Martina Červíčka zajímá sku-
tečný stav a  názory cestujících 
na  kvalitu a  komfortnost služeb 
v  regionální železniční dopravě, 
a to zejména na trati 026 v úseku 
Starkoč až Broumov. Protože Čes-
kým drahám skončil pronájem 
motorových jednotek Stadler, 
tyto nízkopodlažní vozy nahradi-
ly na této trati motorové vozy 854. 
Vedení Královéhradeckého kraje 
po  dopravci nasazení nízkopod-
lažních vozů požadovalo, ale do-
pravce je nedodal. 

Nasazené vlaky 854 prošly cel-
kovou rekonstrukcí a nabízejí ces-
tujícím vyšší komfort. Díky čtyř-
nápravové konstrukci a  lepšímu 
odhlučnění je v  nich cestování 
mnohem pohodlnější a tišší. Tyto 
vozy mají navíc větší kapacitu, než 

doposud používané vozy typu Re-
gionova.

„Co mi však dělá vrásky, je ztí-
žené nastupování a  vystupová-
ní po  schodech v  těchto vozech. 
Uvědomuji si, že je problematické 
zvláště pro starší lidi, cestující se 
sníženou pohyblivostí i  pro ma-
minky s  malými dětmi. Přesto, že 
je to pouze jediná nevýhoda těchto 
vozů, bude nasazení bezbariéro-
vých vlaků patřit mezi naše hlavní 
priority při posouzení nabídek no-
vých dopravců, kteří zajistí želez-
niční přepravu od  prosince 2021,“ 
uvedl první náměstek Martin Čer-
víček s tím, že nasazení vozidel 854 
považuje za  přechodný stav, který 
by měla vyřešit už příští změna 
jízdních řádů v prosinci 2020. Jed-
nání kraje a Českých drah bude na-
dále pokračovat, aby na krajských 

„Při posuzování nabídek budeme velmi důsledně 
přihlížet k popisu nabízených vozidel. Zaměřovat se 
budeme hlavně na to, zda budou nízkopodlažní, aby-
chom učinili cestování na železnici možné a pohodlné 
pro všechny obyvatele našeho kraje. Nechci, aby se 
opakovala situace z trati ze Starkoče do Broumova, 
kde kraj snížení komfortu cestujících nezavinil, ale 
kvůli zastaralým smlouvám se situací nemohl nic 
dělat.  O nových nabídkách budeme s dopravci dále jednat a nové smlouvy 
budeme uzavírat tak, aby cestující měli maximální možný komfort.“  

Martin Červíček, první náměstek hejtmana pro oblast dopravy  

PodPorUjeme

železnicích jezdilo nízkopodlaž-
ních souprav co nejvíce. 

Výběr nových dopravců 
Královéhradecký kraj začal 

poptávat dopravce pro vlakovou 
dopravu na  dalších deset let. Kraj 
hodlá nové smlouvy na  vlakovou 
dopravu uzavřít tak, aby mohly začít 

platit na  konci roku 2021. Doprav-
cům, kteří mají oprávnění provozo-
vat drážní osobní dopravu, odeslali 
pracovníci kraje sdělení o  záměru 
uzavřít nové smlouvy. Tato výzva 
byla zveřejněna také elektronicky 
na profilu zadavatele, úřední desce, 
Věstníku veřejných zakázek a Úřed-
ním věstníku Evropské unie. |

Hradecká hvězdárna za pět let zvýšila počet návštěvníků takřka 
o polovinu, nyní plánuje hlavně modernizaci 

Za uplynulé pětileté období se ve-
dení hradecké hvězdárny podařilo 
výrazně zvýšit počet návštěvníků. 
Díky novým pořadům využívajícím 
možnosti digitálního planetária 
narostl počet žáků a studentů, kte-
ří hradeckou hvězdárnu navštívili. 
V roce 2014 navštívilo programy pro 
školy 11 901 žáků a studentů, v roce 
2018 bylo na programech pro školy 
18 121 žáků a studentů.

Atraktivita nového moderního 
zařízení se projevila i  v  celkovém 
počtu návštěvníků. V  roce 2014 to 
bylo 31  739 návštěvníků a  v  roce 
2018 celkem 46  139 návštěvníků, 
přičemž 29 799 z nich zhlédlo někte-
rý z  programů v  digitálním plane-
táriu. Za pět let hvězdárnu navštívi-
lo celkem 237 391 návštěvníků.

„Naší snahou je, aby Hvězdárna 
a  planetárium v  Hradci Králové 
byla místem, ve kterém návštěvní-
ci ze širokého okolí naleznou pří-
ležitost ke vzdělávání, poučení, za-

myšlení, pohledu na  svět v  jiných 
souvislostech, či jen k  příjemně 
stráveným chvílím volna. Pokračo-
vání v  dosavadní spolupráci, pod-
poře a  přístupu ze strany zřizova-
tele, který vnímá význam našeho 
zařízení pro Královéhradecký kraj, 
je pro další práci a rozvoj instituce 
zásadní. Stejně tak, jako práce za-
městnanců naší organizace. Zřizo-
vateli i jim děkuji,“ řekl ředitel hra-
decké hvězdárny Miroslav Krejčí. 

Vedení hvězdárny plánuje 
v  následujících letech především 
i nadále naplno využívat špičkový 
projekční systém digitálního pla-
netária k  realizaci kulturně-vzdě-
lávacích programů, určených pro 
širokou veřejnost i  školní mládež. 
Obsah budou pracovníci pravidel-
ně aktualizovat, aby do  něj zahr-
nuli nejnovější výsledky a  pokro-
ky vědy a  výzkumu v  astronomii 
a  kosmonautice. Vážní zájemci 

o  astronomii a  kosmonautiku 
z  řad žáků a  studentů základních 
a  středních škol se budou moci 
systematicky vzdělávat v  astrono-
mickém kroužku. 

„Postupně budeme modernizo-
vat specializované přístrojové vy-
bavení hvězdárny, abychom mohli 
našim návštěvníkům nabídnout 
kvalitní pozorování zajímavých 
objektů denní i noční oblohy a vý-
znamných astronomických i  ji-
ných pozorovatelných jevů. V sou-
vislosti s  bezúplatným převodem 
budovy hvězdárny a  pozemků 
areálu do  majetku Královéhradec-
kého kraje začneme ve spolupráci 
se zřizovatelem pracovat na  její 
celkové revitalizaci. Její techno-
logické a  přístrojové vybavení 
sloužící veřejnosti již přes 60 let je 
potřeba postupně modernizovat. 
Chystáme rovněž zásadní rekon-
strukci pozorovacího domku,“ do-
dal Miroslav Krejčí. |
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Krajští policisté na začátku ledna dostali třiadvacet nových vozidel Škoda Octavia 
Combi 2,0 TSI 140 kW 4x4 DSG, která budou přímo zařazena do výkonu služby. Krajské 
ředitelství policie Královéhradeckého kraje je slavnostně převzalo z rukou ministra 
vnitra Jana Hamáčka.

Na jednání se starosty obcí Soběraz, Dřevěnice a Radim první náměstek Martin Červíček 
definitivně dohodl termín rekonstrukce silnice I/16 ve směru Dřevěnice – Těšín a také řešil 
navazující záměry s chodníky i spoustu dalších otázek týkajících se dopravy. Se starosty 
se dohodl, že po skončení dostavby Přeložky Jičín - Robousy kraj požádá o úpravu doprav-
ního značení omezující dopravu nad 12 t na silnici I/16 – Těšín. 

Finský velvyslanec Jukka Pesola navštívil poprvé Královéhradecký kraj, kde ho přivítal 
hejtman Jiří Štěpán a náměstkyně Martina Berdychová. Královéhradecký kraj se 
pochlubil fungující ekonomikou, nízkou mírou nezaměstnanosti či spoluprací s finskými 
školami, kam kraj nedávno poslal 80 pedagogů na výměnu zkušeností. 

Na konci prosince se v Neratově otevřel Jánský most přes Divokou Orlici, který spojil 
tuto horskou ves s polskými sousedy. Tím byla obnovena historická poutní cesta 
na vrchol Jagodna v Polsku (977 m. n. m.), kam turisty dovede žlutá turistická trasa. 
V nejbližších měsících by se měla na vrcholu otevřít také nová rozhledna.

FOTOGRaFICKy

V Týništi nad Orlicí se na Boží hod uskutečnil Dobročinný běh pro Filípka, který se naro-
dil s dětskou mozkovou obrnou. V ranních hodinách běželo jedno nebo pětikilometrovou 
trasu 159 běžců, mezi nimiž byl také hejtman Jiří Štěpán. Na pořízení speciálních ortéz 
se podařilo vybrat 67 tisíc korun. 

Smuteční síň v Broumově se může pyšnit titulem Stavba roku 2019 Královéhradeckého 
kraje. Čestné uznání získala energeticky aktivní administrativní budova v Novém Městě 
nad Metují a zvláštní cenu poroty si vysloužila rekonstrukce památkově chráněné 
roubenky v Úpici. O titul se v letošním ročníku ucházelo sedm staveb.
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Ve čtrnácti dotačních 
programech kraj rozdělí 
27 milionů korun 

Začátkem ledna letošního 
roku skončil příjem žádostí 
o dotaci do 14 dotačních progra-
mů Královéhradeckého kraje.  
Jsou to:

• 6 dotačních programů 
v  oblasti Regionální rozvo-
je s  alokací cca 16,9 mil. Kč 
(podáno 163 žádostí) 

• 5 dotačních programů v ob-
lasti Životního prostředí 
a  zemědělství s  alokací 5,9 
mil. Kč (podáno 38 žádostí) 

• 3 dotační programy v oblas-
ti Cestovní ruch s alokací 3,9 
mil. Kč (podání 47 žádostí)

Pro podporu realizace projektů je 
připraveno téměř 27 milionů korun.

„Cílem Královéhradeckého 
kraje pro rok 2020 bylo nastavit 
proces od příjmů žádostí o dota-
ci až po rozhodnutí o poskytnutí 
dotace tak, aby podpoření žada-
telé o  dotaci mohli disponovat 
získanou podporou co nejdříve. 
Z tohoto důvodu bude o poskyt-

nutí dotací rozhodovat Zastupi-
telstvo Královéhradeckého kraje 
již na svém březnovém zasedání 
23. 3.,“ uvedl radní pro granty, do-
tace a cestovní ruch Pavel Hečko.  

„Podmínky dotačního programu splnilo 1338 žádostí 
v celkovém objemu 157 milionů korun. Rozhodli jsme se 
vyhovět všem žadatelům a původní alokovanou částku 
150 milionů jsme navýšili o zhruba sedm milionů korun.“

Pavel Hečko, 
radní odpovědný za oblast regionálního rozvoje, 

grantů a dotací

Kraj podpoří výměnu zastaralého vytápění dalšími 
157 miliony korun

V  zatím poslední výzvě kotlí-
kových dotací podpoří Králové-
hradecký kraj všechny uchazeče, 
kteří splnili podmínky, a  rozdělí 
mezi ně 157 milionů korun. Zřej-
mě poslední možnost čerpat pod-
poru na  výměnu nevyhovujícího 
kotle na  tuhá paliva budou mít 
lidé letos na  konci srpna či za-
čátkem září, kdy kraj rozdělí fi-
nanční prostředky z  evropských 

i státních zdroj v souhrnné částce 
okolo 130 milionů korun. 

Žádat o  podporu na  výměnu 
starého kotle na tuhá paliva mohli 
občané Královéhradeckého kraje 
zatím naposledy v  září loňského 
roku, kdy se jim otevřela již sedmá 
výzva kotlíkových dotací. Na  kraj-
ský úřad dorazilo 1406 žádostí.

Předmětem podpory je výměna 
nevyhovujícího kotle na tuhá pali-

va 1. nebo 2. emisní třídy za: kotel 
spalující výhradně biomasu (ruční 
i  automat), tepelné čerpadlo nebo 
plynový kondenzační kotel. Pod-
pora může dosáhnout až 80 pro-
cent nákladů – nejvýše však 120 
tisíc korun.

Královéhradecký kraj otevře 
další výzvu pro podávání žádostí 
o  kotlíkovou dotaci letos na  kon-
ci srpna či začátkem září. Bližší 
podmínky budou včas zveřejněny 
na webu Královéhradeckého kraje 
a dotačním portálu. |

S výběrem správné školy 
pomůže Oborovník 

Královéhradecký kraj vydal 
pomůcku pro žáky a jejich rodi-
če, která jim usnadní výběr stu-
dia na  střední škole. Oborovník 
aneb Kam na  střední je ucelený 
přehled studijních oborů vzdě-
lávání pro školní rok 2020/2021 
v  jednotlivých školách, které 
kraj zřizuje. Do  všech základ-
ních škol zajistí jejich distribu-
ci určené spádové střední školy.

„V  Oborovníku žáci nalistují 
stránky oborů, které je zajímají. Pod 
nimi uvádíme, jaké školy v kraji ten-
to obor ke studiu nabízejí a na kon-
ci brožury najdou kontakty na zvo-
lené školy. Rodiče by měli přemýšlet, 
jestli jejich dítě bude spokojenější 
a  třeba i  úspěšnější v  specializova-
ném oboru nebo na gymnáziu, dále 
nad budoucími pracovními plány 
a  poptávkou trhu práce,“ říká ná-
městkyně Martina Berdychová od-
povědná za oblast školství. (Na sním-
ku s Oborovníkem.)

Stránky Oborovníku jsou řa-
zené podle témat (například ze-
mědělství a  ekologie, strojíren-

ství, umění apod.) a  podle škol 
od  klasických gymnázií přes 
střední odborné školy po střední 
odborná učiliště s  maturitou či 
výučním listem, které aktuálně 
nabízejí školy zřizované Králo-
véhradeckým krajem. Brožura 
obsahuje popis jednotlivých 
oborů, tedy co se pod názvem da-
ného oboru skrývá, jaké je jejich 
zaměření a  jaké nabízí budoucí 
uplatnění pro absolventy. |

Do 9. února probíhá příjem 
žádostí o dotaci do nového 
dotačního programu 20RRDU5, 
který podporuje činnosti 
mladých hasičů, všeobecnou 
sportovní činnost sboru 
dobrovolných hasičů a také 
rekonstrukci a modernizaci 
objektů sloužících pro práci 
s kolektivem mladých hasičů. 

„Budu rád, když dobrovolní 
hasiči s  naší pomocí zlepší své 
vybavení a  prostředky pro spor-
tovní činnost. Chceme hasičům 
pomoci při jejich každodenní 
činnosti ve prospěch svého oko-
lí,“ dodal hejtman Jiří Štěpán. |
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„Výše podpory 
ze státního 
rozpočtu plně 
nepokryje 
nárůst nákladů, 
zejména mzdo-
vých, a proto 
jsme museli přistoupit k regulaci 
formou takzvaného krácení dluhu 
obcí. Dlouhodobě požadujeme, aby 
se všechny obce podílely na financo-
vání sociálních služeb více než třemi 
procenty svých daňových příjmů.“ 

Vladimír Derner, náměstek 
odpovědný za oblast sociálních věcí

INFORMuJeMe

Do dvorské zoo loni přišlo nejvíce lidí za posledních deset let
Safari Park Dvůr Králové nad 

Labem na  Trutnovsku loni zvý-
šil návštěvnost o  6,5 procenta 
na 541 902 lidí, o rok dříve jejími 
branami prošlo 508 885 návštěv-
níků. Loňská návštěvnost byla 
nejvyšší za  posledních deset let 
a  zároveň patřila k  nejvyšším 
v  historii. Zoo patří Královéhra-
deckému kraji a  je nejnavště-
vovanějším turistickým cílem 
ve východních Čechách. 

Za  úspěšný rok zoo považuje, 
když je překonána hranice půl 
milionu návštěvníků. Nad touto 
úrovní je návštěvnost od  roku 
2016. Nejslabší návštěvu zoo 
v  posledním desetiletí zažila 

v  roce 2012, kdy ji navštívilo asi 
370 tisíc lidí.

Safari park loni otevřel expo-
zici Madagaskaru a  tropického 

pralesa, která vznikla nákladem 
asi 6,5 milionu korun v původním 
pavilonu Ptačí svět. Největší stav-
bou za 27 milionů korun byl loni 
na  jaře otevřený most přes vodní 
nádrž v  areálu safari. V  prosinci 
zoo nákladem 16 milionů korun 
otevřela pavilon žiraf, díky němuž 
lidé mohou vidět žirafy i v zimě.

Loni se v safari parku  narodi-
lo 190 mláďat savců a  350 ptáků. 
„V dubnu 2019 se podařil historic-
ky druhý odchov hrabáče kapské-
ho. Přírůstek jsme zaznamenali 
v tlupě západoafrických opic drilů 
černolících, jediné skupině tohoto 
druhu na  území ČR a  Slovenska. 
Po  30 letech se podařil odchov 

Kraj rozdělí obcím dotace na sociální služby. Zohlední jejich „dluhy“
Při rozdělování dotací na  pod-

poru sociálních služeb mezi měs-
ta a  obce bude Královéhradecký 
kraj přihlížet k  objemu financí, 
který žadatelé sami vynakládají 
na fungování sociálních služeb. 

Na podporu sociálních služeb 
obdrží letos Královéhradecký 
kraj ze státního rozpočtu 961 mi-
lionů korun, což je o  81 milionů 
více než v  loňském roce. Nárůst 
platů v  tomto odvětví ale dosa-
huje částky téměř 110 milionů 
korun. Kromě nárůstu platů hra-
je roli ve zvyšování nákladů také 
negativní demografický vývoj 

a  snaha o  větší dostupnost soci-
álních služeb.

Pokud obce v  roce 2018 nefinan-
covaly sociální služby alespoň část-
kou 3,1 procenta daňových příjmů, 
bude jim krajský příspěvek krácen, 
a to o třetinu „dluhu“ u obcí do 3000 
obyvatel, o  polovinu u  obcí od  3000 
do  8000 obyvatel a  o  plnou výši 
„dluhu“ u  obcí nad 8000 obyvatel. 
„Dluhem“ se rozumí rozdíl mezi mi-
nimální požadovanou výší příspěv-
ku a  skutečnou výší příspěvku obce 
na sociální služby v roce 2018.

Ve  srovnání s  rokem 2019 se 
dotace snižují 24 službám v  celko-

vé výši 4,2 milionu korun. Oproti 
druhé zvažované variantě, která 
počítala se snížením krajské dotace 
o plnou výši dluhu u všech obcí bez 
rozdílu velikosti, je zvolený způsob 
benevolentnější k  obcím nejmenší 
velikostní kategorie.

„Vzhledem k  demografické-
mu vývoji bude nutné investovat 
do  rozvoje sociálních služeb kaž-
doročně přinejmenším 40 milio-
nů korun. To bude vyžadovat větší 
zapojení místních samospráv a je-
jich spolupráci s  Královéhradec-
kým krajem,“ uzavírá náměstek 
Vladimír Derner. |

Krajkářství se předává z generace na generace po 400 let
Dokončení ze strany 1

„Těší nás zapsání tradice kraj-
kářství na celorepublikový seznam 
nemateriálních statků. Vamberk 
je s  historií paličkovaných krajek 
svázán téměř čtyři sta let a  stal se 
centrem krajkářské výroby v  Po-
dorlicku. Toto umění si předávají 
generace mezi sebou a  zápis kraj-
kářství na celorepublikový seznam 
je pro nás a celé Vamberecko, kam 
krajkářství neodmyslitelně patří, 
velkým uznáním a oceněním,“ řek-
la náměstkyně Martina Berdycho-

vá, která je odpovědná za  oblast 
školství a kultury. 

Rada Královéhradeckého kra-
je schválila v  únoru 2019 podání 
návrhu na  zapsání Tradice kraj-
kářství na Vamberecku na Seznam 
nemateriálních statků tradiční 
lidové kultury České republiky. 
Od ledna 2020 je na celorepubliko-
vý seznam zařazeno, což splňuje 
podmínku pro nominaci zápisu 
na  mezinárodní Reprezentativní 
seznam nemateriálního kulturní-
ho dědictví lidstva.

Na způsobu paličkování a použí-
vaném vybavení se po téměř 400 let 
prakticky nic nezměnilo. Základní 
pomůckou pro práci krajkářky je tzv. 
herdule, tedy látková poduška, kte-
rá se naplní pilinami nebo senem 
a  má snímatelný potah. Mezi dal-
ší nepostradatelné pomůcky patří 
soustružené paličky z tvrdého dřeva 
a kovové špendlíky. Zatímco techno-
logie výroby paličkované krajky je 
po staletí neměnná, krajka samotná 
procházela a  prochází vývojem po-
dle dobového vkusu a módy. |

v  přírodě vyhubených lvů berber-
ských a  smečka psů hyenových 
se rozrostla o  pět nových štěňat,“ 
uvedla mluvčí Markéta Grúňová. 
V  únoru se zde narodilo mládě 
hrocha. Zoo nově začala chovat vět-
ší africké hlodavce noháče.

Safari park také loni zorganizo-
val  převoz pěti vzácných nosorožců 
černých do  středoafrické Rwandy. 
Šlo o  dosud největší přesun noso-
rožců z Evropy do Afriky. „Posunuli 
jsme se o kus dál v záchraně bílých 
nosorožců severního poddruhu. 
Ve  spolupráci s  mezinárodním tý-
mem odborníků vznikla dvě života-
schopná embrya severního bílého 
nosorožce,“ dodala mluvčí. |
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vÍte o tom

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (uprostřed) navštívil tvrz Haničku s hejtmanem Jiřím 
Štěpánem a radním Pavlem Hečkem.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek si prohlédl pevnost Hanička. 
Za poslední rok se vrátila v čase a turistům nabídne řadu novinek

Jedním z  cílů ministra kultury 
Lubomíra Zaorálka při jeho ná-
vštěvě Královéhradeckého kraje 
byla prvorepubliková pohraniční 
pevnost Hanička v  Orlických ho-
rách. Tvrz se v  nové sezoně před-
staví návštěvníkům v  podobě 
blízké té z  roku 1938. Podařilo se 
to díky projektu Tajemství vojen-
ského podzemí, který po  téměř 
dvou letech skončil na  přelomu 
roku. Pevnost nyní aspiruje na zá-
pis do seznamu národních kultur-
ních památek. 

„Panu ministrovi jsme ukázali 
jeden z  hlavních turistických cílů 
v Orlických horách, který je součás-
tí linie těžkého opevnění předvá-
lečného Československa. Fenomén 
pevnostní turistiky chceme v  na-
šem kraji dále rozvíjet a usilujeme 
o  zápis tvrze Hanička na  seznam 
národních kulturních památek,“ 
řekl hejtman Jiří Štěpán.

Dělostřelecký srub pevnosti Ha-
nička je největší v  celé republice 

a v minulém roce se přiblížil podo-
bě ze září 1938.

„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 
k  nerozeznání od  okolních střílen. 

Místo vojáků měla Hanička hlídat zeleninu 
Tvrz Hanička se nachází v okre-

se Rychnov nad Kněžnou. Leží 
zhruba pět kilometrů vzdušnou 
čarou od Rokytnice v Orlických ho-
rách, nedaleko státní hranice s Pol-
skem (v  době vzniku pevnosti to 
byla ovšem hranice s Německem).

Hanička je jednou z  pěti do-
končených tvrzí z  plánovaných 
patnácti, které měly být součástí 
československého opevnění z  30. 
let 20. století. Z  dokončených sta-
veb je největší. Tvrz tvoří šest povr-
chových objektů, které propojuje 
téměř 1,5 kilometru chodeb a sálů. 

Pohnutý osud 
Pevnosti začalo Československo 

budovat v roce 1935 a do podzimu 
roku 1938, kdy Německo obsadilo 
pohraničí, bylo stavebně dokonče-
no pět tvrzí, mezi nimi i  Hanička. 
Tvrz zabral Wehrmacht a  odvezl 
z ní většinu zařízení. Během války 

Haničku ostřelovala německá ar-
tilerie, aby se zjistila tvrdost česko-
slovenského železobetonu. 

Po  válce se Hanička vrátila 
do  majetku Československé armá-

dy a  udržovala ji rokytnická po-
sádka. Zároveň byla zdrojem pitné 
vody pro Rokytnici. V  letech 1954–
58 tvrz „vydrancoval“ Národní pod-
nik Kovošrot. Bez povolení vytrhal 

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

Projekt s  rozpočtem téměř 1,8 
milionu eur se ovšem netýkal jen 
pevnosti Hanička. Jeho partnery 
jsou provozovatelé vojensko-histo-
rických objektů z 20. století na obou 
stranách česko-polské hranice.

 „Naším hlavním cílem je využit 
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 rekonstrukcemi 
některých částí jsme jim dodali vět-
ší autenticitu,“ vysvětlil Jaroslav Šte-
fek, sekretář Euroregionu Glacensis, 
administrátora celého projektu.  |

pancéřové zvony ze stropních de-
sek a odvezl k dalšímu zpracování. 
Tím zdevastoval pevnost víc, než 
Wehrmacht za šest let okupace. Tvrz 
pak pro armádu ztratila význam. 
Uvažovalo se dokonce, že v podzem-
ních sálech vznikne dokonce sklad 
zeleniny, ale z plánu sešlo. 

V roce 1979 začaly v pevnosti prv-
ní stavební úpravy na  válečné pra-
coviště Ministerstva vnitra v  rámci 
akce OBJEKT KAHAN, kdy se do  ob-
jektu instalovaly nové technologie. 
Přísně tajný projekt za  stamiliony 
korun pokračoval do  roku 1993, 
poté byl ukončen.

Na  jaře roku 1995 byla Hanička 
předána Okresnímu úřadu v  Rych-
nově nad Kněžnou, ten ji pronajal 
městu Rokytnice v Orlických horách 
jako provozovateli muzea. Později 
přímo přešla Hanička do  majetku 
města. V roce 2006 byla tvrz Hanička 
vyhlášena kulturní památkou.  |
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RÁDI ZVeŘeJŇuJeMe

Česká Skalice si připomíná 200. výročí narození Boženy Němcové
Muzeum Boženy Němcové 

v  České Skalici bude celý rok při-
pomínat Boženu Němcovou. 
Slavná spisovatelka se 
narodila před 200 lety. 
A  165 let uplynulo 
od  prvního vydání 
její legendární 
Babičky.  Připra-
vené jsou nové 
výstavy, interak-
tivní programy 
i výprava k hrobu 
české autorky. 

Na  konci ledna 
byla v  prostorách Re-
gionálního informační-
ho centra umístěna výstava 
mapující historii Společnosti Boženy 
Němcové od  jejího založení v  roce 
1932 v Praze až po současnost. V so-
botu 1. ledna se uskutečnila jedna 
z  nejvýznamnějších událostí celo-

ročního programu – Pocta Boženě 
Němcové na Husově náměstí v České 

Skalici. Během tohoto dne byla 
také slavnostně přejmeno-

vána místní knihovna 
na Knihovnu Barunky 

Panklové. Únorový 
program zakončí 
v  neděli 9. února 
slavnostní mše 
svatá, která se 
uskuteční od  8 

hodin v  barokním 
kostele Nanebevze-

tí Panny Marie v Malé 
Skalici, kde se 12. září 

1837 Barunka Panklová 
provdala za Josefa Němce.

Program připomínající Boženu 
Němcovou bude pokračovat celý 
rok. Například v  sobotu 13. červ-
na představí českoskalické muzeu 
novou, modernizovanou expozici 

věnovanou Boženě Němcové. Ten-
to den se uskuteční jubilejní 30. 
ročník dálkového Pochodu Barun-
ka i s cyklotrasami. Novinkou bude 
trasa pro kočárky. V pátek 19. červ-
na začne interaktivní program 
na louce pod muzeem Den s Bože-
nou Němcovou. Program můžete 
sledovat na  webových stránkách 
města: www.ceskaskalice.cz

Soutěžte s muzeem o skvělé ceny
Muzeum Boženy Němcové 

v České Skalici spolu s Národním 
památkovým ústavem České re-
publiky vyhlásilo soutěž Po  sto-
pách Boženy Němcové. Na  mno-
ha místech nejen v  Čechách 
a  na  Moravě se nacházejí sochy, 

Zdravotnický nadační fond 
v Rychnově funguje už rok 

Ráda bych touto cestou poděko-
vala za fi nanční dary a dotace fon-
du a popsala roční fungování nově 
vzniklého Zdravotnického nadač-
ního fondu města Rychnova nad 
Kněžnou. Fond vznikl za  podpory 
rychnovských zastupitelů na  kon-
ci roku 2018, aby podpořil rozvoj 
zdravotnictví v Rychnově nad Kněž-
nou a  motivoval zdravotní sestry 
k nástupu do místní nemocnice. 

 Nadační fond začal rozvíjet své 
aktivity začátkem loňského roku. 
Za  velice krátkou dobu svého pů-
sobení získal nemalé fi nanční pro-
středky, a proto díky darům a dota-
cím bylo zakoupeno pro nemocnici 
v Rychnově nad Kněžnou: sedm lů-
žek a  tři matrace pro dětské oddě-
lení, 14 elektricky polohovatelných 
lůžek pro dospělé, čtyři transfuzní 
křesla pro onkologii, motodlahu 
pro rehabilitační oddělení. Dále 

byla z  dotace Královéhradeckého 
kraje vyplacena dvě stipendia, a  to 
nové všeobecné sestře na oddělení 
ARO a fyzioterapeutce. 

I  v  letošním roce mohou podat 
přihlášku zájemci o stipendia v do-
tačním titulu – „Stipendijní progra-
my Zdravotnického nadačního fon-
du města Rychnov nad Kněžnou“, 
jehož cílem je podpora zvyšování 
odborné úrovně a  kvality poskyto-
vané zdravotnické péče v Nemocni-
ci v Rychnově nad Kněžnou. 

Vážíme si toho, že obyvatelům 
celého okresu Rychnov nad Kněž-
nou i Královéhradeckého kraje zále-
ží na budoucnosti naší nemocnice.

Snem nadačního fondu je zís-
kat další fi nanční prostředky např. 
na nákup simulátoru dospělého pa-
cienta pro nácvik rozšířené resusci-
tace, pediatrického simulátoru pro 
nácvik rozšířené resuscitace a  dal-
ších kvalitních lůžek, které usnadní 
práci nejen zdravotnickému perso-
nálu, ale zajistí pohodlí pacientů. | 

Jana Drejslová, 
předsedkyně správní rady

busty či pamětní desky, domy, 
v  nichž žila ona sama nebo čle-
nové její rodiny, nebo například 
místa, jež ráda navštěvovala. 

Soutěžící mohou vyfotit či li-
bovolnou výtvarnou technikou 
(bez použití počítače) zpracovat 
libovolné místo spojené s českou 
spisovatelkou a  dílo přihlásit 
prostřednictvím e-mailu mbn.
edukator@ceskaskalice.cz nebo 
na  adrese Muzeum Boženy Něm-
cové, Maloskalická 47,  552 03 Čes-
ká Skalice. Výsledky soutěže se 
vyhlásí při příležitosti Slavností 
jiřinek 5. a  6. září v  České Skali-
ci. Kompletní pravidla naleznete 
na webu Muzea Boženy Němcové 
v České Skalici. |

Sedmdesát let Horské služby 
v Orlických horách

Koncem roku 2019 si současní 
i  bývalí členové Horské služby ČR 
z  oblasti Orlické hory připomněli 
sedmdesát let od  vzniku této zá-
chranné organizace v  Orlických 
horách. Současně vzpomněli i  de-
set let existence Sdružení Velká 
Deštná, které zajišťuje provoz pří-
střešku pod vrcholem Velké Dešt-
né, od jehož vybudování uplynulo 
již třicet let.

 Co se událo před 70 lety? 
V  březnu 1949, z  pověření tehdej-
šího Krajského národního výboru 
v Hradci Králové, přijeli do Deštné-
ho dva zástupci krkonošské horské 
záchranné služby (HZS), aby zjistili 
možnosti a zájem o vytvoření dal-
šího střediska HZS mezi místními 
obyvateli. Už 19. listopadu 1949 
zaslal vrchní strážmistr Eduard 
Bláha hlášení, že v  Deštném bylo 
založeno šestičlenné záchran-
né družstvo HZS. Za  celou zimu 
1949/50 byly provedeny tři zásahy 
– dvě zlomené nohy na  Šerlichu 
a  jedna hledačka. Pátrání přitom 
skončilo šťastně, protože se dva 
zmizelí pošťáci jen zastavili v  jed-
né chalupě na zabíjačce. 

Je pravdou, že dnes už se počty 
úrazů, a tím samozřejmě i zásahů, 

počítají na  stovky. Pochopitelný 
je oproti minulosti rozdíl ve  vy-
bavení zdravotnickým zařízením 
a  svoznými prostředky a  je jen 
dobře, že Královéhradecký kraj se 
fi nančně podílí na  zajištění zdra-
votnického a obvazového materiá-
lu pro prvotní zásahy v terénu jak 
v Orlických horách, tak i v Krkono-
ších. Osvědčuje se i  spolupráce se 
složkami IZS a  existence nouzové-
ho telefonního čísla HS +420 1210. 
Bylo by jen dobře, kdyby už ko-
nečně Parlament ČR přijal zákon 
o  horské službě, jehož návrh leží 
ve sněmovně již drahně let.  

K  nadcházejícímu Dnu Horské 
služby (24. 3.), přejme všem členům 
Horské služby jen samé úspěšné zá-
sahy a hodně pochopení pro jejich 
náročnou činnost jak rodinami, tak 
i veřejností. |                         Josef Lukášek



10

4. 2. 
Černí rytíři odcházejí
Krkonošské muzeum Vrchlabí 
- Čtyři historické domky  
Počet tetřívků v Krkonoších vy-
trvale klesá a již se blíží minimu 
nutnému pro udržení života-
schopné populace. Co tetřívky 
ohrožuje? Jak a kde žijí? Přijďte 
na vernisáž výstavy a na vlastní 
oči poznejte jednoho z nejo-
hroženějších obyvatel Krkonoš. 
Výstava trvá až do května.

5. 2. od 17 hodin 
Zlatý poklad z pravěku
přednáškový sál Muzea Náchodska, 
Náchod 
Muzeum Náchodska vás zve 
na první muzejní sedánek roku 
2020. Zlatý poklad z mladší doby 
bronzové, který Muzeum získalo 
v loňském roce do svých sbírek, 
představí Mgr. Jan Košťál. Budete 
se moci seznámit s fenoménem 
pravěkých pokladů a hlavně 
unikátním objevem nekoneč-
ných zlatých spirál, které běžně 
v expozici Muzea Náchodska 
nejsou ke zhlédnutí.

6. 2. 
Uprostřed Koruny české  
Muzeum východních Čech 
v Hradci Králové
Nová výstava představí gotické 
a raně renesanční umění východ-
ních Čech 1250–1550 a zaplní 
téměř celý interiér nově zre-
konstruované výstavní budovy 
Muzea východních Čech v Hradci 
Králové. Výstavu obohatí vý-
znamné mezinárodní zápůjčky.

7. 2.
Vladimíra Jíchová – Eva 
Nováková: Staré dobré časy, 
aneb krása první republiky
výstavní síň Muzea Náchodska, 
Náchod
Přijměte naše pozvání na výstavu. 
Potěšit se můžete kolážemi ze 
starých tiskovin, krásou dobo-
vých hraček, můžete se seznámit 
s elegantní módou, ke které patři-
ly i nezbytné doplňky - rukavičky, 
kabelky, klobouky a obuv. Nahléd-
něte do doby, kdy naše babičky 
a prababičky byly ještě mladé 
a vžijte se do atmosféry, kterou 
znáte z filmů první republiky.

POZVÁNKy Na KuLTuRNÍ aKCe

15. 2. od 10 do 15 hodin 
Ušijme maňáska
badatelna Muzea Náchodska, 
Náchod 
Muzeum Náchodska zve všechny 
zručné děti a jejich rodiče, prarodiče, 
tety nebo strýčky na tvořivou dílnu. 
Zkusíme si ušít maňáska medvídka 
z filcu tzv. smyčkovým stehem. Veš-
kerý materiál dodáme, takže stačí 
přijít s dobrou náladou. Z důvodu 
omezené kapacity si prosím zare-
zervujte místo do 10. 2. 2020 na tel: 
491 423 248 nebo na e-mail: kosslero-
va@muzeumnachodska.cz

15. 2 od 12 hodin 
Masopust v Bílé Třemešné
Bílá Třemešná
Masopust bude zahájen průvodem 
masek, budou následovat vepřové 
hody v parku obce a večer vás čeká 
taneční zábava.

22. 2. od 14 hodin
Peckovský masopust
Kostel sv. Bartoloměje, Pecka
Průvod masek projde obcí k hradu 
za doprovodu živých muzikantů. 
Hned po průvodu začne na radnici 
zábava s muzikou a dobrým jídlem.

25. 2. od 19 hodin
Benefiční koncert Koletovy 
hornické hudby 
UFFO Trutnov
Zveme vás na benefiční koncert 
Koletovy hornické hudby, jehož 
pořadatelem je Nadační fond 
Cheiróm a spolupořadatelem 
UFFO. Zakoupením vstupenky 
podpoříte realizaci projektu 
DOMOVY NA DOHLED. Pomůžete 
tím svým rodičům, prarodičům, 
seniorům ve svém okolí. Koncert 
bude příjemným hudebním veče-
rem, kde zároveň o celém projek-
tu získáte podrobné informace 
a dozvíte se, co projekt přináší 
právě Vám.

28. 2. až 1. 3. 
Soldiers 
Skicentrum Deštné v Orlických 
horách
Poslední únorový víkend vypukne 
osmý ročník lyžařského freeski 
závodu Soldiers v Deštném v Or-
lických horách. Přivítáme nejen 
světovou špičku mužů. Premiérově 
se v Deštném utkají i ženy! 

Za komunistů bylo lepší…
…odolávání ide-

ologiím. Průměrný 
student gymnasia 
v  druhé polovině 
80. let věděl, že je 
všechno jen jako. 
A chtěl vědět, jak je 
to doopravdy – jak skutečně funguje, 
resp. má fungovat, „socialistická“ spo-
lečnost, a jak to pak bude za komuni-
smu. Na rozdíl od papalášských frází, 
jsme chtěli vědět, jak to myslel Marx. 

A komunisti Marxe a Engelse neznali, 
jen blábolili. 

Marxovi odkazy nás vedly k antické 
i  středověké filosofii a  také k  Hegelo-
vi. Z hlediska ekonomického myšlení 
byl poněkud chudší – ekonomie se 
rozvinula až ve 20. století, ale ke Gido-
vi a  Smithovi nás navedl. Marx svou 
kritikou motivoval i ke studiu křesťan-
ství. A jeho pokusy o materialistickou 
metafyziku pomocí atomů jsme vedle 
katolických dogmat vnímali jako jed-

NÁZORy ZaSTuPITeLů

Dohoda s odbory uzavřená, zdravotníci 
mají klid na práci 

Před koncem 
loňského roku 
jsem apeloval 
na  rychlost kolek-
tivního jednání 
s  odbory zaměst-
nanců ve  zdravot-
nictví. Dohoda, kte-
rá nastoluje jasné a čitelné podmínky 
odměňování našich zdravotníků, 
na sebe nenechala dlouho čekat.

Celkové navýšení mzdových pro-
středků v rámci všech našich nemoc-
nic bude celkem 98 milionů Kč, z toho 
cca 94 mil. by mělo být vykryto navý-
šením úhrad ze stran zdravotních 
pojišťoven a zbývající čtyři miliony se 
ředitelé zavázali poskytnout v  rámci 
svých provozních úspor. Výsledkem 
pak je navýšení mzdových tarifů 
v různých třídách v průměru o 6 %.

Co z toho vyplývá? Za prvé naše 
nemocnice řídí skutečně profesio-
nální týmy a za druhé, ona nálepka 
zlovolných odborů je jim mnohdy 

neprávem přisuzována. Každý si 
hájí své a  umění je najít kompro-
mis. Odbory v  našich nemocnicích 
pak prokázaly dostatečnou empatii 
a  vnímání argumentace protistra-
ny, což mnohdy nemusí být lehké. 

A  postoj vedení jednotlivých 
krajských nemocnic? Naši ředitelé 
jednoznačně prokázali rovněž ma-
ximální dávku vstřícnosti, přičemž 
je mimo jakou pochybu jasné, že 
odpovědnost za  hospodaření jim 
svěřených nemocnic mají ze záko-
na oni a že z vedení Královéhradec-
kého  kraje mají jednoznačné zadá-
ní nezadlužovat naše nemocnice.

A  výsledek? Občané Královéhra-
deckého kraje, naši pacienti, najdou 
léčbu či ošetření u zdravotníků, kte-
ří hned od začátku roku mají jasno, 
za  jakých podmínek pracují a  mo-
hou se pak plně věnovat své práci.

Aleš Cabicar, náměstek pro zdravotnictví 
(TOP09)

Přínosné setkání s odboráři OS KOVO 
V pátek 10. led-

na jsem se zúčast-
nil pracovního 
jednání odborářů 
OS KOVO z  Rych-
novska a  Hradec-
ka. Odborový svaz 
KOVO je s 98 000 členy nejsilnějším 
svazem v ČR - a já jsem na jejich jed-
nání zdaleka nebyl poprvé. Děkuji 
za informace z jednotlivých ZO, ale 
i  za  podněty ke  zlepšení stávající 

situace, včetně současné legislativy. 
Takřka zoufalá je situace v  učňov-
ském školství, které je výrazně pod-
financováno, kdy platy i  po  navý-
šení v  posledních letech jsou stále 
velice nízké. I  o  tom budeme dále 
jednat. Věřím, že další naše spo-
lečné setkání proběhne ještě letos 
v  Senátu PČR, kam jsem odboráře 
pozval.

 
Miroslav Antl (BEZPP za ČSSD)
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NÁZORy ZaSTuPITeLů

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

Pracujeme na modernizaci hradecké 
hvězdárny

Když jsem na-
posledy navštívil 
hvězdárnu v Hrad-
ci Králové, tak jsem 
se vrátil do  svých 
osmi let, kdy jsem 
tam byl ještě jako 
dítě. A  to bohužel doslova a  do  pís-
mene, neboť od té doby se v ní žádná 
zásadní investice nekonala, a to i přes 
nájem, který kraj městu Hradec Krá-
lové po léta platil. Hvězdárna má své 
místo jak pro vzdělávání mladé gene-
race, tak velký potenciál přilákat ši-
rokou veřejnost. Prostory hvězdárny 
však za 60 let fungování už mají své 
limity a potřebují modernizaci. V loň-
ském roce jsme se s  vedením města 
Hradec Králové dohodli na  převodu 
budovy a  přilehlých pozemků hvěz-
dárny do  vlastnictví Královéhradec-
kého kraje. Tímto krokem tak zrychlí-
me přípravu a samotné uskutečnění 
finančně náročné rekonstrukce. Po-

stupně také dojde k modernizaci spe-
cializovaného přístrojového vyba-
vení hvězdárny, abychom mohli 
návštěvníkům nabídnout kvalitní 
pozorování zajímavých objektů 
denní i noční oblohy a významných 
astronomických i  jiných pozorova-
telných jevů. V současnosti na místě 
probíhá stavebně-technický prů-
zkum, jehož závěry budeme znát letos 
v  létě. V případě dostupných finanč-
ních prostředků následně necháme 
vypracovat projektovou dokumenta-
ci a poté vypíšeme veřejnou zakázku 
na  zhotovitele rekonstrukce hvěz-
dárny. Zásadní proměnu si rovněž 
zaslouží i pozorovací domek, na který 
již máme připravenou projektovou 
dokumentaci. Pevně věřím, že areál 
hvězdárny do  několika let bude mít 
moderní kabát.

Václav Řehoř, radní pro oblast investic 
a majetku (ODS)

Nastanou změny ve vzdělávání?   
Cílem připra-

vované Strategie 
vzdělávací politiky 
ČR do roku 2030+ je 
mimo jiné změna 
obsahu a  způsobu 
vzdělávání, které 
se stále zaměřuje na  probrání šíře 
učiva, nikoli na jeho porozumění a ná-
slednou aplikaci, nezbývá čas na jeho 
procvičení. Jak ukazují závěry ČŠI, uči-
telé upřednostňují obsahovou znalost 
předmětů, vyžadují pamětní repro-
dukci. Chybí aktivní přístup žáků, ti 
jsou málo vedeni ke kreativitě. V mezi-
národních šetřeních čeští žáci dosahu-
jí dobrých výsledků v lehčích úlohách, 

které nevyžadují kritické uvažování, 
nejsou schopni řešit složitější úkoly. 
Strategie 2030+ zohledňuje cíle Dlou-
hodobého záměru vzdělávání ČR 2019-
23, který je připraven pro celý systém 
regionálního školství, určuje rámec 
dlouhodobých záměrů krajů. Klade 
si tři klíčové cíle: více peněz za kvalit-
ní práci pedagogů, dokončení revize 
kurikula a  implementace inovova-
ných RVP do škol, zlepšení řízení škol. 
S problematikou odměňování souvisí 
i  zvýšení atraktivity pedagogického 
povolání. Dlouhodobý záměr KHK je 
zpracován na  období 2020-24 a  bude 
v  březnu schvalován Zastupitelstvem 
KHK. Cílem je řešit problémy jako např. 

Zaslouží si pozornost   
Po  letech pří-

prav a  odkladů se 
ke schvalování do-
stal vějíř zákonů 
upravující naklá-
dání a  hospoda-
ření s  odpady. Je 
to soubor pravi-
del, dotýkající se všech občanů, obcí 
i  podnikajících osob. Jde o  zákony 
mimořádně závislé ve  své prováza-
nosti. Bohužel stále nejsou doprová-
zeny nezbytnými prováděcími před-
pisy. Ty jsou stejně důležité, aby se 
celý odpadový cirkus nezadřel dřív, 
než se rozběhne. 

Jedno je zásadní, nová pravidla vel-
mi potřebujeme. Naše republika pře-
šlapuje v  této oblasti na  místě řadu 
let. Oběhové hospodářství neobíhá, 
nelze investovat do rozumné recykla-
ce a trpí životní prostředí. Obce naše-
ho  kraj jsou často chváleny za velmi 
dobrou úroveň třídění, ale smyslupl-

né opětovné využití materiálů je čistě 
ekonomická záležitost. Bez ekonomic-
ké výhodnosti nelze počítat se zapo-
jením podnikatelů ani obcí do využí-
vání vytříděného materiálu. Zda toho 
bude dosaženo daňovým zvýhodně-
ním nebo úpravou zákona o zadávání 
veřejných zakázek ve  prospěch užití 
druhotných surovin je celkem jedno. 
Podstatné je, zda celý odpadový kolo-
běh bude věrohodně funkční a v čase 
dostatečně stabilní. Málo se mluví 
o tom, že obce mnohdy nesou až 50% 
nákladů, které nepromítají do poplat-
ků svým občanům. Snaží se zachovat 
fungování stávajícího stavu, který ne-
lze bez zákonné opory posunout dál. 
Dnes už nejde jen o výši poplatků, ale 
o přechod k modernějšímu a šetrněj-
šímu využívání všech surovin. Je to 
služba dnešní i budoucí generaci.

 
Karel Klíma, radní pro oblast vodního 
hospodářství a zemědělství  (Koalice pro KHK) 

noduché. Přemýšlivým studentům 
komunisti prostě nestíhali. Mnozí zá-
jemci to po listopadu dotáhli až k práci 
Raymonda Arona Marxův marxismus.  

Dnes takový rozpor mezi výroky 
společenských autorit a  skutečností 
nezažíváme. Což je škoda, člověk by si 
asi měl projít nějakým nesmyslným 
systémem řízení společnosti, státní 
diktaturou, vojensky řízeným útvarem 
nebo jen zažít namyšleného hlupáka 

ve vedení; každý by pak mnohem citli-
věji odolával nesmyslům, které kolují 
ve  veřejném prostoru, jednoduchým 
a  populárním ideologiím. Mladší ge-
nerace je teď odkázána na  studium 
dějin, ale zase – neměla by se omezit 
jen na český narativ. Nám ještě pomo-
hl nesmyslný výklad Marxe a Engelse.

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

odliv žáků ZŠ na víceletá gymnázia, ne-
provázanost výuky a  praxe, kariérové 
poradenství, rozvoj nadaných žáků, 
prevence sociálně patologických jevů, 
zvýšení počtu žáků v oborech vzdělá-

ní s výučním listem, zachování oborů, 
jejichž absolventi mají dlouhodobou 
uplatnitelnost na trhu práce.

 
Jana Berkovcová (ANO2011)

Je to tak dobře?    
Stále častěji se 

setkáváme s  infor-
macemi o  „úžas-
ných“ změnách 
v životě lidí. Chytrá 
města, digitální 
společnost, sociál-
ní sítě, inteligent-
ní dopravní systém, chytré telefony, 
digitální zdravotní dokumentace 
a  mnoho dalšího. Některé politické 
strany mají tento směr i ve volebních 
programech. To na jedné straně. Na té 
druhé zaznívá stále více varování před 
ztrátou soukromí, stálém sledování, 
zneužívání, závislostech... 

Nedávno televize zveřejnila in-
formaci o tom, jak dokáže mapovat 
domácnost chytrý vysavač, jak doká-
že být zneužita chůvička, jak snadno 
je napadnutelná tzv. chytrá domác-
nost. Jsou všechny tyto vymoženosti 
opravdu ku prospěchu lidem, nebo 
přinášejí spíše nebezpečí? A co lidé, 

kteří nebudou schopni z mnoha dů-
vodů zvládnout všechny „potřebné“ 
technologie? A  kam se už dlouho-
době vytrácí osobní kontakt, schop-
nost napsat dopis, který se stával 
hezkou vzpomínkou a  památkou 
na nejbližší? 

Mnoho z  nás má spoustu virtuál-
ních přátel, ale má i přátele, kteří do-
káží přijít a pomoci? Kdo z nás zná své 
sousedy a alespoň občas si s nimi sed-
ne ke  sklence vína? V  posledních le-
tech žijeme často uschování za svými 
ploty a dveřmi, často osamoceni, ztra-
ceni a ke komunikaci nám stačí mobil 
a sociální sítě. Na setkávání přeci ne-
máme čas. A tak vám všem milí čtená-
ři, sice se zpožděním, přeji do nového 
roku nejen plnou nůši zdraví a štěstí, 
ale i  hodně skutečných přátel a  čas 
na krásná setkávání.

 
Táňa Šormová (KSČM)
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SOuTĚŽNÍ KŘÍŽOVKa

Již půl roku probíhá rekonstrukce pevnosti Dobrošov bez komplikací
Královéhradecký kraj rekonstru-

uje pevnost Dobrošov, a  to bez zpož-
dění a  větších komplikací. Během 
půl roku kraj profi nancoval více jak 
21,2 milionu korun. Ukončení sta-
vebních prací je plánováno na  čer-
ven 2021 a  během srpna kraj zajistí 
vybavení objektu a  audiovizuální 
techniku. 

„Od  předání stavby dodavateli 
uběhlo půl roku a musím říct, že bez 
větších komplikací. Pracuje se na pev-
nostních srubech i  návštěvnickém 
centru. Letošní rok jsme zatím pro-
stavěli přibližně 21,2 milionu korun. 
Nicméně momentálně jsou práce 
na  pevnostních objektech zastaveny 

až do  15. dubna z  důvodu ochrany 
zimoviště netopýrů, ale práce na ná-
vštěvnickém centru nadále pokraču-

jí,“ okomentoval průběh rekonstruk-
ce radní Václav Řehoř odpovědný 
za oblast investic a majetku.

V rámci objektů pevnostních sru-
bů stavební fi rma již položila nové 
dlažby v podzemí a opravila stropni-
ce na objektu Zelený. Dále dokončila 
izolace proti vodě a  betonovou pod-
lahu diamantového příkopu. Objekt 
Můstek dostal nové betonové podla-
hy a byla provedena sanace schodiště. 
Na objektu Jeřáb stavebníci dokončili 
sanační práce i opravili stropnice.

Stavební fi rma provedla částeč-
nou demolici stávajícího objektu 
v návštěvnickém centru, ve kterém 
vyzdila obvodové stěny přístavby, 
kompletně centrum zastropila 
a dále zahájila práce na dělnickém 
domku. |


