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U nás v kraji
Vážení a milí spoluobčané 
Královéhradeckého kraje, 

v polovině ledna přišla sku-
tečná zima a sníh zasypal 
celý kraj. Kromě potíží 
přinesl dozajista i mnoho 
radosti a potěšení. V ní-
žinách konečně napadlo 
dost materiálu, aby bylo 
možné postavit alespoň 
sněhuláka. Milovníci zim-
ních sportů už jistě využili 
příležitosti a oprášili lyže, 
sáňky nebo třeba běžky 
a vyrazili do stopy. Věřím, 
že jich je dost. Královéhra-
decký kraj v rámci dotač-
ního programu na úpravu 
lyžařských běžeckých tras 
během této sezóny poskytl 
částku 1,5 milionu korun, 
které rozdělil mezi jede-
náct žadatelů. 
Únor, který se nese ve zna-
mení školních prázdnin, 
přímo vybízí k zimním 
sportům. Využijme proto 
i my, dospělí, tohoto vol-
ného času našich školáků 
k zimním radovánkám 
třeba v Orlických horách 
nebo Krkonoších. Je tam 
nádherně.

Jiří Štěpán
hejtman Královéhradeckého kraje

Východní Čechy propagovala 
prvorepubliková kavárna
Na brněnském výstavišti se konal další ročník Mezinárodního veletrhu turistických 
možností v regionech Regiontour. Královéhradecký a Pardubický kraj tu pod společným 
názvem Východní Čechy propagovaly krásy a turistická lákadla obou regionů.

 Stánek v podobě prvorepub-
likové kavárny vybraly oba kraje 
u příležitosti stého výročí zalo-
žení samostatného českosloven-
ského státu. Zdobily ji secesní 
lustry a židle a mimo jiné také 
portréty Karla Čapka. Stylově 

odění promotéři v ní lákali turis-
ty k návštěvě východních Čech.
 Zástupci obou krajů tu 
pokřtili publikaci o význam-
ných východočeských stavbách 
z první republiky a také mapu 
východních Čech, která potěší 

především milovníky zlatavého 
moku, neboť jsou na ní vyznače-
ny regionální pivovary. Pokřtěna 
nemohla být jinak než pivem. 
Ve stánku východních Čech se 
regionální pivo pochopitelně 
také čepovalo.

Kraj upravil nabídku 
vyučovaných oborů              
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Archeologové prozkoumají 
místo přeložky
Radní Královéhradeckého kraje 
schválili dohodu o provedení archeo-
logického výzkumu v místě budoucí 
přeložky silnice II/286 z Robous 
do Valdic. Archeologové dotčenou 
oblast v předstihu prozkoumají, aby 
zjistili její archeologické bohatství. 
Silničáři tak budou mít představu, co 
se v zemi skrývá a s jakými časovými 
prodlevami na výzkum mají počítat. 
Výzkum by mohl začít na jaře, rozho-
dující bude počasí.

Kraj vychází vstříc bývalým 
příslušníkům PTP
Jízdné zdarma pro bývalé příslušníky 
Pomocných technických praporů 
(PTP) zůstane v Královéhradeckém 
kraji zachováno i po ukončení čin-
nosti jejich organizace. Dopravcům 
postačí pro uznání nároku na slevu 
průkazka PTP s platným kuponem 
pro rok 2017. Nadále zůstává zacho-
vána bezplatná přeprava pro přísluš-
níky Konfederace politických vězňů, 
Českého svazu bojovníků za svobodu 
a Československé obce legionářské, 
ovšem vždy s platnými známkami.

Divadlo Drak slaví šedesátiny
Hradecké loutkové divadlo bude 
během celého roku různými akcemi 
vzpomínat na svou slavnou, nyní 
již šedesátiletou, minulost. Setká 
se s pamětníky, otevře dvě výstavy 
a připravuje také akce v zahraničí. 
Oslavy potom vyvrcholí na podzim 
velkým setkáním na jevišti i v hledišti 
divadla. Ve speciální podobě bude 
uveden komponovaný večer Fenomén 
Drak, který bude věnován významným 
momentům, tématům a osobnostem 
v historii i současnosti divadla.

Kraj podporuje bezpečnost dětí 
na internetu
Od roku 2014 se žáci základních 
a středních škol Královéhradeckého 
kraje pravidelně zapojují do projektu 
Kraje pro bezpečný internet, jehož 
hlavním cílem je minimalizovat cestou 
prevence rizika spojená s užíváním 
informačních a komunikačních 
technologií a zároveň podpořit a zvýšit 
celkové povědomí o zajištění on-line 
bezpečnosti. Do letošního ročníku 
se zapojilo celkem 1 733 úspěšných 
řešitelů. Na republikovém kole bude 
kraj reprezentovat vítěz krajského kola 
Vadim Kablukov z Gymnázia Boženy 
Němcové v Hradci Králové.

V krajských porodnicích se 
vloni narodilo 17 dvojčat
V nemocnicích Zdravotnického holdin-
gu Královéhradeckého kraje přišlo 
vloni na svět celkem 3 130 miminek. 
To je o dvacet tři méně, než tomu bylo 
rok předchozí. Mírně převažoval počet 
chlapců, kterých se narodilo 1 620, 
o 110 více než děvčátek. Dvojvaječných 
dvojčat bylo vloni 17, o čtyři méně 
než v roce 2016. Nejvíce se rodilo 
v červenci a největší miminko vážilo 
přes pět kilo.

Krátce z kraje Hyperbarická komora už slouží pacientům
Rehabilitační ústav Hostinné 
disponuje od konce loňské-
ho roku novou šestimístnou 
hyperbarickou komorou. Po-
máhá pacientům při otravách 
plynem, popáleninách nebo 
při poúrazové léčbě. 

 Investice na obnovu stávající-
ho zařízení přesáhly 15,5 milionu 
korun. Na většinu této částky se 
kraji podařilo získat dotaci.
 „V Královéhradeckém kraji se 
nachází jediné zařízení poskytují-
cí hyperbarickou oxygenoterapii, 
tedy léčebnou metodu spočívající 
v podávání kyslíku za zvýšeného 
atmosférického tlaku. Doposud 
rehabilitační ústav v Hostinném 

STALO SE

disponoval již dosluhující třímíst-
nou komorou. Tu nyní nahradila 
nová šestimístná komora, která 
bude pomáhat například při 
poúrazové léčbě,“ sdělil náměstek 
hejtmana pro zdravotnictví Aleš 
Cabicar.
 Vedle pořízení samotné techniky 
si projekt vyžádal i stavební úpravy. 
„Předmětem veřejné zakázky byla 
dodávka přístrojového vybavení 
a zdravotnické techniky včetně 
instalace, uvedení do provozu 
a instruktáže obsluhy. Nezbytné 
pro instalaci zařízení byly i stavební 
úpravy,“ doplnil náměstek Cabicar 
s tím, že na celý projekt se Králo-
véhradeckému kraji podařilo získat 
dotaci. 
 „Celkově si tato investice vyžá-
dala 15,8 milionu korun, přičemž 
12,5 milionu z této částky pokryla 
dotace Ministerstva zdravotnictví 
ČR,“ informoval náměstek.
 Rehabilitační ústav v Hostinném 
je střediskem krajské příspěvko-
vé organizace Sdružení a léčeben 
okresu Trutnov. Pod tuto organi-
zaci patří také dětské ozdravovny 
v Krkonoších, léčebna zrakových 
vad ve Dvoře Králové nad Labem či 
například regionální institut am-
bulantních psychosociálních služeb 
v Trutnově.

Kraj upravil nabídku vyučovaných oborů
Sloučení či splynutí celkem  
21 středních škol schválilo 
v prosinci krajské zastupitel-
stvo. 

 Od 1. července 2018 vzniká 
deset škol s upravenou nabídkou 
vyučovaných oborů. Návrhy na re-
strukturalizaci oborů schválila 
v lednu Rada Královéhradeckého 
kraje.
 „Cílem dalších kroků optimali-
zace středního školství je vyvážit 
oborovou nabídku a snížit počet 

míst v některých méně obsazo-
vaných oborech. Chceme takto 
profilovat střední školy na jednu 
určitou skupinu oborů. Tím se 
odstraní oborová roztříštěnost, 
při které jsou některé školy 
mnohooborové a stejné obory 
jsou na několika blízkých školách 
zároveň,“ informovala náměstky-
ně hejtmana Martina Berdychová 
odpovědná za krajské školství 
s tím, že schválené návrhy obo-
rové optimalizace se týkají všech 
škol, které v červenci vzniknou.

 „Musím znovu zopakovat, že 
v žádném z měst výuku neu-
končujeme. Naráz neukončuje-
me ani výuku žádného oboru. 
Obory, které nebudou na dané 
škole v budoucnu dále nabízeny, 
dobíhají ve standardním režimu. 
Žáci takové obory normálně do-
studují, ale nové už škola nabírat 
nebude,“ doplnila náměstkyně 
Berdychová.
 Seznam dobíhajících oborů 
najdete na webu Královéhradec-
kého kraje.

Vrcholky hor jsou zase o trochu bezpečnější
Dvanáct defibrilátorů putovalo 
do horského pásma Králové-
hradeckého kraje. Kraj na ten-
to záměr uvolnil 480 tisíc 
korun.
 
 „Naším cílem bylo pořídit 
defibrilační jednotky do nejvyšší-
ho horského pásma od západních 
hranic s Libereckým krajem až 
po východní hranici s Pardubickým 
krajem. Máme tu zástupce dvanácti 
stanic, kam jsme defibrilátory do-
dali,“ sdělil náměstek hejtmana pro 
zdravotnictví Aleš Cabicar. „Jedná 
se o místa, která jsme ve spolu-

práci s horskou službou a krajskou 
záchrannou službou vyhodnotili 
jako nejstrategičtější. Defibrilátory 
zde budou pomáhat při akutních 
chvílích, kdy o životě rozhodují 
vteřiny,“ doplnil náměstek Cabicar.

 Dvanáct defibrilačních jedno-
tek za 480 tisíc korun pořídila 
krajská záchranná služba, které 
na to poskytl finance Královéhra-
decký kraj.
 Defibrilátory jsou k dispozici 
na těchto místech: Lanová dráha 
na Sněžku – stanice Růžová hora 
a stanice Sněžka, Martinova, 
Špindlerova, Moravská a Rýchor-
ská bouda, chata Jelenka, bouda 
Malá Úpa na Pomezních boudách, 
chalupa Na Rozcestí, ve zbrojni-
cích SDH Bartošovice v Orlických 
horách a SDH Orlické Záhoří 
a u sdružení Neratov.
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Na zasněžených silnicích pomáhá řidičům nová aplikace
Už v této zimní sezoně mohou 
řidiči v Královéhradeckém 
kraji volit trasu jízdy či čas 
odjezdu podle aktuálního 
stavu vozovek. Umožňuje jim 
to nová internetová aplikace, 
díky níž se snadno dozvědí, 
kdy naposledy byl daný úsek 
ošetřen. 

 Aplikaci provozuje Údržba silnic 
Královéhradeckého kraje a. s., která 
zajišťuje sjízdnost na komunika-
cích I., II. a III. třídy podle schvále-
ného Plánu zimní údržby.
 „Uživatel má možnost zjistit, 
v jakém časovém rozmezí byla 
silnice ošetřena, a případně zvolit 
bezpečnější trasu. Je ale potřeba 
zmínit, že v některých případech 
může být i přes provedenou zimní 
údržbu daný úsek obtížně sjízdný. 
Je tedy důležité věnovat pozornost 
i aktuální povětrnostní situaci. Šlo 
nám především o to poskytnout 
co nejvíce informací řidičům, kteří 
se v nepříznivých podmínkách po-
hybují po krajských silnicích,“ řekl 
první náměstek hejtmana Martin 

Červíček odpovědný za oblast 
dopravy a silničního hospodářství.
 Údržba silnic Královéhradec-
kého kraje a. s. zabezpečuje zimní 
údržbu z 15 stanovišť vybavených 
nouzovým režimem dodávky elek-
trické energie. Techniku obsluhuje 
230 řidičů pracujících ve směnném 
provozu a řízených 80 zkušenými 
dispečery.

Projekt Zaměstnaný 
absolvent pokračuje
 Královéhradecký kraj 
ve spolupráci s dalšími part-
nery pokračuje v realizaci 
projektu Zaměstnaný absol-
vent, jehož cílem je zvýšení 
zaměstnatelnosti absolventů 
středních a vyšších odborných 
škol v Královéhradeckém kraji. 
 Hlavní aktivitou projektu 
je zajištění odborných praxí 

absolventů ve firmách v našem 
kraji během léta tohoto roku. 
V těchto dnech byla spuště-
na registrace do projektu pro 
firmy i pro absolventy. Více 
informací o průběhu projektu 
a registraci poskytovatelů pra-
xe a zájemců o praxi naleznete 
na www.cirihk.cz/zamestnany-
-absolvent.

Tendr na autobusovou dopravu 
má být vyhlášen v dubnu. Jeho 
přípravu zajistí zkušená firma
Královéhradecký kraj vy-
bral v tendru poskytovatele 
právních služeb pro přípravu 
tendru na zajištění veřejné 
autobusové dopravy.
 
 Uchazeči podali tři nabídky, 
z nichž nejnižší se dostala na část-
ku 847 tisíc korun včetně DPH.
 „Je to důležitý krok k tomu, 
abychom mohli letos v dubnu 
vyhlásit tendr na zajištění linkové 
autobusové dopravy v našem 
kraji. Vítězný administrátor má 
již zkušenosti s přípravou stejné 
zakázky pro Jihomoravský kraj, což 

považuji za velice pozitivní signál 
pro cestující i samotné dopravce,“ 
hodnotí první náměstek hejtmana 
Martin Červíček, který je odpověd-
ný za oblast dopravy a silničního 
hospodářství.
 Královéhradecký kraj má 
od 1. 1. 2017 zajištěnou dopravní 
obslužnost prostřednictvím smluv 
s dopravci, kdy tyto smlouvy byly 
uzavřeny v jednacích řízeních 
bez uveřejnění. Tímto postu-
pem reagoval kraj na rozhodnutí 
Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže, který v roce 2016 zrušil 
tendr v hodnotě okolo 5,5 miliardy 
korun.

www.cirihk.cz/zamestnany-absolvent

Registrace na:

CO NABÍZÍME:
•	 získání	prvních	pracovních	zkušeností	a	návyků
•	 odbornou	praxi	v	rozsahu	150-300	hodin	ve	firmách	v	Královéhradeckém	kraji
•	 finanční	ohodnocení	Vaší	práce	
•	 odborné	vzdělávání	-	orientace	na	trhu	práce
•	 seznámení	s	potenciálním	zaměstnavatelem

Například nabízíme profese:
pomocný	konstruktér,	
asistent	vedoucího	výroby,	
stavební	mistr,	nákupčí,	
pracovník	v	sociálních	
službách	(pečovatelka),	
personalista,	plánovač,	
dispečer	výroby,	technik,	
účetní,	cukrář,	grafik	
a	řadu	dalších.

Evropská unie
Evropský sociální fond

Projekt, který zvýší 

zaměstnatelnost absolventů 

středních a vyšších 

odborných škol 

v Královéhradeckém 

kraji.

HLEDÁŠ ZAJÍMAVOU PRÁCI?
MÁŠ CHUŤ VYZKOUŠET SI URČITOU 
PROFESI?
KONTAKTUJ NÁS!

Pro zájemce z řad absolventů	
Ing.	Klára	Kolaciová	

kolaciova@komora-khk.cz
Pro zájemce z řad poskytovatelů praxí	

Ing.	Erika	Javůrková	
javurkova@komora-khk.cz
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Hejtman Jiří Štěpán poblahopřál prvním miminkům roku 2018 naro-
zeným v krajských nemocnicích.

Královehradecká lékárna otevřela novou výdejnu léčiv v Janských 
Lázních. Slavnostního zahájení se zúčastnil kromě náměstka hejt-
mana pro zdravotnictví Aleše Cabicara i nově jmenovaný ředitel 
KRNAP Robin Bohnish. Mezi prvními zákazníky byl starosta Jan-
ských Lázní Jiří Hradecký.

Tři krále na krajském úřadu přivítal hejtman Jiří Štěpán.

Sešly se tři nabídky na stavbu mostu ve Svinarech. Nejnižší je bez-
mála za 65 milionů korun.

Na ZŠ Milady Horákové se uskutečnil Den Španělské kuchyně. Akci
navštívil i  španělský velvyslanec Pedro Calvo–Sotelo Ibaňez–
Martín.

Mobilní aplikace IDS IREDO přináší nové služby pro cestující ve vý-
chodočeském Regionu, kteří v ní naleznou všechny potřebné infor-
mace o autobusových i vlakových spojích. Veřejnosti ji představil 
první náměstek hejtmana Martin Červíček odpovědný za oblast do-
pravy. Více informací přineseme v příštím čísle U nás v kraji. 
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vosti, sokolnictví, včelařství, vábičů 
a loveckých trubačů. V úlohách 
učitelů nejen že naplňují ústřední 
myšlenku lesní pedagogiky, ale vyu-
žívají svá vystoupení také k mno-
hostrannému osobnímu rozvoji. 
Schopnosti odpovědně plánovat, 
zaujmout posluchače či kultivova-
ně, výstižně a srozumitelně formu-
lovat jistě uplatní při dalším studiu 
i v budoucí pracovní kariéře. 
 Činnost našich žáků koordinuje 
zkušený pedagog Mgr. Milan Jiřiš-
ta. Pod jeho vedením proběhlo jen 
v kalendářním roce 2017 celkem 11 
akcí, na nichž budoucí lesníci pre-
zentovali své znalosti a předávali 
pozitivní vztah k lesům stovkám 
žáků škol Královéhradeckého, 
Pardubického a Libereckého kraje. 

Text a foto: Ing. Jiří Franc 
– zástupce ředitele ČLA Trutnov

Učit děti i dospělé citlivě vnímat 
lesní prostředí, porozumět jeho 
složkám, pochopit jejich vzájem-
nou provázanost a podporovat 
trvale udržitelné využívání 
lesních ekosystémů člověkem. 
Takové je poslání i náplň mladé 
edukativní disciplíny, která ač 
není ukotvena žádným záko-
nem, přesto se má v evropských 
zemích čile k světu. Jde o tzv. 
lesní pedagogiku.

 Česká republika letos hostila 12. 
evropský kongres lesních pedago-
gů, jimiž jsou u nás jak zástupci 
největších správců lesa – Lesů ČR 
a Vojenských lesů a statků, tak 
pracovníci městských lesů a sa-
mozřejmě i lesnických vysokých 
a středních škol, Českou lesnickou 
akademii Trutnov nevyjímaje. 

 V roli lesních pedagogů, aktérů 
typicky 2 – 4 hodinových výchovně 
vzdělávacích programů určených 

převážně pro školáky základních 
škol, u nás působí sami žáci, aktivní 
zástupci zájmových kroužků mysli-

Sports Team - Rychnov nad Kněžnou se představuje
Sports Team - Rychnov nad 
Kněžnou působí na plaveckém 
bazénu již šestou sezónu. Oddíl 
patří do plavecké organizace 
Sports Team CZ, která má své 
plavecké oddíly v osmi městech 
na 11 bazénech po celé repub-
lice. Organizaci založil český 
reprezentační plavec, olympio-
nik a rekordman Jiří Jedlička.

 První sezónu zahajoval oddíl 
s 50 členy, letošní sezónu zahájil 
v počtu 175 aktivních plavců. 
Tréninky probíhají čtyři dny 
v týdnu a celkově se za jeden 
týden odtrénuje 22 tréninkových 
jednotek. Trenérská základna čítá 
deset trenérů, hlavním je Adam 
Křehký.

 Sports Team – Rychnov nad 
Kněžnou pořádá tréninky pro děti 
od čtyř let i pro dospělé. Mezi po-
skytované tréninky patří Přípravná 
plavecká výuka, Základní plavecká 
přípravka, Zdokonalovací plavání, 
Sportovně – kondiční plavání a ko-
nečně trénink pokročilých dospě-
lých a závodní plavání.
 Děti z plaveckého oddílu Sports 
Team Rychnov nad Kněžnou se pra-
videlně a v hojném počtu účastní 
soustředění a táborů pořádaných 
organizací Sports Team CZ. Ročně 
se pořádají tři až čtyři plavecká 
soustředění, letní sportovní tábor 
a oddílové závody.
 Již druhou sezonu má Sports 
Team – Rychnov nad Kněžnou 
závodní plavecké družstvo (roč-

níky 2005, 2006, 2007), které se 
ročně zúčastní cca 15 plaveckých 
závodů a naši plavci se ve svých 
kategoriích umisťují na stupních 
vítězů. Pravidelně každou sezónu 
vyhrávají na krajských přeborech 
žactva a účastní se Mistrovství ČR. 

Z Letního mistrovství ČR žactva 
ročníků 2006 přivezl Adam Petrů 
druhé místo na trati 200P.
 Více informací na www.
sportsteam.cz nebo na tel. +420 
730 807 690 a emailu info@sport-
steam.cz

Den s Honzou Duškem na Obchodní akademii v Kostelci 

 Představovali jste si někdy, 
jaké to je být reportérem? Jaké 
to je moderovat hlavní zpravo-
dajskou relaci v televizi? My, 
členové Klubu mediální komu-

nikace na Obchodní akademii T. 
G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí, 
jsme dostali šanci si to vyzkou-
šet. Poskytl nám ji Jan Dušek 
z regionální televize. Přivezl nám 

technologii, která je k tomu po-
třeba, a my mu za to mnohokrát 
děkujeme.
 Hned ráno v osm hodin jsme 
se museli všichni sejít a pomoct 
panu Duškovi s technikou. Přivezl 
tři kamery, jednu menší a dvě vel-
ké, tři televize a velkou spleť kabe-
lů, které byly potřebné k natáčení. 
Všechno vybavení jsme sestavili 
v učebně 1.K. Tím ale naše práce 
neskončila. Bylo totiž ještě potře-
ba vybrat ty nejlepší otázky, které 
jsme měli připraveny předem, 
a přizpůsobit prostředí tak, aby 
aspoň zčásti připomínalo televizní 
studio. Když jsme byli připraveni, 
začali jsme s natáčením. 
 Všichni moderátoři byli z vy-
stupování před kamerou velice 
nervózní, ale nakonec to zvládli. 

Před kameru se ke konci natá-
čení dostali i ti, kteří byli do té 
doby za ní. Naše natáčení se sklá-
dalo z krátkých rozhovorů, které 
nebyly delší než osm minut. 
Pokládali jsme otázky týkající 
se učitelské profese, na které 
nám odpovídali naši učitelé, pan 
Synek a paní Čermáková. Práci 
ředitele nám popsal ředitel naší 
školy Václav Pavelka. Pan Dušek 
nám řekl, co obnáší jeho práce 
moderátora.
 Pro všechny to byla cenná 
zkušenost a nezapomenutelný 
zážitek. Ještě jednou bych chtěl 
za celý klub mediální komunika-
ce poděkovat nejen panu Duško-
vi, ale i panu Synkovi, který tuto 
netradiční akci zorganizoval.

Mikuláš Pták, 1.B

Česká lesnická akademie je špičkou v lesní pedagogice
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 Aula plná studentů v maskách 
indiánů, gejš a kovbojů pulsovala 
nadšením a potleskem. Hradecká 
zdrávka totiž získala titul Fair-
tradová škola v rámci tradičního 
Studentského dne. Náhodou se 
tak spojily dvě akce, které spolu 
nádherně souvisí. 
 Studentský den se nesl v du-
chu Cesty kolem světa a fair 
trade je o globálním vzdělávání. 
Konkrétně jde o hnutí, které 
zajišťuje důstojné pracovní 
podmínky pro pěstitele z tzv. 
rozvojových zemí. Prosazuje 
platbu „spravedlivých cen“ 
za produkty. Nejprodávanější 
šestici fairtradových produktů 
tvoří banány, kakao, káva, bavl-
na, cukr a čaj.

 „Jsem ráda, že jsme se do pro-
jektu zapojili, myslím, že vzdělání 
má být všestranné a povědomí 
o tom, že ne všude se lidé mají tak 
dobře jako my, je důležité,“ řekla 
ředitelka školy Soňa Lamichová.
 Škola na získání statusu 
pracovala již od roku 2015 a spl-
ňovala všech pět kritérií, která 
jsou potřeba. Pořádá osvětové 
akce, má svou řídící skupinu, 
o spravedlivém obchodě se mluví 
v několika předmětech, potravi-
ny se prodávají ve školní kantýně 
a problematiku medializují. 
Učitel Radim Špilka tento projekt 
na škole rozjel a v současné době 
v jeho šlépějích pokračují peda-
gogové Hana Kulajová a David 
Zlatovský.

Hradecká zdrávka má status Fairtradová škola

 Skupina mladých hasičů 
z Bystrého v Orlických horách 
vyrazila do bazénu v Dobruš-
ce, kde byl pro mladé hasiče 
připraven základní kurz zá-
chrany tonoucího. Mladí hasiči 
si nejprve osvojili teoretické 
informace o záchraně tonoucí-
ho. Poté využili tyto informace 
v praktickém výcviku. Za ve-
dení instruktora si vyzkoušeli 
transport tonoucího za pomocí 
záchranných pomůcek i bez 
nich. Na závěr kurzu si mladí 
hasiči mohli nechat zkontrolo-

Mladí hasiči v Bystrém 
se neutopí

 Putování odedávna provázejí 
nejrůznější zprávy, které přiná-
šejí stopy zažitého a viděného, ať 
už ve formě deníků, dopisů, obra-
zů anebo sbírek a také ve formě 
vyprávění. Předpokládali jsme, 
že kromě autentických zázna-
mů z cest, se na výstavě objeví 
práce, které reflektují poutnictví, 
krajinu, cesty, anebo také domov 
zpovzdálí, z odstupu anebo 
z nadhledu. 
 11. ročníku výtvarné soutěže 
se zúčastnilo 180 soutěžících 
jednotlivců, 9 kolektivů autorů 
a přihlášeno bylo 257 prací. Sešly 
se plenérové kresby, studie bot 

11. ročník výtvarné soutěže 
pro občany Náchodska 2017

a batohů, obrázky dětí, které 
mapovaly cestu do školky nebo 
na procházku, krajinomalby i ab-
straktní obrazy, které umožňují 
snít a putovat ve svém nitru. 
Kromě soch se také objevily 
i objekty, které by se mohly řadit 
ke konceptuální tvorbě. Zájem 
vzbudily soubory obrazů ze zá-
kladních uměleckých škol. 
 Oceněni byli dva vítězové. 
Porota udělila ocenění Monice 
Balzerové za soubor ilustrací 
k připravované autorské knize 
v kategorii mládež 15–18 let 
a Anně Smékalové za dílo Pravo-
úhlá hranice v kategorii dospělí. 

vat svůj plavecký styl a zjistit 
v čem nejvíce „plavou“. 
 Celá akce se uskutečnila 
v rámci projektu „Podpora 
rozvoje fyzické zdatnosti členů 
kolektivu mladých hasičů“, 
který byl finančně podpořen 
Královéhradeckým krajem. 
Děkujeme tímto firmě DENA 
Dobruška a krytému bazénu 
v Dobrušce za pomoc s realiza-
cí celé akce. 

M.Dusílek
vedoucí kolektivu mládeže

SDH Bystré v O.h.Euroregion Glacensis 
hodnotil uplynulé období
V Kostelecké Lhotě zasedal 
Regionální kongres Euro-
regionu Glacensis, nahra-
dit větou: který zhodnotil 
úspěšnou spolupráci v roce 
2017 a připomněl jednadva-
cáté výročí vzniku tohoto 
uskupení.
 
 „Uplynulý rok vnímám 
velice pozitivně, neboť se 
v česko–polské přeshraniční 
spolupráci udělal obrovský kus 
práce. Letoškem nic nekončí, 
ba naopak. Připraveno je něko-
lik důležitých projektů, které 
tuto spolupráci dále rozvinou,“ 

řekl radní pro oblast cestovní-
ho ruchu, regionálního rozvoje, 
grantů a dotací Pavel Hečko.
 Na zasedání se dále pre-
zentovaly výstupy propagace 
regionálních produktů z české 
a polské strany Euroregionu 
Glacensis. Na základě výsled-
ků ankety se zhotovily nové 
propagační materiály a tradiční 
kulatý kalendář pro rok 2018, 
kde jsou vyobrazeny nejoblíbe-
nější produkty.
 Jednou z aktivit sdruže-
ní v příštím roce je zahájení 
přípravy strategie pro období 
2020+, která určí směr vývoje 

Euroregionu na další progra-
mové období. Roman Klíma 
z oddělení evropských grantů 
informoval o aktuálních dotač-

ních možnostech v programech 
cíle Evropská územní spolu-
práce a dalších mezinárodních 
programech.
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Jde nám o relevantní informace o dění 
v našem kraji
 Opět držíte v ruce měsíční zpra-
vodaj „U nás v kraji“, což nás velice 
těší. Distribuce tohoto periodika 
do domácností celého Královéhra-
deckého kraje je od září 2017 bohu-
žel stále v „plenkách“. Na kontrole 
počtu výtisků a správném fungování 
distribuce usilovně pracujeme. Proto 
budeme velice vděčni za zpětnou 

vazbu, abychom se dozvěděli, zda je 
vám zpravodaj do schránek doručo-
ván pravidelně každý měsíc.
 Vydavatel zpravodaje, ve kterém 
se mimo jiné podle Směrnice Rady 
Královéhradeckého kraje uveřejňují 
články a příspěvky o činnosti orgánů 
kraje, krajské problematiky, a také 
zde lze uveřejňovat příspěvky týkající 

Chci region s ideálními podmínkami 
pro život
 Již více než 
rok mám v gesci 
regionální rozvoj, 
cestovní ruch, 
územní plánová-
ní, granty, dotace 
a celou řadu 
dílčích aktivit, 
které se vzájemně 
se prolínají a věcně na sebe nava-
zují. Na úseku regionálního rozvoje 
zmíním zejména projekt Smart Ak-
celerátor. V rámci projektu byl vy-
tvořen funkční realizační tým. Jeho 
hlavním úkolem je koordinovat 
aktivity v rámci rozvoje inovačního 
systému kraje, vyhledávat odborní-
ky v různých oborech a podporovat 
tak vznik partnerských vazeb v kraji 
mezi vysokými školami, veřejnou 
správou a ostatními firmami. 
 Královéhradecký kraj vyhlá-
sil vlastní dotační program pro 
veřejnoprávní instituce, z kterého je 
možné hradit například zpracování 
žádosti do národního nebo mezi-
národního dotačního programu. 
V rámci projektu Smart Akcelerátor 

se také vzděláváme spolu s našimi 
klíčovými partnery. Vzdělávání 
je konkrétně zaměřeno na cíle 
krajských strategií, například kurz 
právního povědomí ve výzkumu, 
základy podnikání, Průmysl 4.0 
a další. 
 Projektový tým pravidelně 
vyhodnocuje výsledky Královéhra-
deckého kraje dosažené v oblasti 
výzkumu, vývoje a inovací ve formě 
zpracovaných analýz. 
 Další mojí prioritou mezi klíčo-
vými projekty je zahájení aktivit 
na budování silné sdílené marke-
tingové značky Královéhradeckého 
kraje. Cílem je, aby Královéhradecký 
kraj byl vnímán jako region s ideál-
ními podmínkami pro život – sou-
kromý i pracovní. To je dlouhá cesta, 
přesahující volební období, ale je to 
cesta správným směrem a já jsem 
moc rád, že můžu velice aktivně se 
na tomto procesu podílet.

Bc. Pavel Hečko, 
radní pro oblast regionálního roz-

voje, evropských grantů, dotací 
a cestovního ruchu (ČSSD)

Vedení kraje má na co navázat
 Na počátku 
nového roku 
bych chtěl vyjád-
řit jménem svým 
i klubu KSČM 
určité uspokojení 
z toho, že nové 
vedení kraje na-
vázalo na práci, 
kterou jsme odvedli ve vedení 
kraje my v minulém volebním 
období, že pokračuje v uskutečňo-
vání připravených projektů. Jedná 
se například o čerpání finančních 
prostředků z Integrovaného regio-
nálního operačního programu a ze 
Státního fondu dopravní infra-
struktury, směřující do oprav silnic 
druhých a třetích tříd. 
 Koalice také úspěšně pokračuje 
v čerpání prostředků na opravu 
kulturních památek, především 
pevnosti Dobrošov. K dobrému 
čerpání finančních prostředků 
dochází i v programech na zatep-
lování školních budov v majetku 

kraje. Pokračuje plynulé čerpání 
prostředků v programu Interreg, 
tedy česko polské přeshraniční 
spolupráce, což mne osobně těší. 
Jde především o tři velké příhra-
niční projekty oprav silnic v oblasti 
Broumova a Orlických hor.
 Těší mne, že se zúročuje 
dlouhodobé úsilí o zatraktivnění 
našeho kraje v oblasti cestovního 
ruchu, kde stoupá nejen počet ná-
vštěvníků, ale prodlužuje se i délka 
jejich pobytu v kraji. Poděkování 
patří všem aktérům v oblasti ces-
tovního ruchu, především podnika-
telům v této oblasti, destinačním 
společnostem, místním akčním 
skupinám, místním samosprávám 
a dalším.
 Nakonec chci všem občanům 
popřát úspěšný rok 2018 a při-
pomenout jim, že zastupitelé 
za KSČM jsou tady především pro 
ně. Nebojte se na nás obrátit se 
svým problémy. 
RSDr., Ing. Otakar RUML (KSČM)

Nový pavilon v rychnovské nemocnici
 Nový pavilon 
urgentní me-
dicíny vyroste 
v areálu rych-
novské nemocni-
ce. Přístavbou 
ke stávající 
budově, tzv. 
pavilonu DIGIP, 
kde je interna a porodnice. Je to 
investice za 380 milionů korun, 
o které svým usnesením rozhodla 
vláda v únoru 2015 v rámci rozvo-
je průmyslové zóny Kvasiny. Začít 
by se mělo v r. 2019. Na střeše 
budovy se počítá i s heliportem.
 Současný stav a dispoziční řeše-
ní nemocnice nevyhovuje. Pacienti 
se na vyšetření často musejí převá-
žet mezi budovami, za deště nebo 
mrazu. Operační sály dosluhují 
a rozmístění jednotlivých oddělení 
neodpovídá standardům moderní 
medicíny. Navíc chybí zdravotnický 
personál. To všechno by plánovaná 

výstavba mohla změnit. 
 O rychnovské nemocnici se 
v posledních letech hodně mluví. 
Část pacientů z celého regionu nelibě 
nesla zprávy o jejím sloučení s ná-
chodskou nemocnicí. Spekulovalo se 
o údajném zániku místního areálu 
a konci nemocnice na Rychnovsku. 
Královéhradecký kraj, který prostřed-
nictvím Zdravotnického holdingu 
spravuje krajské nemocnice, říká, že 
určitá redukce oborů bude nevyhnu-
telná a dodává, že s rychnovskou 
nemocnicí jednoznačně počítá. Navíc 
připravuje vznik jedné velké společ-
nosti s pracovním názvem „Nemoc-
nice Královéhradeckého kraje”. Jeden 
ekonomický subjekt by měl pozici 
a především finanční situaci stabilizo-
vat. 
 Věřím, že výstavba urgentní-
ho příjmu je další důkaz toho, že 
rychnovská nemocnice má svoji 
budoucnost a rozhodně neskončí.

Mgr. Jana Drejslová (ODS)

Kraj bude debatovat s odbory 
o možném navýšení mezd v krajském 
zdravotnictví
 Úhradová 
vyhláška, podle 
které se bude 
řídit úplata zdra-
votních výkonů 
poskytnutých na-
šimi zdravotníky 
občanům v roce 
2018, do jisté 
míry otevírá možnost debaty nad 
navýšením základních tarifních 
odměn v našich nemocnicích. Svou 
roli však bude hrát také celkové 
roční hospodaření jednotlivých 
nemocnic v roce 2017. 
 Královehradecký kraj v loň-
ském roce saturoval poskytování 
určených oborů našim občanům 
v celkové výši 190 milionů Kč, 
na rok 2018 má včetně rezervy při-

praveno 130 milionů. Na místě je 
potřeba také zmínit tlak způsobený 
na krajský rozpočet rozsáhlými 
investičními projekty ve zdravot-
nictví, které zmodernizují naše 
zdravotnické provozy tak, aby byly 
příjemnější nejen občanům, ale 
také samotným zdravotníkům. 
 Naši zdravotníci, bez rozdí-
lu jestli se jedná o lékaře nebo 
zdravotní sestry, si jistě spravedlivé 
ohodnocení zaslouží. A věřím, že 
vzájemné kolektivní vyjednávání 
kraje a vedení nemocnic na jed-
né straně a zastupujících odborů 
na straně druhé bude jistě mož-
ným kompromisem.

Ing. Aleš Cabicar, 
náměstek hejtmana pro oblast 

zdravotnictví (TOP 09)

se obcí, je Králové-
hradecký kraj. 
 Redakční 
rada, zřízená jako 
komise rady kraje, 
rozhoduje o tom, 
které články se 
publikují, o inzerci 
a stanoví také 
uzávěrku pro podání příspěvků.
 Zpravodaj poskytuje zároveň 
prostor pro uveřejnění sdělení, která 
vyjadřují názory členů zastupitelstva 
kraje v rubrice „Názory zastupitelů“. 
Redakční rada tuto rubriku necen-
zuruje, ani neodpovídá za obsah 

článků. Autory článků můžeme 
pouze upozornit, že na straně jedné 
je třeba respektovat svobodu slova, 
na straně druhé je třeba chránit 
práva a povinnosti, které jsou zakot-
vené v zákonech České republiky.
 Jde nám především o to, aby-
chom si mohli v tomto bezplat-
ném zpravodaji přečíst relevantní 
informace o dění v našem kraji. To 
je také hlavním cílem a smyslem 
tohoto bezplatného periodika.

MVDr. Ivana Hantschová, 
Dott.ssa., předsedkyně redakční 
rady zpravodaje „ U nás v kraji“ 

(ANO)
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U nás v kraji
U NÁS V KRAJI – INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

KŘÍŽOVKA

Výherci lednového kola soutěže s Královéhradeckým krajem jsou: František Čermák (Dobruška), Hana Červinková (Červená Hora), Eliška Špráchalová (Arnultovice).

• EVIDENČNÍ ČÍSLO: MK ČR E 13773 • VYDAVATEL: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové, tel.: 495 817 111, 
e-mail: unasvkraji@kr-kralovehradecky.cz • Redakční rada: MVDr. Ivana Hantschová, Jiří Robinson Roup, JUDr. Ing. Rudolf Cogan, 
Ph.D., Mgr. Jana Drejslová, Mgr. Táňa Šormová, Helena Brehovszká, Gabriel Forman • Odpovědný redaktor: Mgr. Michal Friček 
• TEXTY A FOTO: Pokud není uvedeno jinak archiv redakce • VÝROBA, TISK: VLTAVA LABE MEDIA a.s., tiskárna Novotisk Praha 
• DISTRIBUCE: Českou distribuční a.s. • Počet výtisků: 254 800 kusů • Uzávěrka příštího čísla: 15. 2. 2018

Vyluštěte křížovku a soutěžte s námi o dárek. Zašlete nám tajenku do čtvrtka 15. 2. 2018 na e-mail: krizovka@kr-kralovehradecky.cz, nebo poštou na adresu: 
Tiskové oddělení KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ s heslem „KŘÍŽOVKA“. Třem vylosovaným výher-

cům pošleme dárek, proto nezapomeňte uvést svoji adresu. Zapojením se do soutěže souhlasíte s uvedením svého jména mezi výherci v příštím čísle.

Soutěžní křížovka

KALENDÁŘ AKCÍ NA ÚNOR

2. – 3. 2.
Czech snow polo 

masters
Špindlerův Mlýn

3. 2.
Masopustní veselí

Orlické Záhoří

3. – 4. 2.
Orlický maraton

Deštné v O. h.

Do 4. 2.
Výstava betlémů

Zámek Kvasiny

6. 2. od 17 hodin
Beseda s pamětníky 

Škoda auto
Krkonošské muzeum Vrchlabí

10. 2.
Masopust Bílá Třemešná

Památník J. A. Komenského, 
Bílá Třemešná

10. 2.
Masopust

Kulturní dům Valdice 

10. 2.
Rokytnický masopust

Rokytnice v O. h.

11. 2.
Masopust na statku

Šrámkův statek v Pileticích, HK

17. – 18. 2.
Cesty pravěkých lidí

Archeopark Všestary

Do 18. 2.
Naše galerie: Putování

Galerie výtvarného umění 
v Náchodě

20. 2.
Koncert Marie Rottrové

Masarykovo divadlo, Jičín

22. 2. od 19 hodin
500 let náměstí 

v Hostinném
Náměstí Hostinné

23. 2.
Jičínský bál

Masarykovo divadlo, Jičín

24. 2.
Historický trojboj na ski

Louka pod Polákem, Žacléř

24. 2.
Masopust

Kulturní dům Nechanice

27. 2.
Interaktivní prohlídky 

Skriptoria
Benediktinský klášter 

Broumov

Do 4. 3.
Muzejní nostalgie

Muzeum východních Čech
v Hradci Králové

Do 4. 11.
Výstava 

Betlémy Orlických hor
Třebechovické muzeum betlémů, 

Třebechovice p. O.


