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Prvňáci vyrazili do školy bezpečně

Vážení čtenáři,
prázdniny skončily a  s  nimi 
i  čas dovolených. Léto je pří-
ležitostí pro načerpání sil 
na cestách i v pohodlí domova. 
Kulturní, společenské i  spor-
tovní akce, na  které vás chci 
pozvat, budou pokračovat 
i na podzim.
Určitě vás rád uvidím už 5. září 
na  Eliščině nábřeží v  Hradci 
Králové, kde ve  spolupráci se 
záchrannými složkami po-
druhé pořádáme Bezpečné ná-
břeží. Na  jednom místě v  akci 
uvidíte hasiče, policisty, zá-
chranáře a  příslušníky ostat-
ních složek integrovaného zá-
chranného systému.
Se zářím je ale spojován pře-
devším začátek školního roku 
a návrat dětí do školních lavic. 
Prosím proto řidiče, aby byli 
v těchto dnech za volantem o to 
pozornější. Královéhradecký 
kraj chce přispět k bezpečnosti 
těch nejmenších a nejzranitel-
nějších, proto i  letos pro prv-
ňáky nakoupil reflexní prvky. 
Pojďme mladé generaci příkla-
dem a  přispějme každý svým 
dílem k bezpečnosti nás všech.
Vážení čtenáři, přeji vám hez-
ký začátek podzimu.

Jiří Štěpán
hejtman Královéhradeckého kraje

V sobotu a neděli 21. a 22. září 
bude v Opočně, ve Výstavní síni 
Františka Kupky a Luboše Sluky 
na  prvním nádvoří zámku vy-
staven obraz Františka Kupky 
Plochy příčné II, který se vydra-
žil za  78 milionů a  padesát let 
jej nikdo neviděl.

„Na začátku stála krásná my-
šlenka vrátit slavného malíře 
alespoň symbolicky do jeho ro-
diště. Netušil jsem, že naše na-
bídka osloví a  nadchne nejen 
majitele Galerie Kodl v  Praze 
Martina Kodla, ale i anonymní-
ho majitele vzácného obrazu, 
který souhlasil s  jeho zapůjče-
ním. Ihned jsme začali instalaci 
díla s  opočenskou starostkou 

Šárkou Škrabalovou připravo-
vat. Nyní už můžeme potvrdit, 
že se František Kupka symbo-
licky vrátí do Opočna, a to těšně 
před 148. výročím jeho naroze-
ní,“ uvedl hejtman Jiří Štěpán 
a dodává:

„Rádi se s Mistrem a jeho ob-
razem vrátíme do  jeho rodiště 
tak, jak se k místu narození člo-
věka vyznal básník František 
Halas: ‚Kdyby mi jen oči pro pláč 
zbyly, já se tam vrátím, já se tam 
i poslepu vrátím.‘“ 

Obraz Plochy příčné II je pro-
tějškem k malbě Plochy příčné I, 
která má téměř shodný formát 
a  je ve  sbírce Národní galerie 
v Praze. Vzájemně se prolínající 

diagonálně postavené vertikál-
ní a  horizontální plochy byly 
Kupkovým oblíbeným kompo-
zičním schématem. 

„Instalaci obrazu věnuje 
Královéhradecký kraj a  město 
Opočno k  životnímu jubileu 
Medě Mládkové. Bez jejího úsilí 
bychom dodnes nevěděli, kým 
Kupka byl, je a kým ještě bude,“ 
dodal Jiří Štěpán. |

Kulturní událost roku: 
František Kupka se vrátí do Opočna!

Královéhradecký kraj věnoval všem letošním prvňáčkům reflexní pásky a knihy, které jim pomo-
hou s lepší orientací v silničním provozu. „Než si ale na zvýšený provoz všichni zvykneme, i jediná 
nepozornost může způsobit neštěstí. Chci proto apelovat nejen na žáky, aby na přechodech dávali 
pozor, ale též na řidiče, aby hlavně v obcích a v okolí škol a hřišť řídili obzvláště opatrně,“ upozorňuje 
řidiče i chodce hejtman Jiří Štěpán. |

Kraj v září rozdělí 
na výměnu Kotlů 
dalších 150 milionů
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Nový ptačí pavilon nabízí 
zážitek jako z rovníkové 
Afriky

Safari Park Dvůr Králové do-
končil přestavbu nového pavilo-
nu zvaného Ptačí svět. Návštěvníci 
se zde mohou projít madagaskar-
ským vádí a  tropickým pralesem. 
Nad hlavami jim krouží exotičtí 
opeřenci, z nichž asi nejvýraznější 
jsou zoborožci a turaci, kteří v pa-
vilonu létají zcela volně. Kromě 
nového výtvarného pojetí a téměř 
kompletně vyměněné vegetaci je 
tou největší změnou dřevěná láv-
ka procházející celým pavilonem. 
Oproti předchozí cestě ji ocení 
především maminky s  kočárky 
a  návštěvníci s  handicapem, kte-
rým velmi usnadní pohyb. 

Krajská škola má první 
absolventky tlumočnictví 
českého znakového jazyka 

Tříletý obor Tlumočnictví čes-
kého znakového jazyka dokončilo 
sedm studentek. Jako jediná v re-
publice ho vyučuje Vyšší odborná 
škola Hradec Králové (VOŠ), jejímž 
zřizovatelem je Královéhradec-
ký kraj. Český znakový jazyk je 
plnohodnotný jazyk neslyšících 
s  vlastní gramatikou a  struktu-
rou. Posláním tlumočnické služby 
je zajistit pro neslyšící rovné pří-
ležitosti , díky kterým komunikují 
bez bariér v běžných životních si-
tuacích.

Královéhradecký kraj 
efektivně nakoupil energie

Královéhradecký kraj už pošes-
té nakoupil energie na  Českomo-
ravské komoditní burze Kladno. 
Na  následující dva roky si zajistil 
celkem 66 tisíc megawatthodin 
elektřiny a  133 tisíc megawattho-
din zemního plynu do  728 elek-
troměrů a  plynoměrů za  ceny 
nižší, než za které se obchodovalo 
v  loňském roce. Trendu zdražo-
vání energií se kraj loni vyhnul, 
neboť nákupem v roce 2017 si za-
jistil dodávky pro roky 2018 a 2019. 
S  vyššími cenami se musel potý-
kat až letos, ceny elektřiny a plynu 
však sestoupily z  loňských maxi-
málních hodnot.

V září kraj rozdělí na výměnu kotlů dalších 
150 milionů korun

Zájemci o výměnu nevyhovu-
jícího zdroje vytápění mají další 
šanci získat dotační podporu již 
v září. Registrace pořadových čí-
sel proběhne 11. 9. od  10 hodin 
a následný příjem žádostí úspěš-
ných zájemců, kteří získají pořa-
dové číslo 1–1500, bude od 16. do  
30. 9. Královéhradecký kraj roz-
dělí v  této vlně mezi žadatele 
150 milionů korun. 

Dotace bude opět sloužit 
na  výměnu kotlů s  ručním při-
kládáním první a  druhé emisní 
třídy za  kotel na  biomasu, ply-
nový kondenzační kotel nebo 
tepelné čerpadlo. Podporu není 
možné získat na  výměnu stáva-
jícího kotle s automatickým při-
kládáním, stávajícího plynové-
ho kotle nebo lokálních topidel, 
jako jsou krbová nebo akumu-
lační kamna.

Příjemce dostane část ze sku-
tečně vynaložených výdajů podle 
zvoleného vytápění:

75 % v případě plynového kon-
denzačního kotle, nejvýše však 
95 000 Kč;

80 % v  případě kotle pouze 
na  biomasu s  ručním přikládá-
ním, nejvýše však 100 000 Kč;

80 % v  případě tepelného čer-
padla nebo automatického kotle 

pouze na  biomasu, nejvýše však 
120 000 Kč.

Výčet podporovaných zaří-
zení je uveden v  seznamu vý-
robků a technologií, který k to-
muto účelu vede Státní fond 
životního prostředí ČR (SFŽP ČR) 
na  stránkách https://svt.sfzp.cz 
(Kotlíkové dotace – 3. kolo /117. 
výzva OPŽP 2014-2020/)

Podpora bude dále navýše-
na o  částku 7  500 Kč v  případě, 
že je výměna kotle realizována 
na území obce, která byla Mini-
sterstvem životního prostředí 

označena jako prioritní z  hle-
diska ochrany ovzduší. Seznam 
těchto obcí nalezne žadatel 
na  krajských webových strán-
kách v sekci Kotlíkové dotace.

Další vlna kotlíkových do-
tací se plánuje na  jaro 2020. 
Zájemci o  podporu najdou 
veškeré informace na  webu 
krajského úřadu, případně 
mohou kontaktovat pracovní-
ky krajského úřadu na  odbor 
regionálního rozvoje, grantů 
a  dotací, oddělení evropských 
grantů. |

Krátce z Kraje stalo se

Královéhradecký kraj potěšil všechny prvňáky základních škol
Na  více než pět tisíc prvňáků 

regionu čekalo první školní den 
překvapení, a to stavebnice ROTO 
Abeceda. Jedná se o  kreativní 
sadu plochých dílků se šrouby 
a  maticemi na  podporu jemné 
motoriky a  technické představi-
vosti. Královéhradecký kraj vy-
bavil touto stavebnicí první třídy 
všech základní škol v  Králové-
hradeckém kraji.

„Stát se školákem znamená 
celkovou změnu každodenního 
režimu a spoustu povinností. Dě-
tem nastává nová životní etapa, 
a proto se tentokrát naše podpo-
ra zaměřuje na ty nejmladší žáky. 
Chceme je potěšit a hlavně moti-

vovat ke školní práci, aby je bavila 
a škola pro ně byla zajímavá. Sta-
vebnicí ROTO podporujeme tech-
nickou tvořivost malých školáků 
a také cílíme na jejich technickou 
zdatnost,“ říká náměstkyně hejt-
mana Martina Berdychová odpo-
vědná za oblast školství.

Stavebnicová sada ROTO Abe-
ceda je určena pro sestavování 
písmen. Obsahuje 26 plochých 
dílků, šroubky a matičky k vytvo-
ření písmen abecedy. Stavebnici 
tak mohou žáci používat ve všech 
předmětech vyučovaných v první 
třídě. Při práci se stavebnicí žáci 
získávají manuální zručnost, 
rozvíjí představivost a procvičují 

jemnou motoriku, která je dů-
ležitá při nácviku psaní. Jemná 
motorika je totiž o  postupném 
zdokonalování pohybů rukou 
a o manipulaci s drobnými před-
měty a dobře se rozvíjí právě  při 
rukodělných činnostech jako 
například při navlékání korálků, 
stříhání a šroubování. |

„Dosud Královéhradecký kraj rozdělil na kotlíkových 
dotacích přes 305 milionů korun, za které se vyměnilo 
2900 zastaralých kotlů. Nahradila je většinou tepelná 
čerpadla, která si majitelé pořídili v téměř polovině 
případů.“ 

Pavel Hečko, radní pro regionální rozvoj, granty 
a dotace
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Voda je vždy podmínkou života, říká radní Karel Klíma

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

Českou republiku trápí extrémní 
sucho. Půda je vyschlá a průtoky v ře-
kách dosahovaly při srovnání s prů-
měrnými průtoky v  srpnu úrovně 
15 až 40 % dlouhodobého normálu. 
Radního Karla Klímu, do jehož gesce 
spadá zemědělství, životní prostředí 
a vodní hospodářství, jsme se proto 
zeptali, jaký je v tomto směru výhled 
do budoucna. 

Jaká je situace v našem kraji?
Náš kraj trpí především ze-

mědělským suchem a  výrazný je 
dlouhodobý nedostatek doplňová-
ní podzemních vod. Většina pitné 
vody je čerpána v kraji právě z pod-
zemních zdrojů, což klade trvalé 
nároky na zodpovědné chování při 
nakládání s pesticidy, ropnými lát-
kami i čištění komunálních vod. 

Velmi citlivě vnímáme důsledky 
vrtů, především pro tepelná čerpadla, 
které prochází různé úrovně zvodní. 
Tlak investorů na  jejich cenu a  ne-
znalost, vede k  nedodržování tech-
nologické kázně a  připravuje pitné 
vody o jejich kvalitu i množství. Zná-
má je ztráta vody v kaskádě barokní-
ho schodiště v Kuksu, ale jsou i další 
případy, o  kterých se nemluví nebo 
vzniknou úplně bez ohlášení.

Jak se k problematice sucha sta-
ví Královéhradecký kraj? Jaké kro-
ky udělal a jaké plánuje udělat?

Kraje nemají silové nástroje 
k  řešení sucha. Naše role je tedy 
více motivační, informačně vzdě-
lávací a koncepční.   

V  současné době podporujeme 
především projektovou přípravu 

zájemců o  obnovu rybníků, kde 
na  realizaci lze získat i  podporu 
státu. Nabídli jsme finanční pod-
poru malým vlastníkům lesa do 50 
hektarů jako motivaci k rychlé re-
akci při výskytu kůrovce a násled-
né obnově lesa.  Především s  pod-
porou oplocenek při zalesňování 
budeme pokračovat i  v  následují-
cích letech. Zakrytí holin novým 
porostem je velký úkol nejen pro 
lesníky, ale celou společnost.

Královéhradecký kraj má stabil-
ní program na  podporu přípravy 
i  výstavbu vodovodů a  kanalizací 
(Rozvoj infrastruktury v oblasti zá-
sobování pitnou vodou a odvádění 
odpadních vod). V  rámci tohoto 
programu podporuje výstavbu vo-
dovodů, včetně nových jímacích 
objektů. 

Dokončujeme nový plán roz-
voje vodovodů a  kanalizací, který 
se dotýká každé obce i jejich míst-
ních částí. Jako první z krajů jsme 
připravili návrh „Politiky samo-
správy kraje o vodě“, která je ve fázi 
odborných i laických připomínek. 
Cílem je efektivní zapojení kraje 
při aktualizaci Plánu dílčích po-
vodí a správné nastavení nástrojů, 
kterými může kraj v problematice 
vody pomoci. Zvýšili jsme důraz 
i  finanční podporu environmen-
tálního vzdělávání ve  školách zři-
zovaných krajem.

Má smysl, aby si lidé nechávali 
zhotovit vlastní studny? 

Bez řádného hydrogeologického 
posouzení a  povolení to může být 

nejen zmarněná investice, ale i  po-
škození sousedských vztahů a  ne-
vratná škoda v  podzemí. Pro pitné 
účely je vhodnější hledat řešení 
v  propojené síti veřejných vodovo-
dů. V rozptýlené zástavbě je studna 
základním řešením, ale při splnění 
podmínek zákona. Pro ostatní účely 
je vhodné nejprve využít všech mož-
ností užití povrchové a dešťové vody, 
které je i motivováno podporou Stát-
ního fondu životního prostředí ČR. 

Plánuje se zpoplatnění vlast-
ních studní?

O zpoplatnění studní se snad ani 
neuvažuje. Co by bylo žádoucí, je za-
jištění měření skutečných odběrů 
u povolovaných čerpacích míst. Ur-
čitě dojde k úpravě podmínek mno-

radní kraje pro vodní hospodářství 
Karel Klíma.

inFormujeme 

Kameny zmizelých připomínají hrdinství odbojářů druhé světové války
V  osadách Bohdašín a  Končiny 

u  Červeného Kostelce na  Náchod-
sku se vzpomínalo na  některé 
z  obětí nacistického režimu. Kon-
krétně na výsadkáře Jiřího Potůčka 
ze skupiny Silver A a odbojáře, kteří 
mu v posledních dnech jeho života 
pomáhali. Všichni za to zaplatili ži-
votem. Při odhalení Kamenů zmi-
zelých zavzpomínala na hrdiny od-
boje společně s jejich potomky také 
náměstkyně Martina Berdychová, 
která nad akcí převzala záštitu.

První dva nově odhalené kame-
ny patřily manželům Satranovým, 
kteří právě radistu Jiřího Potůčka 
několik dnů ukrývali. Jiří Potůček 
v tehdejší bohdašínské škole vysílal 
poslední zprávu do  Londýna z  le-
gendární vysílačky Libuše.

Odhalených kamenů je sedm, 
další připomínají tragický osud 

ha kanalizačních řádů u provozova-
telů. Barbarství obcí, napouštějících 
koupaliště pitnou vodou tam, kde 
lze využít vody povrchové, snad také 
pod tlakem okolností skončí.

Existuje plán a  nějaká konkrét-
ní opatření do budoucna? 

Velký úkol má na  stole ministr 
zemědělství. Pokud ČR zvládne na-
stavení zemědělských dotací pro 
další období tak, aby při zachování  
ekonomického zdraví, zemědělské 
podniky bez ohledu na velikost, byly 
motivovány k  dlouhodobě udržitel-
nému hospodaření na  půdě a  péči 
o kulturní krajinu, tak máme naději. 
Jinak prohrajeme všichni. 

Jako občané jsme ztratili vztah 
k  půdě jako zdroji potravin. Pod 
hlavičkou obnovitelné energie 
drancujeme půdu na  krmivo pro 
bioplynové stanice a  nevracíme 
nic. Zkušenost posledních pěti let, 
v  kombinaci s  klimatickou změ-
nou, ještě bude mít dopad na celko-
vý charakter našeho hospodářství. 
Nejsou jednoduchá populistická 
řešení. Jen systematická dlouhodo-
bá práce s vědomím, že voda je vždy 
podmínkou vzniku a udržení života.

Pro náš kraj je cesta v  adapta-
ci na  důsledky klimatické změny 
a  v  souběžném realizování pouče-
ných nápravných opatření v kultur-
ní krajině i v sídlech. Prvním velkým 
testem je obnova lesního hospodář-
ství po přechodu kůrovcové kalami-
ty. Vizí našeho kraje nemůže být jen 
všeobecný růst, ale především udrži-
telný život. |

rodiny Burdychových, která žila 
v Končinách. Právě tady byl posled-
ní doložený pobyt Jiřího Potůčka 
před vyzrazením gestapu.

Bohdašín i  Končiny měl potkat 
stejný osud jako Lidice a  Ležáky. 
Nacisté vydali vyhlazovací dekret. 
Ke  zničení obcí s  236 obyvateli na-
konec nedošlo díky úzkým vazbám 

tehdejšího náchodského policejní-
ho ředitele doktora Chudoby s veli-
telem gestapa v  Hradci Králové Al-
bertem Hardtkem.

Další žulové kostky se speciál-
ním mosazným povrchem chtějí 
představitelé Sokola odhalit v  říj-
nu ve  Dvoře Králové nad Labem 
a Doubravicích. |
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Bezpečnější cesta na Rychnovsko je zase o krok blíže

zlepšujeme

Radní Královéhradeckého kraje 
rozhodli o  vyhlášení výběrového 
řízení na  zhotovitele stavby ob-
chvatu Domašína, části obce Černí-
kovice, na silnici II/321 mezi Často-
lovicemi a  Solnicí na  Rychnovsku. 
Nový obchvat v  rámci rozšíření 
strategické průmyslové zóny Solni-
ce-Kvasiny odvede přetíženou tran-
zitní dopravu mimo zastavěnou 
část obce.

Stavební práce budou spočívat 
ve  vybudování přeložky komuni-
kace II/321 na  území obce Černí-
kovice na  Rychnovsku. Jedná se 
o  obchvat místní části Domašín. 
V  souladu s  územním plánem 
přeložka povede ve  volné ploše 
mezi Domašínem a Černíkovicemi 
za hranicí občanské a průmyslové 
zástavby. Přeložka silnice II/321 
se plynule napojí na  současnou 

komunikaci před a  za  Domaší-
nem v  celkové délce 1984 metrů. 
Z  hlediska dopravního řešení 
bude do  Domašína jediný přístup 
od  II/321 pomocí okružní křižo-
vatky. Součástí odvodnění silnice 
II/321 jsou dvě retenční nádrže, 
ze kterých bude řízeně odvedena 
voda do Třebešovského potoka.

Investorem stavby je Králové-
hradecký kraj a  zhotovitel vzejde 
z výběrového řízení, které se před-
pokládá v  září 2019. Administraci 
akce zajišťuje Centrum investic, 
rozvoje a  inovací (CIRI), oddělení 
průmyslových zón.

Předpokládaná cena veřejné za-
kázky dosahuje téměř 100 milionů 
korun včetně DPH. Stavba je finan-
cována dotací ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury ve stopro-
centní výši.

Stavba obchvatu proběhne bez 
výrazného omezení provozu, k ně-
muž dojde pouze v době provádění 
napojení na začátku a konci úseku. 
Stavební práce zaberou 15 měsíců 
od podzimu 2019. |

V říjnu se na Velké Deštné otevře 
nová rozhledna

Projekt na  obnovu historické 
hřebenové trasy v  česko-polském 
pohraničí s  evropskou dotací přes 
tři miliony eur je v  plném proudu. 
Na  území Královéhradeckého kraje 
se nyní budují čtyři nové rozhledny, 
ta na  nejvyšším vrcholu Orlických 
hor se otevře již letos v říjnu. 

„Fyzická realizace je zatím nejdále 
u rozhledny na Velké Deštné. Stavba 
nyní roste v sídle stavební firmy, poté 
bude převezena na  místo a  postave-
na na již vybetonovaných základech. 
Slavnostní otevření se plánuje na ří-
jen. Do konce letošního roku by měl 
být dokončen ještě most přes Orlici 
v  Neratově. Začátkem příštího roku 
by tyto stavby měly následovat roz-
hledny v Olešnici v Orlických horách 
a ve Vysoké Srbské,“ popisuje Jaroslav 
Štefek, sekretář Euroregionu Glacen-
sis, hlavní koordinátor celého pro-
jektu.

V  rámci projektu Hřebenovka 
vznikne podél společné hranice 
celkem 11 rozhleden, v  osmi pří-
padech ovšem půjde o  obnovu 
zaniklých rozhleden nebo vyu-
žití jiného historického dědictví. 
V  Neratově a  na  Novém Hrádku 
vzniknou nová turistická infor-
mační centra a  v  Neratově bude 
obnoven historický Jánský most, 
který zvýší propustnost česko-
-polské hranice. 

„Celkový rozpočet projektu 
je v  přepočtu 90 milionů korun. 
Z toho 85 % nákladů pokryje dota-
ce z  Operačního programu INTE-
RREG V-A Česká republika-Polsko, 
navíc 5 % nákladů českých part-
nerů pokryje dotace ze státního 
rozpočtu ČR,“ dodává krajský rad-
ní pro oblast regionálního rozvo-
je, dotací a cestovního ruchu Pavel 
Hečko. |

Nová silnice v centru Janských Lázní 
bude hotová v příštím roce

Radní Královéhradeckého 
kraje vybrali dodavatele staveb-
ních prací pro rekonstrukci sil-
nice III/2961 v Janských Lázních, 
kterým bude společnost M – SIL-
NICE. Rekonstrukce úseku o dél-
ce 1,4 kilometru se uskuteční 
za  úplné uzavírky. Auta se sem 
znovu vrátí v roce 2020. 

Silnice III/2961 vede centrem 
Janských Lázní. Kompletní re-
konstrukce se dotkne části Černo-
horské a  Lázeňské ulice. Kraj zde 
postaví zcela novou silnici. Podél 
vozovky budou osazeny silniční 
žulové obruby a rigoly z kamenné 
dlažby. V  nebezpečných úsecích 
přibydou jednostranná svodidla.

„Královéhradecký kraj při 
zadávání veřejné zakázky spo-
lupracoval s  Janskými Lázněmi. 
Nová komunikace v centru bude 
stát 49,3 milionu korun, přičemž 
kraj uhradí náklady na  postave-
ní silnice ve výši 45,4 milionu ko-
run s DPH, město zaplatí chodní-
ky a  sjezdy za  téměř 3,9 milionu 
korun s DPH. Stavba silnice bude 
financovaná z  Fondu rozvoje 

a reprodukce Královéhradeckého 
kraje,“ sdělil radní pro investice 
Václav Řehoř. |

„Obchvat Do-
mašína zajistí 
podstatné
zlepšení život-
ního prostředí 
v centru obce. 
Sníží se zde 
ekvivalentní hladina hluku a emise 
výfukových plynů. Dojde ke zvýšení 
bezpečnosti silničního provozu 
a podstatně se omezí možnost 
střetů automobilů s chodci.“

Václav Řehoř, radní pro investice

„Společnost 
ČEZ v Jan-
ských Lázních 
rekonstruuje 
parovod, měs-
to zde mění 
vodovod a ka-
nalizaci, kraj 
následně provede závěrečný krok 
a vybuduje novou silnici. Cítím to 
jako povinnost, protože na novou 
komunikaci místní čekají dlouhá 
léta. Její stavba bude rozdělená 
do dvou etap. První část od odboč-
ky k dětské léčebně Vesna ke ko-
lonádě v centru dokončíme letos. 
Zbylý úsek k parkovišti u lanovky 
na Černou horu o délce 680 metrů 
bude hotový v příštím roce.“ 

Martin Červíček, 1. náměstek 
hejtmana pro oblast dopravy 

a silničního hospodářství
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v interiéru barokního kostela sv. matouše v deštné v orlických horách se už posedmé 
sešli milovníci vážné hudby. uskutečnil se tu benefiční varhanní galakoncert pro záchranu 
této významné památky. Úžasnou atmosféru a krásný hudební zážitek si nenechala ujít 
náměstkyně hejtmana martina berdychová, ani skladatel luboš sluka.

hasiči v olešnici v orlických horách oslavili 140 let od svého založení. při té příležitosti 
byl slavnostně představen a požehnán nový prapor sboru. hejtman jiří štěpán ho 
dekoroval pamětní stuhou.

FotograFicKy

už 21. a 22. září bude ve výstavní síni Františka Kupky a luboše sluky v opočně k vidění 
slavný oobraz Františka Kupky plochy příčné ii, který slavný malíř namaloval v roce 
1923.. naposledy plátno o rozměrech 81 x 63 cm veřejnost viděla v roce 1968 na velké 
výstavě ve valdštejnské jízdárně v praze..

v hronově se uskutečnil 89. ročník divadelní přehlídky jiráskův hronov. u zrodu této 
tradice stáli hronovští ochotníci, kteří chtěli vyjádřit poctu rodákovi aloisi jiráskovi. 
divadelní přehlídku kraj finančně podporuje a akce má trvalou záštitu kraje rady Králo-
véhradeckého kraje. slavnostní zahájení si nenechal ujít ani první náměstek hejtmana 
martin červíček (uprostřed) v doprovodu starosty města petra Kolety. 

v hradci Králové se uskutečnilo mistrovství světa v karate sKiF 2019. česká reprezen-
tace získala deset medailí. vznikl zde i nový český rekord. na sobotním slavnostním 
nástupu došlo k zápisu do české knihy rekordů, kdy na ploše hradecké arény cvičilo 
1359 karatistů současně kata za mír.

jubilejní 10. ročník festivalu přepychy Karla pšeničného navštívilo v létě přes 600 
příznivců dechové hudby. událost zahájil nekorunovaný král české dechovky josef 
zíma (uprostřed) s opočenkou. Festival si nenechal ujít ani senátor a krajský zastupitel 
miroslav antl (vpravo).
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Broumovská nemocnice otevřela nové oddělení JIP
Modernějším oddělením Jed-

notky intenzivní péče (JIP) nyní 
disponuje nemocnice v Broumově. 
Stavební úpravy trvaly téměř rok. 
Otevřely se zde nové pokoje pro pa-
cienty i  zázemí pro zaměstnance, 
za  které Královéhradecký kraj za-
platil přes 31 milionů korun.

„Oddělení JIP považuji za jedno 
z  nejdůležitějších oddělení vů-
bec. Nové prostory budou sloužit 
pacientům s  ohrožením životně 
důležitých orgánů a  funkcí, včet-
ně těch, kteří vyžadují následnou 
intenzivní péči. Věřím, že moder-
nější zázemí umožní efektivní 
a  profesionální zdravotnickou 
péči,“ řekl náměstek hejtmana pro 
zdravotnictví Aleš Cabicar. 

Rekonstrukce se dotkla hlavně 
druhého nadzemního podlaží: 
„Vzniklo zde šest nových pokojů 
s 11 lůžky, dále vyšetřovna a záze-
mí pro personál včetně kanceláří. 
Z  toho jeden třílůžkový pokoj již 

patří k  oddělení Lůžek následné 
péče (LNP), které v budoucnu také 
zrekonstruujeme,“ doplnil náměs-
tek Cabicar. 

„Součástí stavebních prací byla 
ještě nová vzduchotechnická jed-
notka pro oddělení JIP ve  třetím 
patře. Vedle toho bylo nezbytné 

vybudovat zázemí jako je sociál-
ní zařízení, sklady a  společenská 
místnost. Pořídili jsme nové lékař-
ské vybavení a za tuto rekonstruk-
ci zaplatili 31,3 milionu korun bez 
DPH,“ okomentoval rekonstrukci 
radní Václav Řehoř odpovědný 
za krajské investice. 

V průběhu modernizace vznik-
lo ještě multioborové pracoviště. 
Jedná se o ambulanci, která umož-
nuje provádět drobné lékařské 
výkony, které poslouží k  příjmu 
a stabilizaci pacienta. 

Královéhradecký kraj otevřel 
v  broumovské nemocnici odděle-
ní následné intenzivní péče (NIP) 
a  dlouhodobě intenzivní ošetřo-
vatelské péče (DIOP) již koncem 
roku 2017 za  více jak 23 milionů 
korun. Prostory slouží pacientům, 
kteří prodělali kritické onemoc-
nění či úraz a  potřebují podporu 
některé ze základních životních 
funkcí. |

podporujeme

náměstek hejtmana pro zdravotnictví aleš cabicar před nově otevřenou jip v broumově.

Jičínská nemocnice bude mít novou vrátnici 
a lékárnu

Královéhradecký kraj vybral 
zhotovitele nové vrátnice a lékárny 
jičínské nemocnice. Zakázku zreali-
zuje společnost HSF Systém SK, s. r. 
o., za 35,7 milionu korun bez DPH.

„Stav objektu u vjezdu do areálu 
jičínské nemocnice dlouhodobě 
nevyhovuje provozním požadav-
kům. Jeho obnova zlepší průjezd-
nost hlavní brány, ale hlavně zvýší 
komfort pacientů a  návštěvníků 
nemocnice. Zrekonstruovaný ob-
jekt totiž počítá i s lékárnou, která 
se aktuálně v nemocničním areálu 
nenachází,“ řekl náměstek hejtma-
na pro zdravotnictví Aleš Cabicar. 

V první fázi dojde k demolici stá-
vající budovy a současně k vybudo-
vání provizorní vrátnice. Následně 

v místě staré budovy vznikne nový 
objekt. Lékárna bude mít dvě vý-
dejní místa – jedno pro nemocnici 
a  jedno pro veřejnost, které bude 
blíže k vrátnici a bude přístupné jak 
z areálu nemocnice, tak z ulice. 

Projektová dokumentace počítá 
s  rozšířením průjezdu, který není 
dostatečně široký pro hasičské 
a sanitní vozy. Kromě toho je v plá-
nu i úprava zadního vjezdu do are-
álu pro rychlý příjezd požárních 
vozidel. Úprav se dočká i  zděné 
oplocení, ke kterému vrátnice při-
léhá. Za  celou stavbu kraj zaplatí 
35,7 milionu korun bez DPH. 

Nová lékárna s vrátnicí by měly 
být dokončeny zhruba na podzim 
roku 2020. |

V Trutnově kraj postaví nové laboratoře
Téměř 183 milionů korun bez 

DPH budou stát nové laboratoře 
a  transfúzní oddělení Oblastní 
nemocnice Trutnov.  

„Zakázka na  stavební práce 
se dělí do  dvou etap. První řeší 
rekonstrukci pavilonu, kde sídlí 
oddělení lékařské mikrobiologie 
a imunologie. Po rekonstrukci se 
sem přestěhuje oddělení klinické 
biochemie,“ nastiňuje radní pro 
investice Václav Řehoř. 

V  rámci druhé etapy proběh-
ne demolice pavilonů kožního 
a plicního oddělení, kam se po re-

konstrukci a  dostavbě přilehlé 
budovy přestěhuje transfúzní 
oddělení a  oddělení nukleární 
medicíny. 

„Přestavbou docílíme centra-
lizace laboratoří, což zefektivní 
chod na  nich závislých oddělení. 
Moderní transfúzní oddělení zvý-
ší komfort pro dárce krve a  další 
pacienty,“ sdělil náměstek hejtma-
na pro zdravotnictví Aleš Cabicar. 

Na celou přestavbu včetně do-
dávky zdravotnických technolo-
gií se počítá s investicemi ve výši 
265 milionů korun. |
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Nový Hrádek oslavil titul krajské vesnice roku
víme o tom

Oficiální tečku za letošním kraj-
ským kolem soutěže Vesnice roku 
udělalo předávání ocenění na  No-
vém Hrádku. Městys na Náchodsku 
se pyšní zlatou stuhou pro vítěze 
a bude náš kraj reprezentovat v ce-
lostátním finále. Modrou stuhu 
za  společenský život získalo Stráž-
né (TU). Bílou stuhu za činnost mlá-
deže udělila porota obci Nepolisy 
(HK). Oranžovou stuhu za spoluprá-
ci obce se zemědělským subjektem 

má Rudník (TU). Porotci udělili také 
druhé a třetí místo. Na pomyslných 
stupíncích vítězů tak stanuly Žďár 
nad Metují (NA) a Vilantice (TU). Dal-
ší obce si mezi sebou rozdělily ceny 
hejtmana. 

O titul Vesnice roku se v kraji le-
tos ucházelo 12 obcí. Odborná poro-
ta je všechny navštívila a následně 
rozhodla o vítězi. Slavnostní předá-
ní všech ocenění se uskutečnilo 10. 
srpna ve vítězné obci. |

cenu hejtmana za systematickou podporu dostupnosti služeb na venkově předal radní 
pavel hečko.

novou publikaci představil veřejnosti náměstek pro dopravu martin červíček.

Krajskou vesnicí roku 2019 je městys nový hrádek. obci poblahopřáli hejtman jiří štěpán 
a první náměstek martin červíček.

Brožura nabízí tipy na výlety po Královéhradeckém kraji veřejnou dopravou
Královéhradecký kraj ve  spo-

lupráci s  Českými drahami vydal 
brožuru s tipy na výlety, kam se tu-
risté pohodlně dostanou veřejnou 
dopravou. Na  každé stránce nalez-
nou zajímavé místo – třeba zámek 
Hrádek u  Nechanic či Ratibořice 
a vedle podrobný popis i s mapkou, 
jak se na  místo dopravit. Kniha je 
k  dostání zdarma na  celém území 
kraje.

„Touto publikací chceme turis-
tům nabídnout zajímavé tipy na vý-
lety do  atraktivních míst v  Králo-
véhradeckém kraji, které mohou 
pohodlně navštívit s  využitím vla-
kové či autobusové veřejné dopravy. 
Už na cestě k cíli mohou obdivovat 
půvaby našeho kraje, a  to bez nut-
nosti věnovat se řízení a  starostí, 
kde zaparkovat. V brožuře nalezne-
te návod, kam vyrazit za poznáním, 

odpočinkem či dobrodružstvím 
a  jak si cestu snadno naplánovat,“ 
sdělil první náměstek hejtmana 
Martin Červíček odpovědný za  ob-
last dopravy a silničního hospodář-
ství.

Brožura Tipy na výlety v Králové-
hradeckém kraji vyšla v nákladu pět 
tisíc výtisků s  rozsahem 88 stran, 
které obsahují 36 turisticky zajíma-
vých míst v kraji a dvě lokace na pol-
ské straně hranice, kam se turisté 
mohou dostat pomocí přeshraniční 
dopravy. Ke  každému výletu náleží 
doprovodná mapa s  vyznačenými 
zastávkami a stanicemi veřejné do-
pravy a místy k navštívení.

Publikace je dostupná zdarma 
na  pokladnách Českých drah v  39 
železničních stanicích. Brožuru lze 
vyzvednout i  na  autobusovém ter-
minálu v  Hradci Králové či na  vy-

braných kontaktních místech 
IREDO (mimo pracoviště Českých 
drah), a  to v  Broumově (dopravce 
P-Transport), Hradci Králové (ORE-

DO), Jičín (BusLine), Vrchlabí (KAD), 
Trutnov (GW Train Regio), Dvůr Krá-
lové – (Arriva VČ) a Hořice (Hořice – 
CK Europa). |

bílou stuhu za činnost mládeže předala nepolisům náměstkyně martina berdychová (vlevo).



8

inFormujeme

Kraj podpoří sportovce
Královéhradecký kraj vyhlašuje 

na rok 2020 v oblasti sportu osm do-
tačních programů v  celkové částce 
více než 23 milionů korun. Vytváří 
tak vhodné podmínky pro rozvoj 
sportovních a volnočasových aktivit 
obyvatel kraje. Novinkou je program 
investic do sportovních objektů a za-
řízení.

Vyhlašované programy Králové-
hradeckým krajem v  oblasti sportu 
pro rok 2020:

 Pohybová gramotnost a  po-
řádání významných masových 
tělovýchovných a  sportovních 
soutěží typu „sport pro všechny“ 
(2.000.000 Kč)

 Pořádání významných sportov-
ních akcí dětí a mládeže (2.000.000 Kč)

 Činnost sportovních středi-
sek a  sportovních center mládeže 
(1.800.000 Kč)

 Podpora krajských reprezentač-
ních výběrů mládeže a reprezentace 
na  republikových, evropských a  ce-
losvětových soutěžích (1.800.000 Kč)

 Celoroční pravidelná sportov-
ní činnost dětí, mládeže a  osob se 
zdravotním postižením vč. vzdělá-
vání trenérů, rozhodčích a cvičitelů 
(2.500.000 Kč)

 Příprava krajských reprezen-
tantů na Olympiádu dětí a mládeže 
(500.000 Kč)

 Vrcholový a výkonnostní sport 
v kategorii dospělých (4.500.000 Kč)

 Podpora investic do  sportov-
ních objektů a zařízení (8.000.000 Kč)

Termín pro podávání elektronic-
ké formy žádosti bude od  10. října 
do 5. listopadu 2019. |

Cykloprojekty v česko-polském 
příhraničí

Projekt „Koncepce rozvoje přes-
hraniční cykloturistiky v  polsko-
-českém příhraničí“ odkazuje 
na  vytvořenou strategickou kon-
cepci vybudovat v  Královéhradec-
kém kraji až 147 km dalších cyk-
lotras vzájemně propojujících obě 
strany hranice.

„Je však nutno konstatovat, že 
v  programech na  podporu česko-
-polské přeshraniční spolupráce 
se nové cyklistické přeshraniční 
projekty nejen plánují, ale také 
realizují. V  česko-polském pro-
gramu pro období 2007-2013 byly 
realizovány například projekty 
„Cyklostezky v  Kladském pomezí“ 
(celkem tři etapy), do kterých byla 
na  české straně zapojena města 
Náchod a  Hronov, obce Vysoká 
Srbská a  Česká Čermná, městys 
Velké Poříčí nebo projekt „Rozvoj 

turistické a  rekreační infrastruk-
tury v  příhraniční oblasti Brou-
movska a  Mieroszowska“ (město 
Meziměstí),“ uvedl radní Pavel 
Hečko, do  jehož gesce spadá ob-
lastí grantů, dotací a regionálního 
rozvoje. 

V česko-polském programu pro 
současné období 2014-2020 jsou 
v  realizaci např. projekty „Cyklo-
region Noworudsko-Radkovsko-
-Broumovsko“ (město Broumov 
a obec Křinice), „Spojuje nás Bobr“ 
(město Žacléř), „Singletrack Gla-
censis“ (obec Zdobnice v Orlických 
horách), „Na kole Kladským pome-
zím“ (město Česká Skalice a  obec 
Ždárky), náhradním projektem 
je „Pohraničí v  sedle kola“ (obec 
Malá Úpa). Dotace na tyto investič-
ní projekty se pohybuje v objemu 
stovek milionů korun. |

Na podporu kultury v roce 2020 
kraj rozdělí 22 milionů korun 

Královéhradecký kraj připravil 
pro oblast kultury a  památkové 
péče na  příští rok sedm dotačních 
programů. Jejich prostřednictvím 
podpoří kulturní aktivity, obno-
vu historických varhan, činnost 
muzeí a  galerií a  obnovu památ-
kového fondu. Novinkou jsou tři 
samostatné programy na  podporu 
mobility, rezidence a na zachování 
nemateriálního kulturního dědic-
tví. Vyhlášení dotačních programů 
musí ještě schválit krajské zastupi-
telstvo na zářijovém zasedání.

Kraj nově podpoří pobyt uměl-
ců, odborných pracovníků nebo 
uměleckých souborů v  Královéhra-
deckém kraji a také výjezdy našich 
umělců a  kulturních pracovníků 
do zahraničí. Protějškem předchozí-
ho programu je podpora rezidence, 
tedy pobytů umělců, uměleckých 
souborů nebo odborných pracovní-
ků ze zahraniční či jiných českých 
krajů v kraji.

Cílem programu Podpora zacho-
vání nemateriálního kulturního 

dědictví je zvýšit zájem a povědomí 
veřejnosti, především dětí a  mlá-
deže, o  nemateriálních kulturních 
statcích tradiční lidové kultury. 

V dotačním programu na obnovu 
varhan jsou dva miliony korun. S re-
konstrukcí památek pomůže 12 mi-
lionů korun. Činnost muzeí a galerií 
podpoří Královéhradecký kraj dvě-
ma miliony korun. Na  kulturní ak-
tivity poskytne čtyři miliony korun.

„Jsem ráda, že se oproti letoš-
nímu roku podařilo pro rok 2020 
navýšit podporu do oblasti kultury 
prostřednictvím dotačních progra-
mů o pět milionů korun,“ vyzdvihu-
je náměstkyně pro školství a kultu-
ru Martina Berdychová.

Lhůta pro podání žádostí je 
od  10. října do  14. listopadu 2019. 
Od druhé poloviny září budou v jed-
notlivých okresech probíhat semi-
náře pro žadatele o dotaci v oblasti 
kultury a památkové péče. Pozvánky 
na semináře kraj zveřejní na webo-
vých stránkách Královéhradeckého 
kraje. |

„Chceme co 
nejvíce podpo-
řit sportovní 
a volnočasové 
aktivity pro naše 
obyvatele, proto 
se vracíme 
i k  jednoúčelovým programům, které 
přinesou lepší orientaci a jasnější 
a srozumitelnější podmínky pro ža-
datele. Poprvé v historii vyhlašujeme 
program na podporu investic do spor-
tovních objektů a zařízení, a to ve výši 
osm milionů korun,“ říká náměstkyně 
Martina Berdychová odpovědná za ob-
last sportu a volnočasových aktivit. 
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V Safari Parku Dvůr Králové se podařilo rozmnožit smečku v pří-
rodě již vyhynulého lva berberského. Koťátka, která dostala jméno 
Kit a Kira, se mají čile k světu a můžete je obdivovat v pěší části safari 
parku.

Mláďata přišla na  svět 10. května v  podvečerních hodinách. Mat-
kou se po 106 dnech březosti stala dvouletá samice Khalila.

Otcem lvíčat se stal sedmiletý samec Bart, kterého návštěvníci ví-
dají v safari parku od roku 2014, kdy do Dvora přišel společně s brat-
rem Napoleonem. Bart je v současné době od samice s mláďaty oddě-
len. Ošetřovatelé však do budoucna plánují jejich spojení a sestavení 
rodinné smečky. |

rádi zveřejňujeme

Ve dvorské zoo se narodila 
koťata lvů berberských 

Královéhradecký kraj pořádá 
ve  spolupráci s  městskými úřa-
dy a  neziskovými organizacemi 
na  podporu náhradní rodinné 
péče Týden pěstounství Králové-
hradeckého kraje. Ten se usku-
teční ve  dnech 8. až 13. září 2019 
a nabídne program pro odbornou 
i  laickou veřejnost. Akce se koná 
pod záštitou náměstka hejtmana 
pro oblast sociálních věcí Vladi-
míra Dernera.

V  neděli 8. 9. akci odstartuje 
Den pěstounství pořádaný v Safa-
ri parku ve Dvoře Králové nad La-
bem. Jeho součástí budou pěvecká 

a  taneční vystoupení, promítání 
i setkání s herečkou Nelou Boudo-
vou a její pěstounskou dcerou.

V následujícím týdnu se budou 
pro veřejnost na  území celého 
kraje konat různá setkání s  od-
borníky, rozhovory s  pěstouny, 
workshopy či výstavy.

V  evidenci Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje je ak-
tuálně nahlášeno okolo 240 dětí, 
kterým je možné zprostředko-
vat náhradní rodinu. Největším 
problémem je dlouhodobě ne-
dostatek pěstounů tolerantních 
ke  specifickým potřebám dětí, 

Náhradních rodičů stále není dost. Upozorní na to Týden 
pěstounství

jako jsou zejména vícečetné 
sourozenecké skupiny, ale často 
i  „jen“ sourozenecké páry, dále 
děti z  minoritního etnika a  děti 
nad deset let. Od  začátku roku 
2019 přibylo do evidence 79 dětí, 

z  čehož bylo 37 dětí starších de-
seti let.

Více informací o  pěstounské 
péči a  program Týdne pěstoun-
ství naleznete na www.stansena-
hradnimrodicem.cz. |

„Náhradní rodinná péče je dnes nenahraditelnou 
součástí sociální práce s dětmi a mládeží. Přesto-
že počty pěstounů během uplynulých let výrazně 
narostly, stále jich ještě není dost na to, aby bylo 
možné poskytnout nový domov každému dítěti, 
které ho potřebuje. Týden pěstounství nám pomá-
há zvyšovat povědomí veřejnosti o potřebnosti 
náhradní rodinné péče a o tom, co vše obnáší.“ 

Vladimír Derner, náměstek hejtmana pro oblast 
sociálních věcí
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8. –- 13. 9.
Týden pěstounství 
Královéhradeckého kraje 
Ve spolupráci s městskými úřady 
a neziskovými organizacemi 
pořádá Královéhradecký kraj 
na podporu náhradní rodinné 
péče Týden pěstounství Králo-
véhradeckého kraje 2019, který 
nabídne program pro veřejnost 
na mnoha místech regionu. Více 
na www.stansenahradnimrodi-
cem.cz.

11. –- 15. 9. 
Jičín - město pohádky
Žižkovo náměstí, Jičín 
Od středy 11. září se v historic-
kém centru Jičína uskuteční už 
29. ročník festivalu Jičín - město 
pohádky, letos s podtitulem Znám 
já jeden krásný zámek aneb Po-
hádky a pověsti z hradů a zámků 
Českého ráje. Záštitu nad festiva-
lem převzal ministr kultury ČR, 
hejtman Královéhradeckého kraje 
a Národní památkový ústav.

13. –- 14. 9. 
Královéhradecké krajské 
Dožínky 
okolí koupaliště Flošna 
a Všesportovní stadion, 
Hradec Králové
Dny propagace zemědělství a po-
travinářství jsou tradiční akcí, jejíž 
součástí je rovněž doprovodný kul-
turní a zábavný program, kočárový 
dožínkový průvod, ukázky hospo-
dářských zvířat a prodej regionál-
ních výrobků a produktů. Součástí 
programu je i národní nesoutěžní 
přehlídka mažoretkových skupin.

17. 9. od 19:30
30 let výročí demokracie, 
rok národní hrdosti
Pivovarské náměstí, Hradec Králové
U příležitosti 30. výročí od Sametové 
revoluce pořádá Královéhradecký 
kraj koncert, na kterém zazní árie 
a skladby nejznámějších českých 
hudebních skladatelů. Účinkují: 
Ema Hubáčková, Sylva Čmugrová, 
Jitka Nešverová a Vladimír Župan.

www.hkregion.cz

pozvánKy na Kulturní aKce

Trendy v oddlužení
Dlužníkům se teď po  novele 

insolvenčního zákona ulevilo. 
Stačí splácet věřitelům něco přes 
1000 Kč měsíčně. Za  pět let insol-
vence je tak třeba zaplatit včetně 
odměny insolvenčnímu správci 
celkem 120  000 Kč a  člověk je bez 

dluhů. V advokátní praxi vnímám, 
jak jsou náhle politi živou vodou 
chroničtí dlužníci, že instituci-
onální věřitelé jsou připraveni, 
a  pláčou obyčejní lidé, kteří jed-
norázově půjčili – a už to v životě 
neudělají. 

19. 9. od 12:30 do 16:30
Svátek seniorů 
Pivovarské náměstí, Hradec Králové
Přijďte s námi oslavit svátek 
seniorů na Pivovarské náměstí. 
Ve 12:30 zahraje Skautská dechov-
ka, od dvou vystoupí Petr Hubáček 
a v 15:45 Marcel Zmožek. Během 
odpoledne bude udělena také cena 
sociálních služeb. Vstup je zdarma.

27. 9. –- 10. 11.
Život ve stínu šibenice
Regionální muzeum a galerie Jičín 
-- Muzeum hry 
Výstava o osudech vlastenců, kteří 
bojovali proti nacismu, aby ná-
sledně za komunistického režimu 
skončili ve vězení či na popravišti, je 
zaměřena nejen na československé 
vojáky obou dvou front, východní 

i západní, bojující v protihitlerovské 
koalici, ale také na ty, kteří bojovali 
proti jiným totalitním režimům.

28. 9. 
Hradecký koštýř
Městská hudební síň a Žižkovy sady, 
Hradec Králové
Užijte si řadu koncertů a nezapo-
meňte vzít i děti, protože se zabaví 
v dětské zóně. Na programu je 
i slavnostní vyhlášení Regionální 
potraviny Královéhradeckého 
kraje za rok 2019.
Hradeckého koštýře se zúčastní 
kolem 35 vinařů, nebude chy-
bět bohaté občerstvení, kavárna 
a další pochutiny k vínu. Kulturní 
program pro dospělé i děti na dvou 
pódiích v Žižkových sadech 
a na nádvoří Městské hudební síně.

názory zastupitelů

Máme nejlepší podmínky, přesto vymíráme
Královéhradec-

ký kraj byl opako-
vaně vyhodnocen 
nejlepším místem 
pro život. Nabízí 
kvalitní podmín-
ky téměř ve  všech 
oblastech, uvedu alespoň: zaměstna-
nost, školství, zdravotnictví, sociální 
služby a  životní prostředí. Náš kraj 
se pyšní nádhernou přírodou, nabí-
zí širokou škálu možností pro sport, 
kulturu a jiné formy trávení volného 
času, je hojně navštěvovaný turisty. 
Lidé se zde cítí bezpečně. Mohla bych 
jistě ve výčtu superlativů pokračovat. 

Místo toho si ale kladu otázku. 
Čím to je, že náš kraj má ve srovnání 
s dalšími kraji nejstarší obyvatelstvo 
a je nejrychleji stárnoucí? Umírá zde 
více lidí, než se rodí a obyvatel ubývá 

i přes rostoucí počet přistěhovalých, 
přicházejících za  prací. Kraj syste-
maticky a  dlouhodobě realizuje 
prorodinnou politiku, je aktivním 
účastníkem celostátní platformy 
pro rodinu, je zapojen do  projektu 
Ministerstva práce a sociálních věcí 
ČR zaměřeného na  podporu sladě-
ní pracovního a  rodinného života, 
v  současnosti připravuje již třetí 
krajskou koncepci rodinné politiky. 
V  pracovní skupině diskutujeme 
o příčinách stávající situace, o opat-
řeních, která mají posílit postavení 
funkční rodiny a naplňovat její při-
rozené poslání. 

Co tedy brání vyšší porodnosti? 
Vždyť máme ty nejlepší podmínky 
pro život!  

 
Anna Maclová, Koalice pro Královéhradecký kraj

Setkání se zástupci odborů
V rámci prázd-

ninových výjez-
dů Českomorav-
ské konfederace 
odborových sva-
zů do  regionů 
zavítali na  konci 
července do Náchoda i její předse-
da Josef Středula a  místopředsed-
kyně Radka Sokolová.

Na náchodské radnici jsme spo-
lečně diskutovali o  dopravní in-

frastruktuře v  regionu, chystané 
stavbě obchvatu města, příhraniční 
spolupráci a stále častěji skloňova-
ném tématu levné práce, což je pro-
blém, který se samozřejmě netýká 
pouze Náchoda. 

O výši platů zaměstnanců v jed-
notlivých oborech jsme vedli dlou-
hou debatu, protože rozdíly jsou 
často opravdu velké. Rozumím kri-
tice pana předsedy Středuly, kterou 
v  rámci setkání směřoval k  někte-

Ale tématem 
příspěvku je za-
dlužení krajů 
a  jeho poslední 
vývoj. Jak kraje 
využívají silných 
příjmů z  daní 
ke zlepšení svého zadlužení? 

Nejzadluženějším je Olomo-
ucký kraj s 3,7 miliardami Kč (vše 
na  konci roku 2018). Následují 
čtyři kraje s  dluhem okolo dvou 
miliard. Bez dluhu je kraj Jiho-
český a  Plzeňský, hned za  nimi 
náš kraj se 147 mil. Kč. Relativ-
ně nejzadluženější, v  přepočtu 
na roční příjmy, je opět kraj Olo-
moucký s 29 %, pak Zlínský 18 % 

a  Pardubický 12 %, náš kraj jen 
na 1,24 %.  

Na  závěr trendy – kdo splácí 
a kdo se dál zadlužuje. Zlínský kraj 
na  konci roku 2017 dlužil 2 %, ale 
na konci roku 2018 to bylo již 18 %! 
Mírné nárůsty dluhu vidíme u  Kar-
lovarského a Pardubického. Ostatní 
kraje vcelku splácejí, Královéhradec-
ký kraj z  2,64 % na  1,24 %. Celkově 
lze dluhovou politiku krajů hodno-
tit příznivě – konjukturu využívají 
ke  splácení. Půjčujme si, až peníze 
nebudou. A  náklady investic, ceny 
stavebních prací v krizi také klesají.

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

články na této stránce vyjadřují názory zastupitelů, případné reakce 
adresujte přímo autorům.

Jak se státní správa vzdaluje občanovi
Generální fi-

nanční ředitelství 
(GFŘ) připravuje 
od  roku 2020 zru-
šení 34 pracovišť 
finančních úřadů,  
nejvíce v  našem 
Královéhradeckém kraji, celkem šest. 
Jde o  Nový Bydžov, Hořice, Broumov, 
Jaroměř, Kostelec n/O a  Dvůr Králové 
n/L. S  okolními obcemi je to téměř 
100 000 obyvatel. Prý to spraví dvakrát 
týdně dva úředníci jako podatelna. 
Prý to ušetří 686 milionů korun. Uvá-
dím jeden případ „šetření“ za všechny. 

Jako bývalý ředitel Finančního 
úřadu v Jaroměři vím, že budova úřa-
du ve vlastnictví státu byla z rozhod-
nutí GFŘ před lety opuštěna a to roky 

platilo drahý nájem za  jiné prostory 
a přitom se několik let muselo starat 
o  prázdnou budovu. V  té mohli být 
pohromadě s  úředníky České správy 
sociálního zabezpečení a  zdravotní 
pojišťovny, aby měli občané pěkně 
vše při ruce. Tomu se říká turecké hos-
podářství. Hlavně, že poslední roky 
prudce narostl počet pracovníků GFŘ 
v Praze za mnohem vyšší platy. 

Nyní GFŘ tvrdí, že sníží počty pra-
covníků. Odnesou to ti řadoví, kteří 
jednají s  občany. Rušení dalších fi-
nančních úřadů je nesmysl.  Vaše 
připomínky a dotazy mi můžete psát 
na msommer@kr-kralovehradecky.cz.

Milan Sommer, předseda finančního výboru 
(TOP09)

Smutný pohled na lesy i říční krajinu
Rok nám ne-

skončil, ale už 
s končícím létem 
můžeme říci, že 
nás opět potrá-
pila sucha a  ex-
trémní teploty. 
Je dobře, že si konečně společnost 
začíná uvědomovat, že klimatická 
změna je realitou a že suchu mu-
síme věnovat víc pozornosti. Od-
borníci na ekologii již v 90. letech 
upozorňovali na  klimatickou 
změnu i na to, že je nevhodné stá-
le sázet horské smrky v nížinách. 
Tehdy ekology nikdo nebral moc 
vážně. Výsledek můžeme pozoro-
vat kolem sebe. 

Šíření kůrovce i  masivní usy-
chání borovic lze brát nejen jako 
katastrofu, ale také jako ohrom-
nou příležitost, jak dříve změnit 
složení lesních porostů na  roz-
manitější a  odolnější. Stát i  kraj 
by neměly dávat kompenzace 
za  špatné hospodaření v  minu-

losti, ale měly by podporovat 
výsadby druhově bohatých lesů 
z  původních a  stanovištím odpo-
vídajících dřevin.  

Druhý můj postřeh se týká říč-
ní krajiny. Na  Hradecku máme 
vůbec nejrozsáhlejší systémy od-
vodnění půdy v ČR a stav vodních 
toků v minulosti regulovaných je 
také tristní. Bohužel se v  našem 
kraji nepodařilo dosud rozjet 
revitalizace toků. Jako opoziční 
zastupitel jsem chtěl, aby kraj 
do svých zásad územního rozvoje 
zapracoval území pro revitalizace 
toků jako veřejně prospěšná opat-
ření. Bohužel se má iniciativa ne-
setkala s reálnou odezvou. 

Podařilo se mi prosadit pouze 
zpracování územní studie na  re-
vitalizaci vodního toku Dědina. To 
je sice asi historický úspěch, ale 
na kraj je to hrozně málo a měl by 
začít být aktivnější.

Martin Hanousek (Piráti + SZ)

Průmyslová zóna Rychnovsko 
V  poslední 

době mám pocit, 
že vstřícná ruka 
státu kvůli dyna-
mickému rozvoji 
r y c h n o v s k é h o 
regionu v  čele se 
závodem Škoda Auto není již tak 
otevřená. Vzhledem k zpomalenému 
růstu české ekonomiky chybí vládě 
v rozpočtu peníze a hledají se úspory.

Jedním z  bodů Usnesení vlády 
ČR r. 2017 je vybudování nového pa-
vilonu urgentního příjmu v  Rych-
nově nad Kněžnou a stát se zdráhá 
dotační peníze poslat. Vzhledem 
k nárůstu obyvatel regionu si my-
slím, že si bývalý rychnovský okres 
jednu moderní nemocnici 21. sto-
letí zaslouží. Nyní čekáme na  dal-
ší jednání o  financích pro region 
na  strategické komisi, která bude 
zasedat v září 2019.

Města i  obce zóny se snaží pod-
porovat rychnovskou nemocnici. 

První úspěchy má i  nově založený 
Zdravotnický nadační fond Měs-
ta RK. Byl založený i  na  podporu 
místní nemocnice jako reakce 
na  neutěšenou personální situa-
ci a  podporu aktivit zaměřených 
na  kvalitní rozvoj zdravotnictví 
ve  městě. Do  nadačního fondu za-
tím přispěl finančními prostřed-
ky Královéhradecký kraj, dále pak 
Škoda Auto a  město Rychnov nad 
Kněžnou. Mezi prvními projekty se 
podařilo vypsat stipendijní progra-
my pro absolventy zdravotnických 
škol, kteří by nastoupili po studiích 
do  nemocnice. Nakoupila se nová 
polohovací lůžka a nyní oslovujeme 
města a  firmy v  regionu, které by 
mohly do nadačního fondu přispět. 

Obyvatelům okresu Rychnov 
nad Kněžnou záleží na  budouc-
nosti nemocnice, kterou všichni 
potřebujeme.

 
Jana Drejslová (ODS)

Investice za 1,5 miliardy ale… 
Nedávno pro-

běhla revitaliza-
ce trati Týniště 
n. O. – Broumov. 
SŽDC se zaměřila 
hlavně na  zvýšení 
bezpečnosti a  tak 
převážná část financí šla do  nové-
ho zabezpečovacího zařízení. Menší 
do  modernizace tratě a  minimální 
do zlepšení kultury cestování. Na to-
lik potřebné převedení nákladní do-
pravy ze silnic na železnici už nezby-
lo. A jaký je přístup SŽDC? 

Dovolím si uvést příklad z vlastní 
zkušenosti. Při slavnostním předání 
stavby ředitel OŘ SŽDC Hradec Králo-
vé Ing. Hrubeš na dotaz, kdy se bude 
rekonstruovat budova železniční sta-
nice Hronov, protože se jedná o nejz-
chátralejší budovu nádraží na  trati 
026, kde již roky nejsou ani veřejné 
záchody,  odpověděl, že to není v nej-
bližších letech v plánu a že toalety již 
nejsou povinnou výbavou nádraží. 

Respektuji plány, ovšem velmi zá-
leží, jak vám to je předloženo a zda je 
možné alespoň ty menší nedostatky 
řešit rychle a  cestujícím zpříjemnit 
cestování. Naštěstí ne všichni mají 
na  SŽDC stejný přístup k  řešením 
problémů. A co je výsledkem revita-
lizace v  Hronově? Večer od  18 hod. 
a  brzy ráno je nádraží uzamčené 
bez jakýchkoli služeb pro cestující, 
lavičky na novém bezbariérovém ná-
stupišti jsou o desítky metrů dál, než 
staví vlak a přístřešek chybí úplně. 

Tento přístup je potřeba změ-
nit, jinak bude železniční doprava 
nekonkurenceschopná a  cestující 
budou ubývat. Chceme moderní že-
leznici, a proto se snažíme dojednat 
například spojení Pardubice –Mezi-
městí – Wroclaw, které by pomohlo 
nejen oblasti Náchodska a  Brou-
movska, ale posílilo i přímé spojení 
mezi krajskými městy.

 
Petr Koleta (ANO 2011)

rým zaměstnavatelům, kteří vyplá-
cejí svým zaměstnancům naprosto 
neadekvátní mzdu za  odvedenou 
práci. I  to je jeden z  důvodů, proč 
právě tyto firmy nemají dostatek 
pracovních sil. 

Fakt, že na  trhu práce v  součas-
nosti chybí volní lidé, pociťují i ně-
které místní firmy, jelikož Náchod 
je městem s  velmi nízkou neza-
městnaností. Akutním problémem 

je zejména nedostatek konkrétních 
kvalifikací. Snažíme se proto hledat 
řešení i  formou podpory vzdělává-
ní v  učňovských oborech, o  které 
zájem vytrvale klesá. Plánuji v nej-
bližších měsících navázat dalšími 
setkáními se zástupci odborů i  fi-
rem, abychom mohli společně sou-
časnou situaci dlouhodobě řešit.  

 
Jan Birke (ČSSD)
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soutěžní KřížovKa

Ve čtvrtek 5. září 2019 se na Eliš-
čině a Smetanově nábřeží v Hradci 
Králové uskuteční druhý ročník 
prezentační a  osvětové akce Bez-
pečné nábřeží. Složky Integrova-
ného záchranného systému (IZS) 
Královéhradeckého kraje a  jejich 
partneři předvedou široké veřej-
nosti nejen svoji nejmodernější 
techniku, ale také řadu dynamic-
kých ukázek. 

„Chceme veřejnosti ukázat 
skvělou připravenost jednotlivých 
složek IZS a  jejich partnerů, díky 
jejichž práci se obyvatelé našeho 
kraje cítí v bezpečí. Nově se připojí 

Armáda ČR a  Vězeňská služba ČR. 
Program letošních dynamických 
ukázek plánujeme zaměřit přede-
vším na  ukázku spolupráce mezi 
jednotlivými složkami IZS,“ uvedl 
hejtman Královéhradeckého kraje 
Jiří Štěpán.

Program Bezpečného nábřeží za-
čne v 9:00 a skončí v 18:00. Jeho sou-
částí budou rovněž statické ukázky 
techniky hasičského záchranného 
sboru, policie, zdravotnické zá-
chranné služby, celní správy, vod-
ních záchranářů, horské služby, 
městské policie, vězeňské služby, ar-
mády a skalní záchranné služby.  |

Záchranné složky ukážou na Bezpečném nábřeží týmovou spolupráci


