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Z nové rozhledny na Velké Deštné
dohlédnete až na Praděd
Listopadové události roku
1989 patří mezi nejzásadnější
momenty 20. století v rámci
československých dějin. Jsem
rád, že Královéhradecký kraj
připomíná tento zcela zásadní historický moment koncerty, kulturními a společenskými akcemi.
Listopad 1989 tedy připomínáme nejen generaci, která
listopadové události zažila,
ale především nejmladší generaci, která tyto události zná
spíše jen z učebnic. Je zcela
zásadní si pozitiva demokracie připomínat, ale zároveň
je ochraňovat, a to zejména
v této zjitřené době.
Od pádu totality uplynulo 30
let, ale zdá se, že bloudíme
v kruhu. Naše společnost je
rozdělená, politická scéna roztříštěná a hlas rozumu přehlušuje řev populistů slibující
jednoduchá a rychlá řešení.
Dne 17. listopadu si připomeneme boj proti útlaku a bolest, kterou lidé museli vytrpět, abychom dnes mohli žít
ve svobodném a demokratickém státě.
Važme si toho. Historie se
neustále opakuje, proto nesmíme dopustit, aby přestala
platit idea Václava Havla, že
pravda a láska zvítězí nad lží
a nenávistí.
Jiří Štěpán
hejtman Královéhradeckého kraje

Na konci října se na Velké Deštné otevřela nová 18 metrů vysoká rozhledna. Nabízí výhledy na českou i polskou stranu, vidět jsou Krkonoše, Hradec Králové, dokonce i Praděd. Vstup je zdarma, otevřená bude po celý rok, pokud to umožní počasí. Rozhledna je první ze čtyř plánovaných rozhleden
na hřebenové trase v česko-polském pohraničí na území hradeckého kraje. Jejich výstavbu dotuje
Evropská unie. Další tři rozhledny s podporou EU dotací vzniknou nad Novým Hrádkem, u Olešnice
Foto: David Stejskal
v Orlických horách a ve Vysoké Srbské. |

Ze zchátralých kasáren vznikne moderní depozitář
V hradeckých Gayerových
kasárnách začaly stavební
práce. Královéhradecký kraj
bývalé vojenské ubikace nechá přestavět na moderní
muzejní depozitář a vynaloží
na to minimálně 282 milionů
korun. Zhruba 211 milionů
pokryje evropská dotace. Hotovo bude na konci roku 2021.
„Předpokládáme, že v letošním roce budeme bourat
v interiéru stávající budovy,
začneme práce na přístavbě a na levé straně kasáren
ve spolupráci s památkáři

uděláme vzorový kus fasády
a okno, který pro příští rok
poslouží jako kuchařka pro
celý objekt,“ popsal náplň aktuálních úkolů stavařů radní
pro investice Václav Řehoř.
Řemeslníci vymění 32 656
kusů střešních tašek – srdcovek, zrepasují nebo rovnou
vymění 343 oken a 163 dveří.
Barva omítky zdobená reliéfy a římsami bude kopírovat
původní odstín. Veškeré poškozené plochy i řada zdobných prvků ve zdivu i v omítce budou obnoveny, aby se

přiblížily původnímu stavu
objektu. |
Dokončení na straně 3
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Unikátní zlatý
poklad je opředený
tajemstvím
Řidiči sypačů se
školili na hradeckém
polygonu
V Trutnově roste
centrum duševního
zdraví
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krátce z kraje

Královéhradecký kraj má
opevněnou hranici, která
v Česku nemá obdoby
Státní hranice na území Královéhradeckého kraje je jednou
z nejlépe opevněných v celé republice. Dominuje jí několik
dělostřeleckých tvrzí a zájemci
o vojenskou historii a technické
památky zde najdou prakticky
všechny typy předválečného opevnění. O zlepšení propagace tohoto
segmentu cestovního ruchu proto
jednali zástupci kraje s provozovateli pevností Hanička a Stachelberg.

Nepřišlo vám některé číslo
U nás v kraji?
Magazín U nás v kraji vychází každý měsíc kromě srpna
a je distribuován do každé domácnosti v Královéhradeckém
kraji. Zpravodaj si také můžete
zdarma vyzvednout na sedmnácti místech po celém kraji:
 Informační centrum Broumov
 Informační centrum Dobruška
 Městské informační centrum
Dvůr Králové nad Labem
 Informační centrum, Hořice
 Infocentrum Hradec Králové
 Turistické informační centrum
Hradec Králové (budova hlavního vlakového nádraží)
 Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové
 Informační centrum Jaroměř
 Městské informační centrum
Jičín
 Regionální turistické a informační centrum, Kostelec nad
Orlicí
 Městské informační centrum
Náchod
 TIC Nová Paka
 Městské informační centrum
Nové Město nad Metují
 Městská knihovna a informační centrum, Nový Bydžov
 Městské informační centrum
Rychnov nad Kněžnou
 TIC Trutnov - informační centrum, Trutnov
 Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Vrchlabí
Na webových stránkách kraje:
kr-kralovehradecky.cz si můžete
přečíst elektronickou verzi.
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stalo se

Unikátní zlatý poklad je opředený tajemstvím,
nálezce jej považoval za pytlácké oko
Na Náchodsku objevil muž venčící psa zlaté dráty z mladší doby
kamenné. Nález je co do množství
a zachovalosti ojedinělý.
Nečekaný nález objevil muž při
venčení psa v lesích nad Náchodem. Na plácku rozrytém od divokých prasat si všiml ze země trčícího konce drátu. Nálezce si nejprve
myslel, že to je pytlácké oko. Když
z hlíny vyhrabal devět klubek drátu, považoval je za odpad. Doma
zjistil, že našel zlatý poklad, který
předal pracovníkům Muzea Náchodska.
„Devět zlatých nekonečných
spirálek je starých zhruba 3000 let.
Zlaté spirálky nesloužily jako šperk
či nástroj, ale jde o polotovar určený pro další zpracování. Nad Náchodem bylo objeveno celkem 257
gramů zlata, přičemž spirály byly
téměř neporušené. Podle odborníků je nález díky své zachovalosti
a objemu jedinečný,“ uvedl archeolog náchodského muzea Jan Košťál.

Zlaté dráty vznikly stejnou
technologií, z čehož archeologové soudí, že byl vyroben v jedné
dílně ve stejnou dobu. Drátky
vytvořil dávný řemeslník tak, že
roztepal zlato do tenkého plechu, následně jej sroloval a svařil. Jelikož jsou drátky takřka
neporušené, nemohly být pou-

žívány dlouho a brzy po výrobě
ukryty. Zda si zlato na svahu někdo uschoval či je tam zanechal
jako obětinu bohům, už dnes
říci nelze, protože v jejich okolí archeologové nenašli žádné
další předměty, například střepy
keramiky, které by jim pomohly
s bližším určením. |

Kraj podpoří dobrovolné hasiče a jednotky požární ochrany
Královéhradecký kraj uvolnil
přes osm milionů korun na podporu mladých hasičů, všeobecnou
sportovní činnost členů sboru dobrovolných hasičů či fungování jednotek požární ochrany.
„Pět milionů
korun směřuje hlavně
na podporu
práce s dětmi
a mládeží. Ať
už se jedná
o vzdělávání
dobrovolných hasičů pracujících
s dětmi nebo soutěže v požárním
sportu, kde chceme podpořit regionální dorostenecké soutěže, ale
i krajskou reprezentaci na mistrovství republiky.“
Pavel Hečko, radní pro oblast
regionálního rozvoje, cestovního
ruchu, grantů a dotací

Lhůta pro podávání žádostí
o dotaci prostřednictvím krajského dotačního portálu poběží od
2. prosince do 9. ledna příštího roku.
Do 16. ledna je pak zapotřebí žádosti
dodat písemně nebo pomocí datové
schránky.
Kraj lze požádat o dotaci na jeden ze tří účelů:
• Podpora činnosti v oblastech
práce s dětmi a mládeží ve věku
3 až 18 let a vzdělávání dobrovolných pracovníků pracujících
s kolektivy mladých hasičů.

• Podpora sportovního rozvoje
členů spolku v soutěžích v požárním sportu žen a mužů.
Podpora reprezentace sportovců z Královéhradeckého
kraje v požárním sportu
• Rekonstrukce a modernizace
objektů a zařízení využívaných pro práci s kolektivem
mladých hasičů – pouze investiční akce, vytváření podmínek pro realizaci volnočasové práce s dětmi a mládeží
ve spolku. |

informujeme

Začala rekonstrukce
Gayerových kasáren
Dokončení ze strany 1
„V Gayerových kasárnách se
nachází hlavní zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové
– depozitáře, restaurátorské dílny, badatelny, bez kterých se chod
takovéto instituce neobejde. Vytvoříme zde proto takové místo,
kde se muzejníkům bude dobře
pracovat,“ uvedla náměstkyně
pro kulturu a školství Martina
Berdychová.
Součástí stávajícího objektu
bude skleněný krček, který propojí plánovanou dvoupodlažní
přístavbu s muzejní budovou.
„Muzeum východních Čech
v Hradci Králové je největším
muzeem v Královéhradeckém
kraji a jedním z největších v ČR.

Od roku 2001 je příspěvkovou
organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem. Musíme
jako zřizovatel zajistit, aby přes
dva miliony sbírkových předmětů bylo řádně uschováno a aby
v srdci Hradce vznikl důstojný
kampus veřejných budov,“ doplnil hejtman Jiří Štěpán.
Práce stavařů se nyní zaměřila na objev pozůstatků pětiúhelníkové hradby (bastionu), která
částečně zasahuje do prostoru
plánované přístavby. |

Studenti debatovali
o životním prostředí
V polovině října se v Hostinném uskutečnilo setkání studentských parlamentů. Třídenní
program obsahoval kromě jiných
témat také diskuze o životním
prostředí, kterých se aktivně
účastnil i radní kraje pro tuto oblast Karel Klíma.
„Z otázek studentů jsem si
znovu potvrdil správnost důrazu
kraje na systematičtější uplatnění environmentálního vzdělávání nejen ve vzdělávacích plánech
škol, ale především v rovině jejího naplňování. Finanční pod-

pora, kterou kraj dnes směřuje
na EVVO, vyjadřuje jeho společenskou objednávku po odpovědnějším přístupu zřízených škol,
k této oblasti. Nelze čekat žádná
centrální řešení. Studenti musí
mít ve školách odbornou podporu
k tématům, které ovlivňují jejich
budoucnost. Ani v otázkách životního prostředí nemají být odkázáni pouze na mediální masáž
komerčních a politických zájmů,“
uvedl radní pro oblast životního
prostředí, vodního hospodářství
a zemědělství Karel Klíma. |

Více o dění v kraji na www.kr-kralovehradecky.cz
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V chlumecké Palackého ulici se jezdí i chodí po novém
Celkovou rekonstrukcí v hodnotě 20 milionů korun prošla Palackého ulice v Chlumci nad Cidlinou,
která je jedním z nejfrekventovanějších přístupů do města, protože
nabízí nejkratší cestu od dálnice
D11 do centra.
K investici Královéhradeckého
kraje se rekonstrukcí chodníků
připojila místní samospráva. Před
zahájením stavby navíc došlo
v celé ulici k obnově kanalizačního a vodovodního řadu. Akce proto
byla rozdělena do dvou stavebních
sezon.
Kraj nechal silnici III/32736 zrekonstruovat od křižovatky se silnicí I/11 po vjezd do areálu sběrného

dvora. Na více než půlkilometrovém
úseku tak došlo ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu.
„Výsledkem společného postupu
tří investorů je kompletní rekonstrukce ulice. Tato krajská investice
ovšem není v Chlumci ojedinělá.
V příštím roce chceme pokračovat
rekonstrukcí silnice na Nový Bydžov,“ řekl první náměstek hejtmana
Martin Červíček odpovědný za oblast dopravy a silniční hospodářství.
Rekonstrukce silnice III/32736
byla financována prostřednictvím
Státního fondu dopravní infrastruktury. První etapa se uskutečnila v roce 2018, druhá od letošního
července do září. |

Cestující čeká další zlepšení služeb
Aplikace IDS IREDO denně pomáhá několika stovkám uživatelů
nalézt nejvhodnější autobusové či
vlakové spoje. V listopadu projde
aplikace určená pro operační systém Android vylepšením, aby nabízela stejně služby jako verze pro iOS
od společnosti Apple.
Aplikace IDS umí najít odjezdy
nejbližších spojů od zastávky, vyhledávání podle jedoucích spojů, mož-

nost navolit si a sledovat své oblíbené spoje, nechat si zasílat důležité
informace – jako výstrahy či upozornění, a to členěné podle okresů.
Mobilní aplikaci je možné spustit
pouze na chytrých telefonech se systémem Android, které byly vyrobeny
od roku 2014 a dále. Aplikaci IDS IREDO lze pohodlně stáhnout do mobilního zařízení z App Store pro iOS
a Google Play pro Android. |

„Mobilní aplikaci IDS neustále zlepšujeme a upravujeme
podle přání uživatelů. Nová verze sjednocuje vzhled
a funkčnost s aplikací pro iOS a s webovu aplikací, aby
se nikdo necítil opomenutý. Velmi nám záleží na spokojenosti cestujících, a proto jsem rád, že jim můžeme
nabídnout užitečnou a praktickou službu. V příštím čísle
U nás v kraji vám přineseme podrobné informace, co
všechno aplikace dokáže. “
Martin Červíček, první náměstek hejtmana odpovědný za oblast dopravy

Řidiči sypačů se školili na hradeckém polygonu
Silničáři
Královéhradeckého
kraje jsou na nadcházející zimní
sezonu připraveni. Sklady posypových materiálů jsou plné a k odklízení sněhu se připravuje technika,
včetně deseti nových strojů.
Do boje se sněhem se nově zapojí
také šest sypačů Scania, jeden sypač
Tatra, traktor Zetor a dva nakladače.
Celkem jde o 121 sypačů s radlicemi,
51 nakladačů, 18 sněhových fréz
a 113 traktorových radliček. Obsluhovat je bude 230 řidičů.
„Naši řidiči musejí zvládat vozidlo často i v extrémních povětrnostních podmínkách, které přes
zimu vládnou v horských oblastech
a jejich situaci často ještě zhoršují nedisciplinovaní motoristé. Aby
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úspěšně zvládali svěřené úkoly, ale
především, aby se v pořádku vrátili
ze směny, jsme pro ně naplánovali
školení na polygonu v Hradci Králové,“ říká první náměstek hejtmana
Martin Červíček odpovědný za oblast dopravy a silničního hospodářství.
Celkem budou silničáři na území
Královéhradeckého kraje udržovat
3 541 km silnic I., II. a III. třídy. Údržba silnic Královéhradeckého kraje
a. s. totiž ve spolupráci s dvěma soukromými subjekty zajišťuje rovněž
sjízdnost silnic I. třídy. Délka neudržovaných krajských silnic se snížila
z 301 km v roce 2016 na současných
215 km. Vloni stála údržba silnic II.
a III. třídy 173 milionů korun. |

Fotograficky

Dva tisíce mladých buků, jedlí a smrků vysadili během jediného dne dobrovolníci
v kopcích nad Stárkovem na Náchodsku. Do akce se zapojilo přes osmdesát ochotných
pomocníků, a to včetně dětí ze šesté až deváté třídy místní základní školy. Poděkovat
za nezištnou pomoc při obnově lesů a také pomoci s výsadbou přijeli za dobrovolníky
hejtman Jiří Štěpán a radní Pavel Hečko.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček navštívil závod Škoda Auto v Kvasinách
na Rychnovsku. Během návštěvy automobilky se setkal s hejtmanem Jiřím Štěpánem,
radním Václavem Řehořem a starosty přilehlých obcí, kterých se rozvíjející průmyslová
zóna Solnice-Kvasiny dotýká.

Královéhradecký kraj navštívili partneři charitního projektu Adopce na dálku z Indie,
aby se setkali s českými dárci, kteří podporují chudé indické děti ve studiu. Delegace,
kterou vedl bengalúrský arcibiskup Peter Machado postupně navštívila několik zapojených českých škol a institucí a prezentovala své úspěchy.

Mladé Buky hostily druhý ročník akce Rýbrcoul – duch hor. I přes nepříznivé počasí
dorazilo mnoho návštěvníků, kteří zhlédli ukázky složek integrovaného záchranného
systému, práci záchranných psů při sutinovém vyhledávání osob nebo ošetření zraněných
v terénu a mnoho dalších. Důležitost akce potvrdil účastí první náměstek hejtmana Martin
Červíček, který zároveň akci zaštítil společně s náměstkem Alešem Cabicarem.

V Rehabilitačním ústavu v Hostinném otevřeli nově zrekonstruovaný park s venkovními rehabilitačními prvky. Pacienti zde mohou trénovat chůzi po různých terénech
chodníků, schodech několika velikostí nebo nacvičovat nástup do autobusu, a to
vše pod dohledem terapeuta. Výsledek oprav si prohlédl a vyzkoušel náměstek pro
zdravotnictví Aleš Cabicar.

Krajské kolo ankety Babička roku vyhrála z celkem osmi soutěžících Jarmila Chudobová
z Hradce Králové. Získala zároveň ocenění Nejstarší babička a Babička sympatie.
Na druhém místě se umístila Pavlína Šťastná z Vrchlabí, třetí místo obsadila Jaroslava
Hátlová z Hořic. Vítězka se zúčastní celorepublikového kola 18. listopadu na Výstavišti
Flora Olomouc.
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Modernizujeme krajské školy
Královéhradecký kraj zrekonstruoval za 77,6 milionu korun
areál Na Jamách v Rychnově nad
Kněžnou, kde se učí žáci zdejší
průmyslovky.
Rekonstrukce spočívala v rozsáhlých stavebních úpravách
vnitřních prostorů včetně kompletních rozvodů elektroinstalace,
vytápění, kanalizace, vodovodu
a vzduchotechniky. Zahrnula i výměnu strojů a technologie pro výuku zejména do dílen a kovárny.

„Rekonstrukcí v areálu Na Jamách jsme vytvořili nadstandardní
prostředí pro výuku. Díky tomu se žáci mohou co nejlépe připravit na svoji profesní dráhu. Rychnovská škola patří mezi nejlépe
vybavené školy. Současně ji můžeme charakterizovat i jako
multifunkční objekt, ve kterém v rámci formálního systému
vzdělávání probíhají činnosti a mimoškolní aktivity s prvky
celoživotního vzdělávání.“
Martina Berdychová, náměstkyně odpovědná za oblast školství
Rekonstrukce navázala na první etapu modernizace školy, kte-

rá probíhala v letech 2016–2017
a stála 65 milionů korun. |

Už pečou v novém
Novobydžovská střední škola
technická a řemeslná škola získala nové vybavení odborných
dílen a odborných učeben pro
své středisko praktické výuky
v Chlumci nad Cidlinou.
Projekt hrazený z prostředků
evropských fondů a Královéhradeckého kraje za více než 20 milionů korun zvýší uplatnitelnost absolventů této školy na trhu práce.
„Zajistili jsme rekonstrukci nezbytného zázemí odborných dílen i učeben a pořídili kompletní
vybavení pro výuku cukrářských
a kuchařských oborů včetně nového nábytku a elektroniky do učeben. Součástí projektu bylo i za-

jištění bezbariérovosti střediska
formou schodišťové plošiny,“ sdě-

lil radní Václav Řehoř odpovědný
za krajské investice. |

Zateplení a modernizace
Královéhradecký kraj ukončil
dva projekty za 26 milionů korun,
kterými zajistil modernizaci odborných učeben a zateplení dílenského areálu Na Švarcavě Střední
školy technické a řemeslné v Novém Bydžově.
Kraj zrekonstruoval vnitřky dílen, pořídil nové CNC stroje, technické vybavení, nábytek a zajistili
rychlé připojení k internetu. Součástí projektu bylo i zateplení čtyř
přízemních budov a střešních konstrukcí dílenského areál
„Obory technického zaměření
získaly moderní prostory a nové
vybavení digitálními technologiemi. Vedle úzké spolupráce s budou-
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cími zaměstnavateli, kteří žákům
zprostředkovávají praxi ve svých
firmách,
potřebujeme žákům
na našich školách zajistit výuku

ve školním prostředí, které musí
reflektovat současný technologický
vývoj,“ řekla náměstkyně Martina
Berdychová. |

Ve Rtyni vznikne
nový domov pro
seniory za 125
milionů korun
Rada Královéhradeckého kraje
schválila vyhlášení veřejné zakázky na výstavbu nového domova
důchodců ve Rtyni v Podkrkonoší
za 125 milionů korun bez DPH.
Současná kapacita Domova
důchodců Tmavý Důl je 74 lůžek,
po přístavbě přibyde dalších 83 nových sociálních lůžek. Výstavbu zaplatí kraj ze svého rozpočtu. Veřejnou zakázku na vybavení oddělení
vypíše kraj samostatně v průběhu
stavby.
„V rámci nové
výstavby budou
nejdříve zdemolovány stávající
budovy prvního
oddělení a kanceláří. Místo nich
vznikne jeden třípodlažní objekt, kde
budou umístěni jak klienti, tak administrativní pracovníci. Potřebujeme
nejen zvyšovat kapacity sociálních
lůžek, ale také dbát na komfortní potřeby klientů. Nepovažuji za vhodné,
aby všechny pokoje měly sociální
zařízení na chodbě, jako je tomu
doposud. Po rekonstrukci budou mít
jednotlivé pokoje vlastní sociální
zázemí.“
Vladimír Derner,
náměstek pro oblast sociálních věcí
V budoucnu ještě kraj zrekonstruuje stávající budovu s dalšími 36
lůžky za přibližně 31 milionů korun
bez DPH. Odhadované celkové náklady modernizace domova důchodců
jsou 156 milionů korun bez DPH.
Královéhradecký kraj disponuje přibližně 2 500 lůžky v zařízení
určených pro seniory. Pro zachování dostupnosti této služby je třeba
do roku 2026 vybudovat dalších téměř tisíc nových lůžek.
Domov důchodců Tmavý Důl je
krajskou příspěvkovou organizací.
Poskytuje sociální služby pro osoby starší 65 let a jeho současná kapacita je 74 lůžek. |

informujeme

Dalších 84 milionů korun podpoří provoz ztrátových oddělení
krajských nemocnic
Královéhradecký kraj letos
uvolní dalších 84 milionů korun
na pokrytí ztrátových nemocničních oddělení. Finance umožní
nemocnicím provozovat oddělení
jako je chirurgie, interna či pediatrie.
Celkem kraj svým nemocnicím
vyplatí vyrovnávací platby za rok
2019 ve výši 280 milionů korun:
 147 milionů korun Oblastní
nemocnici Náchod
 52 milionů korun Oblastní
nemocnici Trutnov
 64 milionů korun Oblastní
nemocnici Jičín

 16 milionů korun Městské
nemocnici ve Dvoře Králové
nad Labem
Smlouvy o závazku veřejné
služby kraj uzavřel s nemocnicemi v roce 2016 na období 10 let.
Výši vyrovnávací platby určuje
kraj spolu se zdravotnickým holdingem, a to na základě žádostí
samotných nemocnic. Smlouvy
počítají s platbami za provoz ztrátových oddělení jako je interna,
chirurgie, neurologie či pediatrie.
V jičínské nemocnici letos přibyla
na seznam dotovaných oddělení
ještě oddělení psychiatrie a oddě-

„Nemocniční oddělení jako je chirurgie, interna či
pediatrie jsou pro rozpočty zdravotnických zařízení
dlouhodobě prodělečná. Královéhradecký kraj chce
zajistit pro obyvatele dostupnou a kvalitní péči, a proto
částečně tyto ztráty hradí. Zastupitelstvo kraje doteď
schválilo finanční injekci pro krajské nemocnice ve výši
196 milionů korun. Nyní kraj nemocnicím poskytne dalších 84 milionů korun.“
Aleš Cabicar, náměstek pro zdravotnictví
lení radiační a klinické onkologie.
Na plnění závazku veřejné služby kraj každoročně vynakládá stamilionové částky. Vedle těchto vý-

dajů platí zhruba 8 milionů korun
ročně za provoz lékařské pohotovostní služby při Fakultní nemocnici Hradec Králové. |

V Trutnově roste centrum duševního
Žena regionu Oldřiška Mencáková
zdraví. Hotové by mělo být v srpnu 2020 pomáhá mentálně postiženým

Za zhruba 39 milionů korun
v Trutnově vzniká nové centrum
duševního zdraví. Zázemí pro
stacionář pro duševně nemocné
pacienty s rozšířením terénních
služeb by mělo být hotové v srpnu
příštího roku.
Průběh stavebních prací přijeli
zkontrolovat radní pro investice
a majetek Václav Řehoř s náměstkem hejtmana pro zdravotnictví
Alešem Cabicarem (na snímku).
„Záměrem činnosti center je
předcházet vzniku obtížně řešitelných situací, zkracovat délku hospitalizací a vytvořit pomyslný most
mezi stávající ambulantní a lůžkovou psychiatrickou péčí. Tato
centra poskytují jak zdravotnické,
tak sociální služby osobám s du-

ševním onemocněním. Cílem péče
není pouze odstranit symptomy
onemocnění, ale především obnovit a podporovat běžnou roli těchto
osob ve společnosti. Významným
členem pracovního týmu v rámci personálu je také takzvaný peer
konzultant, tedy osoba, která má
s duševním onemocněním vlastní
zkušenost,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Aleš
Cabicar.
Do července letošního roku
v České republice vzniklo celkem
15 center, která doplnila už pět fungujících. Cílem ministerstva zdravotnictví je vytvořit v následujících
letech až 100 center duševního
zdraví, která budou rozmístěná rovnoměrně po celé republice. |

Titul jubilejního 10. ročníku ankety Žena regionu získala Oldřiška
Mencáková. Ve veřejném hlasování
získala nejvíce hlasů z deseti nominovaných výjimečných žen z Královéhradeckého kraje.
Oldřiška Mencáková aktivně
působí ve Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením.
Organizuje volnočasové aktivity,
například: výlety, kulturní akce
či víkendy s hypoterapií. Díky své
dcerce stála rovněž u zrodu obecně
prospěšné společnosti SKOK do života, která poskytuje kvalitní služby umožňující lidem s mentálním
postižením získat sebedůvěru a samostatnost.
Žena regionu Královéhradeckého kraje Oldřiška Mencáková

postoupila do národního kola soutěže Žena regionu, odkud si prvenství odnese krajská vítězka, která
v hlasování veřejnosti obdržela absolutně nejvyšší počet hlasů.
Celostátní soutěž Žena regionu je určena všem ženám, jež
svým aktivním přístupem motivují a obohacují ostatní, podílejí
se na veřejném životě, pomáhají
nemocným, dětem či zvířatům
nebo přispívají ke zlepšení a rozvoji svého regionu. Právě pro ně
vyhlašují organizátoři od roku
2009 celonárodní soutěž. Silných
příběhů výjimečných žen, které
dokážou skloubit svou profesi,
prospěšné aktivity i péči o rodinu,
je v každém regionu nepochybně
nespočet. |
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Královéhradecké Ceny sociálních služeb mají své vítěze
Města, organizace i jednotlivce ocenil Královéhradecký kraj již
v devátém ročníku Ceny za přínos v sociálních službách.
Čestné plakety převzali z rukou hejtmana Jiřího Štěpána a náměstka
Vladimíra Dernera noví nositelé ocenění za mimořádný počin nebo dlouhodobou systematickou práci k rozvoji, kvalitě a dostupnosti sociálních
služeb v kraji. Ti letos vzešli z několika desítek nominovaných a vybráni
byli hlasováním odborných komisí. |

Přehled kategorií a nových držitelů
Ceny Královéhradeckého kraje za přínos v sociálních
službách 2019
• Osobnost v sociální oblasti
Kateřina Litošová, vedoucí a sociální pracovnice NZDM Střelka,
psychoterapeut
Miloš Andrš, Eva Fišerová, Ivana Jančová, Iveta Tomanicová
-- pracovníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Broumov
Rutschová Šárka, ředitelka Domova důchodců Humburky

• Poskytovatel sociální služby
Oblastní charita Hradec Králové –- Domácí hospicová péče
Stacionář mezi mosty Trutnov
ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. -– terénní program

• Dobrovolník v sociální oblasti
Jiří Bartoš
Marie Křepelová
Bohuslava Nunvářová
Petr Štěpánek
Ceny předával náměstek pro sociální věci Vladimír Derner.

Královéhradecký kraj připravuje
rekonstrukci Škroupova domu
v Osicích
Rada Královéhradeckého kraje
schválila vyhlášení veřejné zakázky na zpracování projektové
dokumentace pro rekonstrukci
Škroupova domu v Osicích. Kraj
plánuje zchátralou budovu opravit a přeměnit ji na multifukční centrum určené pro kulturu,
vzdělání i sport.
„Naším cílem je ve Škroupově
domě vytvořit prostor pro kulturní a společenské vyžití a vzdělávání. Kromě rekonstrukce objektu
plánujeme přístavbu v přízemí,
část těchto prostor bude sloužit
jako restaurace se zázemím, část
jako přísálí a zázemí pro hlavní
sál. Součástí stavby bude i řešení
venkovního provozu a parkoviště,“
uvedl radní pro investice Václav
Řehoř s tím, že Královéhradecký
kraj za projektovou dokumentaci
zaplatí dva miliony korun.
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V přízemí Škroupova domu se
nachází víceúčelový sál s jevištěm
a zázemím pro účinkující. Na něj
navazuje vstupní prostor se šatnou a sociálním zařízením a dále
dvě místnosti. V patře je galerie
sálu a prostory původního bytu.
V současné době objekt vlastní
Královéhradecký kraj, který jej
od Osic dostal darem na konci
roku 2018.
Škroupův dům v Osicích byl postaven jako hold skladateli a osickému rodákovi Františku Škroupovi v roce 1928 u příležitosti
desetiletého výročí vzniku samostatného Československa. Tehdejší vedení obce poskytlo pozemek,
peníze na stavbu pocházely ze
sbírky občanů. František Škroup je
známý především jako autor hudby k písni Kde domov můj, která se
později stala českou hymnou. |

• Obec podporující sociální služby
Dobruška a Opočno

• Projekt v sociální oblasti
Nácviky sociálních a komunikačních dovedností zejména pro rodiny s dětmi
s poruchou autistického spektra a poruchou komunikace -– Diakonie ČCE
(Středisko Světlo ve Vrchlabí)

• Zvláštní ocenění za práci v sociálně zdravotní oblasti
Miluše Vidasovová, primářka následné péče v nemocnici Dvůr Králové nad Labem

Radní Václav Řehoř připravuje rekonstrukci Škroupova domu.

Rádi zveřejňujeme

Šikovná záhornická hasičátka Mladí vynálezci reprezentovali
Královéhradecký kraj

V rámci Dne malých hasičů
v Opočně, který byl součástí výstavy ilustrací Opočeňáka Petra
Netíka, probíhaly ukázky činnosti malých hasičů SDH Záhornice.
Děti umně napodobily mnohé záchranářské činnosti dospělých,
takže se hasičský sbor určitě ne-

musí obávat o svou budoucnost.
Šikovná hasičátka v akci sledoval
i senátor a krajský zastupitel Miroslav Antl společně se starostkou Trnova Petrou Hartmanovou. Společně poděkovali malým
hasičátkům za ukázku a dospělým za přípravu dětí. |

Motorem rozvoje průmyslu
jsou vynálezy. Vynález přihlášený
k ochraně obdrží v případě úspěšného procesu exkluzivitu udělením patentu a tím i právní ochranu. K tomu je ale třeba příslušná
instituce. Takovou institucí je Národní patentový úřad, který byl
zřízen v roce 1919 a dnes se nazývá Úřad průmyslového vlastnictví
(UPV).
Toto stoleté výročí oslavil UPV
mezinárodní konferencí „Ochrana průmyslového vlastnictví v Evropě“, která se pořádala v Praze.
Při této příležitosti byla paralelně
organizována v prostorách hotelu
výstava prezentující špičkové české instituce a vynálezy.
Zúčastnili se jí i mladí vynálezci ze specializovaných programů
Asociace rozvoje invencí a duševního vlastnictví (AriD), který sídlí

v Hradci Králové. Tak se dostalo cti
vítězům z programu Mladý vynálezce základní školy Solnice a Metodickým vynálezcům z gymnázia
Boženy Němcové z Hradce Králové
reprezentovat
Královéhradecký
kraj a současně i celou republiku.
O programy byl všeobecný zájem, zajímali se i vedoucí představitelé z Evropského patentového
úřadu (EPO), tak z WIPO Ženeva
a nešetřili chválou. Motivace a rozvoj kreativity nastupující generace
by měla být mottem celého vzdělávacího systému. Dlužno poznamenat nejenom to, že obdobné programy mají v rozvinutých státech
širokou podporu, ale i to, že celé
toto v Česku „pionýrské“ dílo může
existovat pouze díky osvícené podpoře Královéhradeckého kraje. |
Josef Zima
www.arid-hk.cz

Senioři z Lodína a Janatova se
nejen baví
Činnost Spolku seniorů Lodín
a Janatov se v průběhu pěti let
vyhranila a stala se součástí společenského života obce. Členky
výboru organizují pro své spoluobčany nejen příjemná setkání,
ale i aktivity, které jsou zaměřeny
na vzdělávání, rozšiřování celospolečenského rozhledu a především na upevňování pozitivně laděných mezilidských vztahů.
V průběhu uplynulých pěti let
získaly dostatek zkušeností a právě ty jim pomáhají naplňovat
dlouhodobý záměr spolku - nejen se bavit, ale především něco
poznat a rozšířit si své znalosti.
S myšlenkou, že vzdělávání obohacuje člověka a usnadňuje mu
orientaci v nových životních situacích, se ztotožnili téměř všichni
členové spolku.

Řady akcí se účastní i mladí lidé. A právě ti dokáží vnést
do setkání notnou dávku optimismu, pozitivně ovlivní vztah
starších občanů ke svému okolí
a posílí myšlenku, že i ve stáří je
spokojený život tím nejcennějším darem pro každého z nás.
Vždyť i důchodce má právo rozzářit svou mysl i v jiný den než
v ten, kdy mu na účet dorazí starobní důchod.
Občané Lodína a Janatova
věří, že intelektuální potenciál a hlavně pracovní nasazení
předsedkyně spolku paní Jitce
Dobrozemské i členkám výboru vydrží ještě řadu let a budou
nadále podporovat myšlenku, že
i senioři jsou stále platnými členy naší společnosti. |
Richard Šafařík
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POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE
16. 11. od 16:30 do 21:30

Cesta ke svobodě: 30 let
svobody

Hradec Králové
Oslavte výročí sametové revoluce
– nejprve slavnostně pojmenujeme část univerzitního kampusu
Univerzity Hradec Králové Na
Soutoku na náměstí Václava Havla.
Poté se přesuneme ve svíčkovém
průvodu před Krajský úřad Královéhradeckého kraje, kde společně
zahájíme slavnostní koncert k 30.
výročí sametové revoluce Hvězdami koncertu budou Dagmar
Pecková, Luboš Pospíšil + 5P a Jiří
Dědeček. Vstup na celý program je
zdarma.
22. 11. od 17:00 do 19:30

Pavel Rychetský: Etika v právu,
legalita a legitimita
Krajský úřad Královéhradeckého
kraje, Hradec Králové

Královéhradecký kraj vás srdečně zve na další ze série přednášek pro veřejnost. Tentokrát
na téma Etika v právu, legalita
a legitimita, kterou povede Pavel
Rychetský. Pavel Rychetský je
bývalý politik – místopředseda
vlády, předseda Legislativní rady
vlády, ministr spravedlnosti,
právník, nyní ústavní soudce
a od srpna 2003 předseda Ústavního soudu.
Přednáška se zaměří na témata jako nemorální právo, spor
mezi pozitivním a přirozeným
právem, etika institucí tvorby, interpretace a aplikace práva, etika
právnických profesí, spor legality
a legitimity, to vše v judikatuře
Ústavního soudu České republiky.
22. a 23. 11. od 9:00 do 17:00

Den otevřených dveří SPŠKS

Střední průmyslová škola sochařská
a kamenická, Hořice

Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Hořice pořádá
Den Otevřených dveří.
27. 11. od 9:30 do 16:00

Etika a vývoj české společnosti
po listopadu ‘89
Petrof Gallery, Hradec Králové
Zveme vás na konferenci Etika
a vývoj české společnosti po listopadu ‘89, kterou pořádáme 27.

listopadu 2019 v Hradci Králové.
Výchova k etickému chování zapadá do konceptu několikaletého
projektu, jehož součástí je i podpora etické výchovy na základních
a středních školách i mezi širokou
veřejností.
Nad tématem budou diskutovat:
Marek Vácha, Jiřina Šiklová, Jan
Potměšil, Michal Horáček, Michael
Kocáb.

www.hkregion.cz
škozovalo všechny ostatní občany.
Zneužívání práva na informace opakovaně konstatoval i krajský úřad,
který byl sám zbytečně zatěžován
tímto jednáním. Proto zodpovědně
říkám: Právo na informace nesmí

být nikomu upíráno, ale toto právo
nemůže sloužit jako nástroj k paralyzování státní správy a samosprávy.
Martin Červíček, první náměstek hejtmana
pro dopravu a silniční hospodářství (ODS)

Festival filmové komedie nabídl 26 snímků Demokracie po listopadu 1989 - očekávání
a skutečnost
V Novém Městě nad Metují se ní snímek – Teroristka – s vyuskutečnil 41. ročník Festivalu
české filmové komedie Diváci
v novoměstském kině, na Husově náměstí a v areálu firmy Halla
viděli 9 soutěžních a 17 nesoutěžních projekcí.
Slavnostní zakončení v sobotu vpodvečer sledoval plný sál
novoměstského kina. Večer byl
promítán ještě poslední soutěž-

nikající herečkou Ivou Janžurovou. Cenu za nejlepší scénář
si odnesl Martin Horský (Ženy
v běhu), nejlepší ženský herecký
výkon předvedla podle porty Iva
Janžurová ve snímku Teroristka, z mužů nejlépe hrál Ondřej
Vetchý v Ženách v běhu. Cenu
za nejlepší režii získal Radek Bajgar za Teroristku. |

názory zastupitelů

Právo nesmí být zneužíváno
Před několika
dny vláda podpořila novelu Zákona o svobodném
přístupu k informacím, která nyní
zamíří do Poslanecké sněmovny a posléze do Senátu
PČR. Jakožto senátor za Náchodsko
její přijetí podpořím, neboť oceňuji iniciativu Ministerstva vnitra ČR
vrátit se po několikaletém uplatňování tohoto zákona v praxi k jeho
dopracování, respektive upřesnění.
Jsem přesvědčen, že občané mají
právo na svobodný přístupu k informacím. Zákon, který to umožňuje,
by ale neměl dávat prostor k zneu-
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žívání. Takové konkrétní případy
znám a jistě je jich mnohem víc.
Obzvláště tíživě dopadají šikanozní žádosti na menší obce, které nedisponují takovým aparátem jako
města. Je proto potřeba jim umožnit
obranu před zneužíváním zákona.
Případ za všechny: jedna z nejmenších obcí v našem kraji čelila během
čtyř let 515 žádostem. Údaj je srovnatelný s tím, co za stejnou dobu
vyřizovalo statutární město Hradec
Králové. Více než 90 procent žádostí
přitom bylo od stejné osoby, která
v některých případech požadovala
i neexistující informace. Vykonávání běžné agendy v obci tak bylo
paralyzováno, což ve výsledku po-

Jedním z leitmotivů v listopadu
byly svobodné volby. Dá se dovodit,
že jsme si přáli zastupitelskou demokracii. Přímá demokracie byla by tehdy až příliš revoluční.
Nevyhovovala už vláda starých,
dlouholetých funkcionářů, jejichž
kvalifikací byla věrnost Sovětskému
svazu. Tito „komunisti“ se ne zcela
dobře orientovali v (tehdy) moderním
světě, ale měli vybudovány instinkty,
jak se pohybovat v KSČ a jak dobře spolupracovat s gerontokraciemi ve spřátelených zemích.
Volby i teď mají řadu omezení,
do řady voleb nelze jít bez strany, dále
jsou např. věkové limity (18 a 40 let),
uzavírací klauzule umělá 5% i přirozená, často vyšší, menšiny nemají moc
šancí. Demokracie je ale vláda většiny.
Zvolení zástupci jsou nad to zpochybňování dalšími nároky – např.

volený zástupce musí být čestný, trestně nestíhaný, odborník; a dostává také
nenávist od poražených. Pleteme si
demokracii a aristokracii, že by měli
vládnout jen prokazatelně ctnostní
lidé.
Problém je v idealizaci demokracie.
Chybně věříme, že je to nejlepší způsob
vlády ve státě. Ne, je to jen námi v ústavě dohodnutý způsob. Monarchie, případně diktatura nebo oligarchie může
být mnohde a mnohdy (za války) mnohem lepší.
Skutečná demokracie je ta přímá,
když přímo rozhodují lidé, a to se všemi důsledky. Má se za to, že ta by nefungovala, a spoléháme na své zvolené zástupce. Asi přímou demokracii zatím
opravdu neumíme. Nedokážeme odolávat demagogům. Nicméně pokud ji
nebudeme postupně zavádět, tak se ji
nenaučíme.
Rudolf Cogan, radní pro oblast eknomika
(STAN+VČ)

Rodina na prvním místě
KDU-ČSL představila daňový balíček, který má pomoci rodinám s dětmi. Navr- hneme například zvýšení
daňových slev na děti nebo daňové

bonusy pro pracující rodiče. Spolu
s tím navrhneme také bezúročnou
první půjčku pro mladé páry v hodnotě jednoho milionu korun.

názory zastupitelů
KDU-ČSL v rámci balíčku prosazuje tři konkrétní
návrhy. Prvním
z nich je daňový
bonus za narozené dítě. Je to
takové „porodné pro pracující.“ Jednorázový daňový bonus by vyplatila
finanční správa do měsíce po narození dítěte. Bonus může jít i do plusu,
pokud už není daň z čeho odečíst. Pro
první dítě činí 15 tisíc korun, pro druhé 30 tisíc a pro třetí 50 tisíc korun.
Chceme dále zvýšit daňové slevy
na děti. Na první dítě ročně o 2 180
korun, na druhé o 5 430 korun, na třetí a další o 25 470 korun. Zároveň opět
navrhneme zrušit zastropování, kte-

ré momentálně u daňových slev platí. Třetím opatřením je pak společné
důchodové pojištění manželů nebo
partnerů na dobrovolné bázi.
KDU-ČSL dlouhodobě podporuje
také dostupné bydlení. Navrhneme proto bezúročnou první půjčku
v hodnotě jednoho milionu korun
pro mladé páry, kde alespoň jeden
z nich je mladší 39 let. Rodičům by
se pak dluh snižoval - za každé dítě,
o které pečují.
Na pracující rodiny se často zapomíná, stát upřednostňuje zájmy velkého byznysu, rodinám hází klacky
pod nohy a zbytečně jim komplikuje
život. Je na čase to změnit.
Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL)

Zámek Skřivany
Královéhradecký kraj má
ve
vlastnictví
zámek ve Skřivanech. Mnoho let
sloužil jako sociální ústav pro
mentálně postižené ženy. Pro tyto účely již přestal
vyhovovat, a proto je v současné
době přes dva roky prázdný. Zámek
je v dobrém stavu, ale z původního

inventáře zde nic nezůstalo. Má rozlehlý park, ale v jeho těsné blízkosti
je továrna. Prosím o návrhy občanů,
zda ho kraj má zkusit prodat nebo
využít nějak jinak. Pište mi prosím
na msommer@kr-kralovehradecky.
cz. Obrázky zámku najdete na mém
Facebooku Milan Sommer ze dne
1.11.2019.
Milan Sommer (TOP09), předseda finančního
výboru

Doma je doma
Domácí zdravotní péče (DZP) je
bezpochyby velice
důležitým
segmentem našeho
zdravotnictví. Občanů vyžadujících
tuto službu bude
v budoucnu přibývat. Zároveň je péče o osoby v domácím prostředí mnohem levnější než
v institucích. V neposlední řadě je
domácí péče výhodná už jen proto,
že „doma je doma“.
DZP je financována především
platbami od zdravotních pojišťoven,
Evropským sociálním fondem, Operačním programem lidské zdroje
a zaměstnanost, dotacemi krajských
úřadů a také soukromými zdroji.
V minulém roce se všechny segmenty zdravotnictví s pojišťovnami
dohodly a pro DZP stouply úhrady
o 5 % a o další 3 % při péči o zvlášť
těžké pacienty.

Letos se tři segmenty ze čtrnácti
a mezi nimi i DZP nedohodly, a tak
financování je nyní na ministerstvu zdravotnictví. Ministerstvo si
je dobře vědomo potřebnosti DZP
a již asi rok zde pracuje skupina,
která se zabývá výhradně DZP. Ministerstvo zdravotnictví přislíbilo pro
nastávající období zvýšit financování DZP o 20 % a také ředitel VZP je
ochoten co nejvíce přispět k dobré
spolupráci.
Problémy s financováním zdravotní péče se netýkají jenom DZP,
ale i ostatních poskytovatelů a jedním z řešení by určitě bylo zvýšení
procenta HDP na zdravotnictví. Zároveň je nutné racionálně rozdělovat finance v rámci segmentů, ale
i rozumně investovat a odměňovat
zdravotníky, kteří s velkým nasazením pečují o zdraví našich občanů.
Eva Matyášová (ANO 2011)

Návrat vlka jako příležitost
Smutných
zpráv o mizení
vzácných druhů
živočichů je bohužel dost. O to
více je třeba si
cenit
úspěchů
ochrany přírody
u jiných druhů, které se do naší přírody vrací. Mezi radostné události
patří i návrat vlků do našeho kraje
po několika staletích. Bohužel se
jedná zatím o několik málo jedinců
na Broumovsku.
Věřme, že se podaří těmto úžasným šelmám rozšířit po celém našem kraji. Tak jako jinde samozřejmě návrat vzbuzuje i vášně, a to
většinou neoprávněné, postavené
na tom, že vlka známe jen z Červené karkulky jako krvežíznivého pojídače babiček a malých holčiček.
Jsou ale i reálné problémy, které je
potřeba řešit (občasné hospodářské
škody na domácích zvířatech).

Je třeba však nevyvolávat zbytečnou hysterii a využít zkušenosti
z návratu vlků v jiných oblastech.
Je třeba podpořit odborníky věnující se ochraně těchto šelem v diskuzi i podpořit přenos zkušeností
z ochrany hospodářských zvířat
z jiných lokalit.
Návrat vlka má i celou řadu
ekonomicky pozitivních důsledků, např. pomáhá regulovat stavy
silně přemnožené spárkaté zvěře
a významně napomáhá ochraně
lesa, brání šíření prasečího moru
atd. Vlk je tu doma. Stačí se podívat na názvy obcí (Vlčice, Vlčkovice, Vlkov…). Bylo by dobré, aby kraj
pomáhal návratu vlků, osvětě a samozřejmě velmi i těm, pro které
návrat může přinášet ekonomické
škody. Rád aktivně racionální debatu i jako profesí krajinný ekolog
podpořím.
Martin Hanousek (Zelení)

Filharmonie Hradec Králové oslaví
svobodu a demokracii
Dnešní řádky
jsou i pozvánkou
a nepíšu je jen
jako krajský zastupitel, ale i jako
ředitel Mezinárodního hudebního
festivalu
České
doteky hudby. Náš kraj různými formami podporuje kulturní organizace formou individuálních dotací,
příspěvkem zřizovateli, veřejnoprávní smlouvou, menší akce skrze programové dotace (granty). Jde o celou
škálu profesionálních kulturních
subjektů (Klicperovo divadlo, Divadlo Drak, regionální galerie a muzea,
Muzeum východních Čech HK, Galerii moderního umění HK, Archeopark Všestary, spoluzřizujeme Filharmonii Hradec Králové. Kraj je oporou
této špičkové filharmonii a letos pomohl s navýšením nízkých mezd či
provozních nákladů.

Měl jsem tu čest v čele festivalu České doteky hudby představit
filharmonii několikrát v Praze
v Obecním domě, Rudolfinu, nebo
s Dvořákovými díly Svatební košile či Stabat Mater v celé řadě měst
(Jičín, Turnov, Jablonec nad Nisou)
a letos jsem ji pozval do Mladé Boleslavi, kde 7. listopadu v nádherném Sboru českých bratří vystoupí
na mimořádném koncertu k 30 rokům svobody a demokracie.
Zazní národní, doslova vlastenecký program, a to konkrétně
Dvořákova díla: Klid lesa a Rondo
se světovým violoncellistou Jiřím
Bártou, Symfonie G dur č. 8 a slavnostní Smetanovo scherzo z Triumfální symfonie. Orchestr bude řídit
japonský dirigent Chuhei Iwasaki.
Srdečně zvu ty spoluobčany, kteří se
na koncert budou chtít vydat.
Miroslav Matějka (SPD+SPO)

Články v této rubrice vyjadřují názory zastupitelů, případné reakce
adresujte přímo autorům.
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souTěŽnÍ křÍŽoVka
Vyluštěte křížovku a soutěžte s námi o dárek. Zašlete nám tajenku do 17. listopadu 2019 na e-mail: krizovka@kr-kralovehradecky.cz, nebo poštou na adresu: Tiskové oddělení KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ s heslem „KŘÍŽOVKA“. Třem vylosovaným výhercům
pošleme dárek, proto nezapomeňte uvést svoji adresu. Zasláním odpovědi souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů, a to do vydání následujícího
čísla U nás v kraji. V případě vylosování vaší správné odpovědi pak souhlasíte i se zveřejněním svého jména a bydliště v následujícím čísle U nás v kraji.
Výherci minulého kola jsou: Monika Nešněrová (Libáň), Helena Vlčková (Červený Kostelec), Alois Šindléry (Dobruška).

Na obnovu venkova kraj rozdělí 45 milionů korun
Vedení Královéhradeckého kraje schválilo podmínky pro dotační
program na obnovu venkova. Obce
budou moci od prosince žádat
o podporu na projekty z nového
dotačního programu na obnovu venkova v celkovém objemu
45 milionů korun.
„Dotace směřuje do čtyř oblastí na občanskou vybavenost, veřejná
prostranství a infrastrukturu, ob-

novu památkového fondu a na nakládání s odpady a obnovu stávajících vodních nádrží. O tyto peníze
mohou žádat obce, které měly k 31.
12. 2018 méně než 3 tisíce obyvatel,“ uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu,
grantů a dotací Pavel Hečko.
Podporu získají investiční a neinvestiční projekty, jejichž realizace se uskuteční od 1. ledna příš-

tího roku do 30. listopadu 2021.
Výše dotace se však v jednotlivých
oblastech liší. Na občanskou vybavenost, veřejná prostranství
a infrastrukturu může obec získat
od 50 tisíc do 1,5 milionu korun.
Na obnovu památkového fondu se
dotace pohybuje od 50 do 500 tisíc.
Pro obnovu a technické zajištění
stávajících vodních nádrží je dotace v rozmezí od 30 tisíc do půl mi-

lionu korun a pro nakládání s odpady je možné získat od 30 do 200
tisíc korun.
Žádosti o dotace se budou podávat prostřednictvím krajského
dotačního portálu od 2. prosince
2019 do 29. ledna příštího roku, do
5. února je zapotřebí žádost v listinné podobě nebo pomocí datové
schránky dodat na Krajský úřad
Královéhradeckého kraje. |
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