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U nás v kraji
www.kr-kralovehradecky.cz červen 2022

Královéhradecký kraj ocenil příslušníky složek IZS

Milí
spoluobčané,
červen patří 
k nejkrásnějším 
měsícům v roce 
a bývá také ozna-
čován měsícem 
růží. My všichni 
jsme se v posledních dvou letech 
prodírali spíše trním. Ani teď 
nemáme na růžích zrovna ustláno 
a je více než jisté, že nás z toho 
nevyseká žádný pohádkový princ. 
Je to opět jenom na nás a na naší 
vůli se se vším poprat.
Za sebe, člověka působícího 
a odpovědného za řízení věcí 

Slovo hejtmana

veřejných v našem kraji, vnímám 
v aktuální situaci jako nejdůle-
žitější úkol udržet v co možná 
největší možné míře vyrovnaný 
krajský rozpočet a zachovat co nej-
větší možný objem plánovaných 
investic. Zvyšující se ceny materiá-
lu, PHM a energií i jejich důsledky 
nezměníme ze dne na den, ale 
jsem připraven iniciovat debaty 
s vládou a hledat taková řešení na-
stalých hospodářských problémů, 
jež budou zohledňovat specifika 
našeho regionu. 
Systémová řešení jsou důležitá, ale 
my hejtmani a starostové z úrovně 
krajských či obecních samospráv 

nakonec zodpovídáme za jejich 
realizaci v jednotlivých regionech, 
a je tedy nezbytné, abychom při 
jejich vytváření byli vládě rovno-
cennými partnery a měli možnost 
prosazovat konkrétní potřeby. 
Věřím, že stejně jako jsme se 
vypořádali se všemi krizovými 
situacemi v našem kraji, tak se 
nám podaří překlenout i další 
výzvy. Avšak dlouhodobost ne-
očekávaných situací, se kterými 
se v posledních letech potýkáme, 
je velkou zátěží pro naši psychi-
ku, klade na nás všechny velké 
nároky i osobní odpovědnost, 
a proto stejně tak, jako je důležité 

se k překážkám postavit čelem, je 
neméně důležité nezapomenout 
nacházet v každodenním životě 
naději, krásu a radost. Užívejte 
tedy nejdelších dnů na přelomu 
jara a léta co možná nejintenziv-
něji. Pohled na rozkvetlou louku či 
zahradu, posezení s přáteli či výlet 
po našem kraji je určitě lepším 
zásobníkem energie než každo-
denní dávka „zaručených“ zpráv 
v médiích.
Krásný a usměvavý červen Vám 
všem!

Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj v neděli 
8. května symbolicky na Den ví-
tězství ocenil příslušníky složek 
integrovaného záchranného 
systému. Slavnostní ceremoniál 
se uskutečnil tradičně před kraj-
ským sídlem na Pivovarském 
náměstí v Hradci Králové.

Pět desítek hasičů, policistů 
a záchranářů si přišlo převzít 
ocenění za dlouholetou službu 
regionu a jeho obyvatelům, ak-
tivní a obětavou činnost v rámci 
sboru nebo například za práci při 
likvidaci následků epidemie ptačí 
chřipky.

„Chci vám poděkovat za vaše 
každodenní nasazení, kdy po-
máháte, chráníte a zachraňujete 
životy obyvatel nejen našeho 
regionu a při jakékoliv neočeká-
vané události jste vždy tam, kde 
je to potřeba. Děkuji vám za to, 
že my, občané, se na vás můžeme 
spolehnout, kdykoliv je nejhůř, 
protože víme, že vy tady budete. 
Obrovské poděkování ale patří 

také vašim rodinám, které za vámi 
stojí a umožňují vám takto ná-
ročná povolání vykonávat, a přeji 
proto vám všem, abyste se za všech 
okolností za nimi ve zdraví vrátili 
domů,“ řekl během ceremoniálu 
hejtman Martin Červíček, který 

společně s prvním náměstkem 
Pavlem Bulíčkem a řediteli jednot-
livých složek ocenění předal.

Kromě členů IZS si krajské 
ocenění převzal také Jakub Vej-
voda. Jakub je příkladem toho, že 
si lidé umí navzájem pomáhat. 

Před časem to byl právě Jakub, kdo 
zachránil životy dvou lidí po ha-
várii osobního vozidla, které těsně 
po tom, co je vytáhl z vozu, začalo 
hořet. Jakuba Vejvodu kraj ocenil 
Medailí Královéhradeckého kraje  
I. stupně za záchranu života. | 
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na stávající obchvat opočna do tří let naváže druhá část.

Olympiáda dětí a mládeže se uskuteční v lednu 2023
Podpisem smlouvy mezi 

Českým olympijským výborem 
(ČOV) a Královéhradeckým krajem 
v polovině května naplno začaly 
přípravy 20. ročníku zimní Olym-
piády dětí a mládeže. Za přítom-
nosti hejtmana Martina Červíčka 
a předsedy ČOV Jiřího Kejvala byly 
představeny lokality sportovišť 
a podrobnosti k pořádání sportov-
ního svátku, který se uskuteční 
v lednu 2023.

„Těší mě, že můžeme mladým 
sportovním talentům z celé repub-
liky nabídnout zázemí našich zim-
ních středisek Špindlerova Mlýna 
a Vrchlabí i sportovišť v Trutnově 
a Nové Pace. Uděláme maximum 
pro to, aby organizace her proběh-

la ke spokojenosti všech účastní-
ků. Věřím, že si všichni z našeho 
kraje odvezou nejen radost ze 
svých sportovních výkonů, ale 
také nezapomenutelné zážitky 
z krásných Krkonoš,“ řekl hejtman 
Královéhradeckého kraje Martin 
Červíček.

Zahajovací ceremoniál se 
uskuteční na zimním stadionu 
v Hradci Králové. Lyžaři a snow-
boardisté poměří své síly na sjez-
dovkách ve Špindlerově Mlýně, 
do Vrchlabí zamíří biatlonisté, 
zimní orientační běžci a běžkaři. 
Pro hokejisty budou připraveny 
hned dvě haly – jedna ve Vrchlabí 
a druhá v Trutnově. Krasobruslaři 
svůj boj o medaile svedou v Nové 

Z regionu 

Dopravu z centra Opočna odvede druhá část obchvatu
Terénní práce na stavbě druhé 

etapy přeložky silnice II/298, jíž 
se dokončí obchvat města Opočna, 
úspěšně pokračují. Celkové ná-
klady budou 235 milionů korun 
včetně DPH. Stavba bude trvat tři 
roky a propojí první část obchvatu 
od kruhové křižovatky U Jordán-
ku s výpadovkou na Třebechovice 
pod Orebem a Hradec Králové. 

Přeložka je nezbytná vzhledem 
k dopravní situaci ve městě. „Cen-
trum Opočna je zvláště v posled-
ních letech zatížené nadměrnou 
dopravou. První část obchvatu, 
kterou kraj dokončil před téměř 
dvěma lety, přinesla místním jen 
dílčí úlevu. Tato stavba je vý-
znamná vzhledem k dopravnímu 
napojení na nově dokončenou 
dálnici D11 do Jaroměře a také 
jako přístupová komunikace 
do Orlických hor,“ řekl radní pro 
dopravu Václav Řehoř. 

Délka úseku je půl druhého kilo-
metru. Je tedy kratší než zprovozně-
ná část, ale po technické i finanční 
stránce mnohem náročnější.

Komunikace musí překlenout 
údolí Zlatého potoka. Nový most 
o čtyřech polích bude mít rozpě-
tí 129 metrů a šířku 12,5 metru. 
Stavba se navíc musí vypořádat se 
ztíženými geologickými podmín-

kami údolní nivy. Je také nezbytné 
vystavět tři opěrné zdi.

Součástí stavby budou přeložky 
účelových komunikací, kanali-
začních a vodovodních přípojek 
a veřejného osvětlení. Vyžádá si 
úpravu meliorací a následnou 
rekultivaci okolí. Vzniknou také 
nové chodníky a nové nasvícení 
kruhové křižovatky.

Během skrývky ornice nalezli 
archeologové pozůstatky dvou 
budov čtvercového půdorysu 
a zbytků keramiky. Jedná se 
o stopy germánského osídlení 

z období 100 až 250 let našeho 
letopočtu.

Dobrou zprávou pro motoristy 
je, že většina stavebních prací 
bude probíhat bez dopadu na sil-
niční provoz. Omezení si vyžádá 
pouze závěrečné napojení na stá-
vající silniční síť. Stavbu dodava-
telé dokončí na jaře roku 2025.

Stavba první dvoukilometrové 
části obchvatu Opočna za zhru-
ba 150 milionů korun skončila 
v létě 2020. Začala v březnu roku 
2019.

Přípravu, administraci a reali-
zaci této akce zajišťuje oddělení 
průmyslových zón Centra investic, 
rozvoje a inovací (CIRI). Stavba 
bude financována prostřednictvím 
Státního fondu dopravní infra-
struktury (SFDI) v rámci Rozšíření 
strategické průmyslové zóny Solni-
ce-Kvasiny. | 

Pace. Slavnostní zakončení dvacá-
tého ročníku ODM pak proběhne 
ve Špindlerově Mlýně.

Důležitou součástí Olympiády 
dětí a mládeže jsou i hodnoty 
fair play, jako je respekt k soupe-
ři, radost z pohybu či přátelství. 
Právě vzdělávací olympijskou 
zónu a další aktivity připravují 
organizátoři pro Olympijský dům, 
který vznikne v hotelu Volareza 
ve Špindlerově Mlýně a bude volně 
přístupný veřejnosti. Nebude 
chybět ani doprovodný program 
pro školy.

„Přípravy na zimní olympiádu 
2023 jsou již v plném proudu. 
Mladí sportovci budou bojovat 
o medaile v deseti sportech a ne-

zapomněli jsme ani na hendike-
pované sportovce a do programu 
tak zařadili jednu paralympij-
skou disciplínu, a to běžecké 
lyžování zrakově postižených. 
Bude plnohodnotnou součástí 
bodovaných výsledků jednotli-
vých krajských výprav,“ doplnil 
náměstek hejtmana Arnošt 
Štěpánek odpovědný za oblast 
sportu.

Celkem na zimní ODM do Krá-
lovéhradeckého kraje zamíří 
zhruba 1 700 účastníků. Další 
podrobnosti k zimní Olympiádě 
dětí a mládeže budeme postup-
ně zveřejňovat na webu: olym-
pijskytym.cz/olympiada-deti-
-mladeze. |

OPOČNO

hotová část obchvatu

II. etapa obchvatu
právě ve výstavbě

Dobruška
Náchod

Třebechovice p. O. 
Hradec Králové
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Kraj dokončil stavbu domova pro seniory v Opočně
V areálu bývalé nemocnice 

v Opočně skončila stavba nového 
domova pro seniory, který bude 
sloužit především místním 
a dobrušským občanům. Inves-
torem stavby v hodnotě přes 100 
milionů korun je Královéhradec-
ký kraj, který na akci získal dotaci 
od Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR ve výši přes 46 milionů 
korun.

Rekonstrukce několik let 
nevyužité nemocniční budovy 
a její přestavba na nový domov 
pro seniory vychází ze strategie 
Královéhradeckého kraje pro 
rozvoj sociálních služeb. Tato 
investice byla nezbytná s ohledem 
na stárnutí populace a vzrůstající 
zájem o služby pro seniory. Vzhle-
dem k demografické prognóze je 
nezbytné, aby se kapacita služeb 
pro seniory dále posilovala a byla 
zachována jejich dobrá dostup-
nost pro občany.

Z provedených analýz vyplývá, 
že stávající zařízení Královéhra-
deckého kraje evidují téměř 700 

akutních žadatelů, kteří vyžadují 
pobytovou službu bezodkladně. 
Celkově je pak žádostí o umístění 
do pobytové služby téměř 2 900.

Uživatelem právě dokončené-
ho objektu bude zapsaný ústav 
Domov F. A. Skuherského, který 
společně založila města Opočno 

a Dobruška v polovině roku 2020. 
Kapacita objektu je 47 lůžek.

„Služby tu budou poskytovat 
seniorům, kteří potřebují celoden-
ní pomoc druhé osoby, a tudíž ne-
mohou zůstat ve svém domácím 
prostředí ani za pomoci rodiny 
a terénních sociálních služeb. Mi-

nimálně polovina klientů budou 
osoby s Alzheimerovou demencí, 
což vyžaduje specifickou péči,“ 
uvedla náměstkyně hejtmana 
Martina Berdychová odpovědná 
za sociální oblast.

Součástí stavebních prací 
byla demontáž střechy, nástavba 
třetího podlaží zakončeného zele-
nou plochou střechou, zateplení 
celého objektu, přeložky inženýr-
ských sítí a vybudování nového 
parkoviště pro 23 aut. Budova má 
nové rozvody a vznikla zde také 
plynová kotelna. Celá budova je 
řešena jako bezbariérová s evaku-
ačním lůžkovým výtahem, který 
je schopen provozu i v případě 
požáru nejméně po dobu 45 
minut.

Stavba byla zahájena v září 
2020 a ukončena letos na jaře. 
Nyní ji provozovatel, tedy zapsaný 
ústav, zařídí nábytkem a dalším 
potřebným vybavením. Náklady se 
odhadují na zhruba sedm milionů 
korun. První klienti by zde měli 
najít domov letos na podzim. |

Nové centrum v Trutnově nabízí poradenské a vzdělávací služby 
Královéhradecký kraj dokončil 

v Trutnově stavbu nového regi-
onálního poradenského a vzdě-
lávacího centra při zdejší peda-
gogicko-psychologické poradně. 
Rekonstrukce objektu bývalého 
internátu střední lesnické školy 
vyšla na necelých 75 milionů ko-
run s DPH, z čehož dotace pokryla 
45 milionů. 

„Rekonstrukcí prošla všechna 
podlaží budovy včetně úprav 
venkovního prostranství, výměny 
střešní krytiny a kompletního 
zateplení. V rámci projektu jsme 
také pořídili vybavení do nových 
odborných pracoven. Pro osoby 
s tělesným postižením jsme zajis-
tili bezbariérový vstup instalací 
osobního výtahu, díky kterému 
budou mít i snadnější pohyb 
po budově. Realizace veškerých 
stavebních úprav trvala 19 měsíců 
a kraj za ně zaplatil necelých 75 
milionů korun. Z této částky po-

kryla 45 milionů dotace z Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj 
a státního rozpočtu, “ sdělil první 
náměstek hejtmana Pavel Bulíček 
odpovědný za krajské investice.

Nové Poradenské a vzdělávací 
centrum Královéhradeckého kraje 
poskytne zázemí třem organiza-
cím. Kromě trutnovského pracovi-
ště pedagogicko-psychologické po-
radny v něm bude realizovat svoji 
činnost též speciálně pedagogické 
centrum a školské pracoviště pro 
další vzdělávání pedagogických 

pracovníků. Dojde tak k unikát-
nímu propojení poradenských 
a vzdělávacích služeb, které umož-
ní další zkvalitnění vzájemné 
spolupráce a přiblíží služby široké 
škále klientů.  

„Ve své každodenní praxi se 
pedagogové setkávají s nejrůzněj-
šími výukovými a výchovnými 
problémy a nemusí se jednat 
pouze o výukově slabší žáky. Své 
obtíže řeší i ti talentovaní. Přede-
vším je třeba před jejich problémy 
nezavírat oči. Děti a jejich rodiče 
musí vědět, že existuje řešení a že 
jim lze pomoci. My takovou pomoc 
nabízíme, v novém centru budou 
jak poradenské, tak vzdělávací 
služby v rámci školského systému 
pro velký okruh klientů,“ řekl ná-
městek hejtmana Arnošt Štěpánek 
odpovědný za krajské školství.

V Královéhradeckém kraji 
nabízí své služby pět pracovišť 
pedagogicko-psychologické po-

radny, která se nacházejí v každém 
okresním městě. Ve své činnosti 
se zaměřují nejen na podporu 
klientů s nejrůznějšími výukový-
mi a výchovnými obtížemi, ale též 
klientů s mimořádným nadáním, 
s nedostatečnou znalostí českého 
jazyka a v současné době stále 
častěji i s nejrůznějšími obtížemi 
v oblasti emočního prožívání. 

Zároveň je v kraji bohatá síť 
speciálně pedagogických center, 
které poskytují služby pro klienty 
s mentálním, tělesným, zrakovým 
i sluchovým postižením, autis-
mem a vadami řeči.

Školské zařízení pro další vzdě-
lávání pedagogických pracovníků 
zaměřuje svoji činnost na vzdě-
lávání pedagogů všech typů škol. 
Celoročně nabízí a realizuje pro 
pedagogy zajímavé vzdělávací 
kurzy, které rozšiřují jak jejich od-
borné znalosti, tak i pedagogické 
kompetence. |

inveStiCe 
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jaroslav malý převzal medaili Královéhradeckého kraje i. stupně.

Královéhradecký kraj ocenil
Královéhradecký kraj na konci dubna během slavnostního galaveče-

ra ocenil významné osobnosti regionu. Mezi laureáty jsou dobrovolníci, 
lékaři, vědci i sportovci. Nejvyšší ocenění získal in memoriam mezi-
městský starosta a bývalý krajský radní Pavel Hečko.

„Za více jak dvacetiletou historii novodobého Královéhradeckého kraje 
jsme se poprvé rozhodli uspořádat krajský galavečer, během kterého jsme 
ocenili osobnosti, jež svou každodenní činností pomáhají zlepšovat věci 
kolem nás. Ocenění si převzali i lidé, které široká veřejnost nemusí znát, 
ale pozornost si určitě zaslouží a jejich přínos je nesporný. Vynikají v nej-
různějších oborech, pomáhají druhým, snaží se své okolí zdokonalovat či 
předat dalším generacím to důležité,“ uvedl hejtman Martin Červíček.

Královéhradecký kraj vytvořil nový systém oceňování významných 
osobností v regionu. Nejvyšším krajským oceněním je nově Řád Králové-
hradeckého kraje, po něm následují Medaile Královéhradeckého kraje I. 
a Medaile Královéhradeckého kraje II. stupně.

Osmnáct osobností, oceněných během galavečera, vzešlo ze 40 
nominací, které přišly zejména od starostů jednotlivých obcí, ale také 
od občanů z celého kraje. Nominace posoudila Rada Královéhradeckého 
kraje a následně její výběr schválilo krajské zastupitelstvo.

Seznam oceněných osobností:
Řád Královéhradeckého kraje

 Pavel Hečko (in memoriam)
– za dlouholetou a obětavou práci pro rozvoj Královéhradeckého kraje

Pavel Hečko přes dvě desetiletí působil jako místostarosta a starosta Mezi-
městí na Broumovsku, v letech 2016 až 2020 byl členem Rady Královéhradec-
kého kraje. Významnou měrou se podílel na rozvoji kraje. Vždy prosazoval 
zájmy místních samospráv a jejich představitelů, kterým dobře rozuměl.

Medaile Královéhradeckého kraje I. stupně
 Kateřina Siniaková
– za vynikající reprezentaci Královéhradeckého kraje a ČR ve sportu

Hradecká rodačka Kateřina Siniaková začala hrát tenis v pěti letech 
pod vedením svého otce. Ve svých 25 letech získala zlatou medai-
li ve čtyřhře na olympijských hrách v Tokiu, vyhrála Fed Cup, spolu 
s Barborou Krejčíkovou ovládla i Turnaj mistryň v Mexiku a řadu titulů 
vybojovala i na v turnajích Ženské tenisové asociace (WTA) a Mezinárod-
ní tenisové federace (ITF), včetně French Open a Wimbledonu. Na aktuál-
ním WTA žebříčku nejlepších tenistek světa ve čtyřhře jí patří 1. místo.
 David Kostelecký
– za vynikající reprezentaci Královéhradeckého kraje a ČR ve sportu

Sportovní střelec David Kostelecký se může chlubit dvěma tituly mi-
stra Evropy, vyhrál Světový pohár v Al Ajnu a triumfoval na Evropských 
hrách v Minsku. Cenné kovy přivezl i z olympiád. V Pekingu si vystřílel 
první místo a v Tokiu se s kolegou Jiřím Liptákem postarali o světovou 
senzaci, kdy vyřadili všechny soupeře a o první a druhé místo soupeřili 
jen mezi sebou. V rozstřelu David Kostelecký chybil a skončil tak druhý.
 Šárka Musilová
– za vynikající reprezentaci Královéhradeckého kraje a ČR ve sportu

Šárka Musilová z Trutnova po nehodě skončila na vozíku, ale to jí 
nebrání sbírat cenné kovy v lukostřelbě. V roce 2018 vyhrála Mistro-
ství Evropy v para lukostřelbě v Plzni. Spolu s Davidem Drahonínským 

v soutěži smíšených dvojic získali bronz na paralympiádě v Riu a úspěch 
slavili i v Tokiu. Z Japonska si dvojice odvezla stříbro a Šárka Musilová 
pak obsadila druhé místo i v soutěži jednotlivců.
 Aleš Kisý
– za vynikající reprezentaci Královéhradeckého kraje a ČR ve sportu

Aleš Kisý skončil po nehodě upoutaný na invalidní vozík. S atletikou 
začal v roce 2003 a věnuje se převážně vrhu koulí. Není mu cizí ani hod 
oštěpem a diskem nebo rugby. Úspěšný byl na Mistrovství světa v Kataru 
či Mistrovství Evropy v Itálii. Čtyřikrát reprezentoval Českou republiku 
na paralympiádě, třikrát skončil v první desítce a při posledních hrách 
v Tokiu získal bronzovou medaili ve vrhu koulí v kategorii mužů.
 Ivana Křečková
– za dlouholeté vedení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Ivana Křečková působila 21 let ve vedení krajského úřadu od doby 
jeho vzniku v roce 2000, kdy se kraje postupně přetvářely z okresních 
úřadů. Krajský úřad začala vést s 56 zaměstnanci v prostorách hradec-
kého kongresového centra Aldis, odkud se časem přestěhoval do svého 
současného sídla, budovy bývalého pivovaru v centru Hradce Králové. 
Podařilo se jí vytvořit kvalitní úřad, který pomáhá lepšímu životu v kraji.
 Jaroslav Malý
– za dlouholetou a obětavou práci v oblasti medicíny

Profesor Jaroslav Malý je lékař a bývalý vedoucí onkologického centra 
Fakultní nemocnice Hradec Králové. V letech 2001 až 2012 působil 
ve funkci přednosty II. interní kliniky fakultní nemocnice a lékařské fa-
kulty. Už v 70. letech byl členem lékařského týmu, který poprvé v Česko-
slovensku transplantoval dárcovskou kostní dřeň. Jedno volební období 
působil jako senátor pro Hradecko, dnes je lékařským náměstkem 
ředitele fakultní nemocnice a členem kolegia děkana Lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Medaile Královéhradeckého kraje II. stupně
 Václav Uhlíř
– za dlouholetou a obětavou službu církvi a obnovu varhan v Královéhradec-
kém kraji

Václav Uhlíř od roku 1970 působí na kůru kostela Panny Marie 
v Hradci Králové jako varhaník a sbormistr. Věnuje se pedagogické 
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významné osobnosti regionu
činnosti, vystupuje na koncertech a publikuje nahrávky. Václav Uhlíř se 
však vyučil i varhanářem a velmi aktivně usiluje o záchranu několika 
set varhan, které se nacházejí na území kraje. Poznatky z mnohaleté do-
kumentace těchto nástrojů využil pro dvě publikace: Historické varhany 
v Čechách a Varhany královéhradecké diecéze.
 Jaroslav Veselý
– za dlouholetou a činorodou práci v oblasti kultury a sportu

Kulturně-společenské akce, u jejichž zrodu Jaroslav Veselý stál, dodnes 
významně spoluutvářejí kulturní dění v Jičíně a v mnoha případech 
mají celorepublikový význam a ohlas. Stál u zrodu festivalu Jičín – měs-
to pohádky. Podílel se na vypracování základního konceptu i obsahové-
ho půdorysu a dramaturgii. Kromě toho obnovil Valdštejnské slavnosti 
či se podílel na opětovném připomínání bitvy u Jičína v roce 1866 a po-
máhal vytvořit řadu dalších kulturních akcí. Nejinak je tomu i ve sportu, 
řada akcí založených Jaroslavem Veselým se koná dodnes, například 
Běh 17. listopadu, který se v roce 2019 uskutečnil už popadesáté. Jaroslav 
Veselý je i autorem řady vlastivědných článků.
 Anna Řeháková
– za dlouholetý kulturní rozvoj a prezentaci regionu

Anna Řeháková se celý život věnuje kulturnímu rozvoji a propagaci 
regionu Českoskalicka a Novoměstska. První kulturní akci v Ratibořicích 
uspořádala už v roce 1968. Doslova legendární se stala její akce Oživlé po-
stavy z Babičky Boženy Němcové, které Anna Řeháková vymyslela a kom-
pletně zařídila, a to včetně kostýmů. Poprvé se akce uskutečnila v roce 
1988 a stále se koná. V den 50. výročí této akce byla na počest zaklada-
telky zřízena stálá expozice v Hereckém muzeu Viktorka v Ratibořicích. 
Anna Řeháková stojí za vznikem i dalších akcí, jako je například Advent 
v Babiččině údolí nebo zahájení turistické sezóny na zámku v Ratiboři-
cích a podílela se i na zahájení činnosti Vily Čerych v České Skalici.
 Miloslav Pour
– za dlouholetou a obětavou práci pro rozvoj Nové Paky a sportu

Miloslav Pour dvacet let působil jako zastupitel Nové Paky, několik let 
také zastával funkci neuvolněného starosty a místostarosty města. V roce 
1990 stál také u vzniku městského měsíčníku Achát, jehož je dodnes stá-
lým dopisovatelem. Kromě práce pro rozvoj města se celý život věnoval 
sportu, ať již jako aktivní sportovec či trenér. Trénoval basketbal od žáků 
po dospělé. Miloslav Pour se může pyšnit titulem Legenda novopackého 
sportu a oceněný byl i jako nejlepší trenér regionu.
 Antonín Burdych
– za dlouholetou práci v oblasti vzdělávání a výchovy mládeže

Antonínu Burdychovi nacisté vyvraždili v roce 1942, kdy mu bylo 
pouhých osm let, většinu nejbližších příbuzných. Jako poslední žijící 
svědek událostí, které se v roce 1942 udály kolem ukrývání parašutisty 
Jiřího Potůčka z výsadku Silver A na Končinách u Červeného Kostelce, 
dodnes aktivně navštěvuje školy, účastní se besed a různých pietních 
akcí po celé České republice. Dál neúnavně vypráví tragický příběh svých 
nejbližších a přispívá k tomu, abychom na temnou minulost naší země 
v období po atentátu na Reinharda Heydricha nikdy nezapomněli.
 Jaroslav Štěpán
– za dobrovolnou a obětavou péči o pacienty s covid-19 a podporu zdravotnic-
kého personálu

Jaroslav Štěpán je učitel na náchodské základní škole Plhov. Během 
pandemie, při náročné on-line výuce svých žáků, odpracoval bezmála 

500 hodin jako dobrovolník v náchodské nemocnici a staral se o paci-
enty hospitalizované s vážným průběhem onemocnění covid-19. Peníze, 
které si prací v nemocnici vydělal, investoval zpět, a to například v podo-
bě občerstvení pro zdravotníky na covidovém oddělení.
 Jaroslav Balcar
– za dlouholetou práci na úspěšné záchraně hradu Vízmburk

Jaroslav Balcar od roku 2002 neúnavně pracuje na záchraně zříceni-
ny hradu Vízmburk u Havlovic na Náchodsku. Pro získání finančních 
prostředků na opravu hradu neváhal ručit za úvěr bance svým vlastním 
domem. Díky jeho úsilí se podařilo zříceninu nejen zrekonstruovat, ale 
také ji otevřít veřejnosti. Díky práci Jaroslava Balcara a členů Sdružení 
pro Vízmburk se podařilo podkrkonošské Pompeje, jak se zřícenině díky 
okolnostem jejího objevení někdy přezdívá, zachránit.
 Zdeněk Vít
– za dlouholetou práci pro obec Libňatov a místní sdružení dobrovolných 
hasičů

Zdeněk Vít zasvětil svůj život práci pro dobrovolné hasiče a je jedním 
z nejdéle sloužících starostů SDH Libňatov. Kromě práce pro místní 
sbor se aktivně podílí jako dobrovolník na společenském životě v obci. 
Zasloužil se o vybudování hasičského zázemí v Libňatově a patřil k hlav-
ním iniciátorům pořízení nové projektové dokumentace na výstavbu 
hasičské zbrojnice, kterou vedení obce chystá.
 Lydia Baštecká (in memoriam)
– za dlouholetou práci a přínos pro regionální historii

Lydia Baštecká 20 let pracovala jako ředitelka Státního okresního 
archivu Náchod a kromě úspěšného vedení a rozvoje této instituce 
velmi intenzivně bádala a publikovala texty o historii regionu. Stala 
se autorkou a spoluautorkou desítek knih a několika stovek článků. 
Napsala například monografii o Broumově a Náchodě nebo studii Jak 
se žilo na kladském pomezí. Lydia Baštecká se velmi aktivně zapojova-
la i do kulturního života ve městě, pořádala literárně-hudební večery 
a dlouhá léta vykonávala funkci náchodské kronikářky.
 Vlastimil Pilous
– za úspěšnou vědeckou činnost a práci pro rozvoj regionu

Vlastimil Pilous působil třicet let jako geomorfolog na Správě Krko-
nošského národního parku. Publikoval již 23 odborných prací o Krkono-
ších a Jizerských horách, které se věnují například horským potokům. 
Vytvořil i zásady pro pasportizaci a péči o horské komunikace, které jsou 
dodnes závazným právním podkladem pro všechny správce horských 
komunikací v Krkonoších. Napsal také přes 350 odborných či populárně 
naučných článků a je spoluautorem řady knih, například vlastivědné 
encyklopedie o Krkonoších. Podílel se také na vytvoření turisty velmi 
vyhledávané naučné Mravenčí stezky v Hostinném.
 Vlasta Neckařová
– za dlouholetou práci pro rozvoj a propagaci pěstounské péče

Vlasta Neckařová se celý svůj život věnuje dětem vyrůstajícím bez 
lásky a péče biologických rodičů. Sama kromě dvou vlastních dětí 
vychovává dvě děti v pěstounské péči. Spoluzaložila a nyní řídí Cent-
rum pěstounských rodin, které dlouhodobě zajišťuje kvalitní potřebné 
služby pro pěstounské rodiny. Podílela se i na otevření Skladu oblečení, 
hraček, školních, sportovních a dalších potřeb pro děti vyrůstající v pěs-
tounských rodinách, které pomáhá pěstounům snížit ekonomickou 
náročnost péče o přijaté děti. | 
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Krajský datový portál je nejlepší elektronickou službou v republice
Datový portál Královéhradecké-

ho kraje Data KHK se stal nejino-
vativnější elektronickou službou 
z celé republiky. Krajskou elektro-
nickou službu vyhodnotili porotci 
Zlatého erbu jako nejlepší ze 111 
přihlášených projektů. Mezi tu-
ristickými weby z celé republiky 
uspěl také portál Krkonoš.

„První místo je především 
ocenění práce krajského datového 
týmu, který data nejen sbírá a ana-
lyzuje, ale také je prezentuje veřej-
nosti v přehledné a uchopitelné 
podobě. Odborná porota nyní 
potvrdila, že to dělají na výbornou. 
Datový portál však funguje i jako 
velmi užitečný a přehledný roz-
cestník pro 15 krajských portálů 
a 29 aplikací, které poskytují další 
cenné informace pro veřejnost. 
Věřím, že náš datový portál 
lidem pomáhá a my budeme dál 
pokračovat v jeho zlepšování 

a rozšiřování,“ uvedl náměstek pro 
oblast informačních technologií 
a inovací Pavel Bulíček.

Krajská kola soutěže Zlatý 
erb proběhla ve 13 krajích České 
republiky od začátku dubna 
do půlky května, a celkově se jich 
účastnilo 242 měst a obcí. Elek-
tronické služby byly v tomto roce 

hodnoceny pouze v celostátním 
kole, kdy proběhl předvýběr fina-
listů a celostátní porota vybrala 
elektronické služby, které zaujaly 
svou originalitou, a především 
inovativností a užitečností pro 
občany.

Královéhradecký kraj spustil 
datový portál www.datakhk.cz  

v listopadu loňského roku. Uži-
vatelé na něm například zjistí, 
jak vypadá Královéhradecký kraj 
z pohledu statistických dat. 
Výstupy se zde nacházejí v růz-
ných formách a na základě těchto 
údajů je možné vytvořit pod-
klady k různým rozhodovacím 
procesům, případně je studenti 
mohou využít jako podklady pro 
své práce. Krajský datový portál 
obsahuje také nový katalog 55 sad 
otevřených dat a umožňuje zcela 
jiný pohled běžným uživatelům 
na zpřístupněné datové sady.

V celostátním finále uspěl také 
webový portál www.krkonose.eu,  
který obdržel cenu v kategorii 
Cena místopředsedy vlády pro 
digitalizaci za třetí nejlepší turis-
tickou prezentaci. Web propagující 
jedinečnou krásu a přírodu Krko-
noš prošel razantní přestavbou 
před dvěma lety. |

Královéhradecký kraj podporuje bezpečí dětí i dospělých na internetu

Středoškoláci bránili jadernou elektrárnu před kybernetickým útokem
Ve spolupráci se střední prů-

myslovou školou ve Dvoře Králové 
uspořádal Královéhradecký kraj 
interaktivní kybernetické cvičení 
CzechCybertron.

Realizační tým celého cvičení 
proměnil školní aulu na pomysl-
nou jadernou elektrárnu s reak-
torem, primárním i sekundárním 
chladícím okruhem, řídícím 
centrem i modelem celé distri-
buční soustavy elektřiny v České 
republice včetně ovládání všech 
uzlových bodů. 

Připravil tak pro studenty 
úkoly, které prověřily jejich 
znalosti, dovednosti a schopnost 
spolupráce, komunikace a hledá-
ní inovativních řešení. Nepostra-
datelnou součástí cvičení se stal 
tým bezpečnostních expertů, 
který měl za úkol ochránit 
elektrárnu před kybernetickým 
útokem, včasně odhalit kyber-
netický útok a správně reagovat 
na jeho následky, provést forenz-
ní analýzu a proces odhalení 
objednatele.

Do letošního ročníku soutěže 
Kraje pro bezpečný internet se 
z Královéhradeckého kraje zapo-
jilo 61 škol. Krajští žáci a studenti 
si vedli velmi dobře, v soutěžním 
kvízu obsadili celorepublikové 
4. místo a v nadstavbovém kvízu 
PLUS 5. místo. 

Celkem se do soutěže přihlá-
silo 37 000 žáků a studentů z celé 
republiky. Projekt pomáhá dětem 

i dospělým a seniorům poznat a vy-
varovat se nebezpečí na internetu.

Hlavním cílem projektu Kraje 
pro bezpečný internet (KPBI) je 
minimalizovat rizika spojená 
s užíváním informačních a ko-
munikačních technologií. Cílovou 
skupinou jsou zejména žáci zá-
kladních a středních škol, ale také 
jejich pedagogové, rodiče, sociální 
pracovníci a policisté.

Pro každou věkovou a profesní 
skupinu se na stránce www.kpbi.cz  
nacházejí obsáhlé e-learningové 
kurzy, pracovní listy a videa, která 
krátce, ale efektivně popisují ná-
strahy na internetu a vysvětlují, 
jak se jim vyvarovat. Tematicky se 
zaměřují nejen na kyberšikanu, 
pornografii, kvalitu přístupových 
hesel či fake news, ale vysvětlují 
i moderní fenomény, které nejsou 

primárně špatné, ale mohou mít 
na uživatele negativní vliv – 
například influenceři či krypto-
měny.

Kurzy jsou na internetových 
stránkách projektů KPBI k dispo-
zici po celý rok a každý zájemce si 
je může projít. Pro žáky a studenty 
jsou navíc každý rok připravené 
dva kvízy, ve kterých zúročí nabyté 
znalosti bezpečnosti na internetu. |

Kraj dlouhodobě spolupracuje 
s Dolnoslezským vojvodstvím 
a nabídl polským partnerům 
možnost účasti jednoho týmu 
na tomto cvičení. 

„Chtěli jsme si vyzkoušet, zdali 
dokážeme tuto akci uspořádat 
v mezinárodním rozsahu. Odpo-
věď dnes již známe, dokážeme. 
Poláci tuto možnost vzali velmi 
vážně a svůj 10členný tým vybí-
rali z více než 600 zájemců. Velmi 
dobře zapadli do týmu a svými 
dovednostmi byli bezesporu 

přínosem. Polské kolegy tento 
projekt fascinoval svou propra-
covaností a nám se tak otevírají 
další zajímavé příležitosti pro 
spolupráci,“ sdělil náměstek 
hejtmana Arnošt Štěpánek odpo-
vědný za oblast školství s tím, že 
to je důvod uspořádat na podzim 
další cvičení a mezinárodní účast 
rozšířit.

Cvičení připravila škola ve spo-
lupráci se špičkovými odborníky 
na kybernetickou bezpečnost 
České republiky. |

Členové krajského datatýmu, kteří tvoří portál Data KHK.

inFormujeme  
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ukázky děl z tutschovy sbírky.

Z regionu

Malá Úpa, Záměl a Hořice triumfovaly v soutěži Čistá obec 2022
Ani problémy, které nás 

v posledních měsících a letech 
provázejí, nezastavily stále ros-
toucí chuť Čechů třídit svůj odpad 
a méně zatěžovat životní prostře-
dí. I letos tak mohlo dojít k vyhlá-
šení vítězů soutěže Čistá obec. V ní 
obce a města Královéhradeckého 
kraje soupeří o to, čí obyvatelé 
lépe třídí odpad. V průběhu roku 
2021 to nejlépe zvládli v Malé Úpě, 
v Záměli a Hořicích.

„Třídění odpadu považuji 
za dnes už běžnou součást života 
moderního člověka, něco, co 
by pro každého z nás mělo být 
naprosto přirozené. Dlouhou 
dobu to tak ale nebylo a všichni 
jsme se to museli naučit. Soutěž 

Čistá obec ukazuje, jak se nám 
v tomto směru daří zlepšovat. 
Velký smysl této soutěže spočívá 
v motivaci jednotlivých obcí 
a jejich obyvatel ke třídění odpa-
dů,“ řekl náměstek hejtmana pro 
oblast životního prostředí, Pavel 
Bělobrádek.

Klání o vítězné příčky v soutěži 
Čistá obec se účastní všechny obce 
Královéhradeckého kraje, které 
jsou zapojené do systému zpět-
ného odběru a využití obalových 
materiálů.

Soutěže se pořádají také 
v ostatních regionech. I v celostát-
ním srovnání si obce a města ze 
severovýchodu Čech vedou velmi 
dobře. „Svou roli v tom může hrát 

skutečnost, že je Královéhradecký 
kraj turisticky oblíbeným regio-
nem a zdejší obyvatelé ho pro sebe 
i pro jeho návštěvníky chtějí udr-
žovat čistý,“ domnívá se regionální 
manažer společnosti EKO-KOM Jiří 
Záliš.

Výsledky soutěže Čistá obec 2022
Kategorie do 300 obyvatel

1. místo Malá Úpa, 2. místo 
Říčky v Orlických horách, 3. místo 
Bartošovice v Orlických horách, 
Skokan roku Nová Ves
Kategorie od 301 do 2 000 obyvatel

1. místo Záměl, 2. místo Adršpach, 
3. místo Černý Důl, Skokan roku 
Synkov-Slemeno
Kategorie nad 2 000 obyvatel

1. místo Hořice, 2. místo Hro-
nov, 3. místo Police nad Metují, 
Skokan roku Červený Kostelec
Cena Královéhradeckého kraje 
– Kolektivní systém ASEKOL

do 2 000 obyvatel – Lodín;
2 000 - 5 000 obyvatel – Sobotka;
nad 5 000 obyvatel – Rychnov 

nad Kněžnou;
speciální cena KS ASEKOL – 

Velké Poříčí
Cena Královéhradeckého kraje 
– Kolektivní systém ELEKTROWIN

do 2 000 obyvatel – Sadová;
nad 2 000 obyvatel – Vamberk;
Skokan roku – Machov.
Veškeré informace o soutěži 

i dalších projektech se dočtete 
na webu: www.cistykraj.cz. |

Hradecká galerie získala prestižní ocenění Gloria musaealis za rok 2021
Odborná porota Národní 

soutěže muzeí Gloria musaea-
lis ocenila Galerii moderního 
umění v Hradci Králové. Akvizice 
Sbírky Karla Tutsche získala cenu 
v kategorii Muzejní počin roku 
2021. Unikátní sbírka uměleckých 
děl Karla Tutsche čítá 800 položek 
a v oblasti výtvarného umění je 
kolekce jednou z nejvýznamněj-
ších sbírek v novodobé historii 
sběratelství v České republice.

„V prestižní soutěži muzeí 
reprezentovaly náš kraj Muzeum 
východních Čech a Galerie mo-
derního umění v Hradci Králové. 
Letos se přihlásily do všech kate-
gorií a mohu říci, že v celostátním 
porovnání směle konkurovaly 
i těm největším institucím. Oce-

nění nákupu Sbírky Karla Tutsche 
potvrzuje, že naše podpora této 
akvizice byla správná. Těším se, 

až ji galerie v příštím roce znovu 
zpřístupní veřejnosti,“ uvedla 
náměstkyně pro kulturu Martina 
Berdychová. 

Do 20. ročníku Národní soutě-
že muzeí Gloria musaealis, který 
společně vyhlásily ministerstvo 
kultury, Asociace muzeí a galerií 
České republiky a Český výbor 
ICOM, přihlásilo 52 muzejních 
institucí celkem 79 projektů. 
Do finále bylo nominováno 15 in-
stitucí a hradecká galerie získala 
v kategorii Muzejní počin třetí 
místo.

„V novodobé porevoluční 
historii se jedná o naprosto 
zásadní přírůstek v galerijní síti, 
a to díky prozíravosti zřizovatele, 
kterého jsme o významu sbírky 

nemuseli vůbec přesvědčovat,“ 
hodnotí nákup uměleckých děl 
ředitel hradecké galerie Franti-
šek Zachoval a dále poznamená-
vá: „Kolekce čítá více než 800 děl, 
je výlučným dokumentem sběra-
telství od 80. let minulého století 
a obsahuje zásadní díla české 
postmoderny a silnou konceptu-
ální linku.“

Soutěž Gloria musaealis má 
za cíl upozornit širokou veřej-
nost na špičkové výkony v oboru 
muzejnictví při tvorbě výstav 
a nových stálých expozic, prezen-
tování sbírek v odborných pub-
likacích či při záchraně a zpří-
stupňování objektů nebo lokalit 
našeho kulturního a přírodního 
dědictví. |

Obraz pro ukrajinského prezidenta 
Přesně vystihla pocity, náladu 

a aktuální situaci. Srdce, které 
kreslí dítě, je vírou v naději 
a lepší budoucnost. Obraz Dětské 
srdce namalovala studentka 
třetího ročníku oboru grafický 
design ve Střední průmyslové 
škole Otty Wichterleho ve Velkém 
Poříčí Victorije Savchuk. Inspi-
raci hledala v situaci na Ukra-

jině a na starých fotografiích 
zachycujících historické válečné 
útrapy. Výmluvnost a náboj 
obrazu oslovily ukrajinského 
velvyslance v Praze Yevhena Pe-
rebyinise, který souhlasil s jeho 
přijetím jako daru pro ukrajin-
ského prezidenta Volodymyra 
Zelenskeho. |
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Za setrvání v regionu získá 30 mediků stipendia
Zdravotnický nadační fond Krá-

lovéhradeckého kraje vyplatí pro-
střednictvím svého stipendijního 
programu pro mediky v aktuálním 
akademickém roce přes čtyři 
miliony korun. O peníze se podělí 
30 studentů posledních ročníků 
podporovaných lékařských oborů.

„Jedná se o budoucí lékaře 
v personálně nejohroženějších 
oborech. Za finanční podporu 
se zavazují odpracovat ve zdra-

votnických zařízeních na území 
Královéhradeckého kraje nejméně 
čtyři roky,“ říká radní Zdeněk Fink 
odpovědný za oblast zdravotnictví.

Stipendijní program Zdravotnic-
kého nadačního fondu Královéhra-
deckého kraje pro akademický rok 
2021–2022 umožnil získat stipendi-
um studentům 6. ročníků prezenč-
ního studia lékařských fakult, kteří 
po promoci začnou působit ve zdra-
votnických zařízených v regionu.

Stipendium ve výši 150 tisíc 
korun mohl letos získat student, 
který bude po dokončení studia 
zařazen do specializačního vzdě-
lávání v některém z oborů: vnitřní 
lékařství, pediatrie, gynekologie 
a porodnictví nebo radiologie 
a zobrazovací metody.

Částku 100 tisíc korun mohl 
letos získat medik, který bude 
po dokončení studia zařazen 
do specializačního vzdělávání 

v některém z oborů: psychiatrie, 
klinická onkologie, chirurgie, 
geriatrie, rehabilitační a fyzi-
kální medicína, anesteziologie 
a intenzivní medicína, neuro-
logie, lékařská mikrobiologie, 
ortopedie a všeobecné praktické 
lékařství.

Letos byl o stipendium největší 
zájem ze strany budoucích pe-
diatrů (sedm žádostí) a internistů 
(devět žádostí). |

O kotlíkové dotace budou nízkopříjmové domácnosti žádat od 15. června
Průběžnou výzvu k předkládá-

ní žádostí o podporu z dotačního 
programu na výměnu neekologic-
kých zdrojů vytápění vyhlásil Krá-
lovéhradecký kraj. První registra-
ce žádostí o takzvanou kotlíkovou 
dotaci proběhne 15. června od 10 
do 14 hodin.

Podpora se týká rodinných 
domů, bytových jednotek v by-
tových domech a nově v trvale 
obývaných stavbách pro rodin-
nou rekreaci, ale zde je podmín-
ka trvalého bydlení 24 měsíců 
před podáním žádosti. Mezi 
žadatele by chtěl kraj rozdělit 
více než 130 milionů korun. 
Od předchozích výzev se ale tato 
liší důležitým parametrem.

„Finanční podpora je určena 
pro nízkopříjmové domácnosti. 

To znamená takové, kde čistý 
příjem na člena domácnosti ne-
byl v roce 2020 vyšší než 170 900 
korun čistého. Mezi oprávněné 
žadatele bez ohledu na výši pří-
jmu patří domácnosti složené 
výhradně z osob ve starobním 
důchodu nebo invalidním 
důchodu třetího stupně, dále 
nezletilí žadatelé nebo studenti 
do 26 let, a také žadatelé, kteří 
v období od začátku roku 2020 
do doby podání žádosti pobíra-
li dávky v hmotné nouzi nebo 
příspěvek na bydlení,“ popisuje 
radní Adam Valenta odpovědný 
za oblast regionálního rozvoje, 
grantů a dotací.

Oprávněným žadatelem je 
také nově osoba, která je vlastní-
kem nebo spoluvlastníkem dané 

nemovitosti a zároveň zde trvale 
bydlí. Pro zjištění výše průměr-
ného příjmu člena domácnosti 
se příjmy nezletilých dětí a stu-
dentů denního studia do 26 let 
počítají za 0 korun.

Dotace může dosáhnout až 95 
procent způsobilých výdajů při 
dosažení limitů 130 tisíc korun 
na kotel na biomasu s ruční 
dodávkou nebo samočinnou 
dodávkou paliva, 180 tisíc korun 
na tepelné čerpadlo a 100 tisíc 
korun na plynový kondenzační 
kotel.

Poskytnutí dotace na úhradu 
způsobilých výdajů u plynových 
kondenzačních kotlů bude mož-
né pouze v případě, že výměna 
již byla zrealizována, případně 
byla vystavena závazná objed-

návka, a to v termínu nejpozději 
do 30. 4. 2022. Žadatel je povi-
nen k žádosti o dotaci doložit 
doklad o provedené výměně 
zdroje (např. protokol o uvedení 
do provozu či zprávu o montá-
ži) nebo závaznou objednávku 
potvrzenou dodavatelem.

První registrace žádostí o kot-
líkovou dotaci bude možná  
15. června od 10 do 14 hodin 
a poté v termínech 29. června, 
13. a 27. července, 10. a 24. srpna 
2022. Po samotné registraci bude 
následovat zhruba dvanáctiden-
ní lhůta pro elektronické vyplně-
ní a odeslání žádosti v systému 
DOTIS. Následně je nutné doručit 
listinnou podobu žádosti včetně 
všech příloh na Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje. |

Dostavba Kampusu Lékařské a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy je blízko 
Budoucí lékaře čeká větší 

pohodlí a moderní prostory. 
Projekt na dostavbu Kampusu 
Lékařské fakulty a Farmaceu-
tické fakulty Univerzity Karlovy 
v Hradci Králové získal poslední 
stavební povolení. Výstavba by 
mohla začít v příštím roce s ter-
mínem dokončení 2026.

Výstavba naváže na první budo-
vu kampusu, která byla dokončená 
v roce 2015 a nachází se na křižo-
vatce u ZZS Královéhradeckého 
kraje a příjezdové komunikaci 
do hradecké Fakultní nemocnice. 
Nově zde vzniknou objekty Cent-

rální budovy a Budovy fakult, které 
budou součástí Kampusu Univerzi-
ty Karlovy v Hradci Králové. 

U fakultní nemocnice vznikne 
přes 18 tisíc metrů čtverečních 
nových výukových a výzkumných 

prostor. Z kampusu se stane jedi-
nečné vzdělávací a výzkumné cen-
trum integrující výuku, výzkum 
a vývoj v lékařské a farmaceutické 
oblasti s přímým napojením 
na klinickou praxi v bezprostřed-
ně sousedící Fakultní nemocnici 
Hradec Králové a na Fakultě vo-
jenského zdravotnictví Univerzity 
obrany.

Královéhradecký kraj rozšíření 
Lékařské fakulty v Hradci Králové 
dlouhodobě podporuje a hejtman 
při jednání s vládními předsta-
viteli hledá cestu, jak dokončení 
kampusu napomoci. |
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Cyklobusy zavezou turisty 
do Krkonoš, Českého ráje 
i do polského příhraničí  

V květnu začala sezona ob-
líbených cyklobusů. Ty budou 
jezdit do horských či skalních 
oblastí regionu po celé léto až 
do 25. září. Jednotlivé spoje 
i časy odjezdů zájemci naleznou 
na webu www.dopravakhk.cz. 

„Cyklobusy obsluhují čtyři tu-
risticky atraktivní oblasti, z nichž 
některé zasahují do sousedních 
českých krajů, ale i k severním 
sousedům do Polska. Na území 
Královéhradeckého kraje budou 
tyto speciální spoje znovu jezdit 
do Krkonoš, Orlických hor, České-
ho ráje a Kladského pomezí. Cyk-
lobusy budou jezdit o víkendech 
a svátcích, některé během letních 
prázdnin dokonce každý den,“ 
uvedl radní pro oblast dopravy 
Václav Řehoř.

Letos poprvé bude cyklobuso-
vou dopravu financovat Králové-
hradecký kraj bez příspěvku jed-

notlivých mikroregionů, přičemž 
částku k dofinancování provozu 
v roce 2022 kraj odhaduje na více 
jak 4,5 milionu korun. Za jednu 
sezonu cyklobusy najezdí přes 
143 tisíc kilometrů a přepraví více 
jak 70 tisíc osob.

Novinkou pro letošní sezonu 
je zapojení Královéhradecké kraj-
ské centrály cestovního ruchu. Ta 
v koordinaci s krajským odborem 
dopravy a mikroregiony připravi-
la brožury pro jednotlivé oblasti 
a také celokrajský materiál, který 
pomůže cestujícím se v cyklobu-
sech zorientovat a lépe si naplá-
novat svůj výlet.

Brožury jsou k dostání v in-
formačních centrech po celém 
regionu. Elektronickou verzi 
lidé najdou na krajském portálu 
veřejné dopravy včetně informací 
o podrobných detailech jednotli-
vých spojů: bit.ly/cyklobusyKHK. | 

Soutěž Cyklopecky začíná

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů
V souvislosti s pořádáním a žádným vyhodnocením soutěže Cyklopecky Východní Čechy 2022 a v souladu s obecným nařízením Evropského 
parlamenty a rady č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, 
Destinační společnost Východní Čechy, IČ. 751 26 842, se sídlem Pardubice, nám. Republiky 12, PSČ 530 02 (dále jen Správce), jako správce 
osobních údajů zpracovává osobní údaje uvedené v hrací kartě, a to výhradně pro účely související s vyhodnocením soutěže Cyklopecky 
Východní Čechy 2022. Osobní údaje jsou řádně zabezpečeny, a to buď v elektronické podobě na zabezpečeném disku, nebo v uzamykatelné 
skříni v případě listinné podoby. Po skončení soutěže Cyklopecky Východní Čechy 2022 jsou uvedené osobní údaje bez náhrady skartovány či 
vymazány. Správce si z důvodu oprávněného zájmu ponechává osobní údaje jen těch soutěžících, kteří byli oceněni, a to jen po dobu nezbytně 
nutnou. Zasláním vyplněné hrací karty správci soutěže bere na vědomí, že v případě výhry bude jeho jméno uveřejněno v tiskové zprávě
a v seznamu výherců na webu www.cyklopecky.info a facebookovém profilu soutěže za účelem řádného vyhodnocení soutěže a zachování 
transparentnosti. Podrobné informace o ochraně a zpracování osobních údajů naleznete na: 
http://www.vychodni-cechy.org/cs/o-spolecnosti/zakladni-dokumenty-spolecnosti/346-ochrana-osobnich-udajů.

Začal další ročník cyklistické 
soutěže Cyklopecky Východní 
Čechy 2022 a potrvá až do konce 
září. Připraveno je opět 15 různě 
náročných cyklotras v Královéhra-
deckém a Pardubickém kraji. 

Pro zapojení se do soutěže 
je třeba nasbírat alespoň pět 
razítek z různých tras do hrací 
karty. Popisy jednotlivých tras 

jsou součástí vandrovní knížky, 
která je k dostání v turistických 
informačních centrech v obou 
krajích.

Soutěžící i cykloturisté, kteří 
hledají jen tipy na výlet, by 
neměli minout webové stránky 
Cyklopecek www.cyklopecky.info, 
kde se dozví řadu zajímavostí, 
popis výletů a podrobností. |

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů
V souvislosti s pořádáním a žádným vyhodnocením soutěže Cyklopecky Východní Čechy 2022 a v souladu s obecným nařízením Evropského 
parlamenty a rady č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, 
Destinační společnost Východní Čechy, IČ. 751 26 842, se sídlem Pardubice, nám. Republiky 12, PSČ 530 02 (dále jen Správce), jako správce 
osobních údajů zpracovává osobní údaje uvedené v hrací kartě, a to výhradně pro účely související s vyhodnocením soutěže Cyklopecky 
Východní Čechy 2022. Osobní údaje jsou řádně zabezpečeny, a to buď v elektronické podobě na zabezpečeném disku, nebo v uzamykatelné 
skříni v případě listinné podoby. Po skončení soutěže Cyklopecky Východní Čechy 2022 jsou uvedené osobní údaje bez náhrady skartovány či 
vymazány. Správce si z důvodu oprávněného zájmu ponechává osobní údaje jen těch soutěžících, kteří byli oceněni, a to jen po dobu nezbytně 
nutnou. Zasláním vyplněné hrací karty správci soutěže bere na vědomí, že v případě výhry bude jeho jméno uveřejněno v tiskové zprávě
a v seznamu výherců na webu www.cyklopecky.info a facebookovém profilu soutěže za účelem řádného vyhodnocení soutěže a zachování 
transparentnosti. Podrobné informace o ochraně a zpracování osobních údajů naleznete na: 
http://www.vychodni-cechy.org/cs/o-spolecnosti/zakladni-dokumenty-spolecnosti/346-ochrana-osobnich-udajů.

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů
V souvislosti s pořádáním a žádným vyhodnocením soutěže Cyklopecky Východní Čechy 2022 a v souladu s obecným nařízením Evropského 
parlamenty a rady č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, 
Destinační společnost Východní Čechy, IČ. 751 26 842, se sídlem Pardubice, nám. Republiky 12, PSČ 530 02 (dále jen Správce), jako správce 
osobních údajů zpracovává osobní údaje uvedené v hrací kartě, a to výhradně pro účely související s vyhodnocením soutěže Cyklopecky 
Východní Čechy 2022. Osobní údaje jsou řádně zabezpečeny, a to buď v elektronické podobě na zabezpečeném disku, nebo v uzamykatelné 
skříni v případě listinné podoby. Po skončení soutěže Cyklopecky Východní Čechy 2022 jsou uvedené osobní údaje bez náhrady skartovány či 
vymazány. Správce si z důvodu oprávněného zájmu ponechává osobní údaje jen těch soutěžících, kteří byli oceněni, a to jen po dobu nezbytně 
nutnou. Zasláním vyplněné hrací karty správci soutěže bere na vědomí, že v případě výhry bude jeho jméno uveřejněno v tiskové zprávě
a v seznamu výherců na webu www.cyklopecky.info a facebookovém profilu soutěže za účelem řádného vyhodnocení soutěže a zachování 
transparentnosti. Podrobné informace o ochraně a zpracování osobních údajů naleznete na: 
http://www.vychodni-cechy.org/cs/o-spolecnosti/zakladni-dokumenty-spolecnosti/346-ochrana-osobnich-udajů.
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1. 6.−30. 9.  
Večerní safari v Safari Parku 
ve Dvoře Králové
Safari Park Dvůr Králové
Večerní safari nabízí Safari Park 
Dvůr Králové jako jediná v Evropě. 
Těšit se můžete na padesátiminuto-
vou komentovanou jízdu Afrika Ex-
pressem kolem výběhů a Africkým 
safari přímo mezi zvířaty, cestou 
uvidíte více než 600 afrických zvířat 
v 50 druzích. Safaribusy odjíždějí 
v pravidelných intervalech v červnu 
a září v pátek a sobotu a v červenci 
a srpnu denně ve 20 a 21 hodin 
od večerního vchodu. Pokladna je 
otevřena od 19:30 hodin. Jízdenky 
můžete koupit přímo na místě těsně 
před jízdou, případně si je telefonic-
ky rezervovat na tel. 775 429 186.

9.−12. 6.  
Hudební festival Romantický 
Hrádek
zámek Hrádek u Nechanic 
Díla hudebních mistrů v podání 
významných koncertních umělců 
si milovníci klasické a romantic-
ké hudby mohou poslechnout 
ve čtvrtek, pátek a v sobotu v 19 
hodin, v neděli v 17.30. Předprodej 
a rezervace vstupenek na zámku 
na čísle 495 441 244 anebo na e-
-mailu chlumova.anna@npu.
cz. Program naleznete na www.
zamek-hradekunechanic.cz.

11. 6. od 10 hodin 
7. sraz přátel značky Jawa
areál koupaliště, Ledce 
V rodišti zakladatele značky 
Jawa Františka Janečka se usku-
teční už sedmý ročník setkání 
příznivců této značky. Kromě vý-
stavy historických automobilů 
a motocyklů připravili pořadate-
lé bohatý doprovodný program: 
Lukáš Petráček předvede Stunt 
trial show, vystoupí ochotníci 

se hrou S Jawou kolem světa, 
zahraje jarmareční hudební tě-
leso Nešlapeto. Jako host přijede 
legendární rallye posádka Jiří 
Šedivý a Jiří Janeček. 

11. a 12. 6. 
Prohlídky kukské bylinkové 
zahrady 
hospitál Kuks
S odborníkem Jiřím Pirnerem 
budou mít návštěvníci hospitá-
lu Kuks výjimečnou příležitost 
absolvovat komentovanou pro-
hlídku zdejší bylinkové zahrady. 
V sobotu a v neděli začínají pro-
hlídky v 11 a 13 hodin. Zájemci 
o prohlídku se mohou v daný 
čas shromažďovat u zahradního 
altánu.

12. 6. od 9 hodin
Trutnovský půlmaraton 
Areál „Paradráha“ Trutnov
Závod se poběží na pětikilome-
trových okruzích se startem, cí-
lem a několika občerstvovacími 
stanicemi v areálu Paradráhy. 
Pokud si netroufneš na takhle 
dlouhou distanci, nezoufej. Zú-
častnit se můžeš i běhu na 5 či 
10 kilometrů nebo si vyzkoušet 
závod štafet. Samozřejmě mys-
líme i na ty nejmenší, pro které 
je připraven závodní program se 
spoustou odměn v cíli, ale těšit 
se mohou i na pestrý doprovod-
ný program. 

17. 6.−18. 9. 
Hora ruit – Od slunečních hodin 
po PRIMKY
Muzeum Náchodska, Náchod 
Výstava seznámí návštěvníky 
se způsoby, jakými naši před-
ci v minulosti měřili čas, ale 
i s tradicí místní výroby hodin 
a hodinek. Představeny tak bu-
dou například přesýpací hodiny, 

které patřily kněžně Kateřině Vi-
lemíně Zaháňské či prstencové 
sluneční hodiny hraběte Šporka. 
Zastoupeny budou také ukázky 
masově rozšířených dřevěných 
hodin produkovaných v ně-
meckém Schwarzwaldu, včetně 
populárních kukaček. Otevře-
no bude denně mimo pondělí 
vždy od 9.00 do 12.00 a od 13.00 
do 17.00. 

19. 6. od 11 hodin
Rozšířené prohlídky obrazáren
zámek Opočno 
Mimořádná prohlídka velké 
a malé obrazárny zámku s roz-
šířeným výkladem a prodlouže-
nou dobou trvání (cca 50 min.). 
Komentovaná prohlídka sbírky 
obrazů významných malířů, které 
soustředil z ostatních svých sídel 
Josef II. Colloredo-Mannsfeld 
na opočenský zámek na konci 19. 
století.

24.−26. 6. 
Krajkářské slavnosti 
ve Vamberku
Vamberk
Do Vamberka, města krajek, opět při-
jedou prvotřídní krajkářky z celého 
světa. Během akce se můžete přijít 
podívat na jejich umění, navštívit 
výstavu české paličkované krajky 
nebo zhlédnout módní přehlídku 
Krajkářské školy Vamberk s kolekcí 
šperků. Program naleznete na tradi-
ce.vamberk.cz/aktuality. 

25. 6. od 11 hodin
V. Půtovy zámecké slavnosti
zámecký park v Kvasinách 
Pátý ročník historických slavností 
přinese zuřivou bitvu založenou 
na místní historii, šermířský tur-
naj o ceny, středověkou kapelu Bo-
hemian Bards, ukázku sokolnictví, 
ale i skvělé orientální tanečnice 

skupiny Sahar s moderními i folk-
lórními tanci, metalovou kapelu 
Metanoon, ohňovou show s koňmi 
skupiny Black Unicorn i akrobatic-
kou ohňovou show skupiny Novus 
Origo a šermířská vystoupení.

25. 6. od 18 hodin 
Hudební léto Kuks 
kostel Církve československé husit-
ské, Dvůr Králové 
V podání PKF – Prague Philhar-
monia zazní na zahajovacím 
koncertu Mozartova Symfonie 
C dur „Jupiter“ KV 551, Haydnova 
Symfonie g moll č. 83 „Slepice“ 
a předehra k opeře Vesnický trh 
Jiřího Antonína Bendy, od jehož 
narození letos uplynulo 300 let. 
Program festivalu naleznete 
na hudebniletokuks.cz.

25. 6. od 19 hodin 
Ledecká lávka
areál koupaliště, Ledce 
Letos se v Ledcích uskuteční již 45. 
ročník této soutěže v bláznivých 
vodních disciplínách. Závodníci se 
mohou přihlásit do závodu na plo-
voucích lyžích, sprintu po plo-
voucím mostě, jízdě na trakaři 
a na kole po tenké lávce a královské 
disciplíně – skoku na skluzavce.

25. 6. od 12 do 22 hodin  
Kotlíkové guláše 
park, Bílá Třemešná
Zveme vás na 10. ročník soutěže 
o nejlepší vepřový guláš vařený 
v kotlíku na otevřeném ohni. Při-
hlásit se mohou amatéři i profíci. 
Hodnotí diváci zakoupením sou-
těžního kuponu. Soutěž spočívá 
ve vaření vepřového guláše ve tři-
cetilitrových kotlících na otevře-
ném ohni v limitu tří hodin. Druž-
stva nastoupí o půl dvanácté a v 15 
hodin začíná prodej gulášů. Mezi 
čtvrtou a desátou večer zahrají 
kapely ČOKOLI a Láďovo kvarteto.

PoZvÁnKY na KulturnÍ aKCe

www.dopravakhk.cz

Vše o veřejné dopravě
Královéhradeckého kraje
na jednom místě Call centrum IDS IREDO 491 580 333 

Veřejná doprava Královéhradeckého kraje

doprava@kr-kralovehradecky.cz

Mobilní aplikace IDS IREDO

S mobilní aplikací můžete vyhledávat jízdní řády, 
sledovat aktuální polohu spojů, případné zpoždění, 
návaznosti, hledání spojení z vybrané zastávky apod.
V případě problémů či dotazů naleznete v aplikaci 
přednastavené volání na Call centrum IDS IREDO. 

Využijte při cestování také mobilní aplikaci IDS IREDO, kterou 
stáhnete zdarma na App Store i GooglePlay. 

Na webu Doprava KHK můžete také pomocí kontaktního 
formuláře napsat své poznámky či připomínky k jízdním řádům, 
kvalitě spojů apod.
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nÁZorY ZaStuPitelů

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

Kraj moderní dopravní terminál v Hradci 
nepotřebuje?

Po dlouhém 
vyjednávání je 
kraj konečně před 
uzavřením dohody 
s hradeckým do-
pravním podni-
kem o nové ceně za vjezd autobusů 
na terminál hromadné dopravy. Ta 
byla roky na úrovni, která již zdaleka 
neodpovídá průměru v regionu, 
ani v republice. Terminál nabízí 
ve srovnání s jinými autobusovými 
nádražími nadstandard jak pro 
cestující, tak pro autobusy a jejich ři-
diče. Je dobře, že k dohodě došlo, ale 
zainteresovaní jistě potvrdí, že jed-
nání nebylo ze strany kraje vedené 
zcela standardně. Cena za vjezd byla 
doposud 55 korun, dopravní podnik 
do jednání vstupoval s návrhem 125 
až 139 korun. Proč si kraj vyžádal pro 
potvrzení požadavku dopravního 
podniku zpracování znaleckého 

posudku, ale pak jej nerespektoval? 
Existuje oponentní analýza, která 
posudek dopravního podniku vyvrá-
tila nebo potvrdila?

Jednání krajského odboru dopra-
vy s dopravním podnikem nakonec 
skončila dohodou politiků na ceně 
87 korun za vjezd. Pro město, resp. 
dopravní podnik jde o cenu hluboko 
pod požadavkem podpořeným 
odborným posudkem. Kraj jednal 
z pozice síly s vědomím, že čím déle 
k dohodě nedojde, tím déle zůstane 
cena na úrovni z roku 2013. Bohužel 
na tento přístup doplatí město 
jako vlastník dopravního podniku, 
který terminál provozuje a příjmy 
z vjezdů autobusu jsou v podstatě 
jediným zdrojem jeho údržby. Ter-
minál využívají i cestující regionální 
veřejné dopravy a nezaslouží si tak 
macešský přístup ze strany kraje.

Monika Štayrová (ANO2011)

Buďme rádi za místní akční skupiny
Když se při cestě 

po regionu rozhléd-
nu, vidím upravená 
pole a louky, kde 
hospodaří zemědělci 
s moderní techni-
kou. Dalšího zlepšení si můžeme všim-
nout na venkově v nabídce turistic-
kých zajímavostí i v místech dříve ne 
tolik navštěvovaných. Zlepšují se návsi 
v malých vesnicích a městečkách, 
vznikají naučné stezky i mimo známé 
turistické oblasti. I menší podnikatelé 
a živnostníci na venkově si mohou 
dovolit modernizovat své většinou 
maličké výrobní provozovny. 

Všechny tyto změny mají společ-
ného jmenovatele, a tím jsou místní 
akční skupiny (takzvané MASky).  
V našem kraji jich působí patnáct 
a bez nadsázky pomáhají svému 
území růst. 

Pomáhají při administraci 
a dosažení finanční podpory ať již 
zmíněným zemědělcům, neziskov-
kám nebo podnikatelům v cestovním 
ruchu, kteří by většinou svépomocí 
na finanční podporu díky složitosti 
operačních programů nedosáhli. 
MASky pomáhají i obcím, pokud 
na tuto činnost nemají své lidi. Dal-
ším jejich úkolem je propagace origi-
nálních výrobků a produktů z území 
na různých jarmarcích a výstavách. 

V poslední době se MASky napříč 
celým naším krajem zapojily i do po-
moci válečným uprchlíkům a nad rá-
mec svých povinností se snaží, co jim 
síly stačí. Já jim za to ze srdce děkuji. 
Jsem rád, že děláte venkov krásnější. 
Pevně věřím, že podpora Králové-
hradeckého kraje MASkám zůstane 
minimálně ve stejném objemu.

Aleš Maloch (ODS+STAN+VČ)

Žijeme schizofrenní život
Snažíme se žít 

jako dříve. Krajské 
zastupitelstvo plní 
své povinnosti v ří-
zení kraje. Stejně 
tak Komise cestov-
ního ruchu a Výbor pro cestovní 
ruch a mezinárodní spolupráci 
Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje, jehož jsem členem podpo-
ruje rozvoj Královéhradeckého 
kraje, abychom měli návštěvníkům 
našeho kraje, co nabídnout kromě 
klasických lokalit Krkonoš a Orlic-
kých hor. 

Současně žijeme ve virtuální 
realitě války na Ukrajině a v období 
rostoucích obav z ekonomické situace 
a dalšího ekonomického vývoje nejen 
v naší zemi, ale v celé Evropě. Jak čelit 
této situaci, kterou jsme nepředpoklá-
dali a ani nezavinili?

Jsem přesvědčen, že pokud to doká-
žeme, tak jediná cesta je semknout se 
a čelit této hrozbě společně. Tedy jeden 
za všechny a všichni za jednoho. Do-
mnívám se, že si rozhodně nemůžeme 
dovolit luxus, každý za sebe a Pán Bůh 
za všechny.

Zdeněk Podal (SPD)

Česko-polská spolupráce se slibně rozvíjí 
Poznávání 

cizích zemí je velmi 
důležitou součástí 
vzdělávání. Mnoho 
škol v našem kraji 
využívá například 
programů Erasmus+ k výměnným 
pobytům. Zkušenosti ze zahra-
ničních pobytů jsou velmi často 
zásadním faktorem ve formování 
osobnosti žáků. Dodávají jim pocit, že 

dokáží obstát nejen v české kotlině, 
ale i v evropském kontextu.

Nyní se snažíme tuto spoluprá-
ci v oblasti školství zkoordinovat 
a obohatit ji o spolupráci s vybranými 
regiony v EU. První vlaštovkou je spo-
lupráce s Dolnoslezským vojvodstvím. 
Mám velikou radost z toho, že se nám 
podařilo uspořádat už tři skvělé akce.

Tou první bylo setkání gastro-
nomických škol v Karpaczi. Žáky 

Změny ve zdravotním holdingu KHK
V tomto roce 

došlo k určitým 
změnám v organiza-
ci a ve vedení zdra-
votního holdingu. 
Do čela představen-
stva byl jmenován pan Mgr. Tomáš 
Halajčuk, Ph.D., dalším členem pěti-
členného představenstva je členka 
zastupitelstva ing. Dana Kracíková. 
Ředitelé nemocnic jsou zastoupení 
také jedním zástupcem. Nejsou tak 
již zastoupeny všechny nemocnice 
holdingu. Neznamená to však, že by 
byla snaha sjednotit holding pod 
jednu organizaci a IČO. Naopak je 
v plánu ponechat samostatnost jed-
notlivým nemocnicím a motivovat 
je k co nejlepšímu výsledku. Rovněž 
správní rady jednotlivých nemocnic 

doznaly změn. V čele stojí samozřej-
mě ředitel, ale jedním z členů je člen 
Rady Královéhradeckého kraje. 

Smyslem je zapojit do řízení a roz-
voje nemocnic i pohled politického ve-
dení kraje. Zdravotnictví zůstává v na-
šem kraji prioritou. I přes napjatou 
ekonomickou situaci rozpočtu jsou 
vyčleněny nemalé prostředky na inves-
tice v Trutnově, Dvoře Králové, Jičíně, 
Rychnově nad Kněžnou a v budouc-
nosti i v Náchodě.  Kraj také přispívá 
na provoz nemocnic stovky milionů 
korun. Cílem změn ve vedení holdingu 
a nemocnic je zajistit koncepční 
rozvoj zdravotnictví v kraji, včetně 
specializace jednotlivých nemocnic, 
zajištění personálního a materiálního 
vybavení pro další činnost. 

Jan Čáp (Koalice pro KHK)

na obou stranách obohatilo nejen 
o poznání cizí kuchyně, ale odnesli si 
i několik fíglů a triků, které neznali. 
Další velmi podařenou akcí bylo 
setkání mladých sportovců. Naši žáci 
měli příležitost si osvojit od zkušeněj-
ších polských kolegů nové dovednosti 
nejen v házené, které jim zcela jistě 
pomohou v jejich sportovním růstu. 

Zatím poslední událostí byla 
účast polských žáků na cvičení Czech 
Cybertron Cybertron ve Dvoře Králové, 

kde se žáci vzdělávali v tématu bu-
doucnosti – kybernetické bezpečnos-
ti. Poláci vybírali svůj desetičlenný 
tým z více než 600 zájemců a ti byli 
doslova šokováni vysokou úrovní 
a nápaditostí této události.

Věřím, že se nám bude dařit ko-
operaci s polskými kolegy dále rozví-
jet a rozšiřovat spolupráci v oblasti 
školství i na další regiony, zejména 
v členských zemí Evropské unie.

Arnošt Štěpánek (Piráti)
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SoutĚŽnÍ KŘÍŽovKa

Ve dvorské nemocnici začala stavba nových operačních sálů
Stávající budovu laboratoří 

Městské nemocnice Dvůr Králové 
nad Labem doplní do příštího léta 
nástavba se dvěma operačními 
sály a jejich zázemím. Stavební 
práce vyjdou na 62,6 milionu 
korun.

„Investiční záměr na výstavbu 
nových operačních sálů je starý 
několik let. Dlouhou dobu po do-
končení laboratoří ale nepadlo 
rozhodnutí, zda tuto budovu do-
plní nástavba. Teprve nové vedení 
kraje se loni k tomuto kroku roz-
hodlo a já jsem rád, že tak plníme 
náš slib. Osobně jsem se kvůli této 
investici účastnil mnoha jednání 

a považuji ji ze střednědobého 
pohledu za velmi důležitou pro 
celý region Královédvorska,“ říká 
hejtman Martin Červíček.

Současné operační sály, které 
slouží především chirurgii a uro-
logii, prošly poslední úpravou 
před čtyřiceti lety a jejich stav již 
neodpovídá potřebám moderní 
medicíny.

„Dva nové operační sály 
vzniknou v nástavbě budovy 
laboratoří, kterou s hlavní budo-
vou propojí nadzemní spojovací 
krček. V navrženém druhém nad-
zemním podlaží budou vedle sálů 
také prostory sterilizace a pro-

vozní zázemí. Ve třetím podlaží 
bude technické zázemí. Včetně 
vybavení, které není součástí za-
kázky na stavební práce, by měly 
sály vyjít na 95 milionů korun,“ 
vysvětluje první náměstek hejt-
mana Pavel Bulíček odpovědný 
za oblast investic.

Vybudování nástavby kraj 
vysoutěžil za částku 62,6 milio-
nu korun, které uvolní z Fondu 
rozvoje a reprodukce. Částkou 20 
milionů korun na stavbu význam-
ně přispěl ředitel společnosti JUTA 
Jiří Hlavatý, který je nejvýznam-
nějším zaměstnavatelem v regio-
nu Královédvorska.

Lékaři Městské nemocnice 
Dvůr Králové nad Labem založené 
v roce 1927 ročně provedou okolo 
1500 operací. Spolu s nemoc-
nicemi v Náchodě, Trutnově, 
Jičíně a Rychnově nad Kněžnou 
tvoří dvorská nemocnice páteř-
ní síť krajského zdravotnictví. 
„Do všech svých zdravotnických 
zařízení kraj významně investuje, 
aby spolu s Fakultní nemocnicí 
Hradec Králové tvořila funkční 
celek poskytující obyvatelům i ná-
vštěvníkům Královéhradeckého 
kraje špičkovou péči na úrovni 
21. století,“ uzavírá hejtman Mar-
tin Červíček.  |


