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U nás v kraji
www.kr-kralovehradecky.cz červenec 2021

Procestujte s námi Královéhradecký kraj

Do roku 2026 Královéhradecký 
kraj plánuje investovat více jak dvě 
miliardy korun do sociálních služeb 
v regionu. Jedná se zejména o zvy-
šování kapacit sociálních lůžek 
pro seniory, změny velkých ústavů 
pro zdravotně postižené na malé 
komunitní služby a péči o klienty 
vyžadující psychiatrickou péči. 

„Populace stárne, narůstá 
počet seniorů i osob, kteří jsou 

Dvě miliardy korun do sociální oblasti 

Královéhradecký kraj nabízí tisíce příležitostí pro výlety – od Safari Parku ve Dvoře Králové, přes 
nádherné hřebeny Krkonoš a Orlických hor, po hrady, zámky a muzea. Za zážitky můžete vyrazit autem, 
veřejnou dopravou, na kole i pěšky. Regionem se táhnou stovky kilometrů cyklostezek. Bezesporu tou 
nejpopulárnější je úsek Labské cyklostezky vedoucí z Hradce Králové do Kuksu. V tomto čísle U nás v kraji 
proto od strany 6 přinášíme tipy a nápady, kam vyrazit za zážitky. | 

Vážení spoluobčané,
na přelomu roku 
jsme byli jedním 
epidemií nejvíce 
zasažených krajů 
a dva a půl měsíce 
jsme se potýkali 
s velmi vážnou kri-
zovou situací. Nenaříkali jsme, nespo-
léhali jsme se na to, že to za nás někdo 
vyřeší a zvládli jsme to. Zejména našim 
zdravotníkům, ale i všem ostatním, 
kteří byli zainteresování v systému kri-
zového řízení, patří opakovaně mnoho 
díků. Dnes je Královéhradecký kraj jed-
ním z nejméně zasažených a jedním 
z nejproočkovanějších regionů.
Děkuji proto také vám všem, kteří 
jste k tomu přispěli svým osobním 
odpovědným přístupem, vzájemnou 
ohleduplností, zajišťováním nezbyt-
ných každodenních služeb pro druhé – 
ať už v dopravě, obchodech, na poštách 
či úřadech a chutí pomáhat tam, kde 
bylo třeba. Pospolitosti a vzájemného 
respektu je třeba celé naší společnosti 
a možná jsme si mohli díky uplynulým 
událostem mnohem více uvědomit, jak 
je důležité mít komu stisknout ruku, 
na někoho se spolehnout, někomu 
důvěřovat a vědět, že na to, co nám život 
přinese do cesty, nejsme sami. To neza-
řídí nikdo shůry, ale každý jeden sám 
za sebe a sobě navzájem.
Přiblížil se čas prázdnin a dovolených. 
A přesto, že jej nebudete možná moci 
strávit ještě úplně po všech stránkách 
a v destinacích, jak jste byli zvyklí, přeji 
vám, abyste si jej co nejvíce užili. Je 
důležité nejenom s ohledem na před-
chozí období, ale i pro nadcházející čas 
načerpat fyzické i duševní síly, odrea-
govat se od každodenních starostí, být 
s rodinou, přáteli či se sebou samými 
a vnímat nové zážitky a zkušenosti. 
Prožijte léto s hlavou v oblacích a s no-
hama na zemi, hlavně však ve zdraví 
a znamení šťastného návratu, ať už vás 
cesty zavedou kamkoliv.

Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

Slovo hejtmana

na péči druhých závislí, a my 
jim potřebujeme zajistit do-
stupnost služeb. Realizujeme 
nové stavby zařízení pro senio-
ry a zároveň pracujeme na pro-
jektech, které rozšíří pobytové 
služby i v oblasti péče o klienty 
se zdravotním postižením. 
Celkem v následujících letech 
plánujeme investice ve výši 2,3 
miliardy korun, přičemž z pro-

středků kraje vynaložíme zhruba 
1,2 miliardy korun a také využi-
jeme další finanční zdroje jak 
z ministerských programů, tak 
z evropských fondů. Máme v plá-
nu úzce spolupracovat se starosty 
a zapojovat investiční prostředky 
jednotlivých obcí,“ říká náměstky-
ně hejtmana Martina Berdychová 
odpovědná za sociální oblast. | 
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Nominujte projekty 
a osobnosti na cenu 
sociálních služeb   

Do 11. ročníku Ceny sociálních 
služeb Královéhradeckého kraje 
mohou poskytovatelé sociálních 
služeb nominovat organizace, 
obce či pracovníky v  sociálních 
službách, a to ve třech kategoriích: 
osobnost v  oblasti sociální práce 
a  sociálních službách, oblast roz-
voje služeb poskytovaných v  ko-
munitě a  oblast rozvoje služeb 
v péči o ohrožené děti. 

Nominační e-maily zašle-
te nejpozději do  20. 7. 2021 na   
e-mailovou adresu: ljakubec@
kr-kralovehradecky.cz. K  nomi-
naci připojte stručnou informa-
ci o  tom, čím vás daná osobnost 
nebo služba zaujala. Připojte 
prosím kontakt (nejlépe telefon, 
popř. e-mail) na  nominovanou 
službu nebo nominovaného.

Město Broumov má 
podporu kraje  

Broumov usiluje o  titul Evrop-
ské hlavní město kultury roku 
2028. Město plánuje podat přihláš-
ku během příštího roku a  nyní 
zpracovává komplexní dokument, 
který zahrnuje například vytvoře-
ní kulturní koncepce či přípravu 
a  koordinaci propojení jednotli-
vých kulturních aktivit a  aktérů. 
Královéhradecký kraj tuto snahu 
podporuje.

Nepřišlo vám 
některé číslo 
U nás v kraji?     

Magazín U  nás v  kraji vychází 
každý měsíc v  roce kromě srpna 
a je distribuován do každé domác-
nosti v  Královéhradeckém kraji. 
Pokud jste aktuální číslo zpravo-
daje nedostali do schránky, volejte 
na telefonní číslo 495 817 111, nebo 
nám napište na email: unasvkraji@
kr-kralovehradecky.cz nebo poštou 
na adresu: Tiskové oddělení KÚ Krá-
lovéhradeckého kraje, Pivovarské 
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králo-
vé s heslem REKLAMACE. Do zprávy 
uveďte vaši adresu a  my zařídíme 
nápravu. Magazín si můžete přečíst 
také na webových stránkách Králo-
véhradeckého kraje.

krátce z kraje

Dopravu v Jičíně zklidnila další část obchvatu
Přeložka silnice II/286 z  Ro-

bous do Valdic je hotová. Další část 
jičínského obchvatu v  hodnotě 
210 milionů korun odvede z  cen-
tra města těžkou nákladní dopra-
vu. Stavbu financoval Integrova-
ný regionální operační program 
a Královéhradecký kraj.

„Příprava této stavby byla velmi 
náročná především po stránce ma-
jetkoprávní. Se zajištěním potřeb-
ných pozemků nám významně 
pomohlo město Jičín, kterému chci 
ještě jednou poděkovat. Od  začát-
ku jsme si byli vědomi důležitosti 
obchvatu pro obyvatele Jičínska 
a jeho budoucího významu po na-
pojení Jičína na dálnici D 35,“ říká 
hejtman Martin Červíček.

„Nová část jičínského obchvatu 
omezí složitý průjezd těžké ná-
kladní dopravy členitým centrem 
města. Přeložená silnice umožní 
jednoduchý, rychlý a  bezpečný 
průjezd ve směru na Lomnici nad 
Popelkou mimo zastavěnou ob-
last,“ vysvětluje radní Václav Ře-
hoř odpovědný za oblast dopravy 
a silničního hospodářství.

Přeložka silnice II/286 je s  ná-
klady přes 210 milionů korun 
včetně DPH jednou z  nejvýznam-
nějších investic do  krajské silnič-
ní sítě v posledních letech.

Dvě miliardy do sociální oblasti. Velké ústavy pro 
zdravotně postižené se změní na malé komunitní služby

Dokončení ze strany 1 
Královéhradecký kraj připra-

vuje projekty, které zkvalitní péči 
o  klienty se zdravotním postiže-
ním. V  roce 2020 zahájil výstavbu 
dvou domů v  Třebechovicích pod 
Orebem, kde vznikne 12 lůžek. 
Dům chráněného bydlení o  kapa-
citě šesti lůžek připravuje v Kostelci 
nad Orlicí. Tyto domy budou slou-
žit klientům Ústavu sociální péče 
v  Kvasinách, kteří se sem přestě-
hují na přelomu roku 2021 a 2022. 
Na  stavební povolení v  současné 
chvíli čeká stavba domova pro oso-
by s postižením v Častolovicích.

„Postupně chceme velké 
ústavy pro zdravotně postiže-
né měnit na  malé komunitní 
služby. Zahájili jsme projekto-
vou přípravu pro vznik domovů 
v Novém Městě nad Metují a  Ja-
roměři, kam se přestěhují další 
klienti z  Kvasin. Každé zařízení 
bude disponovat 18 lůžky,“ dopl-
ňuje náměstkyně Martina Ber-
dychová. Po  dokončení těchto 
projektů kraj ukončí služby pro 
zdravotně postižené v  Kvasi-
nách.

Připravena je výstavba domo-
va pro osoby se zdravotním posti-

Trasa přeložky začíná sever-
ně od  sjezdu „Jičín-východ“ ze 
silnice I/16, a  to na  nové okruž-
ní křižovatce silnice III/32843, 
místní komunikace a nové silni-
ce II/286. Přeložka dále z východ-
ní strany obchází město Jičín 
a  obec Valdice. Severně od  nich 
se levostranným obloukem vra-

cí k  současné II/286, do  které 
se napojuje další okružní kři-
žovatkou. Celá trasa má délku 
3,5 kilometru. Součástí stavby 
v kategorii S9,5/70 jsou také dva 
podchody, nadjezd nad silni-
cí III/2861, protihlukové stěny 
a  nové veřejné osvětlení okruž-
ních křižovatek. |

žením v  Roudničce v  Hradci Krá-
lové, kde stavební práce začnou 
ve  druhé polovině roku 2021. 
S podporou z Integrovaného regi-
onálního operačního programu 
zde vznikne 18 lůžek pro osoby 
se zdravotním postižením. V příš-
tích šesti letech by s  podporou 
strukturálních fondů EU mělo 
v  Hradci Králové vzniknout nové 
chráněné bydlení.

Další plány Královéhradecké-
ho kraje  na  investice do  soci-
álních služeb si můžete přečíst 
na  webových stránkách: bit.ly/
socialnisluzby | 

InFormUjeme  
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Ekonomický náměstek hejtmana Rudolf Cogan píše: 
Z hlediska investic je Králové-

hradecký kraj teď premiantem, 
ba jsme za Hujery! Máme nejvyšší 
podíl investic mezi kraji v ČR, 
a dvojnásobek proti státu. Loni 
vláda vyhlašovala investice jako 
cestu z krize. Teď už peníze spíše 
používá na přímé transfery lidem 
– další investice už jí do voleb 
efekt nepřinesou. Náš kraj volby 
nyní neřeší, investujeme, protože 
je to výhodné, a hlavně že to umí-
me. A taky potřebujeme. 

Umíme? Ano zvládáme sta-
vební předpisy, zadávání zakázek 
i (někdy absurdní) dotační pro-
gramy. V divoké „klikačce“ se nám 

podařilo podat žádosti o dotaci 
na vybavení nemocnic za stovky 
milionů do dvou sekund! 

Pokud jde o to, co potřebujeme 
– hlavním naším úkolem jsou 
moderní nemocnice: nové nebo 
rekonstruované pavilony v Rych-
nově, Náchodě, Dvoře Králové 
a Trutnově. Ale také domovy pro 
seniory v Žacléři, Opočně, Bo-
rohrádku, Tmavém Dole. A sil-
nice včetně mostů, to jsou také 
miliardy. V ostatních odvětvích 
jsou investice „poháněny“ spíše 
poskytovateli různých dotací. 

Dokončené stavby přinášejí 
nové provozní výdaje, mnohdy je 

Žáci zdravotnických škol odpracovali přes 30 tisíc hodin
Poděkování hejtmana Králové-

hradeckého kraje Martina Červíč-
ka obdrželi žáci čtvrtých ročníků 
hradecké zdravotnické školy, a to 
za pomoc v nemocnicích a sociál-
ních zařízeních během epidemie 
covid-19.

„Oceňuji, s jakým odhodláním 
žáci zdravotnických škol několik 
měsíců pomáhali zvládnout epi-
demii covid-19 ve zdravotnických 
a sociálních zařízeních. Poznali 
náročnou práci v nemocnicích, ale 
také zažili stres, smutek i vyčer-
pání. Děkuji jim za jejich přítom-
nost na odděleních a v sociálních 
zařízeních, kde nám pomohli 
řešit personální krizi v souvislosti 
s epidemií. Zejména zdravotníci 
se díky zapojení žáků mohli více 
soustředit na péči o pacienty s těž-
kým průběhem onemocnění,“ řekl 
hejtman Martin Červíček. 

Během pandemie žáci a stu-
denti ze zdravotnických škol 
zřizovaných Královéhradeckým 
krajem odpracovali v nemocni-
cích a sociálních zařízeních více 
jak 30 tisíc hodin. Mimo naříze-
nou pracovní povinnost pracovala 
velká část žáků i na základě dohod 
o pracovní činnosti a dobrovolnic-
tví. Mnoho z nich odpracovalo více 
jak 300 hodin přímo v první linii 
v denních i nočních službách, stej-

ně jako zdravotníci. Přitom museli 
zvládnout přípravu na maturitní 
zkoušku.

„Poděkování patří nejen žákům 
za jejich obětavou pomoc, ale i ředi-
telům hradecké a trutnovské zdra-
votnické školy Soně Lamichové, Ro-
manu Háskovi a všem pedagogům 
za podporu, kterou dávali svým 

žákům, protože během náročné 
práce v nemocnicích či v zařízeních 
pro seniory museli také zvládat stu-
dium. Potěšilo mě, že ministerstvo 
školství ocenilo práci maturantů 
zdravotnických a sociálních oborů 
odpuštěním didaktických testů,“ 
doplnil náměstek hejtmana pro 
školství Arnošt Štěpánek.

Během pandemie pomáhalo 
ve zdravotnictví a sociálních 
službách také téměř 90 žáků ze 
zdravotnické školy v Trutnově 
a do dobrovolného testování 
obyvatel se zapojili i někteří 
žáci SPŠ a SOŠ Dvůr Králové nad 
Labem. Hejtman všem osobně 
poděkoval. |

ovšem moderní zařízení provozně 
levnější, ale každopádně se kraj 
musí zbavovat starých, nepotřeb-
ných staveb a provozů. Není mož-
né jen přidávat. Kraj musí řešit jen 
své a důležité úkoly, nemůže řešit 
všechno, zejména ne státní a obec-
ní působnost.  

Krajská investiční „hyperaktivi-
ta“ v roce 2020 rezultovala v 19,7 % 
investičních výdajů z rozpočtu 
kraje, zbytek jsou výdaje na pro-
voz. Státní rozpočet v roce 2020 
investoval 9,4 %. Druhým krajem 
je Pardubický za 17,8 %, poslední 
Zlínský 7,3 %. I letos je tempo 
vysoké. |

ocenění žákům ze zdravotnické školy hradec králové předal náměstek hejtmana pro školství arnošt Štěpánek.
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zrekonstruovaný most v jičíně. 

z DoPravY 

Řidiči, trpělivost. O prázdninách začnou opravy devíti silnic 
V červenci a srpnu začnou sta-

vební práce na devíti komunika-
cích napříč celým krajem. Řidiči 
budou muset počítat s dopravní-
mi uzavírkami například na trase 
z Malšovy Lhoty do Hradce Králo-
vé, mezi Kuksem a Stanovicemi či 
v Albrechticích nad Orlicí.

Od 5. července například silni-
čáři začnou opravovat silnici II/298 
na hranicích s Pardubickým kra-
jem. Opravy proběhnou za úplné 
uzavírky až ke křižovatce se silnicí 
I/11. Objízdná trasa až do konce 
srpna povede přes Svinary, Svinár-
ky, Blešno a Nepasice. Oblast kolem 
Hradce Králové ještě od 7. července 
čeká zahájení druhé etapy rekon-
strukce silnice III/29827 z Malšovy 
Lhoty do Hradce Králové. Dopravní 
omezení v tomto úseku potrvá 
do 24. října a objížďka povede přes 

Svinary, Svinárky, Blešno a silnici 
I/31 do Hradce Králové.

Pachová a optická zradidla pomohou zabránit kolizi se zvěří
Na silnicích I. a II. třídy 

v Královéhradeckém kraji zvýší 
bezpečnost provozu další pachová 
a optická zradidla. Na jejich poří-
zení kraj přispěl Českomoravské 
myslivecké jednotě částkou 300 
tisíc korun. Ta je rozdělí mezi své 
okresní myslivecké spolky.

„Kolize motorových vozidel se 
zvěří jsou nebezpečné pro posádky 

vozidel a způsobují i nemalé ma-
teriální škody. Instalace zradidel 
kolem komunikací snižuje riziko 
střetu, zejména pak s černou zvěří. 
Myslivecká sdružení vyhodnocují 
nebezpečné úseky na silnicích 
a ve spolupráci s dopravní policií 
instalují různé typy zradidel, 
čímž posilují bezpečnost provozu 
na komunikacích v našem regi-

onu,“ vysvětluje náměstek Pavel 
Bělobrádek odpovědný za oblast 
životního prostředí a zemědělství.  

Každý Okresní myslivecký spo-
lek, a to v Hradci Králové, Jičíně, 
Rychnově nad Kněžnou, Náchodě 
a Trutnově, obdrží na pořízení 
zradidel 60 tisících korun. 

Podstatou funkce pachových 
zradidel je ekologicky odbou-

ratelná pěna, která se nanáší 
na stromy, keře nebo dřevěné 
kolíky. Pěna obsahuje směs 
pachů spáleniště, predátorů, 
člověka a zvyšuje pozornost 
zvěře. Pachová zradidla je proto 
vhodné umisťovat v nepřehled-
ných úsecích, kde na pohyb 
zvěře na silnici nejde rychle 
zareagovat. |

Na opravy mostů kraj do dvou let vynaloží přes 260 milionů korun
Královéhradecký kraj vlast-

ní 869 mostů. Čtyři z nich jsou 
v havarijním stavu a vyžadují 
opravy. Letos proto kraj na opravy 
mostních konstrukcí hodlá uvolnit 
61,5 milionu korun. Příští rok pak 
za šest investičních akcí zaplatí 
téměř 200 milionů korun.

V havarijním stavu je v Králo-
véhradeckém kraji most na silnici 
III/2868 v obci Železnice na Jičínsku, 
most na silnici III/3173 v místní 
části Číčová obce Čermná nad Orlicí, 
most na silnici II/296 ve Velké Úpě 
a most v Temném Dole na hlavním 
tahu do Pece pod Sněžkou.

Právě na posledním zmíněném 

mostě musel kraj v květnu omezit 
dopravu a zahájil jeho opravu, kte-
rá obnoví původní nosnost mostu. 
V příštím roce zde pak kraj plánuje 
postavit most nový.

„Kompletní rekonstrukce vyvr-
cholí v roce 2022 opravou všech tří 
mostů na hlavním tahu do Pece 
pod Sněžkou. Předpokládané 
náklady stavebních prací jsou 170 
milionů korun. Zdroje financová-
ní chceme hledat i mimo krajský 
rozpočet v dotačních programech,“ 
uvedl radní pro dopravu Václav 
Řehoř. 

Kromě mostu v Temném Dole 
má kraj letos v plánu opravit šest 

mostů za 61,5 milionu korun. 
Rekonstrukce se dočkají mosty 
v Jaroměři, Velké Úpě, Hronově, 

Orlickém Záhoří, Dolní Olešnici 
a v obci Pamětník na Hradecku.

V roce 2022 pak kraj plánuje 
investice do šesti mostů. Náklady 
na rekonstrukce dosáhnou částky 
199,8 milionu korun. Opravami by 
měly projít mosty ve Lhotě u Trut-
nova, Libňatově, v Kounově a sta-
vební práce čekají také zmíněné tři 
mosty v Temném Dole.

Zároveň s tím má kraj v různém 
stádiu příprav dalších 45 investič-
ních akcí do mostů – 20 čeká na do-
končení, stejný počet je v různé fázi 
přípravy. Na pět zbývajících je třeba 
vypracovat projektovou dokumen-
taci. |

Podrobnosti o plánovaných 
stavbách i objízdných trasách 

naleznete na webové stránce: 
uskhk.eu/stavby/ |

Stavba Zahájení Obnovení 
provozu Typ uzavírky

III/28430,31,32 Holovousy – 1. úsek srpen listopad úplná

II/298 Hranice PA kraje – křižovatka s I/11 05.07.2021 31.08.2021 úplná

III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové, II. etapa 07.07.2021 24.10.2021 úplná

III/3002 Hořice – náměstí Jiřího z Poděbrad 12.07.2021 03.10.2021 úplná

III/32549 Čermná, skalní masiv „U Mlýna“ první polovina 
července 31.10.2021 částečná

III/29920 Kuks – Stanovice - 1. etapa 01.08.2021 01.10.2021 úplná

II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek – Debrné srpen 01.10.2021 úplná

II/300 Kocbeře 02.08.2021 28.08.2021 kombinovaná

III/3051 Albrechtice nad Orlicí 16.08.2021 31. 11. 2021 úplná



5

InFormUjeme

Hrad Vízmburk otevřel brány, nové 
expozice představí historii hradu 

Zřícenina hradu Vízmburk 
u Havlovic na Trutnovsku prošla 
důkladnou rekonstrukcí a je již ote-
vřená návštěvníkům. Nové expozice 
v zapomenutém a před padesáti lety 
znovu objeveném hradu nabízejí 
pohled do života jeho obyvatel v 15. 
století i postup archeologických 
prací, během kterých byl hrad doslo-
va vykopán ze země. 

Slavnostního otevření hradu 
po rozsáhlé rekonstrukci, na které 
se podílel i Královéhradecký kraj, 
se zúčastnilo přes 500 lidí. 

Na návštěvníky čekají nové 
expozice, které mají za cíl přiblížit 

eva kočová - jedna z oceněných, která koupila a opravila chalupu v krknonoších. 

V Safari Parku Dvůr Králové mají turisté 
hrochy téměř na dosah ruky

Safari Park Dvůr Králové 
po rekonstrukci otevřel venkovní 
expozici hrochů. Chátrající beto-
nový most nahradil val a soustava 
lávek, které jsou citlivěji zasazené 
do výběhu. Ve zhruba prostřední 
části je val snížen téměř na úroveň 
jezírka, takže návštěvníci mají 
hrochy téměř na dosah ruky. 

Na největší stádo hrochů v Čes-
ku nově návštěvníci shlížejí z cesty 
na nevysokém valu a ze soustavy 
mostů v africkém stylu. Valem 
stavbaři nahradili 50 let starý most, 
který pomalu chátral, proto vedení 
safari parku rozhodlo o jeho zboře-
ní. Místo mostu o délce 270 metrů 
vznikla soustava kamenných valů 
a pěti železných mostů. 

Kovové části na nových lávkách 
vypadají omšele, což není chyba 
výběru materiálu, ale záměr. Ná-
vštěvníci se o svou bezpečnost bát 
nemusí, protože stavbaři použili 

takzvanou samopatinující ocel, 
která vypadá jako rezavějící kov, 
ale nevyžaduje nátěry a náklad-
nou údržbu. 

Zoo přes zimu opravila i pavi-
lon hrošíků liberijských v cent-
rální části zahrady. Po desítkách 
let užívání tato budova musela 
projít zásadní opravou, a to včetně 
bazénků ve venkovních výbězích. 
V pavilonu žije šest hrošíků liberij-
ských včetně dvou mláďat, která 
se narodila loni v říjnu a letos 
v únoru. Jde o největší skupinu 
chovanou v Česku. |

historii hradu a také průběh ar-
cheologického výzkumu a činnost 
sdružení při jeho obnově. Jsou 
tematicky rozdělené, například 
v jedné místnosti se návštěvníci 
dozvědí o historii tohoto opevně-
ného sídla, v jiné, jak se zde žilo 
v první polovině 15. století. Turisté 
uvidí také velkou maketu hradu či 
originální architektonické prvky, 
které zde našly.

Vízmburk je otevřený od čer-
vence do září každý den od 10:00 
do 18:00 včetně pondělí. Další 
informace naleznete na webových 
stránkách hradu vizmburk.cz. |

Kraj ocenil dobrovolníky, kteří pečují o historické památky
Královéhradecký kraj oce-

nil dobrovolníky, kteří udržují 
a opravují historické památky 
v regionu. Cenu za příkladnou 
obnovu architektonického 
dědictví či popularizační činnost 
získal Spolek pro záchranu kaple 
sv. Jana Nepomuckého, majitelka 
téměř dvousetleté chalupy v Kr-
konoších a dlouholetý zachránce 
hradu Vízmburk. 

„V našem kraji se nachází 
obrovské množství kulturních 
památek, které by bez úsilí mnoha 
dobrovolníků chátraly. Cena 
za příkladnou realizaci obnovy 
architektonického dědictví vznik-
la proto, abychom obětavou práci 
jednotlivců i spolků ocenili a také 
zviditelnili, protože bývá často 
opomíjená. Každý oceněný získá 
finanční odměnu ve výši 50 tisíc 
korun,“ uvedla náměstkyně pro 
kulturu Martina Berdychová. 

Cenu za stavební obnovu 
získala Eva Kočová, která kou-
pila téměř 200 let starou chalu-

pu ve Velké Úpě v Krkonoších. 
Majitelka se roubenku rozhodla 
zrekonstruovat a maximálně 
zachovat původní stavební 
technologie a materiály. V této 
podkategorii postoupili do finále 
také město Opočno za rekon-
strukci barokní kostnice v areálu 
Mariánského kostelíku a Miroslav 

Zajíc za obnovu roubené chalupy 
v Kyjích na Jičínsku. 

Cenu za iniciativní přístup 
k záchraně a obnově konkrétního 
objektu získal Spolek pro záchra-
nu kaple sv. Jana Nepomuckého 
v Novém Městě nad Metují, který 
stavbu koupil v roce 2018. Na po-
myslném druhém a třetím místě 

se v této kategorii umístil Spolek 
Isidor za opravu kaple sv. Isidora, 
která se nachází na Vinici v kata-
strálním území Brada, a Spolek 
přátel Markvarticka za opravu 
kostela sv. Jiljí a roubené chalupy 
čp. 29 v Markvarticích.

Ocenění za dlouhodobou 
popularizační, přednáškovou 
a publikační činnost dostal mís-
topředseda spolku Sdružení pro 
Vízmburk Jaroslav Balcar. Sdru-
žení se podařilo nejen zachránit, 
ale také zpřístupnit gotický hrad 
Vízmburk, který ještě v roce 1972 
ležel zapomenutý pod nánosy 
zeminy. Komisi také zaujalo úsilí 
varhaníka Víta Havlíčka o obnovu 
varhan v Královéhradeckém kraji 
a Klub vojenské historie Náchod 
za rekonstrukci a provozování bě-
loveského pevnostního skanzenu 
na Náchodsku. 

Během slavnostního odpoledne 
ocenili zástupci Ministerstva obra-
ny ČR také osm nominovaných 
za péči o válečné hroby. |
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Cyklotrasy protínají celý region, kraj 
jejich výstavbu podporuje

Královéhradecký kraj dlouho-
době podporuje budování dálko-
vých a na ně navazujících cyklo-
tras. V rámci dotačního programu 
v oblasti regionálního rozvoje 
každoročně rozděluje okolo deseti 
milionů korun, především mezi 
města a obce.

„Podporu mohou získat projek-
ty připravované nebo realizované 
v trase Labské a Kladské stezky, 

Cyklobusy odvezou turisty i do méně známých míst kraje
Se startem turistické sezony 

po roce znovu vyjely na oblíbená 
místa v regionu cyklobusy. Ty bu-
dou k dispozici nejen příznivcům 
cykloturistiky až do konce září.

Navzdory pandemii covid-19 
byla loňská sezona velmi úspěšná. 

Během uplynulého roku cyklobu-
sy přepravily přes 79 tisíc cestují-
cích, kteří mířili zejména do Krko-
noš a Českého ráje. I letos zamíří 
cyklobusy kromě těchto dvou 
zmíněných lokalit také do Orlic-
kých hor či Kladského pomezí.

V Krkonoších se můžete svézt 
například až ke Špindlerovce, 
do Pece pod Sněžkou nebo na Po-
mezní Boudy. V Kladském pomezí 
můžete využít cyklobusy k výletům 
do Adršpašsko-teplických skal, 
na Náchodsko, do Krkonoš nebo 
navštívit cyklisty oblíbený Karlów.

V Orlických horách se svezete 
na Šerlich, do Neratova nebo do Ro-
kytnice. Již bez vleku na kola můžete 

ceStUjeme

turistickým autobusem zamířít také 
do Pekla a podél Metuje si i s dětmi 
udělat nádherný výlet. V Českém 
ráji zavítejte k Prachovským skalám, 
k Jinolickým rybníkům, na Hrubou 
Skálu či do Sobotky.

Podrobnosti o jednotlivých 
spojích cyklobusů najdete na-
příklad na webových stránkách 
www.dopravakhk.cz nebo v mo-
bilní aplikaci IDS IREDO. |

Oblíbené Cyklopecky začaly
Začal 

nový ročník 
soutěže 
Cyklopecky 
Východní 
Čechy. Au-
toři připra-
vili 15 tras s cyklistickými tipy 
z Královéhradeckého a Pardu-

Odhalte tajemné Dolní Slezsko plné zámků i technických pamětihodností 
Dolnímu Slezsku se někdy 

přezdívá „Země sta zámků“. Není 
divu, nachází se zde čtvrtina všech 
polských hradů, zámků a paláců. 
Krajina je doslova posetá histo-
rickými sídly a každé z nich má 
bohatou historii. Mezi všemi však 
vyniká především zámek Czocha 
a palác Kamienec Ząbkowicki, 
jemuž se přezdívá Perla Dolního 
Slezska. Vznikl v polovině 19. 

století pro princeznu Marianu 
Orańskou.

Dolní Slezsko však není jen 
krajinou hradů a zámků, mnoho 
zdejších městeček má bohatou 
lázeňskou tradici – například Ku-
dowa-Zdrój, Polanica-Zdrój nebo 
Duszniki-Zdrój. 

Kousíček od státních hranic, 
těsně sousedící s vesnicí Bílá 
Voda leží nejstarším hornické 

město v Polsku jménem Złoty 
Stok, zlato se tu těžilo již v 10. 
století. 

Pro milovníky techniky a že-
leznice je přímo ideálním cílem 
výletu Slezská Javořina (Jaworzyna 
Śląska), kde se nachází nejstarší 
železniční muzeum v Polsku. 
V expozici muzea je umístěno asi 
1,5 km železničních kolejí a více 
než padesát lokomotiv (polských, 

německých, anglických, rakous-
kých i amerických). 

V městech Jawor a Svídnice se 
nacházejí kostely Míru – nejstarší 
církevní stavby s dřevěnou kost-
rou v Evropě, které jsou zapsané 
na seznamu světového dědictví 
UNESCO.

Další podrobnosti můžete 
nalézt například na adrese: dolny-
slask.travel |

na cyklotrasách číslo 14 a 22, 
v okolí Rozkoše a na takzvané 
Dobrušské větvi. Kraj také podpo-
ruje výstavbu single trailů,“ říká 
radní Adam Valenta odpovědný 
za oblast regionálního rozvoje, 
grantů a dotací.

Na přípravnou fázi mohou obce 
a města získat dotaci až do výše 
dvou milionů korun, na samotnou 
realizaci až čtyři miliony korun. |

bického kraje. Na těchto trasách 
jsou umístěna razítkovací místa. 
Každý, kdo nasbírá alespoň pět 
razítek z pěti různých tras, může 
hrát o jízdní kola, pobyty na růz-
ných místech východních Čech 
a další krásné ceny. Podrobnosti 
a mapy tras naleznete na: 

                www.cyklopecky.info. |
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rozhovor

Václav Fejfar se vrací do královské divize velkých buggy
Pětinásobný Mistr Evropy a jeden 
z nejúspěšnějších jezdců historie 
evropského autokrosu Václav 
Fejfar se po řadě let závodění 
v divizi Touring Autocross vrací 
do královské divize velkých buggy. 
Je doposud jediným jezdcem, který 
vyhrál evropské závody ve všech 
hlavních disciplínách. Má na svém 
kontě osmačtyřicet vítězství 
v závodech mistrovství Evropy, což 
ho řadí na druhé místo v historic-
kých tabulkách za Němce Bernda 
Stubbeho. Závodníka z Lužan 
na Jičínsku jsme proto požádali 
o rozhovor.

První dva evropské tituly jste 
vybojoval v Buggy 1600 v sezonách 
2000 a 2001. Poté jste přestoupil 
do královské divize. Jak se vám 
dařilo? 

V Super Buggy jsem v sezóně 2004 
obsadil tři celková čtvrtá místa – 
v Evropě, republice i zóně a vyhrál 
jsem závody v Dmitrově a v Přerově. 
Další dvě sezóny jsem už nejel kom-
pletní mistrovské seriály, protože 
jsem startoval mezi velkými bugina-

mi s osvědčeným, ale lehkým autem. 
V porovnání s robustními čtyřlitry 
bylo moje auto při kontaktech zrani-
telné. Poslední závod v divizi 3 jsem 
odjel v sezóně 2006 v Maggioře.

Poté následovaly velice úspěš-
né sezony. V letech 2012, 2016 
a 2018 jste se stal mistrem Evropy, 
čímž jste dosáhl nejlepšího umís-
tění českého závodníka v katego-
rii Touring Autocross. Proč jste se 
vrátil k velkým buggy? 

Hledal jsem v závodění novou 
motivaci. I přes zdravotní pro-
blémy v loňském roce jsme se 
s týmem shodli, že se pokusíme 
o návrat do královské disciplí-

ny Super Buggy. Doba nepřeje 
hromadným sportovním akcím, 
ale nám to v návratu paradoxně 
trochu pomáhá, neboť jsme se 
pustili do kompletace nové buginy 
a pokusíme se stihnout už první 
evropský závod, kterým by měla 
být termínově posunutá Bauska. 
Ale říkám na rovinu, že to nebude 
start za každou cenu.

Vyrovnat se konkurenci 
znamená neexperimentovat, ale 
vycházet z osvědčených kompo-
nentů, že ano? 

I když předpokládáme, že si po-
stavíme pro příští sezonu svůj rám, 
nyní jsme dovezli rám a potřebné 
díly ze špičkové nizozemské auto-
krosové výrobny Peters Autosport. 
Řadu věcí a kompletaci si zajistíme 

sami – poloosy, brzdný systém, 
diferenciál, chladiče a další.

Naprostým základem závodní-
ho speciálu je určitě motor. S čím 
chcete jezdit? 

Ani tady nejdeme cestou 
náhod. Motor pro nás připravil 
Mike Callaghan. Jedná se o plno-
krevný čtyřlitr Ford s maximálním 
výkonem o objemu 2,3. V součas-
nosti řešíme v návaznosti na to 
převodovku a diferenciál. Pokud 
se vše podaří, v Bausce nasadí tým 
i druhý vůz – trojkovou fabii, s Pe-
trem Šimurdou za volantem.

Nemůžeme se nezeptat – jak to 
vidíte se startem na legendárním 
závodu Paříž – Dakar? Vaše jméno 
se mělo objevit na startovní listi-
ně už v letošním roce.

Ani toho se nevzdáváme 
a na dílně připravujeme dakarský 
speciál, vyvíjíme ho a sháníme 
potřebné peníze. Start na Dakaru je 
tedy stále otevřený. Snad se i tento 
záměr podaří dotáhnout do zdár-
ného konce. |         Text a foto: Pavel Vydra

www.olesnice.net

Cestujte po regionu, sbírejte zážitky a vyhrajte milý dárek 
Léto je tu a spolu s ním i nespočet příležitostí, kam v Královéhradeckém kraji vyrazit. Ať už na hory, na hrad, zámek, s přáteli na vodu nebo 

na túru do skal. Připravili jsme pro vás malou razítkovací soutěž. Pravidla jsou velmi jednoduchá. Udělejte si výlet do některého se sedmi koutů na-
šeho regionu, kde do této tabulky dostanete razítko. Pokud se vám podaří nasbírat alespoň pět razítek, vyfoťte tuto stránku 
a zašlete nám ji do 31. srpna na e-mailovou adresu soutez@kr-kralovehradecky.cz. Vylosovaní turisté od nás dostanou 
malý dárek. |
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tIPY na výlet  

Krkonoše plné dobrodružství
Chystáte se na víkend nebo 

rodinnou dovolenou s dětmi 
do Krkonoš? Ve Velké Úpě to bude 
Pecka! 

Dobrodružné odpoledne vám 
pomůžou naplánovat ve sportovní 
a vzdělávací agentuře Yellow Point 
ve Špindlerově Mlýně. Vaše ratoles-
ti mohou vyzkoušet hned několik 
aktivit, jako jsou například Ad-
venture Park, bungee trampolínu, 
lezeckou síť či stěnu, kolíkový žeb-
řík, aquazorbing nebo lukostřelbu. 
Pro ty, co rádi tvoří, nabízí aktivity 
v Art centru Puntík. A pro společně 
strávený čas s dětmi si vyberte ze 
zážitků, jako je sjezd na koloběžce 
od Špindlerovy boudy do cent-
ra města, Zip Line nad Labskou 
přehradou nebo lezení po skalách 
s kvalifikovaným instruktorem 
ve Strážném. 

Hledáte několik zábavných 
aktivit na jednom místě? Vyšlápně-
te si na Černou horu. A zastavte se 
v Dětském parku Kabinka. Čeká tu 
na vás letní tubing, minigolf, lezecká 
stěna, slackline, bungee trampolína, 
šlapací káry i lodičky. Pokud se chce-
te vypravit nahoru i s dítkem v ko-
čárku, využijte lanovku Černohorský 
Express a projděte se po naučné 
stezce Černohorského rašeliniště.

Krkonošskou flóru prozkoumáte 
na Stezce korunami stromů Krko-
noše v Janských Lázních. Ocitnete 
se ve výšce 45 metrů ve vybrané spo-
lečnosti lesních mohykánů starých 
přes 150 let.  |

www.bobovka.cz 
www.yellow-point.cz 
www.skiresort.cz 
www.pec-ka.cz 
www.stezkakrkonose.cz

Toulejte se po Kladském pomezí 
Cestovatelská hra Toulavý 

baťoh vás provede těmi nejlep-
šími zážitky v Kladském pomezí. 
Odměnu získá každý, kdo navštíví 
alespoň pět atraktivit v tomto 
regionu. Kreslenou mapu s místy, 
kde se budou bavit malí i velcí, 
obdržíte v jakémkoliv z informač-
ních center Kladského pomezí. 

Mapa vám poradí, že za med-
vědy máte zamířit na náchodský 
zámek. Pro hříšné duše je připra-
veno Peklo u Nového Města nad 
Metují. V Muzeu bratří Čapků si se-
stavíte robota. Po stopách Boženy 

Němcové se vydejte do České Skali-
ce nebo do Červeného Kostelce. 
Takových míst vám Toulavý baťoh 
doporučí několik desítek. Výběr je 
jen na vás.

Pokaždé, když do nějakého 
města zavítáte, zkontrolujte si 
na mapě, zda právě zde vám dají 
razítko. Jakmile jich budete mít 
alespoň pět, čeká na vás cena 
s motivem Toulavého baťohu. 
Pokud poskytnete svůj kontakt, 
budete na konci sezony zařazeni 
do slosování o hodnotné ceny.  |

www.toulavybatoh.cz

Odhalte broumovský klášter
Poznejte hravý svět umění 

a architektury! Odhalí vám ho 
impozantní barokní monument, 
klášter Broumov. Tato národní 
památka láká kromě klasických 
prohlídek také na jednu tvořivou, 
která nese název Žít baroko. Dě-

tem od 6 let umožní na chvíli stát 
se barokním umělcem, sochařem 
nebo architektem. Její program 
klade důraz na intenzivní proži-
tek a využívá interiérů i exteriérů 
broumovského kláštera.  |

www.klasterbroumov.cz 

Za dětskou radostí do Orlických hor 
Princeznu Kačenku v mnoha 

podobách potkáte na pohádkové 
stezce v Deštném, ať už se vydáte 
pěšky, s kočárky, na kole či koloběž-
ce. Nasbírejte všechna razítka 
do pohlednice a vyhrajte zajímavé 
ceny. Svou obratnost vyzkoušejte 
v lanovém parku a šikovnost při 
adventure golfu. 

Za Rampušákem přijeďte na Bu-
kovou horu. Ochránce a zimní vlád-
ce hor tu má totiž svůj trůn. Posaďte 
se na něj a něco si přejte, do roka se 

vám to splní. Vaše ratolesti se zde 
vydovádí na dětském hřišti a malé 
crossové dráze s klopénkami, na níž 
mohou vyrazit i s odrážedly.

Pomozte vysvobodit skřítka 
Matlafouse na vrchu Zakletý 
ve Skicentru Říčky. Dolů po svahu 
se spusťte na horských tříkolkách 
nebo koloběžkách a uspořádejte 
rodinný závod. Větší děti se mohou 
s rodiči vrhnout na některé z tras 
zdejšího bikeparku.  |

www.mojeorlickehory.cz

Poznejte pohádkový Jičín a Český ráj
Cipískova stezka představuje 

zhruba dvoukilometrový okruh 
po městě, na němž s dětmi plníte 
různé pohádkové úkoly. Trasa vám 
zabere asi hodinu a půl a zdoláte 
ji i s kočárkem. Brožurku s úkoly 
a všechny potřebné informace 
obdržíte v Městském informačním 
centru. V letních měsících dokonce 
můžete tuto procházku absolvovat 
každý pátek přímo s Rumcajsem 
a Mankou. 

Rumcajsova stezka je určena 
starším dětem. Trasa měří téměř 16 
kilometrů a vede přírodou Českého 

ráje z Mladějova přes Prachovské 
skály až do Jičína. Stezku doplňují 
pohádkové úkoly a stejně jako u té 
Cipískovy na vás v informačním 
centru čeká drobná odměna. 

Pro větší děti nabízí Jičín další al-
ternativní objevování města. Aplika-
ce Skryté příběhy odhaluje tajemné 
události ze života vévody Albrechta 
z Valdštejna a finančníka Jakoba 
Baševiho. Podaří se vám najít listinu, 
která ho usvědčí? K jeho dopadení 
vám stačí chytrý telefon, do něhož si 
zdarma stáhnete aplikaci.  |

www.jicin.cz

Braunův Betlém se přestěhoval do Kuksu
Bronzový model Braunova 

Betléma nově stojí před informač-
ním centrem v Kuksu. Na rozdíl 
od originálu si odlitek mohou 
turisté osahat a s památkou se 
seznámí i nevidomí. Druhá kopie 
Braunova Betléma je umístěná 
v největším dolnoslezském zámku 
Ksiąz v Polsku.

„Jedná se o věrnou kopii v mě-
řítku jedna ku deseti. Základem 
pro výrobu bronzového odlitku se 

stala detailní data z 3D skenování 
originálu pomocí dronů. Stejná 
data se už dříve použila i v mobil-
ní aplikaci s rozšířenou realitou, 
která vloni získala Velkou cenu 
cestovního ruchu ČR,“ uvedl Filip 
Košťál z obecně prospěšné společ-
nosti Revitalizace KUKS. 

Bronzový odlitek vznikal 
v umělecké slévárně v Horní Kalné 
u Vrchlabí. Hotový model váží 
několik set kilogramů.  |
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Centrum Orion nabízí službu homesharing — novou pomoc pro 
rodiče pečující o děti se zdravotním postižením

Centrum Orion se stalo za-
střešující organizací pro službu 
homesharing v rámci celého 
kraje. Pečujícím osobám o děti se 
zdravotním postižením nabízí 
novou formu podpory. 

Homesharing je forma od-
lehčovacího pobytu založená 
na komunitní pomoci. Umožňuje 
pravidelný pobyt dítěte s postiže-
ním v domácnosti tzv. hostitele, 
o které hostitel pečuje stejně jako 
o člena své rodiny. Jedinečnost 
homesharingu spočívá v tom, že 
hostitel a jeho rodina poskytuje 

dítěti s postižením podporu přímo 
ve vlastní domácnosti. A zároveň, 
protože hostitel pečuje v jednu 
chvíli právě jen o jedno dítě, doká-
že vyjít vstříc jeho individuálním 
potřebám.

Pečujete ve vaší rodině o dítě či 
dospělého (ve věku do 21 let) s PAS 
či jiným těžkým nebo kombino-
vaným postižením? Nemáte kvůli 
péči prostor na vyřízení běžných 
věcí, např. zajít si k lékaři nebo 
nakoupit? Chcete pro své děti nové 
zážitky, zkušenosti a vztahy s lid-
mi, kteří je budou mít rádi? Oslov-

te nás (mob. 775 369 434) a získejte 
podrobnější informace o tom, jak 
vám můžeme pomoci.

Zaujala vás tato forma pomoci 
a chcete se stát hostitelem? Máte 
volný čas, prostor a místo ve svém 
srdci? Chcete získat nové zkuše-
nosti i nový pohled na svět? Jste 
ochotni svůj volný čas věnovat 
dítěti s postižením? Pak možná 
vy budete tím hostitelem, kterého 
hledáme! Sledujte naše webové 
stránky, Facebook či volejte na čís-
lo 775 369 434. | 

Mirka Červinková, Centrum Orion

PŘÍSPĚvek oPozIce

Nová kampaň Regiony sobě podporuje lokální 
výrobce a podnikatele 

Královéhradecký kraj se roz-
hodl finančně podpořit kampaň 
místních akčních skupin (MAS) 
s názvem „REGIONY SOBĚ“. Cílem 
této kampaně je propojení lokální 
nabídky podnikatelů s místními 
konzumenty a turisty. Unikátní 
databáze podniků na webu www.
regionysobe.cz v kraji zvýší po-
ptávku po nabízených produktech 
i službách a tím podpoří rozvoj 
lokální ekonomiky.

Do kampaně je v současné době 
zapojeno přes 2200 výrobců nebo 
poskytovatelů služeb z území celé 

republiky. Na webu projektu si 
může každý zájemce vyhledat pod-
nikatele podle kraje, území, místní 
akční skupiny nebo zaměření 
podnikání. Cílem není jen propa-
govat tisíce drobných regionálních 
producentů, ale vytvořit i unikátní 
databázi toho nejkvalitnějšího, co 
české regiony nabízí a co je třeba 
zachovat a podporovat.

„Kampaní pomáháme, aby naše 
venkovské regiony byly více odol-
né, soběstačné, tedy méně závislé 
a tím snad i více svobodné,“ uvádějí 
autoři projektu. |

Volejbal slaví stoleté výročí v České 
republice. Tradici má i v našem kraji 

Volejbal, jeden z nejrozšířeněj-
ších a také nejoblíbenějších spor-
tů, slaví sto let!  I v našem kraji má 
tento sport bohatou a úspěšnou 
historii. První zmínky o volejbalu 
lze sledovat už do dvacátých let 
minulého století, hrávalo se v So-
kole, na osadách či v některých 
„osvícených“ školách. 

Závodní volejbal se začal hrát 
o něco déle, ale už dlouho před 
válkou jsme měli celou řadu velice 
kvalitních týmů a z nich vyční-
vajících jednotlivců. Dobře se 
hrálo v Hradci Králové (1925 Sokol 

Hradec Králové), ovšem ani další 
okresy nebyly pozadu

Zmínit určitě musíme i Volejba-
lovou Dřevěnici, největší a nejoblí-
benější antukový turnaj v repub-
lice, kde se každoročně utkávají 
v deseti věkových a výkonnost-
ních kategoriích všichni milovníci 
tohoto sportu gentlemanů pod 
vysokou sítí. A není jich málo, 
v roce 1987, pod přímou patronací 
Mezinárodního olympijského 
výboru, nastoupilo 589 týmů, což 
bylo téměř čtyři a půl tisíce hráček 
a hráčů! |                                       Jakub Lejsek

Zdraví obyvatel musí mít přednost 
Nejen obyvatele Královédvor-

ska potěšil výsledek posledního 
jednání krajského zastupitelstva, 
na kterém byla mimo jiné schvá-
lena výstavba nových operačních 
sálů nemocnice ve Dvoře Králové 
nad Labem. 

Nemocnice má spádovou 
oblast přibližně 40 tisíc obyva-
tel (pro špičkovou urologii je to 
dokonce až 100 tisíc obyvatel). Je 
to ale nemocnice, kde se každo-
ročních více než 3 000 operačních 

zákroků provádí na operačních 
sálech ze 70. let minulého století. 

Královéhradecký kraj se 
k tomuto kroku rozhodl po mno-
hačetných prosbách a apelech, 
jednáních, ale také planých – 
hlavně předvolebních – slibech 
bývalého náměstka pro zdravot-
nictví Aleše Cabicara. Je smutné, 
že samotný projekt má platné 
stavební povolení už z roku 2017, 
které se muselo dvakrát prodlu-
žovat. Teprve iniciativa hejtmana 

Martina Červíčka a nového rad-
ního pro zdravotnictví Zdeňka 
Finka pomohla této investici 
na svět. 

Jeden faktor je ale na budou-
cí výstavbě nových operačních 
sálů unikátní a k zamyšlení: 
v žádné jiné krajské nemocnici 
se investice neprovádí za finanč-
ní spoluúčasti soukromého 
subjektu. V tomto případě však 
investice bohužel budí dojem, že 
až dvacetimilionový příspěvek 

královédvorského podnikatele Ji-
řího Hlavatého pomohl konečně 
rozhýbat směřování krajského 
rozpočtu také ve prospěch reali-
zace toho, co už mohlo (a nepo-
chybně mělo!) být funkční dávno. 

V podobných případech ale ni-
kdy nesmí jít o politikaření nebo 
sympatie a antipatie krajských 
náměstků, ale o jasnou cestu 
ke zlepšení fungování zařízení 
zajišťujícího zdraví lidí. |

Jan Jarolím (ANO2011)
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Dožínky se vrací do Šimkových sadů
Po loňské odmlce se v Hradci 

Králové opět uskuteční tradiční 
Dožínky. Letošní ročník se usku-
teční v Šimkových sadech v sobotu 
18. září. 

Návštěvníci se mohou těšit na bo-
hatý program se zvířaty – od nejrůz-
nějších hospodářských zvířat, přes 
drobnochovatele, zájmové chovy 
– koně, psy, až po ukázky výcviku 
dravců. Přes den budou probíhat 
ukázky tradičních řemesel, dílničky 
pro děti a prezentovat se budou 

do 7. 11. 
Rudolf II. - Umění pro císaře
Muzeum východních Čech 
v Hradci Králové  
Muzeum východních Čech vysta-
vuje soubor běžně nepřístupných 
umělecký děl z doby císaře Rudol-
fa II. Dále je představen soubor 
grafických listů a kreseb, včetně 
několika dosud anonymních 
zajímavých rudolfínských děl, 
erbovní privilegia, mapy a další 
předměty související s rudolfín-
skou dobou. Zvláštním bonu-
sem v rámci výstavy je zápůjčka 
významného portrétu Rudolfa 
II. od Lucase van Valckenborch 
z doby před rokem 1585. Mnohá 
ze zmíněných děl doposud nebyla 
vystavena a očím veřejnosti se tak 
představují poprvé.

od 1. 7. do 31. 8. vždy úterý až neděle  
Hradecká kulturní pátračka
Labyrint Divadla Drak, 
Hradec Králové
Pátračka je určena pro rodiny 
s dětmi i dospělé. Začíná v Laby-
rintu Divadla Drak, kde účastníci 
obdrží všechny potřebné informa-
ce a mapu, podle které se budou 
nadále orientovat. V okolí či uvnitř 

zapojených institucí budou umís-
těna stanoviště, kde prostřednic-
tvím hry, splněním interaktivního 
úkolu, vyluštěním tajenky či rozře-
šením šifry účastníci získají indicii, 
díky které budou moci pokračovat 
dál v pátrání a zároveň nahlédnout 
do zákulisí kulturních organizací 
a vybraných profesí.

10. a 11. 7. 
Život ve stínu drátů
Pevnosti Dobrošov, Muzeu studené 
války „Kahan III“ a N-S 78 „Polsko“
Muzeum Náchodska, Spolek Přá-
tel Vojenské Historie Dobrošov 
a Kahan III, z. s. si vás dovolují 
pozvat na společnou akci – ko-
mentovanou prohlídku naučné 
stezky Pevnost Dobrošov, výsta-
vu Život ve stínu drátů, která 
představí každodennost služby 
vojáků základní služby u Pohra-
niční stráže, a prohlídku Muzea 
studené války „Kahan III“. Sraz 
návštěvníků bude v 8.45 na par-
kovišti Pevnosti Dobrošov. Časová 
náročnost je zhruba 4 hodiny. 
Výstava „Život ve stínu drátů“ 
bude přístupná v objektu N-S 
78 „Polsko“ oba dny od 11 do 17 
hodin, Muzeum „Kahan III“ bude 

PozvánkY na kUltUrnÍ akce

přístupné v sobotu 10. července 
od 11 do 16 hodin.

14. 8.
Tvůrčí dílna ve spolupráci 
s Českým výborem pro UNICEF 
„Adoptuj panenku a zachráníš 
dítě“
Muzeum krajky Vamberk 
Projekt „Adoptuj panenku a za-
chráníš dítě“ již trvá několik let 
a účastnily se ho mnohé organiza-
ce, ale svými panenkami přispěly 
i slavné osobnosti. Každá z pane-
nek představuje jedno skutečné 
dítě z rozvojové země. To bude 
z utržených peněz z prodeje panen-
ky proočkováno proti šesti hlavním 
dětským smrtelným chorobám.

28.8.2021 od 9:00 do 17:00 hodin
Husitský den
Třebechovické muzeum betlémů,
Masarykovo náměstí 1426,
Třebechovice pod Orebem
Třebechovické muzeum betlémů
pořádá ve spolupráci s DDM a DS 
Symposion naučně zábavný 
program pro rodiny s dětmi. Čeká 
vás interaktivní výstava u příle-
žitosti 600. výročí vzniku orebitů, 
turistická hra s komentovanou 
prohlídkou, kde se setkáte i s Janem 
Husem, Janem Žižkou a Ambrožem, 
DS Symposion vystoupí se hrou His-
torie netradičně a Prokletý mlýn. 
Čekají vás workshopy, soutěže, stře-
dověké hry, fotokoutek, ražba mincí 
nebo zhotovování náramků z kůže 
a závěrečná velká ponožková bitva.

odborné střední školy se zeměděl-
ským zaměřením. Nebude chybět 
ani bohatý hudební program.  

Nezbytnou součástí Dožínek 
bude samozřejmě dožínkové trži-
ště, překypující lokálními výrobky 
a výpěstky. Na tržišti se budou 
prezentovat také potravináři ze 
soutěže Potravina a potravinář 
Královéhradeckého kraje.

Více informací průběžně zveřej-
ňujeme na www.dozinky.cz nebo 
na Facebooku.  |

Vydejte se s Čendou objevovat nová 
místa Královéhradeckého kraje!

Navštivte alespoň pět těchto vytipovaných výletních míst, odpovězte 
na soutěžní otázky nejpozději do 31. srpna a vyhrajte hodnotné ceny. 
Pořadatelem soutěže je projekt Rodinné pasy za podpory Královéhradec-
kého kraje.  |

Touláte se rádi přírodou a poznáváte rádi nová místa? Pak jsou Letní 
výlety s Čendou jasnou volbou na letošní letní prázdniny. Připravili 
jsme pro vás inspiraci, kam vyrazit na výlet. Nabízíme 10 tras v Králové-
hradeckém kraji, vždy po dvou v každém z jeho okresů. 
• Na Jehlický vrch i k Hrádku u Nechanic
• Stezka přírodou Podorlického skanzenu
• Se skřítkem Chlumíčkem ke Kalíšku a na koupaliště Dachova
• Za příběhy K. J. Erbena do Miletína
• Za Kačenkou do Orlických hor
• Cestou necestou zámeckým parkem v Opočně
• Za zvířátky do Klopotovského údolí
• Na zříceninu hradu Skály a k Černému jezírku
• Údolím Hartského potoka ve Dvoře Králové nad Labem
• Za pejskem a kočičkou do Malých Svatoňovic a na rozhlednu Žaltman

Informace o jednotlivých výpravách i soutěžní otázky 
naleznete na: blog-kralovehradecky.cz
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názorY zaStUPItelů

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

Odpad vytřídit, zpracovat a znovu použít
Někdy to vypa-

dá, že nás odpady 
zavalí. V době 
koronakrize byli 
lidé více doma 
a více nakupovali 
přes internet. To 
se projevilo i v množství odpad-
ků.

Je důležité, abychom vzniku 
odpadů především předcházeli 
a vznikalo ho co nejméně. Např. 
jít na nákup s vlastní taškou, to 
jistě každý zvládne. Kde to jde 
preferovat bezobalový prodej. 
Pokud už ale odpad vznikne, 
musíme se ho pokusit, co nejlépe 
zužitkovat. Nejen vytřídit, ale 
potom také znovu použít. 

Recyklace a materiálové 
využití, nebo výroba tepla 
a elektřiny, jsou správnou cestou, 
nikoli skládkování. V Česku se 
například recykluje jen asi 41 % 
komunálního odpadu, abychom 
splnili normy evropské legislati-

vy, musíme podíl recyklovaného 
odpadu zvýšit v následujících 
pěti letech na 55 %. Velký prostor 
vidíme v biologicky rozložitel-
ném odpadu, který v tom komu-
nálním tvoří zhruba polovinu. 
Týká se např. i potravin, kterých 
se jen v Česku znehodnotí přes 
800 000 tun. 

Skládkováním a spalová-
ním tak přicházíme o cennou 
složku, která by se ve formě např. 
kompostu měla vrátit do půdy. 
Je důležité, abychom směřovali 
k oběhovému hospodářství. 
Musíme aplikovat principy cir-
kulární ekonomiky. Předcházení 
vzniku, důkladné třídění a další 
využití je cesta, jak zmírnit 
poškozování životního prostředí 
a plýtvání zdroji. 

 
Pavel Bělobrádek, náměstek pro oblast 
životního prostředí a zemědělství (Koalice 
pro KHK)

Obchvat Jičína už slouží řidičům
Přeložka silnice 

II/286 z Robous 
do Valdic je 
hotová. Stavební 
práce odstartovaly 
v roce 2018 opra-
vou objízdných 
tras. Zahájení samotné stavby 
zbrzdil archeologický průzkum 
a nutnost dotěžit podorniční 
vrstvu. Stavbaři vykopali přes 
90 tisíc kubíků zeminy. Práce, 
které několikrát zkomplikovala 
nepřízeň počasí, skončily letos 
v květnu. Nová část jičínského 
obchvatu omezí složitý průjezd 
těžké nákladní dopravy členitým 
centrem města. Přeložená silnice 
umožní jednoduchý, rychlý 
a bezpečný průjezd ve směru 
na Lomnici nad Popelkou mimo 
zastavěnou oblast. Celá trasa má 
délku 3,5 kilometru.

 Součástí stavby jsou také dva 
podchody, nadjezd nad silnicí 

III/2861, protihlukové stěny 
a nové veřejné osvětlení okruž-
ních křižovatek. Nová přeložka 
je s náklady přes 210 milionů 
korun včetně DPH jednou z nej-
významnějších investic do kraj-
ské silniční sítě v posledních 
letech. Královéhradecký kraj 
však bude ve stávajícím trendu 
výstavby těchto strategických 
komunikací nadále pokračovat. 
Například rámci investic do prů-
myslové zóny Solnice-Kvasiny se 
letos dostaví obchvat Domašína 
na Rychnovsku za celkových 
135 milionů korun. Stát navíc 
na letos zahajovaných stavbách 
obchvatů Doudleb nad Orlicí, Ja-
roměře a Nové Paky velmi prav-
děpodobně v tomto roce prostaví 
zhruba jednu miliardu korun.

Václav Řehoř, radní pro oblast dopravy 
a majetku (ODS+STAN+VČ)

Dovolená v Královéhradeckém kraji, 
to není jen Safari ve Dvoře a Sněžka

Letní prázdniny 
jsou za dveřmi, kam 
tedy letos vyrazit 
na dovolenou? 
Potvrzení o očko-
vání, test na COVID, 
vyplňování formulářů, to vše jsou 
strasti, které čekají každého, kdo 
chce zažít zahraniční dovolenou. 
A tak si říkám, proč letos nezažít 
dovolenou u nás v kraji. Je tolik 
zajímavých míst, která jsou v pod-
statě za humny. A co bych Vám tedy 
mohla doporučit?

1. Krkonoše – velmi zajímavým 
místem je Rýchorský prales. V této 
významné přírodní rezervaci na-
leznete mnoho druhů chráněných 
rostlin. Jsou zde husté bučiny, zakrslé 
a pokroucené stromy, vzácné byliny 
a krásné mechy na větvích. Touto 
oblastí prochází mnoho turistic-
kých tras, není tedy problém se sem 
vypravit a užívat si pohledu na jednu 
z nejimpozantnějších částí Krkonoš.

2. Broumovsko – panenská 
příroda Broumovských stěn, to 
je přírodní rezervace, která vás 
uchvátí a zanechá po sobě spoustu 
vzpomínek. Oblast je rozsáhlá 
a je tvořena krásnými exempláři 
pískovcových skal, hlubokými 
roklemi, soutěskami, krásnými 
vyhlídkovými místy a bohatými 
lesy. 

3. Hradec Králové a nejbližší 
okolí – moje rodné město a okolí 
nemohu opomenout. Na jeho ná-
vštěvu je třeba si vyčlenit více dní. 
Aktivní rodině bych doporučila 
vyrazit do krásných příměstských 
lesů, vrátit se o pár tisíc let zpět 
v Archeoparku pravěku ve Vše-
starech, vykoupat se v kempu 
Stříbrný rybník a vyrazit do centra 
a třeba vylézt na Bílou věž.

Přeji Vám krásné, třeba králové-
hradecké, léto! 

 
Pavlína Springerová (Spojenci pro KHK)

Zábavná výuka v letních doučovacích 
kempech

Po dlouhých mě-
sících strávených 
doma se mnohé 
děti i jejich rodiče 
těší na letní tábory. 
Děti na kamarády 
a dobrodružný program, rodiče 
na chvíle klidu po lockdownu 
a distanční výuce. Letos přibyla 
možnost poslat dítě na doučo-
vací kemp. Výuka zábavnou 
formou, výlety do přírody, obědy 
a svačiny i sport. To slibují dětem 
letní vzdělávací kempy, které jsou 
podpořeny dotacemi z minister-
stva školství. Doučovací tábory 
mají snížit nerovnosti v přístupu 
ke vzdělávání v důsledku pande-
mie. Jak oznámil ministr Plaga, 
na podporu doučování půjde 
celkem 350 milionů korun. 

Finanční podpora je rozdělená 
do dvou částí. Čtvrt miliardy korun 
půjde na podporu podzimního 
doučování ve školách a 100 mili-
onů na realizaci letních kempů. 

Žáky, kteří donedávna byli doma 
na distanční výuce a z nichž mno-
zí dohánějí látku, budou v letních 
kempech vyučovat nejen kantoři 
ze škol, ale i studenti pedagogic-
kých fakult. Ministerstvo počítá 
s účastí sta tisíc dětí. Rodiče nic 
hradit nebudou. To je rozdíl proti 
klasickým táborům, které vyjdou 
na několik tisíc korun za týden. 
Na výzvu MŠMT reagovalo zhruba 
400 organizací, které chtějí kemp 
pořádat. Jedná se o spolky, nezisko-
vé organizace, ale i školy a středis-
ka volného času.

Dopolední program kempu 
má být vzdělávací, odpoledne 
následují volnočasové aktivity. 
Zájem ze strany dětí i rodičů je ob-
rovský, většina kempů byla rychle 
obsazená. 

Přeji krásné prázdniny všem 
– pedagogům, dětem i jejich 
rodičům. 

                  
Jana Berkovcová (ANO2011)



12

Vyluštěte křížovku a soutěžte s námi o dárek. Zašlete nám tajenku do 20. srpna 2021 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: Věra Andělová (Náchod), Karel Hájek (Hradec Králové), Josef Janeček (Rychnov nad Kněžnou).

U nás v kraji – informační zpravodaj Královéhradeckého kraje • EVIDENČNÍ ČÍSLO: MK ČR E 13773 • VYDAVATEL: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové, tel.: 495 817 111, e-mail: unasvkraji@kr-kralovehradecky.cz • 
TEXTY A FOTO: Pokud není uvedeno jinak archiv redakce • VÝROBA, TISK: VLTAVA LABE MEDIA a.s., tiskárna Novotisk Praha • DISTRIBUCE: Českou distribuční a.s. • Počet výtisků: 254 800 kusů • Uzávěrka příštího čísla: 20. 8. 2021

SoUtĚŽnÍ kŘÍŽovka

Královéhradecký kraj podpořil modernizaci rychnovské nemocnice  
Příští rok by Královéhradecký 

kraj mohl zahájit modernizaci 
a dostavbu nemocnice v Rych-
nově nad Kněžnou. Financování 
projektu za více jak 850 milio-
nů korun schválili zastupitelé. 
Na investici v minulosti přislíbil 
přispět stát 300 miliony korun.

Rychnovská nemocnice zajiš-
ťuje zdravotnickou péči pro oblast 
s minimálně 80 tisíci obyvateli. Je 
důležitou součástí krajské zdra-
votnické sítě a tuto investici, která 
sjednotí její provoz, potřebuje.

„V současnosti má projekt vyda-
né stavební povolení a připravena 
je i kompletní projektová doku-

mentace, za kterou kraj zaplatil 
24,4 milionu korun. Stavební práce 
jsme připravení zahájit již v roce 
2022. Zároveň se ale připravujeme 
i na variantu, že nám stát dota-
ci neposkytne a budeme muset 
hledat další fi nanční zdroje pro 
tento projekt, jehož předpokláda-
né náklady přesahují 850 milionů 
korun,“ uvedl první náměstek 
hejtmana Pavel Bulíček odpo-
vědný za oblast inovací, investic 
a informačních technologií.

V rámci projektu kraj hodlá při-
stavět nový pětipodlažní pavilon 
s urgentním příjmem, operačními 
sály a ambulantní péčí a také zmo-

dernizovat tři ze sedmi podlaží 
stávajícího pavilonu dětského 
oddělení, interny, gynekologie 
a porodnice (DIGP). Obě budovy 
budou vnitřně propojeny. Tím 

vznikne jeden funkční celek, který 
bude optimálně využívat stávající 
personální kapacity bez potřeby 
jejího navýšení.

Administraci, přípravu a rea-
lizaci projektu zajišťuje oddělení 
průmyslových zón krajského Cen-
tra investic, rozvoje a inovací.

Projekt je součástí třech usne-
sení vlády z února 2015, června 
2017 a října 2020. K podpoře infra-
struktury v okolí průmyslové zóny 
Solnice-Kvasiny se stát zavázal již 
v roce 2015, kdy vzniklo Memoran-
dum o spolupráci mezi vládou ČR, 
společností Škoda Auto a Králové-
hradeckým krajem.  |


