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

Královéhradecký kraj přijal tisíce ukrajinských uprchlíků

Milí
spoluobčané,
válečný konflikt 
na Ukrajině je 
mocenským úto-
kem Ruska nejen 
na svrchovanou 
samostatnost 
a svobodu občanů jedné země, 
ale je neomluvitelným zločinem 
proti lidskosti a ohrožuje mír v celé 
Evropě. Mír, který jsme považovali 
za samozřejmý a nyní zjišťujeme, 
že tomu tak není.   
 Je úžasné se každý den přesvěd-
čovat, jak umíme překročit dříve 
nemyslitelné bariéry, spojit své síly 
v duchu solidarity, lidskosti a po-
moci. 

SLOVO HEJTMANA

A já chci moc poděkovat všem, kteří 
se jakýmkoliv způsobem v našem 
kraji k této pomoci připojili. Po-
máháte udržovat tolik potřebnou 
naději v srdcích a myslích těch, 
kteří museli opustit své domovy, 
vlast a žít každý den s obavami 
o životy blízkých, jež zůstali bránit 
svou zem a svobodu. A i díky vám 
zvládáme tuto krizovou situaci 
doposud bez větších obtíží.
 Rád bych také věřil tomu, že 
spojenectví a aktivní jednotný 
ekonomický, společenský a politic-
ký postup proti této agresi, vydrží 
nejenom nám všem tady v Česku, 
ale i ve všech dalších zemích, které 
respektují státní suverenitu, osobní 
svobody a humanismus dostatečně 

dlouho na to, abychom ji dokázali 
zastavit.
 Současně si uvědomuji, že 
každá krize má fázi euforickou, 
naplněnou odhodláním, empatií 
a ideály, jíž ale následuje druhá, 
spojená s vyčerpáním či rozčaro-
váním v souvislosti s projevují-
cími se důsledky. Nezřídka se již 
nyní setkáváme s komentáři vy-
plývajícími z pocitu nespravedli-
vosti vůči „domácím“ ve prospěch 
„cizích“, které ještě umocňují stou-
pající ceny energií, pohonných 
hmot či potravin. Naše komfortní 
zóna se stává užší, nastalá situace 
vytahuje na světlo problémy, které 
doposud pouze doutnaly pod 
povrchem.

 Až tohle skončí, bude třeba 
zrevidovat některé kapitoly nejen 
sociální politiky, ale i mnoho dal-
ších v jiných „domácích“ oblastech, 
které doprovází současnou dobu. 
Ale je třeba i v této době nepod-
dávat se pouze obavám, ale sbírat 
každodenní malé radosti, abychom 
měli sílu vytrvat.
 Za dveřmi jsou velikonoční 
svátky, které jsou symbolem 
obnovy a zrození. Dovolte mi tedy 
vám popřát, abyste je prožili co 
možná nejradostněji a načerpali 
co nejvíce nové energie pro další 
období.

Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

Koncem března v Královéhra-
deckém kraji našlo útočiště už 
více jak devět tisíc uprchlíků 
z válkou sužované Ukrajiny. 

Za účelem prvotního kontaktu 
s nimi vzniklo v hradeckém Aldisu 
Krajské asistenční centrum pomoci 
Ukrajině (KACPU), kde kromě pomo-
ci administrativní nacházejí obča-
né Ukrajiny také pomoc zdravotní 
a v případě potřeby jim pracovníci 
centra zařídí nouzové ubytování.

„Obrovské poděkování patří 
všem, kteří se denně podílejí na pro-
vozu našeho krajského asistenčního 
centra. To funguje bezchybně právě 
díky hasičům, policistům, zdravotní-
kům, pracovníkům Odboru azylové 
a migrační politiky, úřadu práce, 
Všeobecné zdravotní pojišťovny, 
ale i díky dobrovolníkům hradecké 
charity či krajského úřadu,“ uvedl 
hejtman Martin Červíček.

V regionu se nadále hledá co 
největší počet míst pro ubyto-

vání uprchlíků. Zapojen je kraj, 
města a obce, neziskové a další 
organizace, ale také fyzické 
osoby.

„Vážíme si pomoci všech, kteří 
se zapojili do nouzového ubyto-
vávání uprchlíků, protože právě 

díky nim Královéhradecký kraj 
dokázal vstřebat všech devět tisíc 
příchozích a nebylo zatím nutné 
přistoupit k nouzovému ubyto-
vání v tělocvičnách, případně 
k využívání komerčních kapacit,“ 
doplnil hejtman.

Většina z devíti tisíc uprchlí-
ků nyní bydlí na území regionu 
v nekomerčních ubytovnách, 
internátech a dalších státních, 
krajských či obecních nemovitos-
tech. O velký počet Ukrajinců se 
ale postaraly také rodiny a jed-
notlivci. Ti lidem prchajícím před 
válkou nabízí bydlení v bytech či 
soukromých nemovitostech, čímž 
jim kromě nadstandardního poci-
tu bezpečného zázemí pomáhají 
také v začlenění do společnosti.

A právě adaptace uprchlíků 
bude v následujících týdnech 
důležitým úkolem pro všech-
ny. Úřad práce proto působí už 
v krajském asistenčním centru, 
kde lidem dává instrukce k za-
pojení do pracovního procesu. 
Zapojeny jsou také základní 
a střední školy, které budou 
ve spolupráci s krajem a obcemi, 
přijímat do výuky ukrajinské děti 
a mládež. |        

Koordinátorem ubytování uprchlíků je krajský hasičský záchranný sbor, který se podílí také 
na přípravě ubytovacích prostorů. Foto: Michal Fanta
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Královéhradecký kraj učí 
Ukrajince česky

V krajském sídle začali lektoři 
vyučovat dospělé Ukrajince zákla-
dy českého jazyka. Zájem byl velký 
a kapacita za několik dnů plná. 
Kraj proto nyní připravuje alterna-
tivu, kterou využije větší množství 
zájemců, výuka bude totiž on-line.

„Chceme občanům Ukrajiny, 
kteří přichází do našeho regionu, 
umožnit naučit se základům češ-
tiny tak, aby se mohli co nejlépe 
zapojit do každodenního života 
v Česku. Ukrajinci nejsou naší 
kultuře vzdálení a schopnost 
dorozumět se na každodenní bázi 
jim nejenže usnadní pobyt v Čes-
ku, ale také jim pomůže daleko 
lépe navazovat kontakty s jejich 
okolím,“ sdělil náměstek hejtma-
na pro oblast školství a sportu 
Arnošt Štěpánek.

Organizaci výuky českého jazy-
ka zajistili zaměstnanci krajského 

úřadu, odboru školství a sportu. 
Lekce, které se v březnu denně ko-
naly v budově kraje, byly určeny 
pro dospělé občany Ukrajiny. 

Výuka se přesunula také 
do virtuálního prostředí, které 
umožňuje zapojení velkého počtu 
osob na vícero místech. Lekce jsou 
dostupné mimo jiné na webu kraje 
ve formě desetiminutových videí, 
které učí základní konverzační 
fráze. 

K běžné komunikaci Čechům 
i Ukrajinců slouží také různé 
pomůcky – na webu krajského 
úřadu například najdete ko-
munikační karty se základními 
frázemi. Ústav formální a apli-
kované lingvistiky navíc vytvořil 
rychlý překladač z ukrajinštiny 
do češtiny a naopak. K dispozici 
je zdarma na adrese lindat.cz/
translation. |

Z REGIONU 

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině denně registruje 
stovky běženců  

V Hradci Králové na začátku 
března zahájilo provoz Krajské 
asistenční centrum pomoci Ukra-
jině (KACPU). Ve spolupráci s hasi-
či, policií a dalšími organizacemi 
ho zřídil Královéhradecký kraj. 
V provozu je nepřetržitě 24 hodin 
denně, sedm dní v týdnu a slou-
ží primárně k příjmu a pomoci 
uprchlíkům z válkou zasažené 
Ukrajiny. Na konci března cent-
rum odbavilo přes devět tisíc lidí. 

Krajské asistenční centrum po-
moci Ukrajině zabezpečuje prvotní 
administrativní kontakt pro uprch-
líky. Zajišťuje registraci, sjednání 
zdravotního pojištění, potřebných 
dokladů a další agendu. Zároveň 
centrum Ukrajincům zařídí v přípa-
dě potřeby umístění do dočasného 
ubytování.

Registrace v KACPU čítá tyto 
procesy: lustraci, vyřízení speci-
álního víza, sjednání pojištění, 
případně zajištění ubytování. 

Veškerou administrativu usnad-
ňuje fakt, že registrace probíhá 
na jednom místě.

„Hlavním koordinátorem všech 
činností krajského asistenčního 
centra je Hasičský záchranný 
sbor Královéhradeckého kraje. 
Kromě řídící funkce zajišťujeme 
také problematiku ubytování, 

humanitární pomoci a dopravy re-
gistrovaných Ukrajinců na místa 
ubytování. Samotné vybudování 
takového integrovaného impro-
vizovaného pracoviště byla výzva 
a poděkování si zaslouží všichni, 
kdo se na něm podílí – ať už to 
jsou profesionální a dobrovolní 
hasiči, zástupci charity, složek IZS 

i úřadů,“ řekl ředitel krajských 
hasičů David Pouč.

KACPU v březnu zahájilo provoz 
v přízemí hradeckého kongresové-
ho centra Aldis, kde denně regis-
trovalo stovky uprchlíků. Začátkem 
dubna se centrum přestěhovalo 
do krajské budovy na adrese Na 
Okrouhlíku 1371, Pražské Předměs-
tí, Hradec Králové v blízkosti au-
tobusového terminálu a hlavního 
vlakového nádraží.

Na zřízení centra kraj spolu-
pracuje s Hasičským záchran-
ným sborem Královéhradeckého 
kraje, Krajským ředitelstvím 
policie Královéhradeckého kraje, 
Odborem azylové a migrační 
politiky Ministerstva vnitra ČR 
(OAMP), Všeobecnou zdravotní 
pojišťovnou, Diecézní katolickou 
charitou Hradec Králové a také 
se Zdravotnickou záchrannou 
službou Královéhradeckého 
kraje. | 

POMOC UKRAJINĚ
Občanům Ukrajiny významnou
měrou pomáhají města, obce,
neziskové a jiné organizace, ale
také rodiny, u kterých lidé prchající
před válkou nacházejí útočiště. 

V Královéhradeckém kraji je však
nadále potřeba zajistit dostatek
volných míst pro ubytování
uprchlíků. Víte o nějakém vhodném
místě? Dejte nám vědět.

 Děkujeme. 

WWW.NASIUKRAJINCI.CZ
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INFORMUJEME  

Krajská muzea se zapojila do projektu proti válce
Některá muzea a galerie 

ve východních Čechách se 
domluvila na společném 
benefičním projektu „Výcho-
dočeská muzea a galerie proti 
válce“. Každá zapojená instituce 
z Královéhradeckého i Pardubic-
kého kraje připravuje edukační 
program pro školní skupiny 
a veřejnost, za který nebu-
de vybírat klasické vstupné. 
Účastníci mohou libovolným 
vkladem podpořit sbírku „Mince 
pro Ukrajinu“, jejíž výtěžek po-
putuje humanitární organizaci 
UNICEF.

Muzeum východních Čech 
v Hradci Králové připravilo 
edukační program „Informační 
válka“, ve kterém seznámí žáky 
základních a středních škol 
s pojmy dezinformace, fake news 
nebo propaganda a dá je do sou-
vislosti s příklady z historie 
i současnosti. Zároveň také žáky 
poučí, jak falešné zprávy rozpo-
znat a jak vyhledat relevantní 
informace. 

Galerie moderního umění 
v Hradci Králové připravila 
edukační program „Umění(m) si 
pomoci“. Abychom totiž moh-
li pomáhat druhým, musíme 
nejprve umět pomoci sami sobě, 
když nám není zrovna hej. Tvůr-
čí program pro žáky mateřských 
a základních škol se zaměřuje 
na relaxační a výtvarné techniky, 

které navazují na umělecká díla 
ze stálé expozice „Minulé století 
– dvacet osobností“.

Muzeum a galerie Orlických hor 
Rychnov nad Kněžnou se připojuje 
k projektu svým již existujícím pro-
gramem „Synagoga promlouvá 2“. 
Ten mapuje na základě osudů čtyř 
vybraných židovských dětí z okresu 
Rychnov nad Kněžnou události  

2. světové války a hrůzy holocaustu 
v chronologickém sledu, které je 
nutné stále připomínat, i z hlediska 
současné situace.

Regionální muzeum a galerie 
v Jičíně nabídlo žákům základních 
a středních škol pohled do ana-
logie nedávných dějin prostřed-
nictvím přednášky o letech 1938 
a 1968. Kromě toho plánuje 
v blízké době nabízet také pravi-
delné kurzy češtiny pro ukrajinské 
uprchlíky.

Muzeum Náchodska připravilo 
malou výstavu „Car na Cáry – 
Putin / Put-out!“, která připomíná 
roky 1938 a 1968 v Československu 
a ukazuje na paralelu se součas-
nou situací na Ukrajině. V květnu 
se uskuteční přednáška pro veřej-
nost „Trendy z hlubin internetu vy-
plouvají na povrch: Éra deep fakes“, 
jež představí možnosti a způsoby, 
jakými lze ověřovat informace. 
Muzeum Náchodska také nabízí 
všem uprchlíkům z Ukrajiny, kteří 
pobývají v Náchodě, vstupné zdar-
ma do stále expozice. |

Svým nemocnicím kraj vyplatí o 60 milionů korun více na pokrytí růstu nákladů
Zastupitelstvo Královéhradecké-

ho kraje schválilo navýšení vyrov-
návacích plateb za plnění závazku 
veřejné služby pro své oblastní 
nemocnice. Do krajských zdravot-
nických zařízení oproti původní-
mu plánu poputuje o 60,4 milionu 
korun více na pokrytí nárůstu cen 
energií, materiálů i služeb. 

„Nemocnice se potýkají se 
skokovým nárůstem cen energií, 
materiálů i služeb a na tento 
dopad se kraj snaží reagovat 
navýšením vyrovnávacích plateb 
o 60,4 milionu korun na celko-
vých více jak 176 milionů korun. 
Je naší prioritou, aby zdravotní 
služby v regionu mohly fungovat 

ve stávajícím rozsahu,“ řekl radní 
pro oblast zdravotnictví Zdeněk 
Fink.

Královéhradecký kraj vyplácí 
vyrovnávací platby svým ne-
mocnicím pravidelně každý rok. 
Smlouvy o závazku veřejné služby 
kraj uzavřel s nemocnicemi v roce 
2016 na období 10 let. Výši vyrov-

návací platby určuje kraj spolu se 
zdravotnickým holdingem, a to 
na základě žádosti samotných 
nemocnic.

Smlouvy počítají s platbami 
za provoz ztrátových oddělení, 
jako je například interna, chirur-
gie, neurologie či pediatrie. |

V Trutnově přišlo na svět první miminko válečných uprchlíků
V porodnici Oblastní nemocni-

ce Trutnov se na začátku března 
narodila holčička, jejíž rodiče 
utekli z válkou sužované Ukraji-
ny. Plně donošené děvčátko vážilo 
3300 g a měřilo 49 cm. Rodiče jí 
dali jméno Eva. 

Když se manželé Khrystyna 
a Sviatoslav dozvěděli o ruském 
útoku, na nic nečekali. Do auta 
narychlo naložili to nejnutnější 
a vypravili se na dlouhou cestu 

ze Lvova na západ. Třicetiletá 
Khrystyna byla v 38. týdnu těho-
tenství. 

První úleva přišla po dvanác-
tihodinové cestě při překročení 
ukrajinských hranic. Po dalších 
sedmi hodinách pak nastáva-
jící rodiče dorazili do Žacléře, 
kde našli v bytě Sviatoslavovy 
maminky nový domov. Zdravá 
holčička se narodila o dva týdny 
později v trutnovské porodnici. |
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Budova MŠ Slunečnice v Hradci Králové.

ŠKOLSTVÍ

Centrum pro neslyšící v Hradci Králové rozšíří a zkvalitní služby 
Královéhradecký kraj a Vyšší od-

borná škola, Střední škola, základní 
škola a mateřská škola Štefánikova 
v Hradci Králové dokončily stavbu 
specializovaného centra, které za-
jistí rodinám s dětmi se sluchovým 
postižením z celé republiky kom-
plexní odbornou podporu. Výstavba 
a nákup vybavení stály téměř 46 mi-
lionů korun, přičemž financování 
ve výši 21,8 milionu korun zajistila 
dotace z Integrovaného regionální-
ho operačního programu, na jejíž 
administraci se podílelo Centrum 
investic, rozvoje a inovací.

„Hradecká Štefánikovka po-
strádala prostory, kde by mohli 
pracovat pedagogové, foniatři, psy-
chologové a další odborníci, kteří 
by pomáhali klientům s vadou 
sluchu a jejich rodinám. Podařilo 
se nám vytvořit moderní pracovi-
ště vybavené vyspělými informač-
ními technologiemi, díky kterým 
se zlepší komplexnost odborných 
služeb,“ uvedl náměstek hejtmana 
pro školství Arnošt Štěpánek.

Stavba centra podpory pro 
klienty se sluchovým postižením 

začala v červenci 2020 a skončila 
v prosinci 2021.

„Na stávající dvoupodlažní 
budově školky vzniklo další 
patro, ve kterém se nacházejí 
pracoviště pro individuální prá-
ci a rehabilitaci, dále technické 
zázemí pro pedagogy, místnosti 
pro setkávání rodin a knihov-
na. Celá nástavba je kompletně 
bezbariérová pro osoby s těles-
ným i sluchovým postižením. 

Do nově vzniklých odborných 
pracoven jsme také nakoupili 
nábytek a potřebnou elektro-
techniku. Náklady na stavební 
práce a nákup vybavení jsou 
45,7 milionu korun s DPH,“ uvedl 
náměstek pro investice Pavel 
Bulíček.

VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova 
Hradec Králové se věnuje dětem 
a žákům se sluchovým postiže-
ním na úrovni mateřské, základ-

Školka, dílny a domov mládeže jsou po rekonstrukci úspornější  
Skončily další tři projekty 

na snížení energetické náročnosti 
budov v majetku Královéhradec-
kého kraje. Budova MŠ Slunečnice 
v Hradci Králové, dílny hradecké 
„Vocelovky“ a domov mládeže 
ve Velkém Poříčí jsou zateplené 

ní a střední školy. Odbornou péči 
a navazující vzdělávání posky-
tuje dětem a žákům neslyšícím, 
nedoslýchavým, ohluchlým, a to 
vždy s ohledem na jejich jazyko-
vé a komunikační preference.

„Naše škola pomáhá více 
jak 30 let rodinám a dětem se 
sluchovou vadou od zjištění 
sluchové vady až po dospělost. Je 
to jediná škola v Česku, která tyto 
služby nabízí, a je také jediná, 
kde se vzdělávají také tlumočníci 
českého znakového jazyka. Nově 
vzniklé centrum bude sloužit 
i pro jejich výuku a vzdělávání. Je 
to potřeba, protože tlumočníků 
má naše země stále velký nedo-
statek,“ doplnila náměstkyně pro 
oblast sociálních věcí Martina 
Berdychová.

Mateřskou školu navštěvuje 
115 dětí, základní školu 245 žáků 
a střední školu 112 žáků. Kromě 
nich se zde připravuje také 29 
tlumočníků českého znakového 
jazyka. Zřizovatelem VOŠ, SŠ, ZŠ 
a MŠ Štefánikova Hradec Králové je 
Královéhradecký kraj. |

díky dotacím z Operačního pro-
gramu Životní prostředí.

„Těmito investicemi zhodno-
cujeme krajský majetek a zároveň 
dosahujeme nemalých úspor pro-
vozních výdajů u svých organiza-
cí. Takto ušetřené prostředky pak 

můžeme využít na další investice,“ 
říká první náměstek hejtmana 
Pavel Bulíček odpovědný za oblast 
investic.

Provoz mateřské školy Sluneč-
nice je nyní úspornější díky zatep-
lení objektu v hradecké Marko-
vické ulici. Vedle zateplení pláště 
došlo i na výměnu oken a instalaci 
rekuperačních jednotek. Investice 
má hodnotu 12 milionů korun.

Snížení energetické náročnosti 
dílen v ulici J. Krušinky, které patří 
hradecké střední škole Vocelova, 
vyšlo na 13,5 milionu korun. Nově 
zateplená a rekuperací vybavená 
budova navazuje na halu postave-
nou z prostředků Integrovaného 
regionálního operačního progra-
mu v roce 2018.

Nižší náklady mají díky dokonče-
nému projektu také ve Velkém Poříčí 
na Náchodsku. Zateplení domova 

mládeže Střední průmyslové školy 
Otty Wichterleho vyšlo na více než 16 
milionů korun. Ke snížení provoz-
ních nákladů přispěla také decen-
tralizace vytápění, kterou škola 
realizovala za prostředky z krajské-
ho fondu rozvoje a reprodukce.

„Podobnými projekty podpo-
rujeme snižování energetických 
ztrát našich budov, což znamená 
mnohem menší zátěž pro životní 
prostředí. Díky moderním tech-
nologiím dokážeme zajistit, aby 
při nižších spotřebách energie 
probíhala výuka ve školách a po-
byt studentů v domovech mládeže 
Královéhradeckého kraje v odpo-
vídajících podmínkách,“ doplňuje 
náměstek hejtmana Arnošt Štěpá-
nek odpovědný za oblast školství.

Všechny uvedené projekty 
administrovalo Centrum investic, 
rozvoje a inovací (CIRI). | 
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Na podporu kulturního života a obnovu památek půjde 21 milionu korun
Zastupitelstvo Královéhradecké-

ho kraje rozhodlo o rozdělení 21,3 
milionu korun na podporu kultury 
a obnovu památek v regionu. Část-
ku si mezi sebe rozdělí 205 žadate-
lů, a to například na restaurování 
Mariánského sloupu se sochou 
Panny Marie v Úpici či na vznik 
nové aplikace pro Třebechovické 
muzeum betlémů. 

„V letošním roce se nám poda-
řilo udržet pro podporu kultury 
a obnovu památkového fondu 
v našem regionu stejnou částku 
jako v loňském roce. Díky tomu jsme 
mohli například podpořit všech osm 
žadatelů o pomoc při opravách his-
torických kostelních varhan, aby díla 
starých mistrů opět přinášela radost 
posluchačům. Věřím, že letošní rok 
už nepostihne žádné omezení a kul-
tura v Královéhradeckém kraji bude 
opět moci žít a s naší podporou se 
rozvíjet,“ uvedla náměstkyně hejtma-
na pro kulturu Martina Berdychová. 

V oblasti kultury a památkové 
péče vypsal Královéhradecký kraj 
osm programů. Nejvyšší počet 
podpořených žádostí je v progra-
mu na podporu kulturních aktivit, 
kde kraj rozdělil 4,6 milionu korun 
mezi 75 projektů. Mezi nimi je na-

příklad hudební festival MetalGate 
Czech Death Fest 2022, jubilejní 
25. ročník swingového festivalu 
Jardy Maršíka či projekt Městského 
kulturního středisko Jaroměř s ná-
zvem Oživlý Josefov 2022. 

Na obnovu osmi historických 
varhan v regionu pošle kraj 750 
tisíc korun. Podporu tak získala 
například závěrečná etapa obnovy 
varhan v kostele sv. Floriána v Ko-
cbeřích či restaurování téměř dvou-
setletých varhan v Chotči do stavu, 
v jakém je po přestavbě zanechal 
Antonín Mölzer. 

Loutkáři v Kuksu nebo pořadatelé 
Mezinárodního folklorního festivalu 
Pod Zvičinou patří mezi 14 žadate-
lů, které kraj podpořil v dotačním 
programu na podporu zachování 
nemateriálního kulturního dědictví. 

Celkem 22 muzeí a galerií 
v regionu si z krajského programu 
rozdělí více než dva miliony korun 
na svou činnost. Městské muzeum 
v Žacléři si tak pořídí nový zabez-
pečovací systém a v Domku Boženy 
Němcové v Červeném Kostelci či 
muzeu v Radči bude možné insta-
lovat nové expozice. 

Nadpoloviční většina žádostí 
do dotačního programu na obno-
vu památkového fondu se týkala 
oprav kostelů a kaplí v kraji. Mezi 
67 úspěšných žadatelů kraj rozdělil 
11,8 milionu korun. Mezi podpo-
řenými projekty jsou například 
závěrečná etapa opravy fasády věže 
kostela sv. Voršily v Chlumci nad 
Cidlinou nebo restaurování Mari-
ánského sloupu se sochou Panny 
Marie v Úpici. Ze světských staveb 
vedení kraje podpořilo například 
opravu střechy východní věže a val-
by mezi věžemi zámku Hořiněves. |

Kraj poskytne na oblast životního prostředí více než čtyři miliony korun
Kraj své finanční prostředky 

z pěti dotačních titulů pro oblast 
životního prostředí a zemědělství 
rozdělí mezi 40 žadatelů. Po-
skytnutí dotací ve výši přes čtyři 
miliony korun schválilo krajské 
zastupitelstvo. 

„Pro náš kraj je vedle ochrany 
přírody a krajiny prioritou zejména 
zadržování vody v krajině. O této 
oblasti se v posledních letech 
hodně diskutuje napříč několika 
sektory lidské činnosti. Náprava 
mnoha nevhodných opatření z mi-
nulosti je během na dlouhou trať 
a je nutné je řešit především na ce-
lostátní úrovni. Přesto i všechna 
dílčí opatření mají smysl a upozor-
ňují veřejnost na důležitost tohoto 
problému,“ vysvětlil náměstek 
hejtmana Pavel Bělobrádek odpo-

vědný za oblast životního prostředí, 
zemědělství a vodohospodářství.

V rámci environmentálního 
vzdělávání kraj poskytne dotace 
na zvyšování environmentální 
gramotnosti obyvatel Královéhra-
deckého kraje v souladu s kraj-
skou osvětovou koncepcí. Zastupi-
telstvo schválilo poskytnutí dotací 
18 žadatelům o dotaci v celkovém 
objemu přes 1,9 milionu korun.

Dotace se poskytují také na za-
držování vody v krajině. Podporu-
je se zlepšení technického stavu 
rybníků, vodních toků a malých 
vodních nádrží za účelem posí-
lení retence a akumulace vody 
v krajině. Zastupitelstvo schválilo 
poskytnutí dotací osmi žadatelům 
o dotaci v celkovém objemu 825 
tisíc korun.

V oblasti ochrany přírody a kra-
jiny se dotace poskytuje na tvorbu 
územních systémů ekologické 
stability místní a regionální úrovně, 
tvorbu podmínek umožňující 
zachování a posílení populací zvlášť 
chráněných druhů rostlin a živoči-
chů ve volné přírodě nebo praktic-
kou péči o životní prostředí. Zastu-
pitelstvo schválilo poskytnutí dotací 
pěti žadatelům o dotaci v celkovém 
objemu přes půl milionu korun.

Dotace směřují také na prak-
tickou péči o životní prostředí – 
zdroje a produkty v oblasti včelař-
ství, včetně pořízení nezbytného 
vybavení. Cílem je zlepšit pod-
mínky pro produkci včelařských 
produktů, stabilizovat a zvýšit stav 
včelstev, zlepšit jejich zdravotní 
a genetický stav a předcházet 

závažným onemocněním včelstev. 
Do programu včelařství přišlo cel-
kem šest žádostí o dotaci s poža-
davkem na dotaci ve výši přes 660 
tisíc korun. Zastupitelé vyhověli 
všem podaným žádostem.

V rámci programu propagace 
zemědělství a místní produkce se 
podporují osvětové akce zaměřené 
na propagaci zemědělství a příbuz-
ných oborů i propagaci regionál-
ních potravin. Cílem je zvýšení 
povědomí veřejnosti o významu 
zemědělství a příbuzných oborů 
v oblasti praktické péče o životní 
prostředí a podpoření odbytu re-
gionálních zemědělských a potra-
vinářských produktů. Tři žádosti 
se ucházely o podporu ve výši přes 
176 tisíc korun. I zde kraj vyhověl 
žádostem v plné výši. | 

DOTACE

Název programu Počet podpořených projektů Přidělená částka

Podpora kulturních aktivit 75 4 630 000 Kč

Obnova historických varhan 8 750 000 Kč

Podpora zachování nemateriálního kulturní-
ho dědictví 14 800 000 Kč

Podpora činnosti muzeí a galerií 22 2 030 000 Kč

Rezidence v oblasti kultury 8 400 000 Kč

Podpora mobility v kultuře 8 560 000 Kč

Kreativní vouchery pro kulturní dědictví KHK 3 289 375 Kč

Obnova památkového fondu 67 11 830 000 Kč

Celkem 205 21 289 375 Kč
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Kotlíkové dotace v Královéhradeckém kraji budou naposledy
Kraj brzy obdrží od minister-

stva životního prostředí finanční 
prostředky pro poslední vlnu kot-
líkových dotací, která je určená 
na výměnu kotlů na pevná paliva 
s ručním přikládáním v rodin-
ných domech (včetně trvale 
obývaných staveb pro rodinnou 
rekreaci) a v bytových jednotkách 
bytových domů pro nízkopříjmo-
vé domácnosti.

Pro Královéhradecký kraj je 
alokovaná částka minimálně 100 
milionů korun. 

DOTACE

Zásadní změnou oproti minu-
lým výzvám kotlíkových dotací 
je, že nově budou určeny pro 
nízkopříjmové domácnosti. 

„Začátek příjmu žádostí je 
naplánovaný na červen letoš-
ního roku. Jejich příjem skončí 
31. srpna. Naší snahou je oslovit 
co nejvíce spoluobčanů, kteří 
mají zájem o výměnu kotle 
na tuhá paliva 1. nebo 2. emisní 
třídy a řadí se do nízkopřijmové 
skupiny. Během dubna a května 
budeme pořádat informační 

semináře, kde se zájemci dozví 
vše o čerpání dotace, především 
o změnách, ke kterým dochá-
zí oproti předchozím výzvám. 
Zájemcům vysvětlíme celý proces 
od podání žádosti až po úspěšné 
ukončení projektu, a to včetně 
způsobu úhrady dotace,“ uvedl 
radní pro regionální rozvoj a do-
tace Adam Valenta. 

Informační semináře se usku-
teční v Broumově, Dobrušce, Dvoře 
Králové n. L. , Hořicích, Hradci 
Králové, Trutnově, Jičíně, Náchodě, 

Vrchlabí, Novém Bydžově a Rych-
nově nad Kněžnou. 

„Zájemcům o kotlíkovou dotaci 
doporučuji, aby sledovali webové 
stránky kraje a jednotlivých měst, 
kde se budou objevovat aktuální 
informace. Ministerstvo životního 
prostředí mě ujistilo, že finanční 
prostředky budou pro všechny 
zájemce o kotlíkovou dotaci, 
kteří splní podmínky dotačního 
programu. Ale žádost je třeba 
podat správně a včas,“ dodal Adam 
Valenta. 

KDO MŮŽE O DOTACI 
NA KRAJSKÉM ÚŘADU ŽÁDAT?
• Vlastník nebo spoluvlastník 

nemovitosti (rodinného domu 
nebo bytové jednotky nebo 
trvale obývaného rekreačního 
objektu), zároveň musí v dané 
nemovitosti bydlet,

• průměrný čistý příjem na čle-
na domácnosti v roce 2020 
nesmí být vyšší než 170 900 Kč, 
tj. 14 242 Kč na osobu a měsíc. 
Příjmy členů domácnosti – 
osob bydlících společně se ža-
datelem – jsou průměrovány,

• sledovány budou jen běžné 
příjmy za rok 2020 – zdanitel-
né příjmy, důchody a vybrané 
typy dávek,

• počet členů domácnosti je roz-
hodný k datu podání žádosti,

• domácnosti složené výhradně 
z důchodců pobírajících sta-
robní důchod nebo invalidní 
důchod 3. stupně nebudou 
muset dokládat příjmy, jsou 
automaticky způsobilí pro 
dotaci – DOLOŽÍ POUZE PO-
TVRZENÍ O TOM, ŽE DŮCHOD 
POBÍRAJÍ,

• u nezletilých dětí a studentů 
do 26 let se uvažují příjmy 
ve výši 0 Kč.

NA CO LZE DOTACI ČERPAT?
Na výměnu kotle na pevná pa-

liva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní 
třídu za nový ekologický zdroj.

TYPY PODPOROVANÝCH ZDROJŮ 
TEPLA:

• Kotel na biomasu s ručním při-
kládáním nebo automat (min. 
energetická třída A+ a parame-
try podle nařízení komise č. 
2015/1189),

• elektrická a plynová tepelná 
čerpadla (min. energetická 
třída A+ a parametry podle na-
řízení Komise (EU) č. 813/2013),

• plynový kondenzační kotel 
(min. energetická třída A a pa-
rametry podle nařízení Komise 
(EU) č. 813/2013).
Žadatelé už nyní mají k dispo-

zici seznam výrobků a technologií 
(svt.sfzp.cz), ze kterého budou 
moci vybírat nový zdroj tepla 
na vytápění. Seznam není závaz-
ný, ale pokud žadatel zvolí jiný 
zdroj, musí k žádosti předložit 
dokumenty, např. certifikát nebo 
technický list, o stanovených para-
metrech, které prokáží, že splňuje 
parametry programu.

JAK PODAT ŽÁDOST A JAKOU VÝŠI 
DOTACE LZE ZÍSKAT?

Žádosti bude možné podávat 
elektronickou formou pro-
střednictvím dotačního portálu 
Královéhradeckého kraje DOTIS, 
následně pak bude třeba za-
slat podepsanou tištěnou verzi 
včetně příloh prostřednictvím 
poštovních služeb. Podpora bude 
poskytována na instalace realizo-
vané od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze 
způsobilých výdajů s následující-
mi limity podle typů zdroje tepla: 
plynový kondenzační kotel (100 
000 Kč), kotel na biomasu s ruční 

dodávkou paliva, vč. akumulační 
nádrže (130 000 Kč), kotel na bio-
masu se samočinnou dodávkou 
paliva (130 000 Kč), tepelné čerpa-
dlo (130 000 Kč). 

Způsobilé výdaje jsou: stavební 
práce, dodávky a služby souvi-
sející s realizací výměny kotle, 
včetně úpravy spalinové cesty, 
rekonstrukce otopné soustavy, 
pořízení akumulační nádoby/
kombinovaného bojleru, zkouš-
ky nebo testy na uvedení zdroje 
k užívání a pořízení projektové 
dokumentace.

KAM SE OBRÁTIT PRO VÍCE 
INFORMACÍ 

Infolinka: 722 960 675, provoz-
ní doba Po-Pá od 8 do 16 hodin, 
e-mail: kotlikovedotace@kr-kralo-
vehradecky.cz.

Pokud máte zájem dostávat 
aktuální informace z oblasti kot-
líkových dotací, prosím, vyplňte 
nezávazný dotazník potenciál-
ních žadatelů, který je zveřejněn 
na webových stránkách kraje 
v sekci Kotlíkové dotace: kr-kralo-
vehradecky.cz/kotliky.htm. | 

INFORMACE PRO ŽADATELE

Stránka 11 Grafický manuál ke KOTLÍKOVÝM DOTACÍM

Web banner
Ukázka webových bannerů ve velikostech  
600 x 350 px (a) a 300 x 320 px (b)

Tak rychle, od 1. září 2022 budou staré neekologické kotle zakázané.  
Cesta k dotaci je snadná, více na www.kotlikydotace.cz.

Kotlíkové dotace vám zaplatí až 95 % 
 nákladů na pořízení nového kotle.

To není
 drb!

(a)

Řekněte si o kotlíkovou dotaci  
a získejte zpět až 95 % výdajů!

Máte starý
KOTEL?

Spolufinancováno 
EVROPSKOU UNIÍ

(b)
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ROZHOVOR

Nebojte se dlouhých lhůt, dětem čekajícím na rodičovskou náruč 
ubíhá čas mnohem rychleji, říká pěstounka

Ilona a Pavel společně vychová-
vají čtyři děti, z nichž dvě mladší 
holčičky mají v pěstounské péči. 
Ilona je původní profesí účetní 
a ekonom, čemuž se na plný úva-
zek věnovala před tím, než se stala 
pěstounkou. Nyní se celodenně 
stará o přijaté děti. Pavel pracuje 
v IT a je své ženě velkou oporou. 
Jak se na pěstounství připravo-
vali, jaké to vlastně je a s čím se 
denně potýkají? Zeptali jsme se 
jich v rozhovoru.

Co vás vedlo k tomu stát se pěs-
touny? A jak na to reagovala vaše 
rodina, blízké okolí?

Chtěla jsem v životě dělat něco 
smysluplného a někomu pomoci. 
Když se má kamarádka stala před 
více jak 10 lety pěstounkou, začala 
jsem hltat každý rozhovor, článek, 
knihu, prostě cokoliv k tématu.  
Pak se kolem mě objevovalo pěs-
tounů víc a víc. Byli mi inspirací. 
Musel ale dozrát čas a také jsme 
potřebovali vyřešit bydlení. 
Jednoho dne jsem si uvědomila, 
že to odkládám, i když už veškeré 
podmínky máme, a je čas se roz-
hodnout.

Věděla jsem, že do toho můžu 
jít jen se souhlasem manžela 
a dětí. Přesvědčit manžela chvíli 
trvalo. Obrat nastal po přečtení 
rozhovoru s Petrem Zmudou, 
který se rozhodl stát se pěstou-
nem po dlouhých letech práce 
v sociální oblasti a ve vedení dět-
ského domova. Asi zabral mužský 
pohled na věc. Reakce okolí byly 
různé. Část rodiny se nám divila, 
část to zcela odmítla. Vzpomínám 
si, jak se můj bratr strašně roze-
smál, když jsem mu řekla o našem 
úmyslu. U kamarádek jsem našla 
pochopení a někdy až nepatřičný 
obdiv, protože jsme sami netušili, 
do čeho jdeme. 

Při první návštěvě spádového 
OSPODu jsme dostali brožurku pro 
biologické děti, kde byly otázky 
a odpovědi. Doma jsme si s dětmi 
sedli a celé si to přečetli. Pamatuji 
si, že se tehdy asi desetiletý syn 

rozbrečel, že neví, jestli to zvlád-
ne. Nejdůležitější podle mě je, 
veškeré pochybnosti nepopírat, ale 
probrat.

Jak hodnotíte cestu příprav 
a administrativních náležitostí 
spojených s posouzením pěstou-
nů?

Já vím, že si strašně moc lidí 
stěžuje, že jsou přípravy dlouhé. 
No, na vlastní děťátko si taky 
počkáte. Pěstounkou jsem již pár 
let a vidím, že přípravy jsou velmi 
důležité. Narazili jsme většinou 
na příjemné lidi, kteří měli snahu 
nám pomoci celým procesem pro-
jít. Ano, nastalo období, kdy jsme 
čekali dlouho na jeden konkrétní 
papír a přišlo nám to jako zbyteč-
né zdržení. Ale nakonec se ukázalo, 
že to tak mělo prostě být.

Samotná část příprav, ta psycho-
logická, byla báječná. Po prvním 
odpoledni jsme šli domů s tím, že 
by takovou přípravou měl projít 
každý rodič, nejen ten, kdo se chce 
stát pěstounem. Měli jsme štěstí, že 
přípravu vedli manželé Hadašovi, 
oba psychologové a terapeuti. Vklá-
dali do přípravy zkušenosti, humor 
a mužský i ženský pohled.

Jak byly do celého procesu 
zapojeny vaše děti, případně 
další členové domácnosti např. 
babička?

To je vlastně zajímavé. Už 
během příprav biologické děti mo-
hou vnímat, že to bude jinak. Na-
jednou jsme netrávili čas s nimi, 
ale na přípravách, na psychologic-
kých testech a děti byly doma bez 
nás. Pomáhala nám moje ma-
minka, která je hlídala. Byla nám 
opravdu oporou. V rámci připrav 
přijela také paní psycholožka 
Hadašová k nám na návštěvu, aby 
nás lépe poznala. Děti mohly říct 
svůj názor na věc a dostaly nějaké 
úkoly. Byly také s námi u krajské 
psycholožky.

Můžete zpětně říci, že vás 
příprava na výkon pěstounství 
připravila?

Rozhodně. Ale bylo to právě 
tím, jak kvalitní přípravu jsme 
měli. Setkala jsem se s pěstou-
ny z jiných krajů, kteří nikdy 
neslyšeli o citovém poutu, rané 
deprivaci a podobně. Přitom my-
slím, že jsou to klíčová témata. 
Ale žádné školení vás nepřipraví 
stoprocentně. On totiž člověk 

moc nevěří, že to bude tak ná-
ročné.

Co bylo pro vás v rámci přípra-
vy nejnáročnější?

To si pamatuju úplně přesně. 
Bylo pro mě náročné tak často 
a na tak dlouho opouštět biolo-
gické děti a trávit volný čas jinde 
s někým jiným. V týdnu jsem byla 
v zaměstnání, část víkendu potom 
na přípravách. Věděla jsem, že 
to vydržet musíme a chceme, ale 
dodnes to mám živě v paměti.

Naopak na co s manželem rádi 
vzpomínáte? 

Přípravy manželů Hadašových 
byly plné dobrých rad a informací, 
které jsme ihned využili doma, 
mezi sebou i vůči biologickým dě-
tem. Potkali jsme spoustu příjem-
ných a sympatických lidí. A trávila 
jsem víc času sama s manželem 
(cesty tam a zpět, obědy).

Vzkázala byste něco lidem, kteří 
pěstounství zvažují a odrazuje je 
poměrně dlouhá a náročná cesta, 
než se jimi stanou?

Víte, já znám několik lidí, kteří 
již pět let říkají, že jsou přípravy 
příliš dlouhé. Za tu dobu by měli 
přípravy již dávno za sebou a doma 
nějaké děťátko, které potřebuje 
jejich náruč. Ze zkušenosti můžu 
říct, že nejtěžší je stejně ten mo-
ment, kdy se zvednete z gauče, jdete 
na úřad, zaťukáte a řeknete větu, 
která vám změní život: „Dobrý den, 
chtěli bychom se stát pěstouny.“ 
Ostatní už jde nějak samospádem. 
Ale tenhle moment jde čistě z vás.

A co bych vzkázala? Jestli oprav-
du máte touhu pomoci nějakému 
děťátku, jděte do toho. Je to nároč-
ná, ale smysluplná cesta. Nebojte se 
dlouhých lhůt. Vám ten čas utíká 
pomaleji než dětem, které čekají 
na otevřenou náruč.

Další díly rozhovoru s pěstoun-
kou Ilonou najdete na webových 
stránkách: stansenahradnimrodi-
cem.cz. | 
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Stavba roku Královéhradeckého kraje mění pravidla
Počínaje letošním ročníkem 

se chce krajská soutěž Stavba 
roku více propojit se svou celo-
státní obdobou. Odborná porota 
vybere z oceněných jednu stavbu, 
které v případě jejího přihlášení 
do celostátní soutěže Stavba roku 
uhradí vstupní poplatek Králové-
hradecký kraj. Adepty na kteréko-
liv z udělovaných ocenění mohou 
jejich investoři, zhotovitelé i pro-
jektanti přihlašovat do 29. června 
do 12 hodin.

Cílem tohoto klání je sezná-
mit širokou odbornou i laickou 
veřejnost s úrovní současného 
stavebnictví, architekturou 
a projektováním v našem regionu. 
Hlásit se mohou stavby všech 
kategorií zkolaudované nebo 
s povoleným zkušebním provo-
zem v období od 1. 1. 2019 do 31. 5. 
2022. Stavba musí být zhotovena 
na území Královéhradeckého 
kraje. Přihlášky je možné podávat 
do 29. června, výsledky letošního 

ročníku pořadatelé slavnostně 
vyhlásí koncem roku. 

V roce 2021 usilovalo o titul 16 
staveb, zvítězila přestavba bývalé-
ho rychnovského kina na moder-
ní městskou knihovnu. Ocenění 
získaly i další stavby – restaurant 
Lemur a Safari pivovar ve Dvoře 
Králové nad Labem, sportovní 
park U Svatých v Holohlavech, re-
konverze tubusu větrné elektrár-
ny v Novém Hrádku na rozhlednu 
s infocentrem, přístavba biskup-

ského gymnázia v Hradci Králové 
a rekonstrukce kaple svatého 
Josefa ve Slavětíně na Trutnovsku.

Vedle Královéhradeckého 
kraje je pořadatelem soutěže Česká 
komora autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, 
Český svaz stavebních inženýrů, 
Svaz podnikatelů ve stavebnictví 
a Česká komora architektů.

Propozice soutěže a přihlášku 
najdete na webu bit.ly/stavbaro-
ku2022. |

Změny v poskytování zubní pohotovosti v okrese Hradec Králové

6. 4. 2022, 16:00−21:00 Můj zubař s.r.o. Topolová 340/1, Slezské Předměstí, Hradec Králové 702 032 312

17. 4. 2022, 8:00−13:00 TOUDENT s.r.o. Bratří Štefanů 895, Hradec Králové 495 865 412

17. 4. 2022, 13:00−17:00 Můj zubař s.r.o. Topolová 340/1, Slezské Předměstí, Hradec Králové 702 032 312

24. 4. 2022, 8:00−13:00 Centrum zdravých zubů s.r.o. Hradecká 621, Vysoká nad Labem 792 325 595

24. 4. 2022, 13:00−17:00 AGEL stomatologické centrum s.r.o. Ulrichovo náměstí 762/6, Hradec Králové 605 535 380, 733 320 855

18. 5. 2022, 16:00−21:00 Můj zubař s.r.o. Topolová 340/1, Slezské Předměstí, Hradec Králové 702 032 312

6. 6. 2022, 16:00−21:00 AGEL stomatologické centrum s.r.o. Ulrichovo náměstí 762/6, Hradec Králové 605 535 380, 733 320 855

7. 6. 2022, 16:00−21:00 Centrum zdravých zubů s.r.o. Hradecká 621, Vysoká nad Labem 792 325 595

11. 6. 2022, 8:00−13:00 Můj zubař s.r.o. Topolová 340/1, Slezské Předměstí, Hradec Králové 702 032 312

11. 6. 2022, 13:00−17:00 TOUDENT s.r.o. Bratří Štefanů 895, Hradec Králové 495 865 412

Náchodští maturanti prožili Filmovou noc
Poslední klapka maturitní-

ho filmu nazvaného Filmová 
noc padla 11, března o půlnoci. 
Premiéra snímku se uskutečnila 
ještě téhož dne večer v Městském 
divadle Dr. Josefa Čížka v Nácho-
dě. V hlavních rolích se představili 
maturanti náchodské zdravotnic-
ké školy z oborů: sociální činnost, 
praktická sestra a také budoucí 
ošetřovatelé. Další skvělé role 
obsadily třídní učitelky Lucie Nos-

ková, Kateřina Hanušová a Petra 
Hanušová.

Maturitní ples náchodské zdra-
votnické školy v sobě nesl zvláštní 

kouzlo přitažlivosti. Stal se po dlou-
hé době prvním plesem, který se 
mohl uskutečnit v divadle Dr. Josefa 
Čížka. Taneční parket si opět zaku-
sil rytmické podupávání. Na ples 
maturantů zavítali i významní 
hosté mimo jiné hejtman Martin 
Červíček, který žákyně Karolinu Čer-
nou a Vendulu Kasnarovou ocenil 
Medailí hejtmana Královehradecké-
ho kraje za jejich obětavou práci při 
pandemii covid-19. |

Také v roce 2022 budou na Hra-
decku v uvedených termínech 
akutní stomatologické případy 
ošetřovat zubní lékaři přímo 
ve svých ordinacích.

V tabulce uvádíme, ve kterých 
dnech bude zubní pohotovost 
poskytována zubními lékaři 
přímo v jejich ordinacích. V těchto 

termínech bude centrální pohoto-
vost v areálu Fakultní nemocnice 
Hradec Králové uzavřena.

Mimo tyto uvedené termíny 
bude stomatologická pohotovost 
poskytována ve FN HK. Ambulan-
ce zubní pohotovosti jsou zde 
umístěny v přízemí přístavby 
Stomatologické kliniky, budova 

č. 11. Přístup je označen zvlášt-
ními ukazateli. Telefonní kon-
takt do ordinace je 495 832 101 
a ordinační doba ve všední dny 
od 16 do 21 hodin a o víkendech 
a svátcích od 8 do 17 hodin.

V případě stomatologické po-
hotovosti sloužené mimo areál 
FN HK, tedy ve vlastních ordi-

nacích lékařů, může docházet 
ke změnám. Data uvedená v ta-
bulce se týkají druhého čtvrtletí 
roku 2022. 

Pro přesnější informace 
o případných změnách sledujte 
webové stránky krajského úřadu 
na adrese: bit.ly/zubnipohoto-
vostHK. |
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Nad krajským úřadem vlála tibetská vlajka
Již posedmé v historii Králo-

véhradecký kraj vyvěsil na svém 
oficiálním stožáru tibetskou 
vlajku. Učinil tak v den výročí 
Tibetského národního povstání 
proti čínské okupaci v roce 1959, 
aby symbolicky vyjádřil solidari-
tu s tibetským národem. 

O vyvěšení tibetské vlajky 
rozhodla Rada Královéhradeckého 
kraje na svém zasedání 21. února. 
Kraj chce tímto činem vyjádřit 
solidaritu s lidmi, kteří nežijí 

ve svobodné společnosti. Vyvěšení 
tibetské vlajky 10. března v rámci 
akce Vlajka pro Tibet se tak stává 
symbolem vyjádření vzájemnos-
ti se všemi utlačovanými lidmi 
nedemokratickými politickými 
režimy.

Na stožáru Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje tibetská 
vlajka poprvé zavlála v roce 2013. 
Podruhé se k akci Vlajka pro Tibet 
kraj připojil v roce 2017 a od té 
doby se účastní pravidelně.

Záchytka potřebuje ředitele 
Rádi kombinujete svou lékař-

skou profesi s řízením organizace 
a koordinací práce zaměstnanců? 
Pak hledáme možná právě vás! 
Rada Královéhradeckého kraje 
vyhlásila výběrové řízení na ob-

sazení místa ředitele/ředitelky 
a zároveň vedoucího lékaře/lékař-
ky Protialkoholní záchytné stanice 
Královéhradeckého kraje. Veškeré 
informace o pracovní pozici na-
jdete na: bit.ly/reditel-zachytka. | 

Začíná velká velikonoční výstava v Častolovicích 
Ve výstavním areálu v Často-

lovicích se od 8. do 10. dubna 
uskuteční již 20. jarní zahrád-
kářská výstava nazvaná Veliko-
noce – svátky jara.

Pořadatelem této akce je ZO 
ČZS Častolovice a ÚS ČZS Rych-
nov nad Kněžnou za podpory 
městyse Častolovice. Na ploše 
více jak dvou kilometrů čtvereč-
ních bude vystaveno vše, co patří 
k Velikonocím a k zahrádkářům. 
Výstava bude otevřena každý 
den od 9 do 17 hodin, v neděli 
do 16 hodin. 

Vystaveny budou:
1) všechny jarní květiny: cibu-

loviny v aranžerii s vodou, zelení 
a dalšími aranžérskými doplňky (60 
druhů narcisů, tulipány, hyacinty, 
krokusy, petrklíče a další),

2) staročeská řemesla: výroba 
skleněných předmětů, hrnčířství, 
umělecké kovářství, drátenictví, 
Vamberecká krajka, ukázky práce 
na kolovrátku a tkalcovském 
stavu, foukání figurek, malování 
a tepání kraslic, vyšívání, košíkář-
ství, malování perníků a různých 
velikonočních ozdob,

3) velikonoční tradice: 
velikonoční symboly, největ-
ší křesťanský svátek v roce (8 
dní), porovnání velikonočního 
pečení našich babiček s velkope-
kárenským, velikonoční ozdoby 
a upomínky, velké množství 
barvených a různě zdobených 
vajíček, říkadla a koledy, živé 
symboly velikonočních svátků 
(králíci a beránci), naaranžová-
na celá Křížová cesta atd.,

Protože tuto výstavu pořádají 
zahrádkáři, bude v hlavním sále 
vyhrazeno místo i pro pěstitele: 

zahrádkářská poradna, výstava 
zimních odrůd jablek, návody 
na ošetření a pěstování. 

Dále budou vystaveny nejkrás-
nější aranžérské vazby z okresní 
soutěže o nejlepší velikonoční 
aranžérku a tradiční soutěž 
o nejlepší kolekci kraslic s vyhlá-
šením výsledků a odměnou. 

V nově přebudované Sokolské 
zahradě v Častolovicích bude 
i bohaté občerstvení a návštěv-
níci mohou nakoupit vše pro 
zahrádkáře a k velikonočním 
svátkům. | 

Mezinárodní kampaň Vlajka 
pro Tibet vznikla v Evropě v polo-
vině devadesátých let s cílem pou-
kázat na dlouhodobé porušování 
lidských práv v Tibetu. Během 
Tibetského národního povstání 
zemřelo 80 tisíc Tibeťanů. Kořeny 
povstání sahají až do padesátých 
let minulého století, kdy armáda 
Číny vnikla na tibetské území 
a zabrala jej. První čtyři města 
České republiky se ke kampani 
připojila v roce 1996. | 

Nová soutěž pro knihovny 
Soutěž Knihovna roku Králové-

hradeckého kraje je organizována 
pro knihovny v malých sídlech 
do 7,5 tisíce obyvatel a navazuje 
na pravidla a principy celostátní 
soutěže Knihovna roku a Vesni-
ce roku. Cílem je ocenit nejlepší 
knihovny, jejich kvalitní knihovní 
služby a pestrou nabídku vzděláva-
cích a kulturních aktivit. 

Soutěžící knihovnu nominuje 
do soutěže její pověřená knihov-
na, a to e-mailem na adresu: 
knihovny@svkhk.cz nejpozději 
do 15. května 2022. Za každou ob-
last může v daném roce nominaci 
získat nejvýše jedna knihovna. 
Podrobnosti o soutěži, včetně pro-
pozic, naleznete na webu kraje: 
bit.ly/knihovnaKHK. | 

WWW.MUZEUMHK.CZ 
A 

WWW.KR-KRALOVEHRADECKY.CZ

HLEDÁME
MISTRY ŘEMESEL
Ocenění Mistr tradiční rukodělné
výroby uděluje Královéhradecký kraj
tvůrcům v oblasti tradičních lidových
řemesel a těm, kteří se významně
zasloužili o jejich udržování a rozvoj.
 
Návrhy na nominace za rok 2021
přijímá Muzeum východních Čech 
v Hradci Králové do 10. dubna 2022.

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Regionální pracoviště pro tradiční lidovou
kulturu
Eliščino nábřeží 465, 500 03 Hradec Králové
Kontaktní osoba:
Martina Vlčková, m.vlckova@muzeumhk.cz

NÁVRHY POSÍLEJTE NA:
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9. 4. od 10 do 17 hodin
Velikonočně na Kopečku
Chráněné dílny Kopeček, Bartošovice 
v Orlických horách 
Přijďte se podívat na keramickou, 
tkalcovskou dílnu, zpracování 
vlny, košíkářství, pletení pomlá-
zek, zdobení kraslic, kovárnu, vá-
zání rybářských mušek. Ochutná-
te zde velikonoční jídla a domácí 
máslové mazance.

10. 4. od 19 do 23 hodin 
Jazzinec 2022 Trutnov 
– Camilla George Quartet
Koncertní síň B. Martinů, Trutnov
Jeden z nejznámějších trutnovských 
festivalů po zimní odmlce opět zve 
své příznivce a v neděli nabídne 
elitní britský jazz s afro-jamajskými 
kořeny. Album saxofonistky Camilly 
George s názvem The People Could 
Fly získalo před třemi lety čtyřhvěz-
dičkové hodnocení v deníku Finan-
cial Times i respekt světové kritiky. 

14. až 18. 4. 
Velikonoce na zámku Opočno
Trčkovo náměstí 1, Opočno 
Inspirativní velikonoční výstavu 
i těch méně tradičních kraslic a ve-
likonoční výzdoby je možné zhléd-
nout v prostorách části bývalé 
zámecké kuchyně. Vystaveno bude 
více jak 2 500 kraslic vytvořených 

různými technikami a s různými 
motivy. Výstava zahrnuje i vajíčka 
exotických zvířat, která poskytla 
ZOO Dvůr Králové nad Labem.

15. až 18. 4. 
Velikonoce na zámku Hrádek
u Nechanic
Zámek Hrádek u Nechanic
Ve velikonočně vyzdobeném 
zámku jsou návštěvníci seznámeni 
s historií Velikonoc, s jejich zvyky 
a tradicemi. Dále vám prozradíme, 
jak se vypočítá datum jejich slavení, 
techniku zdobení vajíček, význam 
dnů svatého týdne a další zajíma-
vosti týkající se těchto nejstarších 
křesťanských svátků. Během této 
akce je otevřena zámecká kuchyň, 
kde můžete ochutnat originální 
sváteční zámecký bílý punč. 

15. až 18. 4.
Velikonoce na pevnosti 2022
pevnost Josefov, Jaroměř 
Prohlídky podzemí v pevnosti 
Josefov doplněné malým tržiš-
těm a dílnami pro děti. Otevřený 
bude turistický areál Bastion 
I a podzemí. Prohlídky jsou vždy 
v celou hodinu. Otvíráme v 9 ho-
din, poslední prohlídka odchází 
v 16 hodin. Tržiště a velikonoční 
dílničky naleznete 15. a 16. 4. 
na nádvoří Bastionu I a ve veliko-
nočně vyzdobených kasematech, 

provedou vás zde průvodci v do-
bovém kostýmu.

16. 4. 
Velikonoce v Sýpce
Sýpka - Muzeum Orlických hor 
v Rokytnici v Orlických horách 
Čeká na vás pletení pomlázek, 
malování kraslic různými techni-
kami, velikonoční dekorace, drát-
kování a další zajímavé činnosti 
spojené s Velikonocemi.

16. 4. od 14 do 15:30 hodin
Prohlídky kostela sv. Mikuláše
Jiráskovy sady, Hradec Králové
Přijďte si prohlédnout interiér a vy-
slechnout putovní příběh památky, 
která se snad už natrvalo usadila 
na svém místě – v Jiráskových sa-
dech nedaleko soutoku Labe a Orlice. 

23. 4. od 9 do 17 hodin  
Zahájení návštěvnické sezony 
v Archeoparku Všestary
Archeopark Všestary se snaží 
interaktivní a názornou formou 
návštěvníky seznámit s životem 
v pravěku. Pravěk ožívá při Dnech 
živé archeologie, tvůrčích dílnách 
i během běžných návštěvních dnů. 

23. 4. od 16 do 22 hodin
Night Run 2022 – Hradec 
Králové

Velké náměstí, Hradec Králové
Běžecký závod, který se uskuteční 
v centru Hradce Králové a v jeho 
okolí. Trasa bude vedena jak 
centrem, tak podél Labe. Nebudou 
chybět dětské závody KIDS CUP 
ani nezávodní NUTREND FAMILY 
RUN, noční běh NN NIGHT RUN 
na 10 km a charitativní BĚH PROTI 
RAKOVINĚ PRSU na 5 km.

24. 4. od 13 do 18 hodin
Josefovské Čarování aneb 
Oslava jara 2022
pevnost Josefov, Jaroměř 
Čarodějné dílničky na výrobu 
masek a dalších nezbytných před-
mětů, tajuplná hra s Bubetkou 
a Smítkem pro malé i velké v jose-
fovském podzemí se zapeklitými 
úkoly i stylové občerstvení.

30. 4. 
Majáles Hradec Králové 2022
Louka za Piletickým potokem, Hradec 
Králové
Hradecký Majáles se po dvouleté 
odmlce vrací. V sobotu 30. dubna se 
tak opět uskuteční legendární osla-
va jara. V 10:30 začne na Baťkově 
náměstí majálesový průvod, který 
se vydá až na louku za Piletickým 
potokem, kde se uskuteční open-air 
festival. Letos vystoupí Marek Ztra-
cený, Mirai, Horkýže Slíže, Vypsaná 
Fixa, Kapitán Demo a řada dalších.

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE

NÁZORY ZASTUPITELŮ

Děkuji lidem, kteří pomohli zajistit byt 
pro rodinu z Ukrajiny

Od 16. března 
jsme ve vlastním 
samostatném bytě 
v Teplicích nad 
Metují ubytovali 
tři ukrajinské ženy 
a dvě děti. Vyzývám ostatní lidi, kteří 
mají podobnou možnost, aby také 
nabídli své volné prostory. Je to úžas-
ný pocit pomoci lidem, kteří nemají 
na vybranou a jimž agresor bere 
jejich domov a budoucnost.

Touto cestou bych chtěl poděkovat 
všem, kteří se ke mně aktivně připojili: 
hotelu Střelnice a jeho provozova-
telce Míle Petrové – domluvili jsme 
se na pozastavení nájemní smlouvy 
pro kuchaře hotelu a celý byt nechali 
po předchozím nájemníkovi vyma-
lovat. Dále děkuji Martinu a Jiřímu 
Ptáčkovým, kteří darovali čtyři matrace, 
Janě Kratěnové a Marku Uhlířovi, kteří 

zapůjčili lednici, paní Petrovéu za její 
půjčený rozkládací gauč, Jaroslavu Ur-
banovi za opravu digestoře, Antonu Ba-
niarovi a jeho přítelkyni, kteří darovali 
pračku a mikrovlnku, manželce Ivaně 
Brandejsové, která zajistila a dokoupila 
rychlovarnou konvici, drobné vybavení 
kuchyňské linky a úklidové prostředky 
a byt uklidila pro nastěhování. 

Kromě těchto věcí jsou v bytě kr-
bová kamna i s připraveným dřevem, 
standardně vybavená kuchyňská linka 
se sporákem a kompletně vybavená 
koupelna s WC. Dále jsme byt z vlast-
ních zásob doplnili lůžkovinami, 
stolem s lavicemi a židlemi, skříněmi, 
palandou s úložným prostorem. V bytě 
je zavedené internetové připojení. 

Solidarita lidí České republiky je 
skvělá až neuvěřitelná. Díky všem. 
                          

   Milan Brandejs (ODS+VČ+STAN)

Poděkování všem učitelkám a učitelům
Vážení učitelé, 

koncem února 
začala křivka ne-
mocnosti covid-19 
klesat a těšili jsme 
se, že se život nejen 
v našich školách vrátí k normálu. 
A v tom přišla z východu další rána. 
Mnohem zákeřnější a podobně ne-
pochopitelná. Místo klidného jara 
a soustředění se na to, jak dohnat 
zameškané učivo, se před vámi 
objevila další výzva: Jak pomoci 
nevinným obětem ruského vpádu 
na Ukrajinu. 

Vlna pomoci a podpory, která 
se vzedmula na školách všech 
stupňů, byla až neuvěřitelná. 
Bohužel, všichni tušíme, že toto je 
jen začátek. Že před námi stojí další 
obrovská výzva, a to jak poskytnout 
všem dětem, českým i ukrajinským, 
kvalitní vzdělání, jak integrovat 
děti uprchlíků do našich tříd a jak 

tuto katastrofu dokázat otočit 
v přínos pro vzdělávání i pro celou 
společnost.

Dnes více než kdy jindy, platí slo-
va J. A. Komenského: „Jediným uči-
telem hodným toho jména jest ten, 
který vzbuzuje ducha svobodného 
přemýšlení a vyvinuje cit osobní.“

Vážené paní učitelky, učitelé, do-
volte mi vám popřát ke dni učitelů 
všechno nejlepší, poděkovat vám 
za vaše nasazení a ochotu se učit 
novým a novým věcem a předávat 
své vědomosti a zkušenosti vašim 
žákům a studentům, a to často 
navzdory překvapením, změnám 
a překážkám, které tato doba 
přináší.

Rád bych vám svým jménem 
i jménem kolegů na krajském úřa-
dě vyjádřil OBROVSKÉ PODĚKOVÁNÍ 
ZA SKVĚLOU PRÁCI. 
                          

  Arnošt Štěpánek (Piráti)
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NÁZORY ZASTUPITELŮ

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

Jsem hrdá na Ukrajince i Čechy
Tyto řádky píšu  

3. března 2022. Jen 
pár stovek kilomet-
rů na východ od nás 
zuří válka. Situace 
se mění každým 
okamžikem. Na začátku jsem byla 
tou zprávou paralyzována, pak přišly 
obavy, ale nyní cítím odhodlání 
a hrdost. Když jsem viděla záběry 
z krajského asistenční centra po-
moci, když jsem četla kolik lidí v Krá-
lovéhradeckém kraji nabízí pomoc, 
když jsem žasla, jak rychle přibývají 
peníze v humanitárních sbírkách, 
byla jsem hrdá nejen na odvážně 
a srdnatě bojující Ukrajince, ale 
i na všechny Čechy. Hradec Králové 
má připraveny desítky až stovky 
volných lůžek, stejně tak Trutnov, 
Rychnov nad Kněžnou, Nové Město 
nad Metují, Náchod i další města. 
Zdá se, že s ubytováním, jídlem, 

pitím, oblečením a také lékařskou 
péčí budeme připraveni. Zapojili se 
dokonce i hoteliéři. 

Je to jen dobře, protože do naše-
ho kraje může podle odhadů přijít 
z Ukrajiny až 10 000 lidí. Velmi si přeji, 
aby válka co nejdříve skončila. Mám 
ale obavu, že konflikt může trvat déle, 
než si myslíme. Ať už dopadne jakko-
liv, humanitární pomoc bude potřeba 
mnoho měsíců, spíše let. Kraj proto 
musí sešlápnout plyn a přidat. 

Bude nutné lidem z Ukrajiny 
sehnat práci, připravit se na to, že 
bude potřeba zajistit místo ve ško-
lách a školkách pro děti, rozběhnout 
dlouhodobé podpůrné projekty. 
Kdo je připraven, není překvapen. Já 
připravena rozhodně budu a udělám 
maximum, aby připraven byl i celý 
náš kraj.

                                     Klára Dostálová (ANO2011)

Ukrajinci v Čechách
Musíme se na-

učit žít s rodinami 
Ukrajinců, kteří 
uprchli z válkou 
postižené vlasti 
a u nás hledají 
azyl. Píše se o tom, že je možné 
bez větších společenských otřesů 
absorbovat do české společnosti 
okolo 250 000 běženců, aniž by velké 
množství z nich bylo vměstnáno 
do tělocvičen apod. Horší je to 
s kapacitami školských zařízení. Zde 
se nyní naráží na tvrdé hygienické 
normy, které podmiňují počet dětí 
ve školách a ve třídách. Obce jako 
zřizovatelé základních a mateř-
ských škol mají již nyní kapacity tzv. 
„po pokličku“. 

Abychom mohli přijmout 
i ukrajinské děti, musí být uděleny 
dočasné výjimky krajskou hygienou. 
K tomu musí pediatři posoudit, zda 
očkování ukrajinských dětí odpoví-
dá možnostem asimilace do českých 

škol. Musí se to stát zatraceně rychle. 
Jestli chceme pomoci, tak právě zde. 

Aby se nové rodiny z Ukrajiny ne-
cítily jako příživníci, měli bychom 
zrychleným přijetím dětí do škol 
uvolnit maminkám ruce k tomu, 
že by si mohly rychle najít práci. 
Ukrajinci jsou podle mých letitých 
zkušeností velmi pracovití a také 
skromní. 

Kéž by ta pitomá okupační 
válka brzy skončila. Jenomže bude 
dlouho trvat, než se obnoví rozbitá 
infrastruktura a domy. Po tuto dobu 
by naši lidé, naše obce, naše kraje 
a naše vláda měli v rozumné míře 
pomoci. Pozor však na primitivy, 
kteří budou Ukrajince vinit z toho, 
že se oni musí kvůli nim uskromnit. 
Bohužel primitiv si asi neuvědomí, 
že nyní Ukrajinci bojují a umírají 
i za naši budoucnost. 
                          

Miroslav Uchytil (Koalice pro KHK)

Je třeba něco obětovat
Nelze se vy-

hnout realitě války 
v Evropě v žádném 
našem konání. A tak 
zasedání výboru 
cestovního ruchu 
Královéhradeckého kraje 3. března 
začalo zprávou o zřízení krajského 
asistenčního centra pro uprchlíky 
z Ukrajiny. 

Chci touto cestou apelovat 
na naše spoluobčany, aby obětovali 

naše letošní dovolené ve prospěch 
ukrajinských žen a dětí. Nechme 
některá rekreační střediska těmto 
lidem a veřejnou sbírkou je pod-
pořme, aby mohli tato střediska 
využívat. Vždyť nestačí náš obdiv 
jejich statečnosti a soucit s jejich 
utrpením, je třeba něco obětovat, což 
se nám vrátí v podobě morálního 
kreditu nás všech.

              
             Zdeněk Podal (SPD)

Také Univerzita Hradec Králové pomáhá
Bezprecedent-

ní ruská agrese 
na Ukrajině vyvo-
lala v naší zemi 
nebývalou vlnu so-
lidarity. Do pomoci 
se zapojilo mnoho 
organizací a dobrovolníků. Pozadu 
nezůstává ani naše Univerzita Hra-
dec Králové (UHK), na níže studují 
téměř čtyři desítky ukrajinských 
studentů. Těm škola bezprostředně 
nabídla jednorázové stipendium 
a návazně zavedla dlouhodobější 
systém finanční podpory pro stu-
denty postižené válečnou situací. 
Řada rodin a blízkých studentů UHK 
prchajících z Ukrajiny nalezla uby-
tování na vysokoškolských kolejích. 

UHK vytvořila databázi dobro-
volníků čítající téměř 200 kontaktů 
a nabídek pomoci a zapojení se. 
Tato databáze je využívána nejen 
při organizaci práce Krajského asi-

stenčního centra pomoci Ukrajině, 
ale také ve spolupráci s Charitou, 
nevládními organizacemi a dalšími 
institucemi. Kariérní centrum UHK 
pak, ve spolupráci s Úřadem práce, 
vytvořilo burzu práce, kde firmy 
nabízejí pozice pro nově příchozí 
ukrajinské uprchlíky. 

Univerzita dále nabízí kapaci-
ty svých českých i ukrajinských 
studentů v rámci procesu integrace 
ukrajinských dětí do základních 
škol, včetně výuky češtiny. Také pro 
předškolní děti jsou připravová-
ny dětské skupiny, které umožní 
zejména ukrajinským maminkám 
rychlejší zapojení se do pracovního 
procesu a dětem přinesou alespoň 
částečný návrat do normálního 
dětského světa her.

Prosím, nepolevujme v pomoci, 
válka může být dlouhá.

Pavlína Springerová (Spojenci pro KHK) 

Vytrvejme v pomoci uprchlíkům
Před chvílí jsem narazil na voleb-

ní noviny populistického hnutí ANO 
ke komunálním volbám 2018, kdy 
Andrej Babiš a jeho hnutí neváhali 

útočit na lidi v nouzi a slibovali, že 
nepřijmou do Čech jediného uprch-
líka. Stejně tak hloupá byla kampaň 
Tomio Okamury a jeho SPD. Myslím, 

že je velmi důležité 
si takto hloupé po-
stoje připomenout 
a přemýšlet o nich. 
Zvláště dnes.

Jsem velice vděč-
ný všem lidem, neziskovým organi-
zacím, obcím i městům, které a kteří 
nyní aktivně zareagovali na brutální 
válku současných představitelů Ruska 
proti Ukrajině. Děkuji všem těm, kteří 
nabídli pomoc uprchlíkům z Ukra-
jiny. Nadšení lidí, finanční podpora 
i nabídky na osobní pomoc a ubyto-
vání uprchlíků jsou naprosto úžasné. 
Mám však trochu obavu. Ale doufám, 
že ji překonáme. Pomoc lidem, kteří 

utíkají před válkou, bude dlouhodobá 
– může trvat i roky. Však i naši zemi 
sovětská vojska okupovala přes 20 
let. Brzy se bez pochyby najdou opět 
populisté a hlupáci.

Prosím vytrvejme v naší podpoře 
lidem v nouzi, buďme tolerantní 
a pomáhejme jim překovávat těž-
kosti. Uprchlíci z Ukrajiny jsou pro 
nás a náš kraj i velkou příležitostí. 
Doufám, že budou mít příležitost, co 
nejdříve se vrátit do svých domovů, 
ale stejně tak se snažme o to, aby měli 
možnost získat důstojný a šťastný 
domov v našem kraji.

Martin Hanousek (Spolu pro kraj)
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SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA

Královéhradecký kraj chystá projekty sociální prevence za více jak 337 milionů korun
Královéhradecký kraj bude 

usilovat o finanční podporu z Ope-
račního programu Zaměstnanost+ 
Ministerstva práce a sociálních 
věcí České republiky. Připravovaný 
projekt podpoří financování soci-
álních služeb v příštích třech letech 
částkou více než 337 milionů korun. 
Kromě stávajících kapacit sociál-
ních služeb podpoří i jejich další 
rozvoj. O tomto záměru rozhodli 
krajští zastupitelé během svého 
zasedání na konci března.

„V souvislosti s reformou 
psychiatrické péče projekt cílí 
na posílení služeb, které podporují 
sociální začleňování osob s dušev-

ním onemocněním. Významná 
část finančních prostředků bude 
směřovat do služeb, které podpo-
rují samostatné bydlení a sociální 
rehabilitaci osob se zdravotním 
postižením. Navýšení poskytova-
ných služeb je v souladu s krajskou 
strategií v oblasti sociálních služeb 
do roku 2026,“ řekla náměstkyně 
hejtmana pro oblast sociálních 
věcí Martina Berdychová.

Kraj v rámci projektu podpoří 
30 služeb zajišťovaných na celém 
území Královéhradeckého kraje. 
Kromě již zmiňovaných služeb pro 
osoby s duševním onemocněním 
a zdravotním postižením projekt 

podpoří osoby ohrožené sociálním 
vyloučením ze socioekonomických 
důvodů prostřednictvím azylových 
domů či sociálních rehabilitací. 
Podpory se dočká i intervenční 
centrum zajišťující psychologickou 
a sociálně právní pomoc obětem 
domácího násilí. Hlavním cílem 
projektu je zapojení osob ohrože-
ných sociálním vyloučením do běž-
ného života a trhu práce.

„Projekty financované z evrop-
ských fondů jsou pro nás příleži-
tostí k dalšímu rozvoji sociálních 
služeb. Ty budeme financovat pro-
střednictvím veřejných zakázek. 
V rámci nového programovacího 

období chceme zmodernizovat 
způsob financování sociálních 
služeb zapojených do projektu, 
abychom lépe zajistili jejich sta-
bilitu a rozvoj,“ uvedla náměst-
kyně Berdychová jeden z přínosů 
projektu.

Na financování projektů se 
bude podílet Královéhradecký kraj 
desetiprocentní spoluúčastí. Pro-
jektovou přípravu bude zajišťovat 
odbor sociálních věcí Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje 
společně s Centrem investic, rozvo-
je a inovací (CIRI). Podpora sociál-
ních služeb by měla být probíhat 
od 1. října 2022 do 30. září 2025.  |


