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

Pevnost Dobrošov na Náchodsku se otevírá návštěvníkům

Milí
spoluobčané,
před třemi 
měsíci jsme 
doufali, že ustu-
pující epidemie 
koronaviru nám 
konečně dovolí 
znovu nastartovat běh věcí, které 
díky tomu stagnovaly, i běžných 
každodenních činností, které byly 
v mnoha ohledech limitovány. 
 Bohužel, než jsme se stačili 
nadechnout, nastal válečný kon-
flikt na Ukrajině, který způso-
bil uprchlickou vlnu. Ta spolu 
s energetickou krizí a ekonomic-
kými problémy mají velký dopad 
do našich životů.
 V Královéhradeckém kraji jsme 
složité předchozí období i s jeho 
krizovými okamžiky zvládli. 

Slovo hejtmana

 Obstálo nejenom naše zdra-
votnictví, ale poradili jsme si 
s výpadky příjmů ve veřejných 
rozpočtech, zachovali všechny 
důležité investice a zajistili po-
třebné fungování a rozvoj našeho 
regionu. 
 Také s dosavadní uprchlickou 
vlnou se potýkáme již třetí měsíc 
bez větších obtíží, a to nejen díky 
vedení kraje, ale samozřejmě 
i díky solidaritě a ochotě pomáhat 
ze strany vás, občanů kraje, zain-
teresovaných subjektů samospráv, 
integrovaného záchranného sys-
tému, cizinecké policie a mnoha 
dalších institucí v našem kraji. 
Všem za to moc děkuji.
 Nyní je však třeba se soustředit 
především na řešení hospodář-
ských problémů spojených s ná-
růstem cen energií, pohonných 

hmot a materiálu (i jeho nedostat-
ku) a vzrůstající inflací. 
 Stejně tak, jako bylo třeba 
přijmout strategie ke zvládání mi-
mořádných událostí v posledních 
dvou letech, je nyní třeba hledat 
možné změny například v oblasti 
současného exportu energetic-
kých surovin, jako je uhlí, zemní 
plyn. Neméně důležité je potře-
ba vnímat změny na světovém 
zemědělském trhu, kdy dochází 
k obchodům třeba s pšenicí a další 
zemědělskou produkcí mající vliv 
i na evropské země.
 Je čas přemýšlet nad mož-
ností snížení marží rafinerií či 
cen emisních povolenek. Hlavně 
bude potřeba hledat alternativní 
dodavatele důležitých komodit 
pro naše hospodářství popřípadě 
i v zemědělství s ohledem na po-

třebné zajištění potravinové, 
zemědělské a energetické bezpeč-
nosti.
 Toto jsou témata, která se ne-
týkají jenom našeho kraje, ale celé 
naší země a je úkolem pro vládu 
řešit je systémově. Mou snahou 
z pozice hejtmana a senátora 
bude, abychom do diskusí o těchto 
řešeních byli přizváni také my, 
představitelé jednotlivých krajů. 
Abychom do nich vstupovali jako 
partneři, kteří jsou nejlépe obe-
známeni s konkrétními dopady 
současné situace a problémy zatě-
žujícími zaměstnavatele, výrobce, 
podnikatele a občany ve svém 
regionu. 
 Přeji vám krásné májové dny.

Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

Rekonstrukcí prošly všechny 
tři nadzemní objekty i podzemní 
prostory tvrze Dobrošov a vznik-
lo zde nové návštěvnické cent-
rum. Za stavební práce a nákup 
nábytku i techniky zaplatil kraj 
téměř 100 milionů korun.

Zájemci si mohou v návštěvnic-
kém centru prohlédnout expozici 
věnovanou vývoji čs. opevnění 
a událostem období mobilizace. 
Součástí je i výstava unikátní ko-
lekce miniatur československých 
vojáků z období první republiky 
od Lubora Šušlíka, uniformy vojá-
ků, model tvrze Dobrošov a další. 
Expozici doplňují interaktivní 
audiovizuální technologie, které 
návštěvníky připraví na prohlídky 
samotné pevnosti. 

Turisté se seznámí s vývojem 
opevnění od pravěku po moderní 

pevnosti v ČR i ve světě. Zájemci po-
drobně poznají i model dobrošov-
ské tvrze a pomocí virtuální reality 
prožijí průlet podzemím s netopýry, 
kteří mají na Dobrošově zimoviště. 

Přístupné jsou i dva pěchotní 
a jeden dělostřelecký srub, mezi 
nimiž se rozléhá 1750 metrů spojo-
vacích chodeb a 750 metrů podzem-
ních prostor v hloubce 20–39 metrů 

pod povrchem terénu. Nadzemní 
objekty tvrze jsou nově vybavené 
sbírkovými předměty a exponáty. 

Otevírací dobu naleznete na:  
www.muzeumnachod.cz | 



2

Hledáme 
firmy myslící 
i na zaměstnance 55+

Ocenění Společnost přátel-
ská k zaměstnávání osob 55+ si 
letos poprvé převezmou firmy 
a instituce, které kladou důraz 
na zaměstnávání osob ve vyš-
ším věku, mají nastaven systém 
postupného odchodu do důcho-
du, případně zaměstnávají lidi 
v seniorském věku. Pořadatelem 
je Pakt zaměstnanosti Králové-
hradeckého kraje ve spolupráci 
s dalšími partnery.

Zájemci se přihlašují pro-
střednictvím dotazníku  bit.ly/
dotaznik55 do konce května. 
Výhercem dané kategorie se stane 
společnost s nejvyšším počtem 
bodů v kritériích hodnocení. 
Slavnostní vyhlášení výsledků se 
uskuteční letos na podzim.

KACPU se 
přestěhovalo    

Krajské asistenční centrum 
pomoci Ukrajině (KACPU) se pře-
stěhovalo z Kongresového centra 
Aldis do krajské budovy v blízkosti 
autobusového a vlakového nádraží 
v ulici Na Okrouhlíku 1371, Pražské 
Předměstí v Hradci Králové. 

KACPU od března do druhé 
poloviny dubna odbavilo 13 054 
ukrajinských uprchlíků. Zatímco 
v prvních týdnech provozu 
centrem denně prošlo v průměru 
600 osob, v dubnu se jejich počet 
snížil na zhruba 100 za den.

Nepřišlo vám některé 
číslo U nás v kraji?   

Zpravodaj U nás v kraji 
vychází každý měsíc v roce 
kromě července a srpna. Pokud 
jste aktuální číslo nedostali 
do schránky, volejte na telefon-
ní číslo 495 817 111, nebo nám 
napište na e-mail: unasvkraji@
kr-kralovehradecky.cz nebo poš-
tou na adresu: Tiskové oddělení 
KÚ Královéhradeckého kraje, 
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 
Hradec Králové s heslem REKLA-
MACE. Do zprávy uveďte vaši 
adresu a my zařídíme nápravu.

U nás v kraji si můžete přečíst 
také na webových stránkách Krá-
lovéhradeckého kraje.

krátce z kraje

Kraj podporuje kandidaturu Broumova 
na Evropské hlavní město kultury 2028

Broumov se uchází o titul 
Evropské hlavní město kultury 
roku 2028. Důvod kandidatury 
a hlavní přednosti pro udělení 
tohoto titulu představili na tis-
kové konferenci v Praze hejtman 
Martin Červíček, starosta města 
Jaroslav Bitnar a zástupci Agentu-
ry pro rozvoj Broumovska. Kromě 
Broumova ještě kandidují Brno, 
Liberec a České Budějovice.

„Broumov je pro mě nejen 
znovuobjevené krásné místo pro 
život, ale v mnoha ohledech i velmi 
zajímavé kulturně-společenské 
centrum. Z mého pohledu je kan-
didatura velkou příležitostí ukázat, 
co tento mikroregion nabízí, a zá-
roveň představit to, co se doposud 
podařilo v kulturně-společenském 
životě na Broumovsku odpraco-
vat. Chceme být partnerem, který 
nejen bude tuto kandidaturu 
podporovat, ale udělá mnoho věcí 
pro to, aby kulturní infrastruktura 
nebyla jen svázána s rokem 2028, 
ale měla přesah i do budoucna,“ 
řekl hejtman Martin Červíček.

Královéhradecký kraj vyjádřil 
broumovské kandidatuře podporu 
udělením záštity projektu již 

Tripartita jednala o dopadech války a energetické krize 
V Královéhradeckém kraji zase-

dala krajská tripartita. Jednání 
orgánu sdružujícího zaměstna-
vatele, zaměstnance a krajskou 
samosprávu se tentokrát uskuteč-
nilo ve společnosti ATAS elektro-
motory Náchod.

Zasedání se nevyhnulo aktu-
álním tématům dopadů války 
na Ukrajině či energetické krize 
na českou ekonomiku. Došlo ale 
také na zdravotnictví, školství, 
sociální oblast nebo dopravu.

„Doprava byla jedním z hlav-
ních témat setkání, a to zejména 
s ohledem na zvyšující se náklady, 
které významně ovlivňují jak 
dopravce, a tedy provoz veřejné 
železniční i autobusové dopravy, 
tak oblast rekonstrukcí silnic. Za-
zněly také informace k aktuálním 

záměrům výstavby dálnic v kraji 
(D11 a D35),“ shrnul hejtman Mar-
tin Červíček.

V oblasti školství bylo téma-
tem především zhodnocení 
situace umístění ukrajinských 
dětí do škol, ale také novinky 
v odborném vzdělávání jako jsou 
řemeslné obory a další informa-
ce související se školním rokem 
2022/2023. „Projednali jsme plány 
investic společně s návaznými 
harmonogramy jejich realiza-
ce, a to nejenom ve školství, ale 
i v dalších oblastech. Jsme druhým 
největším investorem mezi kraji,“ 
doplnil hejtman.

Zástupci kraje dále prezentova-
li změny ve vedení zdravotnického 
holdingu a nové úkoly, které mají 
směřovat především ke stabilizaci 

v roce 2020. Je to jeden z příkladů 
krajské podpory příhraničních 
oblastí, jejich rozvoje a zachování 
významných kulturních památek 
pro další generace.

„Broumov sice patří mezi 
nejmenší kandidáty v historii 
udělování titulu, ale mezi jeho 
hlavní přednosti patří přírodní 
bohatství, unikátní barokní kra-
jina, pestrý kulturní život a velký 
potenciál pro další rozvoj. Věříme, 
že kandidatura Broumova na titul 
Evropské hlavní město kultury 
2028 posílí značku regionu i Králo-
véhradeckého kraje, který systema-
ticky podporuje a rozvíjí kulturní 
potenciál. Kandidatura Broumova 
je inspirací pro podobné regiony 
a města v kraji,“ doplnila náměst-

kyně hejtmana Martina Berdycho-
vá, do jejíž gesce spadá kultura 
a cestovní ruch.

Titul Evropské hlavní město 
kultury každoročně propůjčuje 
Evropská unie a pro města je to 
příležitost představit Evropě svůj 
kulturní život. Pro každý rok jsou 
vybrané dva členské státy, v roce 
2028 to bude Česká republika 
a Francie. Za více než 35 let pres-
tižní titul získala dvě česká města, 
v roce 2000 Praha a o 15 let později 
Plzeň.

Všichni kandidáti musí ode-
vzdat svou přihlášku do 1. září 
2022. Dvanáctičlenná mezinárodní 
porota následně vybere finalisty 
soutěže a o držiteli titulu bude 
jasno již v roce 2023. |

personálu a efektivnímu hospoda-
ření nemocnic.

„V sociální oblasti byla důleži-
tým bodem modernizace domovů 
pro seniory, kdy očekáváme, že 
s dokončením rozestavěných či 
vyhlášených plánovaných akcí, 
budeme schopni uspokojit 82 % 
potřeby péče o seniory starší 80 let. 
Uvažujeme také o zařazení sou-
kromého sektoru do sociální sítě, 
a tím bychom se dostali na pokrytí 
92 % potřeby. Je však nezbytné ne-
jen plánovat navýšení ubytovacích 
kapacit, ale také rozvíjet terénní 
služby,“ informoval hejtman.

Součástí jednání byla také 
problematika úřadu práce, kdy 
s ohledem na zvyšování cen ener-
gií, dochází k navýšení v oblasti 
příspěvků na bydlení. | 

InFormUjeme  
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DoPrava 

zámek książ

V česko-polském příhraničí budou jezdit vlaky GW Train
Královéhradecký kraj uzavřel 

smlouvu na zajištění veřejné 
železniční dopravy v poslední 
chybějící části jeho území. Drážní 
dopravu v česko-polské příhra-
niční oblasti v dalších 10 letech 
zajistí společnost GW Train Regio.

„Loni v září jsme s Českými 
drahami uzavřeli smlouvu 
na zajištění veřejné železniční 
dopravy na většině území Krá-
lovéhradeckého kraje. Chybělo 
nám ale smluvně zajistit po-
slední část v rámci příhraniční 
dopravy na Trutnovsku a Ná-
chodsku. To se nám teď podařilo 
a mezi Teplicemi nad Metují, 
Trutnovem a státními hranicemi 
budou v dalších 10 letech jezdit 
vlaky GW Train Regio. Tyto služby 
budeme objednávat po vzájem-
né dohodě s Úřadem maršálka 
Dolnoslezského vojvodství 
s cílem zajištění přeshraničního 
železničního spojení pro občany 
ČR a Polska. Našim polským 

partnerům patří velké poděková-
ní za spolupráci,“ uvedl hejtman 
Martin Červíček.

Drážní dopravce GW Train Regio 
zajišťuje dopravu na těchto tratích:
• trať č. 027 Teplice nad Metují – 
Meziměstí – Mieroszow – Walbr-
zych – Wroclaw
• trať č. 043 Trutnov – Královec 
– Lubawka – Kamienna Gora – 
Sedzislaw

Podle propočtů by vlaky GW 
Train Regio měly za desetileté 
období najezdit více jak 273 tisíc 
kilometrů, za které kraj dopravci 
zaplatí 44 milionů korun.

„Skutečně vyplacená celková 
výše kompenzace bude ale závislá 
na řadě faktorů, jako je rozsah 
objednaného dopravního výkonu, 
skutečné výnosy, výše státního pří-
spěvku, indexace nákladových polo-
žek a případně při naplnění dalších 
smluvních podmínek,“ upřesnil 
radní pro dopravu Václav Řehoř.

Linka D26 Trutnov – Sędzisław
Na lince D26 jsou provozovány 

čtyři páry vlaků, které překračují 
státní hranici nedaleko Královce. 
S využitím této linky si můžete 
naplánovat množství zajímavých 
výletů v oblasti, kam neproudí 
velké davy turistů.

Za zmínku stojí například 
Vraní hory (s nejvyšším Královec-
kým špičákem), známý klášterní 
komplex v obci Krzeszów, podzem-
ní objekty v Kamenné Hoře nebo 
třeba Janovické Rudohoří (Rudawy 
Janowickie) mezi Kamennou Horou 
a Jelení Horou. Dalším zajímavým 
tipem na cyklovýlet pak může být 
zrušená železniční trať z Kamenné 
Hory do Křešova, na jejímž tělese se 
dnes nachází cyklostezka.

Linka D26 je v provozu kaž-
dý den od 30. dubna do 28. září. 
Ve stanici Sędzisław jsou zajištěny 
přípoje ve směru do Jelení Hory 
i v opačném směru do Valbřichu 
a Vratislavi.

Linka D28 Adršpach – Meziměstí 
– Wałbrzych – Wrocław

Na lince D28 jsou provozová-
ny dva páry vlaků, které pře-
kračují státní hranici nedaleko 
Meziměstí. Tuto linku využívají 
zejména polští návštěvníci Adr-
špašsko-teplických skal, nicmé-
ně vlaky je možné využít i pro 
výlety do Polska.

Navštívit tak můžete napří-
klad muzeum Starý důl (Stara 
Kopalnia) ve Valbřichu, zámek 
Książ, památky UNESCO ve Svíd-
nici a samozřejmě historické 
město Vratislav, které je sídlem 
Dolnoslezského vojvodství.

Linka D28 je v provozu vždy 
v sobotu a neděli od 16. dubna 
do 28. září, vlaky rovněž jedou 
ve dnech českých i polských 
svátků. Ve Vratislavi je možné 
přestoupit na dálkové vlaky je-
doucí dále do polského vnitroze-
mí či k Baltskému moři. |

Tipy na výlety v Polsku, kam pohodlně dojedete veřejnou dopravou
Pojeďte se podívat k našim 

sousedům. Sezonní vlaky, které 
jsou v provozu přes celé léto až 
do konce září vás svezou k zajíma-
vým místům v Polsku. 

Kamienna Góra
Město Kamienna Góra bylo 

během 2. světové války strategic-
ky důležitým městem. Nacis-
tické Německo zde vybudovalo 
rozsáhlou podzemní továrnu, 
známou pod názvem Projekt 
Arado. Dnes je tento komplex 
přístupný jako muzeum.

www.projektarado.pl

Jelenia Góra
Město v podhůří Krkonoš má 

co nabídnout. Pozornost upoutá 
hlavně centrální náměstí (Plac 
Ratuszowy) s historickou radnicí 
uprostřed.

Kolem historického centra 
se dochovaly i drobné zbytky 
původních městských hradeb, 
jde především o věže. Brama Za-

mkowa na západní straně nabízí 
krásný výhled na celé město, 
a při dobrém počasí lze odtud 
dohlédnout až na vrchol Sněžky. 
Ve východní části historického 
centra se nachází gotický kostel 
sv. Erazima a Pankráce ze  
14. století. 

www.turystyka.jeleniagora.pl

Zámek Książ
Jedná se o největší zámek 

v Dolním Slezsku a o třetí největší 
zámek v Polsku vůbec. Má velmi 
pohnutou historii. Existence 
hradu na tomto místě se datuje 
až do 10. století, kdy byl postaven 
na ochranu obchodní cesty z Čech 
do Slezska. Od roku 1509 tento 

hrad patřil rodu Hochbergů, kteří 
jej přestavěli na barokní zámek.

Po konci 2. světové války zámek 
dlouhá léta chátral. Až v 70. letech 
20. století začaly opravné práce, 
které skončily teprve nedávno. Zá-
mek dnes patří městu Wałbrzych.

Na zámek Książ se dostanete pěš-
ky z nádraží Wałbrzych-Szczawienko 
(délka trasy asi 4 km) anebo z nádra-
ží Świebodzice po černé turistické 
značce (délka trasy asi 4,5 km).

www.ksiaz.walbrzych.pl

Železniční muzeum Jaworzyna 
Śląska

Milovníci železniční historie 
si mohou v tomto muzeu přijít 
na své. V tomto bývalém depu se 
nachází jedna z největších sbírek 
parních lokomotiv v celém Polsku, 
je zde až 150 historických vozidel. 
Kromě klasických komentovaných 
prohlídek areálu depa se můžete 
těšit i na jízdy parní lokomotivou 
po areálu muzea.

www.muzeumkolejnictwa.pl |
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Polská S3 bude na hranicích v roce 2024, česká D11 o dva roky později
Tématem dubnového jednání 

v Polsku byla dostavba úseků 
dálnice S3 na polské straně a dál-
nice D11 na té české. Podle odha-
dů by mohli Poláci svou dálnici 
přivést na hranici s Českem už 
na jaře roku 2024. Po české D11 
by přitom řidiči mohli na státní 
hranice dojet až v roce 2026.

„Na české straně z důvodu 
zanedbání přípravy ze strany 
státu v letech 2010 až 2014 chybí 
dostavět 40 kilometrů dálnice 
od Jaroměře na státní hranici. 
Letos začne ŘSD s obchvatem Ja-
roměře za cca 1,5 miliardy korun, 

jenž je navazující stavbou na D11. 
Od Poláků v rámci jednání zazně-
la i nová zajímavá informace, že 
kromě již dříve plánované výstav-
by čtyřproudé silnice z Wroclavi 
do Klodzka chtějí modernizo-
vat stávající silnici z Klodzka 
na Kudowu-Zdrój a státní hranici. 
Jaroměřský obchvat bude proto 
významný i s ohledem na tuto 
skutečnost,“ uvedl po jednání 
hejtman Martin Červíček.

Podle něj je důležité zahájit 
v roce 2023 i výstavbu obchvatu 
Náchoda. Lze totiž předpokládat, 
že stávající mezinárodní trasu přes 

Náchod bude tranzitní doprava 
využívat i po dokončení D11 a S3.

Pro další úsek dálnice D11 
z Jaroměře do Trutnova se nyní 
zpracovává projektová dokumen-
tace k vydanému stavebnímu 
povolení. Zároveň s tím pokraču-
je majetková příprava. Začátek 
stavby dalšího úseku je v plánu 
v roce 2025.

Už příští rok by mohly začít 
stavební práce na úseku z Trut-
nova ke státním hranicím. I zde 
probíhají majetkoprávní přípravy 
a letos bude ŘSD žádat o stavební 
povolení.

„Bohužel problémem pro jednání 
mezi ČR a Polskem zůstává sjednoce-
ní představ o tom, jak bude vypadat 
doprava v příhraničí v době ukon-
čené dostavby S3, kdy naše silnice 
nebude schopna pojmout v plném 
objemu nákladní dopravu z polské 
strany,“ nastínil hejtman.

Sám však bude nadále trvat 
na dosavadním stanovisku 
a platnosti systému výjimek 
povolujících průjezd nákladní 
dopravy v předmětném úseku 
na české straně a v souvislosti 
s tím chce uspořádat setkání 
ministrů dopravy obou zemí. | 

Začaly 
rekonstrukce 
krajských silnic

S příchodem jara začala také sta-
vební sezona a s ní spojené rekon-
strukce silnic druhé a třetí třídy. 
Během dubna současně běželo 
12 staveb a v průběhu května se 
k nim přidají další tři. Nejvíce sta-
veb bude na Trutnovsku. Kraj letos 
plánuje na obnovu silniční sítě 
vynaložit 1,5 miliardy korun.

„U oprav a rekonstrukcí krajské 
silniční sítě je naším cílem v le-
tošním roce proinvestovat skoro 
1,5 miliardy korun. Na začátku 
stavební sezony během dubna 
běželo celkem 12 projektů. Mezi ty 
nejvýznamnější patří třetí etapa 
rekonstrukce silnice II/285 z Jaro-
měře do Nového Město nad Metují, 
další etapa rekonstrukce silnice 
II/300 na trase Trutnov – Babí – 
Královec, druhá etapa rekonstrukce 
silnice II/280 z Libáně přes Děteni-
ce směrem na hranice se Středo-
českým krajem, nebo probíhající 
revitalizace takzvaných polských 
mostů na silnici II/296 do Pece pod 
Sněžkou. Tyto stavby představují 
mnohá dopravní omezení a uzavír-
ky, a proto prosím řidiče o zvý-
šenou trpělivost a ohleduplnost 
na jejich cestách,“ řekl radní pro 
oblast dopravy Václav Řehoř. | 

DoPrava 

Jaroměř – okružní křižovatka
Jaroměř – Nové Město nad Metují
Velké Poříčí – Hronov
Broumov – Velká Ves
Lipí – Náchod

Trutnov – okružní křižovatka
Zálesí – Doubravice 
Babí – Prkenný Důl
Libňatov
Kuks – Stanovice
Revitalizace  mostů v Temném Dole
směrem do Pece pod Sněžkou 

Jičín – obchvat – protihluková stěna
Osenice – Dětenice – Libáň

Jaroměř – okružní křižovatka
Jaroměř – Nové Město nad Metují
Velké Poříčí – Hronov
Broumov – Velká Ves
Lipí – Náchod

Trutnov – okružní křižovatka
Zálesí – Doubravice
Babí – Prkenný Důl

Kuks – Stanovice
mostů v Temném Dole

směrem do Pece pod Sněžkou

Jičín – obchvat – protihluková stěna
Osenice – Dětenice – Libáň

Urbanice – nadjezd dálnice D11
Zachrašťany – PZ Zábědov
Nechanice

JARNÍ DOPRAVNÍ UZAVÍRKY
Hradecko

Jičínsko

Náchodsko

Trutnovsko

I/11                 
II/327            
III/32426    

I/37               
I/285            
I/303            
II/302           
III/28526   

I/16  
II/280        

I/16 
III/30011     
II/300          
III/3041      
III/29920    
II/296           

Seznam všech letošních staveb naleznete na webu: uskhk.eu/stavby
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Na výstavbu cyklostezek půjde téměř 11 milionů korun
Královéhradecký kraj pod-

poří projekty na rozvoj regionu 
částkou přesahující 30 milionů 
korun. Nejvyšší částka poputuje 
na výstavbu a plánování cyklotras 
a cyklostezek, podpořené však 
jsou projekty i v místních částech 
obcí, sdružení dobrovolných 
hasičů i obce, které plánují velké 
investiční akce. 

„V letošním roce rozdělíme 
na dotacích pro regionální rozvoj 
částku 30,2 milionu korun, čímž 
podpoříme 91 % všech žadatelů. 
Naší snahou bylo nalézt co nej-
více finančních prostředků tak, 
abychom mohli společně s obcemi 
a městy zlepšovat život v celém regi-
onu a přispět k jejich rozvoji,“ uvedl 
radní pro oblast regionálního rozvo-
je, grantů a dotací Adam Valenta. 

Nejvyšší částka z dotací pro 
regionální rozvoj půjde na budo-
vání cyklotras a cyklostezek v Krá-
lovéhradeckém kraji. Osm žada-
telů si mezi sebe rozdělí téměř 11 
milionů korun s tím, že další čtyři 
projekty kraj uchová v zásobníku 
pro případnou druhou změnu 
rozpočtu. Vedení Dvora Králové 
nad Labem získalo finanční pod-
poru na novou část Labské stezky 

v úseku mezi Stanovicemi a Žirčí. 
Nová cyklostezka díky krajské po-
moci propojí také obce Ještětice, 
Bílý Újezd a Podbřezí.

Na projektovou přípravu in-
vestičních projektů či zpracování 
projektové žádosti o dotaci rozdělí 
kraj mezi 16 žadatelů 2,6 milionu 
korun. Jsou to prostředky například 
na pořízení projektové dokumen-
tace pro vybudování chodníku z Vy-

sokova do průmyslové zóny či nové 
požární zbrojnice ve Mžanech. 

Z dotačního programu podporu-
jícího chytrá řešení v regionu půjde 
ke 13 žadatelům více než  
2,3 milionu korun. Díky tomu bude 
moci například obec Ohnišov 
pořídit bezdrátové solární veřejné 
osvětlení, a to včetně sloupů. 

Královéhradecký kraj neopo-
mněl ani na podporu jednotek po-

žární ochrany a Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska. Dobrovolní 
hasiči si mezi sebe rozdělí ve třech 
dvou dotačních programech část-
ku přesahující cca čtyři miliony 
korun, a to například na podporu 
činnosti kolektivu mladých hasi-
čů sboru dobrovolných hasičů, po-
řádání sportovních akcí či nákup 
vybavení, opravy a revize požární 
techniky. |

Sport a volnočasové aktivity podpoří kraj 18 miliony korun
Na modernizace a rekonstrukce 

sportovních objektů půjde z kraj-
ských peněz pět milionů korun. 
Dalších 10 milionů korun podpoří 
přípravu sportovců a pořádání 
nejrůznějších sportovních akcí. 
Kraj celkem vyhoví 267 žádostem 
o dotaci v oblasti sportu a tělový-
chovy. V oblasti volnočasových 
aktivit kraj podpoří 118 žádostí 
celkovou částkou přes 2,6 milionu 
korun. 

„Podporou sportu, tělovýchovy 
a volnočasových aktivit přede-
vším motivujeme mladou gene-
raci k zdravému životnímu stylu 
a smysluplnému trávení času. Je 
to významná investice do budouc-
nosti a důležitá prevence nejrůz-
nějších problematických jevů, jako 
je například konzumace drog,“ říká 

náměstek hejtmana pro oblast 
školství a sportu Arnošt Štěpánek.

V rámci svých neinvestičních 
dotačních programů kraj podpoří 
pohybovou gramotnost (23 žadate-
lů získá dotaci 600 tisíc korun), po-
řádání významných sportovních 
akcí dětí a mládeže (40 žadatelů 
získá dotaci 1,6 milionu korun), 
pořádání významných masových 
sportovních akcí (32 žadatelů 
získá 600 tisíc korun), činnost 
sportovních středisek a sportov-
ních center mládeže (48 žadatelů 
získá dva miliony korun), krajské 
reprezentační výběry mládeže 
a reprezentace na republikových, 
evropských a světových soutěžích 
(48 žadatelů získá téměř 1,6 milio-
nu korun), vzdělávání trenérů, roz-
hodčích a cvičitelů (osm žadatelů 

získá 200 tisíc korun), vrcholový 
a výkonnostní sport dospělých 
(43 žadatelů získá tři miliony 
korun) a přípravu na Olympiádu 
dětí a mládeže (13 žadatelů získá 
450 tisíc korun).

V rámci investičního dotační-
ho programu „Podpora investic 
do sportovních objektů“ pak Králo-
véhradecký kraj poskytne 12 žadate-
lům téměř pět milionů korun. Půjde 
především o rekonstrukce a moder-
nizace hřišť a sportovních hal.

Kraj podpoří i volnočasové aktivity
Na 118 projektů v oblasti vol-

nočasových aktivit hodlá Králové-
hradecký kraj přispět částkou přes 
2,6 milionu korun. Kraj konkrétně 
podpoří celoroční činnost organiza-
cí dětí a mládeže (59 žadatelů získá  

1,3 milionu korun), akce pro děti 
a mládež krajského významu  
(15 žadatelů získá 191 tisíc korun), 
táborovou činnost (30 žadatelů 
získá 450 tisíc korun), mezinárod-
ní spolupráci dětí a mládeže (pět 
žadatelů získá 130 tisíc korun) a re-
konstrukci a modernizaci objektů 
a zařízení využívaných pro volný 
čas děti a mládeže (devět žadatelů 
získá 547 tisíc korun).

„Návrh na poskytnutí dotací 
v této podobě schválilo Zastupi-
telstvo Královéhradeckého kraje. 
Všechny neinvestiční projekty musí 
být realizovány ještě letos. V přípa-
dě investic je lhůta prodloužena 
do konce listopadu příštího roku,“ 
doplňuje radní Adam Valenta 
odpovědný za oblast regionálního 
rozvoje, grantů a dotací. | 

Dotace

Název programu Počet podpořených 
žádostí Navrhovaná částka

Podpora svazků obcí 34 2 578 700 Kč

Podpora jPo zřízených obcí v královéhradeckém kraji 9 130 000 Kč

kreativní vouchery královéhradeckého kraje 21 2 500 000 Kč

Příprava investičních projektů 16 2 608 700 Kč

rozvoj a budování cyklotras a cyklostezek v královéhradeckém kraji 8 10 956 700 Kč

Program obnovy místních částí obcí 7 3 000 000 Kč

chytrá řešení v regionu královéhradeckého kraje 13 2 319 400 Kč

Podpora Sdružení hasičů Čech, moravy a Slezska v královéhradeckém kraji 67 3 791 000 Kč

Podpora činnosti v oblasti protipožární ochrany 1 820 000 Kč

Program podpory lokální ekonomiky 35 1 500 000 Kč

Celkem 211 30 204 500 Kč
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Dotace

Krajská podpora obnovy turistických značek bude pokračovat
Královéhradecký kraj bude 

i nadále podporovat Klub českých 
turistů. Obě strany dlouholetou 
spolupráci stvrdily uzavřením 
memoranda a budou společně 
prosazovat obnovu a údržbu 
značení pěších tras i cyklotras 
na území regionu.

„Naším společným cílem je kva-
litně značená síť turistických tras 
a cyklotras na území regionu, kte-
ré slouží turistům i místním pro 
řadu volnočasových aktivit. Práce 
členů Klubu českých turistů při 
obnově značení je nezastupitelná 
a pro podporu turistického ruchu 
nezbytná. Kraj proto činnost 
klubu spolufinancuje řadu let 
a zakotvení vzájemné spolupráce 
v memorandu je dalším krokem 
ke zkvalitnění a údržbě turistic-
kého značení,“ vysvětlila náměst-
kyně hejtmana pro cestovní ruch 
Martina Berdychová. 

V memorandu se obě strany do-
hodly na prosazování společných 
zájmů v rámci Královéhradeckého 
kraje při obnově a údržbě značení 
pěších turistických tras, pásové-
ho značení cyklotras a případně 

i jejich rozšiřování. Finanční pod-
pora v oblastech spolupráce bude 
řešena smlouvami o poskytnutí 
dotace z krajského rozpočtu. Ty 
budou schvalovány podle přísluš-
ných zásad o poskytování dotací. 

Královéhradecký kraj začal 
podporovat značení turistických 
tras pomocí dotací pro Klub 
českých turistů v roce 2016. Od té 
doby do současnosti jim na tuto 
činnost přispěl každý rok částkou 
půl milionu korun, celkem to s le-
tošním příspěvkem bude už  
3,5 milionu korun. 

V tomto roce se značkaři Klubu 
českých turistů zavazují obnovit 
více než 1000 kilometrů pěších 
tras, 55 kusů nosných prvků  
a 258 kilometrů pásových cyk-
lotras. Na dalších trasách budou 
odstraněny případné aktuálně 
vzniklé závady a dále bude zkontro-
lováno a doznačeno všech 2147 km 
vyznačených silničních cyklotras 
na území kraje. Zajímavostí je, že 
značené trasy vždy vedou z jednoho 
místa do druhého a netvoří okruhy. 
Výjimkou mohou být některé te-
matické trasy značené logy. |

Destinační společnosti v regionu dostanou 300 tisíc korun navíc

Kuchaři a cukráři poměřili své 
síly v mezinárodní soutěži 

Mladí kuchaři a cukráři jsou 
šikovní a velmi kreativní. Své 
dovednosti předvedli na prvním 
ročníku soutěžního klání mezi 
třemi českými a třemi polskými 
gastro školami, které se uskuteč-
nilo v Karpaczi.

O gastronomii nemusíme mít 
obavy. Budoucí mistři svého oboru 
ze Střední školy gastronomie 

a služeb Nová Paka, Střední školy 
služeb, obchodu a gastronomie 
Hradec Králové a Střední školy 
hotelnictví, řemesel a gastronomie 
v Trutnově reprezentovali Českou 
republiku skutečně se ctí. Soutěž 
trvala tři dny a kromě ocenění, 
které za skvělé výkony dostali 
všichni účastníci, si z Polska při-
vezli i nová přátelství. |

Destinační společnosti 
působící na území Královéhra-
deckého kraje dostanou v letoš-
ním roce 300 tisíc korun navíc. 
Peníze jim pomohou s náklady 
na provoz.

Role destinačních společností 
je v systému podpory cestovní-
ho ruchu nezastupitelná. Jejich 
pracovníci dobře znají lokální 
podmínky a mají neocenitelné 

kontakty na místní samosprávu 
i podnikatelský sektor. Protože je-
jich činnost je finančně velmi ná-
ročná a cestovní ruch potřebuje 
nové podněty a neustálý rozvoj, 
rozhodlo se vedení Královéhra-
deckého kraje uvolnit dalších 2,1 
milionu korun na jejich podporu. 

Královéhradecký kraj kaž-
dou tuto společnost pravidelně 
dotuje částkou 400 tisíc korun 

a v letošním roce se rozhodl 
k této částce přidat dalších  
300 tisíc korun. 

Na území regionu působí sedm 
certifikovaných destinačních 
společností, konkrétně se jedná 
o Krkonoše, Podkrkonoší, Český 
ráj, Hradecko, Broumovsko, Klad-
ské Pomezí a Orlické hory a Po-
dorlicko. Při podpoře cestovního 
ruchu spolupracují s obcemi, 

podnikateli, provozovateli pamá-
tek, zástupci chráněných území, 
neziskovými organizacemi či po-
řadateli kulturních i sportovních 
akcí. Zástupci těchto organizací 
se stali také členy profesního 
poradního orgánu Královéhra-
decké krajské centrály cestovního 
ruchu, která podporu turistické-
ho ruchu v regionu koordinuje 
a doplňuje. |
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rozhovor

Chybí nám budoucnost, protože odmítáme minulost, říká předseda 
spolku Komitét 1866 Miroslav Suchý

Komitét pro udržování pamá-
tek z války roku 1866 vznikl před 
134 lety a vytyčil si za cíl ochranu 
a údržbu stávajících a zřizování 
nových pomníků z prusko-ra-
kouské války. Přes řadu omezení 
a rušení činnosti vydržel a dnes 
eviduje a pečuje o přibližně 1300 
památek na území České repub-
liky. V místech největších bojů 
rozhodujícího střetnutí prusko-
-rakouské války v bitvě u Hradce 
Králové dne 3. 7. 1866 je jich nyní 
495. O rozhovor jsme požádali 
předsedu komitétu Miroslava 
Suchého. Celý si jej můžete přečíst 
na webu: bit.ly/rozhovor_komitet

Kdybych se chtěl připojit, co 
proto musím udělat?

Do našeho spolku jsou 
otevřeny dveře všem, kteří se 
rozhodnou přiložit ruku ke spo-
lečnému dílu. V řadách Komitétu 
1866 jsou i členové ze zahraničí. 
Nyní je celkem řádných, čestných 
a zasloužilých členů kolem sto 
padesáti. Na webových stránkách 
je ke stažení přihláška a mnoho 
dalších informací. Je tam mimo 
jiné i kalendář připravovaných 
akcí na které jsou všichni zváni. 
Jde jednak o brigády, exkurze, ale 
i vzpomínkové akce ve spolupráci 
s kluby vojenské historie

Záleží na každém členovi, 
čím chce být prospěšný. Zda je 
manuálně zručný, fotografuje, zda 
je schopen bádat a psát články, po-
máhat při organizování vzpomín-
kových akcích, nebo je odborník 
v IT technologiích. Může být 
ovšem i člen pouze přispívající. 

Kromě péče o památky budu-
jete síť naučných stezek, kudy 
vedou?

Naučné stezky vedou jednot-
livými bojišti v Čechách a na Mo-
ravě a návštěvníky informují 
o průběhu a fázích bojů. Na těchto 
stezkách je množství očíslovaných 
zastavení s nápisovými tabule-
mi. Ke každé této stezce je vydán 
i průvodce, kterého lze zakoupit 

v knihkupectvích, informačních 
centrech, muzeích, nebo na našem 
e-shopu. 

V průvodci je množství textu 
s obrazovou přílohou, mapy s po-
hyby armád a místa, kde lze nalézt 
pomníky. Každý si tak doma v klidu 
může průvodce nastudovat, pokud 
se třeba v rámci rodinného výletu 
automobilem, pěšky, nebo na kole 
nemůže zdržovat nastudováním 
situace bojů. Tyto stezky s průvodci 
jsou tedy vždy věnovány danému 
bojišti, nebo bojiště propojují. 

Celkový počet zmíněných 
informačních tabulí a menších 
informačních pavéz a zastavení je 
více než 139. I toto vyžaduje nároč-
nou údržbu a opravy, které provádí 
členové Komitétu 1866.

Jaký je obecně zájem veřejnos-
ti o bitvu u Hradce Králové roku 
1866, jak ji lidé vnímají? Je to jen 
bitevní ukázka u Chlumu, nebo 
něco víc?

Často jezdím na bojiště a vždy 
tam potkávám velké množství ná-
vštěvníků. U veřejnosti shledávám 
rozhodně větší zájem o získávání 
informací. Navštěvují Muzeum vál-
ky 1866 a památky. Také pietního 
aktu, který každý rok pořádáme 
na výročí bitvy, se účastní mnoho 

lidí. Bitevní ukázku, kterou pořádá 
Garda města Hradce Králové, 
navštěvuje také mnoho lidí 
a patří právem k událostem roku. 
Vojáci v krásných uniformách 
jsou pro návštěvníky jistě velkým 
lákadlem. Já sám jsem rakouský 
důstojník a vždy to vnímám jako 
takovou odměnu za odevzdanou 
práci. 

Je ale třeba tam vidět i to utr-
pení, kdy vše nebylo tak hladké 
a krásné, kdy umírali vojáci v ro-
zervané krajině na těžká zranění 
ve stodolách, lazaretech nebo 
v houštinách bez pomoci a bez 
vody. Je potřeba vidět utrpení 
civilistů, kteří přišli o své statky, 
zvířectvo a úrodu, aby v dalších 
dnech umírali na choleru, která 
se pomalu, ale s o to větší vervou 
přikradla s válečným utrpením.

Prohraná bitva u Hradce Králo-
vé napomohla k novému uspo-
řádání Evropy a později k dvěma 
světovým válkám pod rouškou 
nacionalismu. Tato zákeřná zbraň 
v rukách šílenců vystřídala pat-
riotismus, který nám dnes tolik 
schází. 

Tímto se dostávám k druhé 
části otázky. Ano je to něco víc. Je 
to ponaučení z chyb v minulosti, 
které dnes neumíme vyhodno-
tit. Chybějí nám elity a autorita. 
Chybí nám budoucnost, protože 
odmítáme minulost. Obávám se, 
že jsme v přítomnosti velmi blízko 
dalšímu světovému konfliktu opět 
v režii nečestných lidí a zločinců.

Na jakou akci komitétu (vy-
danou knihu, uspořádanou akci 
apod.) jste nejvíce pyšný?

Raději bych zvolil slovo hrdý. 
Jsem hrdý na to, že v tak složité 
době, která probíhala několik 
posledních let, kdy byla ohrožena 
existence každého z nás, kdy nám 
umírali nejbližší, přátelé a kama-
rádi, tak Komitét 1866 pokračoval 
ve svém poslání. Psali jsme knihy 
a opravovali památky a pořádali 
pietní vzpomínky. Ovšem naše 
činnost za uplynulý rok byla tak 

naplněna, že když jsem pro letošní 
jarní valnou hromadu připravoval 
stručnou zprávu o činnosti, tak 
jsem měl před sebou šest stránek 
formátu A4. 

Jsem hrdý na spolupráci v rám-
ci předsednictva a členů členské 
základny. Bez tohoto bychom již 
dávno zanikli. A v neposlední 
řadě mne velmi těší spolupráce 
s několika subjekty. Jsou to obce 
na bojištích, ZD Všestary, Garda 
města Hradce Králové, skupiny 
klubů vojenské historie, Muzeum 
východních Čech v Hradci Králové, 
Královéhradecký kraj, Ministerstvo 
obrany České republiky a další.

Co plánujete do budoucna?
V budoucnosti bychom rádi 

dokončili práci na Generálním 
katalogu památek, který je velmi 
zásadním a přelomovým dílem 
našich členů a je pevným staveb-
ním kamenem našeho spolku. 
Máme také v plánu vytvořit nové 
internetové stránky. Dále bude-
me vytipovávat nejohroženější 
památky v rámci Čech a Moravy 
a hledat cesty, jak finančně pokrýt 
náročné opravy. Budeme pečovat 
o naučné stezky a měnit poničené 
nápisové tabule. 

V plánu je i další publikační 
činnost a exkurze na bojištích. 
Letos uplyne 100 let od úmrtí 
našeho zakladatele setníka Jana 
Nepomuka Steinského a 130 let 
od založení ústředního spolku, 
jehož protektorem byl princ Vilém 
zu Schaumburg-Lippe majitel pan-
ství a zámku v Náchodě. V plánu 
je velký počet brigád na jednotli-
vých bojištích v režii technických 
referentů. 

V sobotu dne 2. července  
v 11 hodin se uskuteční pietní akt 
u Baterie mrtvých na Chlumu při 
156. výročí bitvy u Hradce Králo-
vé, na který jste všichni srdečně 
zváni. Vždy v den bitvy 3. července 
je na Chlumu v 18 hodin sloužena 
mše za padlé, abychom se zamys-
leli nad podstatou lidského bytí, 
nad pokorou a odpuštěním. | 
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Burdychovi za odvážnou pomoc parašutistovi zaplatili životem
Antonínu Burdychovi (nar. 

1934) nacisté vyvraždili v roce 
1942, kdy mu bylo pouhých osm 
let, většinu nejbližších příbuz-
ných. Jako poslední žijící svědek 
událostí, které se v roce 1942 udály 
kolem ukrývání parašutisty Jiřího 
Potůčka z výsadku Silver A na Kon-
činách u Červeného Kostelce, 
dodnes aktivně navštěvuje školy, 
účastní se besed a různých piet-
ních akcí po celé České republice. 
Dál neúnavně vypráví tragický 
příběh svých nejbližších a přispí-
vá k tomu, abychom na temnou 
minulost naší země v období 
po atentátu na Reinharda Heydri-
cha nikdy nezapomněli. Za tuto 
obětavou osvětovou činnost 
převzal Antonín Burdych na konci 
dubna z rukou hejtmana Martina 
Červíčka Medaili Královéhradec-
kého kraje II. stupně.

Rodiny Satranových a Burdy-
chových byly součástí sokolské 
odbojové skupiny S 21 B, která 
koncem června 1942 organizovala 
úkryt parašutisty Jiřího Potůčka 
s vysílačkou Libuší na Červe-
nokostelecku. Jiří Potůček se 
do školy na Bohdašíně přesunul 
z Pardubicka. Koncem června 1942 

jej však členové skupiny přemís-
tili do skrýše ve stavení manželů 
Burdychových na nedalekých Kon-
činách. Po vyzrazení úkrytu para-
šutisty zaplatili nejbližší Antonína 
Burdycha šesti životy (maminka, 
tatínek, děda, babička, teta a strýc). 
Tatínka zastřelili nedaleko domu 
na Končinách, zbytek rodiny pak 
byl popraven 9. července 1942 
na Zámečku v Pardubicích. Malý 

Toník a jeho o čtyři roky starší 
bratr Vladimír osiřeli a vyrůstali 
pak už každý v jiné rodině u svých 
příbuzných. Parašutistovi Jiřímu 
Potůčkovi se sice podařilo z domu 
Burdychových uprchnout, vyčer-
paný se dostal až do dubinky u Tr-
nové nedaleko Pardubic, kde ho 
ve spánku zastřelil český četník.

Antonín Burdych přes všechny 
útrapy, které ho v dětství potkaly, 

prožívá naplněný život, vychoval 
s manželkou tři děti. Jak sám říká, 
když měla jeho rodina sílu a odvahu 
ukrývat v období heydrichiády pa-
rašutistu, musí mít on sílu o těchto 
událostech hovořit. Má tak za sebou 
neuvěřitelných více než 600 besed. 
Ve svých 88 letech ještě stále navště-
vuje školy, spolky a další instituce, 
kde se dělí s posluchači o osobní 
vzpomínky na válečnou dobu, která 
je většině z nás již nesmírně vzdále-
ná, ale je třeba ji zejména v dnešní 
době stále víc připomínat. 

V roce 2018 se velkou měrou 
podílel na shromažďování pod-
kladů pro obsáhlou knihu Nebylo 
jim souzeno žít, která je věnovaná 
nejen tragickým osudům celé jeho 
rodiny, ale i dalším 160 poprave-
ným sokolům za druhé světové 
války z oblasti východních Čech. 
I jeho zásluhou tak nebudou tyto 
příběhy statečných lidí už nikdy 
zapomenuty.

Také v letošním roce 80. výročí 
heydrichiády se 3. července uskuteč-
ní pietní akty v Malých Svatoňovi-
cích, na Bohdašíně a Končinách, kde 
si sokolové a veřejnost připomenou 
tyto tragické události přímo s Anto-
nínem Burdychem. |

Počty žádostí o pěstounství pomalu rostou, ale stále jich není dost
Královéhradecký kraj se stále 

potýká s nedostatkem pěstounů 
zejména pro chlapce nad šest let, 
sourozenecké skupiny a pro děti 
tělesně či jinak hendikepované. 
I přesto, že počet žádostí o pře-
chodnou péči zatím meziročně 
stoupl, je pořád potřeba hledat 
nové zájemce o pěstounskou péči.

V roce 2021 Královéhradecký 
kraj evidoval 14 žádostí o pěs-
tounskou péči a pět žádostí 
o přechodnou pěstounskou 
péči. Letos eviduje mírné zvý-
šení počtu žádostí o obě formy 
pěstounské péče, kdy v prvním 
čtvrtletí obdržel osm žádostí 
o klasickou pěstounskou péči 
a šest žádostí o přechodnou 
pěstounskou péči. 

Žadatele čeká ještě dlouhá cesta 
k tomu, aby mohli být do eviden-
ce vhodných pěstounů zařazeni, 
za jejich zájem jim děkujeme. 
Málokdo si uvědomuje, že cesta 
k pěstounství je pro žadatele 
velmi náročná a nestačí jen podat 
žádost. Každý žadatel musí projít 
procesem psychologického posou-
zení a přípravou žadatelů o ná-
hradní rodinnou péči v rozsahu 
48 hodin. 

Pro žadatele to znamená kromě 
zájmu se vzdělávat i jejich čas, 
který musí do procesu přípravy 
na pěstounství obětovat. Mnoho 
žadatelů má již vlastní dětí, které 
se do příprav na pěstounství také 
zapojují. Každý žadatel do pro-
cesu příprav vstupuje s nějakou 

představou o dítěti, které by chtěl 
do rodiny přijmout, a ne vždy je 
tato představa naplněna. 

Žadatelé do příprav vstupují 
také s rizikem, že do evidence 
vhodných pěstounů nemusí být 
v konečné fázi zařazeni. Bě-
hem příprav mohou vzniknout 
okolnosti, například související 
s problematikou biologických 
dětí v rodině nebo jiné nestability, 
kvůli kterým nemůže být zájemce 
do evidence zařazen. Stává se i to, 
že budoucí pěstoun je psycholo-
gem doporučen pro jiné dítě, než 
byla jeho původní představa. 

Cesta k pěstounství není lehká, 
proto si vážíme každého zájmu 
a snažíme se společně s žadateli 
najít cestu, jak se pěstounem stát. 

Z osvětové činnosti i ze součas-
ného ocenění pěstounů formou 
zvýšených dávek je zřejmé, že počty 
žádostí o obě formy pěstounství 
se zvyšují a budoucí zájemci se ne-
nechávají od pomoci ohroženým 
dětem úředním postupem odradit. 

Budoucí pěstouni děkujeme 
vám za váš zájem!

Pokud o pěstounství uvažujete, 
přijďte se informovat na příslušný 
městský úřad podle svého trvalé-
ho bydliště. V rámci Dnů rodiny 
Královéhradeckého kraje, které se 
budou konat v různých městech 
v průběhu května a června 2022 se 
můžete přijít zeptat na pěstoun-
ství i do našeho stánku „Staň se 
náhradním rodičem“. 

stansenahradnimrodicem.cz |
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Dny pro rodinu se uskuteční i s krajskou podporou 
V květnu a červnu se v Trut-

nově, Hradci Králové, Rychnově 
nad Kněžnou, Náchodě a Jičíně 
uskuteční Dny pro rodinu. Jedná 
se o mezigenerační setkání 
plná aktivit a kultury, která cílí 
na rodinu jako celek. Akci pořádá 
a finančně podporuje Králové-
hradecký kraj ve spolupráci se 
spolkem Síť pro rodinu a obcemi 
v regionu. 

„Celá akce je hapenningem 
pro celou rodinu, cílí na rodiny 
s dětmi i na seniory. Na akcích se 
budou prezentovat nejen sociální 
služby, které nabízejí podporu 
rodinám, ale i další subjekty. 
Představí například aktivity 
ke společnému trávení volného 
času, kulturní akce či nabídky 
z oblasti cestování. Dny pro rodinu 
budou trvat zhruba měsíc. Začnou 
v polovině května na den matek 
a skončí na den otců v půlce červ-
na. Toto období ale nebude jen 
o pěti dnech v okresních městech, 
chceme podporovat nebo promo-
vat všechny drobnější akce pro 
rodiny na území celého Králové-
hradeckého kraje, které se budou 
v tomto období konat,“ vysvětlila 
náměstkyně hejtmana Martina 
Berdychová odpovědná za sociální 
oblast.

Dny pro rodinu se uskuteč-
ní v pevně daných termínech 
během května a června v pěti 
okresních městech kraje. Bohatý 
doprovodný program organizáto-
ři zaměří na mezigenerační sou-

žití a propojení dětí se seniory. 
V každém místě konání se však 
uskuteční jedinečným způso-
bem. Akce Dny pro rodinu bude 
mít své webové a facebookové 
stránky s aktuálními informa-
cemi i o dalších navazujících 
aktivitách, které se uskuteční 
ve spolupráci s obcemi v králové-
hradeckém regionu.

Součástí akcí bude oslava  
30. výročí založení prvního ma-
teřského centra ve spolupráci se 
spolkem Sítě pro rodinu a zapoje-
ných dalších mateřských a rodin-

Hradecký dechový orchestr oslavil stovku
Velký Dechový orchestr města 

Hradce Králové letos vstoupil 
do druhého století své existence 
a nepřestává koncertovat.

Hudební těleso vzniklo v roce 
1921 za podpory královéhradec-
kého továrníka F. V. Červeného 
jako první civilní dechová hudba 
v Hradci Králové. Soubor se 
postupně rozrostl a byl začleněn 
do hudebního odboru Dělnické 
tělovýchovné jednoty v Hradci 
Králové. Pod vedením celé řady 

významných hudebních osob-
ností se dařilo neustále zvyšovat 
uměleckou úroveň orchestru. 

Po těžkém období okupace a dru-
hé světové války se podařilo navázat 
na předválečnou činnost a v roce 
1951 byl orchestr začleněn do Zá-
vodního klubu podniku ZVÚ Hradec 
Králové. Pod záštitou ZVÚ existoval 
až do roku 1991, kdy zřizovatel zani-
kl. Orchestr nakonec našel východis-
ko ze vzniklé situace díky pochopení 
a podpoře Magistrátu města Hradce 

Králové a Kulturní a vzdělávací spo-
lečnosti Adalbertinum. 

V novodobé éře tak orchestr 
působí jako spolek s podporou 
statutárního města Hradce Krá-
lové a od roku 1992 používá nový 
název Dechový orchestr města 
Hradce Králové.

Za tu dlouhou dobu orches-
trem prošly stovky muzikantů jak 
amatérských, tak i profesionálních, 
u dirigentského pultu se vystřídalo 
mnoho významných kapelníků 

a své jméno s orchestrem spojila 
řada známých umělců a osobností 
dechové i populární hudby. Orchestr 
hrdě reprezentuje město Hradec 
Králové na vystoupeních, festivalech 
a zájezdech po České republice i v za-
hraničí. V Hradci Králové a regionu 
východních Čech náš orchestr též 
již několik roků zastává některé 
povinnosti již neexistující zdejší 
posádkové hudby při slavnostních 
ceremoniálech či pietních aktech. |

Martin Šrám 

ných center v kraji, představení 
náhradní rodinné péče a dalších 
sociálních služeb jednotlivých lo-
kalit. Do přípravy Dnů pro rodinu 
se zapojí různé subjekty z celého 
okresu včetně místních akčních 
skupin. Svoji nabídku a pomoc 
budou prezentovat poradenská 
centra a zařízení, veřejnosti se 
představí například i projekt 
homesharing.

Akce zacílí i na děti s handi-
capem a pro všechny účastníky 
bude připravena velká razítko-
vací soutěž. Během celého dne 

DNY PLNÉ ZÁBAVY 
A SETKÁVÁNÍ 
PRO VŠECHNY GENERACE

Den plný zábavy pro celou rodinu!
Představení služeb rodinné politiky kraje,
prezentace služeb v sociální oblasti, oblasti 
kultury i cestovního ruchu. Bohatý doprovodný 
kulturní program pro děti, dospělé i seniory.

Oslava 30. výročí založení 1. mateřského centra. 

 www.dnyprorodinu.cz

13. 5., SVČ na Nivách, 10–18 hodin

15. 5., Žižkovy sady, 10–17 hodin 

22. 5., Poláčkovo náměstí, 10–16 hodin 

11. 6., atletický stadion Hamra, 10–15 hodin

12. 6., Zámecký park, 10–17 hodin

TRUTNOV

HRADEC KRÁLOVÉ

RYCHNOV NAD KNEZNOU

NÁCHOD 

JICÍN

 RYCHNOV
NAD KNĚŽNOU

13. 5. – 12. 6. 2022

Akce se koná pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Červíčka a náměstkyně hejtmana Martiny Berdychové pro oblast sociálních věcí, kultury a cestovního ruchu.

si návštěvníci mohou zakoupit 
regionální produkty či výrobky 
z dílen chráněného bydlení nebo 
sociálního podnikání.

„Kraj podporuje rodinu a chce 
poukázat na to, že je spousta 
subjektů, které se práci s rodinou 
věnují. Tímto zábavným způso-
bem ukážeme možnosti, kde ro-
dina může trávit čas spolu a jaké 
může využít aktivity pro děti 
a vnoučata. Upevňování významu 
rodiny a jejích tradičních hodnot 
je nesmírně důležité,“ doplňuje 
náměstkyně Berdychová. | 
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od 6. 5. do 30. 10. 
Výstava Tomáš Šrejber 
– Krajina bez slunce
klášter v Polici nad Metují 
Muzeum Náchodska zve do kláš-
tera na výstavu Tomáše Šrejbera, 
nazvanou Krajina bez slunce. Au-
tor provede návštěvníky tichými 
místy, kde nesvítí slunce. Ta místa 
se nachází mezi padlými stromy 
v temných lesích s majestátný-
mi věžemi pískovců. Jeho toulky 
nejčastěji končí u Panny Marie 
Sněžné. Všude tam vznikají jeho 
fotografie.

7. 5. od 20:30 do 22 hodin 
Ze zámeckých kuchyní, sklepů 
a spižíren aneb jedli, pili, 
hodovali v Ratibořicích
Zámek Ratibořice, Česká Skalice
Výjimečná možnost spatřit 
zámecké interiéry osvětlené tak, 
jak je vídali jejich obyvatelé před 
200 lety. Návštěvníci zažijí také 
jedno milé překvapení. Vstupen-
ky je nutno rezervovat předem 
na tel.: 491 452 123 či e-mail: 
ratiborice@npu.cz. 

7.−8. 5. 
Opočno opačně... (co obvykle 
uzamčeno, odemkneme)
zámek Opočno 
Mimořádné prohlídky běžně 
nepřístupných prostor opo-

čenského zámku odcházejí v: 
10:30, 11:00, 11:30, 12:30, 13:00, 
14:00 a 15:00. Uvidíte na nich: 
Letohrádek, stříbrnici, místnost 
pro uložení cenností, kuchyni 
a přípravnu jídel, francouzskou 
knihovnu a dosud nikdy nezpří-
stupněnou soukromou knihov-
nu knížete Josefa II. Colloredo-
-Mannsfelda.

8. 5. od 12 do 16 hodin
Den otevřených dveří krajského 
úřadu 
Pivovarské náměstí, Hradec Králové
Zajímá vás, kde zasedají za-
stupitelé, nebo jak to vypadá 
v hejtmanské kanceláři? Máte 
jedinečnou možnost poznat bu-
dovu Regiocentra Nový pivovar 
v Hradci Králové a její historii. 
Prohlídky odcházejí každou půl-
hodinu v prostoru před vcho-
dem do restaurace Nový pivovar. 

14. 5. od 7 do 17 hodin 
Turistický pochod 
Po stopách rytíře Zbyhoně
Úhlejov
Turistický pochod krásnou pří-
rodou Podkrkonoší vás přivítá 
svoji rozmanitostí. Je připraveno 
několik pěších tras (7 km, 23 
km), cyklotrasa (25 km, 50 km) 
a pro milovníky běhu i závod 
(7,5 km, 200 m děti, 1100 m starší 
děti). 

14.−15. 5. 
Noční koloběžkování 
v Hradci Králové
kemp Stříbrný rybník, 
Hradec Králové 
Noční koloběžkování je zpět! Oblí-
bená akce pro všechny milovníky 
koloběžkování je určena pro děti, 
které se nebojí tmy a sportu, do-
spělé koloběžkáře pohodáře i pro-
fesionální závodníky. Akce začne 
v sobotu po setmění v hradeckých 
lesích. Sejdeme se u Topsports 
centra – půjčovny sportovního 
vybavení v kempu Stříbrný rybník.

15. 5. od 10 do 17 hodin 
Den rodiny v Hradci Králové
Žižkovy sady, Hradec Králové 
V krásném prostředí Žižkových sadů 
v centru Hradce Králové na vás bude 
čekat celá řada subjektů, které se za-
měřují na rodiny. Ať už jde o babičku 
s dědou, rodiče či děti, všichni si tu 
přijdou na své. Připraveny pro vás 
budou soutěže, ukázky různých spor-
tů, výtvarné dílny či tipy na trávení 
volného času. V rámci doprovodné-
ho programu se budete moci těšit 
na vystoupení žonglérů, kouzelníka, 
na koncert kapely STO nebo napří-
klad na loutková představení. 

21.−22. 5. 
Labe Run 2022
Čtvrtý ročník štafetového závodu 
ze Špindlerova Mlýna do Děčína. 

Na závodníky čeká trať dlouhá 
380 km. Zúčastnit se mohou týmy, 
které jsou složené až z 12 běžců. 
Start je ve Špindlerově Mlýnu 
od 5:00 v šesti vlnách. Cíl leží 
v Děčíně.

21. 5. od 9 do 22 hodin
Nábřeží řemeslníků 2022
Tylovo Nábřeží, Hradec Králové
Letos na Tylovo nábřeží v Hradci 
Králové dorazí na 80 nejrůznějších 
řemeslníků. Kochejte se jejich 
šikovností a sami si vyzkoušej-
te, kolik to dá práce. Zapojte se 
do soutěže, získejte tovaryšský list 
a vyhrajte krásné rukodělné ceny 
v tombole. Až budete unavení, dej-
te si něco dobrého na zub, lehněte 
si na deku do trávy nebo se nechte 
povozit na parníčku po Labi. Večer 
můžete strávit poslechem živé 
jazzové kapely.

27.−29. 5. 
Valdštejnské slavnosti 
v Jičíně 2022
Valdštejnovo náměstí, Jičín
Tři dny plné oslav a událostí spo-
jených s dobou Albrechta z Vald-
štejna. Celé město Jičín, zejména 
náměstí, park a Lodžie ožije 
slavnostmi, ke kterým tradičně 
patří dobové kostýmy, tradiční 
řemesla, trhy a dobová hudba, 
výstavy, hry, průvod masek nebo 
ohňostroj.

PozvánkY na kUltUrnÍ akce

PRŮVODCE ZDRAVOTNICTVÍM PRO KAŽDÉHO

Termíny:

Beseda se specialistou na zdravotnické právo JUDr. Ondřejem Dostálem

Tématem besed bude například:
ź Jak funguje zdravotnictví v ČR, kdo to celé platí a kdo rozhoduje?
ź Medicína a peníze: Na jaké zákroky, léky a pomůcky mám nárok? A zdarma?
ź Doplatky, regulační poplatky, příplatky za „nadstandard“ a péče v cizině
ź K čemu jsou zdravotní pojišťovny, proč jich je sedm a jak si zvolit tu pravou?
ź „Citlivé“ diagnózy: O čem je lékař povinen mlčet a co je naopak povinen oznámit
ź Zdravotnická dokumentace: Komu patří, jak do ní nahlédnout a pořídit si kopie
ź Záchranka: Kdy ji zavolat, kam pacienta odvezou, kdy lze péči odmítnout
ź „Máme plno!“ aneb Odmítání pacientů, čekání na operace, dojezdové doby
ź Nemocné dítě nebo nesvéprávný: Práva a povinnosti rodičů a opatrovníků
ź Poškozený pacient: Právní odpovědnost zdravotníků a nemocnic
ź I zdravotník má práva – a pacient povinnosti. I při epidemiích
ź Paliativní péče v pojetí (nejen) medicíny 21. století

Setkání jsou zdarma, ale kapacita míst je omezená. Prosíme o registraci účastníků (nejpozději pět dní 

před termínem akce) na e-mail: jhynkova@kr-kralovehradecky.cz nebo tel. 727 949 896.

V druhé části besedy bude následovat diskuse, kde lektor odpoví na jakékoliv dotazy 
týkající se zdravotnictví. 

17:00–19:00  
malý sál Pelclova divadla 
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názorY zaStUPItelů

Centrum pro sluchově postižené
Dne 16. března 

jsem měl možnost 
účastnit se slav-
nostního otevření 
nového pavilonu 
Centra komplexní 
odborné podpory pro klienty se 
sluchovým postižením (dále CKOP), 
které je i v České republice jedineč-
nou organizací. 

CKOP zastřešuje Centrum rané 
péče, Speciálně pedagogické centrum 
a Metodické centrum.

Centrum rané péče poskytuje 
komplexní odbornou pomoc, pora-
denství a podporu rodinám, které 
vychovávají dítě s postižením sluchu 
od jeho raného věku.

Speciálně pedagogické centrum 
je školské poradenské zařízení, které 
bezplatně poskytuje komplexní 
speciálně pedagogickou a psycholo-
gickou diagnostiku a následnou péči 
dětem, žákům a studentům s vadami 

sluchu a souběžným postižením.
Centrum metodické podpory po-

řádá workshopy a přednášky týkající 
se široké problematiky sluchového 
postižení.

Jedinečnost CKOP tkví v kom-
plexním přístupu a návaznosti 
poskytované podpory. Služby jsou 
poskytovány rodinám dětí se slucho-
vým postižením od narození dítěte 
až po nástup studentů na vysokou 
školu. Podpora je pro nejen neslyšící 
děti, ale i pro neslyšící rodiče a jejich 
slyšící děti, také pro pedagogy, kteří 
vzdělávají děti, žáky a studenty se 
sluchovým postižením v hlavním 
vzdělávacím procesu i ve školách zří-
zených pro děti a žáky se sluchovým 
postižením.

Závěrem mi dovolte poděkovat 
všem, kteří se na výstavbě nového pa-
vilonu podíleli, a pedagogům popřát 
vynikající výsledky v jejich práci.

Jaromír Dědeček (ANO2011)

Zdravotnictví má právem zelenou
I v letošním roce 

bude pokračovat 
modernizace zdra-
votnických zařízení 
v majetku kraje. V ji-
čínské nemocnici 
byla zahájena dlouho očekávaná 
výstavba nového pavilonu A, kde bude 
oddělení onkologie, dialýzy, laboratoří 
a magnetická rezonance. Ve Dvoře Krá-
lové se začnou stavět potřebné nové 
operační sály, v Trutnově bude pokra-
čovat výstavba laboratoří, připravuje 
se modernizace rychnovské nemocni-
ce a další etapa výstavby v Náchodě. 
Kromě toho by mělo postupně dojít 
ke vzniku urgentních příjmů ve všech 
nemocnicích a v souladu s reformou 
psychiatrické péče se chystá i nový 
pavilon pro psychiatrii v Jičíně. 

Zdravotníci (a samozřejmě i dal-
ší profesní skupiny) jsou v posled-

ních dvou letech pod enormním 
tlakem kvůli pandemii covidu, se 
kterou se vyrovnali se ctí, okamžitě 
reagovali, vytvořili covidová od-
dělení, zajistili masivní testování 
a očkování. A v letošním roce při-
chází další naprosto neuvěřitelná 
situace, neospravedlnitelná ruská 
invaze na Ukrajinu, s jejímiž dopa-
dy se zdravotníci budou muset také 
vypořádat, a k tomu navíc dohánět 
odkládanou elektivní péči z doby 
pandemie.

Je správné, že kraj do zdravotnic-
tví intenzivně ze svých prostředků 
investuje, snaží se pacientům 
a zdravotníkům vytvořit ty nejlepší 
podmínky a má vybudovaný ro-
bustní zdravotnický systém, který 
dokáže reagovat na jakékoli mimo-
řádné situace. 
                            Dana Kracíková (ODS+STAN+VČ)

Královéhradecký kraj přijal tisíce uprchlíků
Koncem března 

našlo útočiště 
v našem kraji již více 
jak 9 000 uprchlí-
ků z Ukrajiny. Jak 
jsem předpokládal 
v minulém příspěvku, tak se zapojují 
do pomoci i rekreační areály, napří-
klad kemp Stříbrný rybník v Hradci 
Králové, Malšově Lhotě. V našem regi-
onu se nadále hledá co největší počet 
míst pro ubytování uprchlíků. Zapojen 
je kraj, města, obce, neziskové a další 
organizace, ale také fyzické osoby. 

Vážím si pomoci všech, kteří se 
zapojili do nouzového ubytování 
uprchlíků. Náš kraj dokázal vstřebat 

9 000 příchozích bez nutnosti nouzo-
vého ubytování v tělocvičnách. Zázemí 
a program pro ukrajinské děti sou-
časně připravují školy. Připravují se 
i na možnost přijetí dětí předškolního 
věku, kterým bude zajištěno i stravová-
ní. O děti by se mohly starat především 
ukrajinské ženy. Do této činnosti se 
zapojí i studenti pedagogické fakulty. 

Jsem hrdý na to, jak jsme se 
dokázali postavit k této situaci, která 
není a nebude lehká, a věřím, že 
mezi námi nedojde k žabomyším 
válkám a vzájemnému osočování, 
s čímž pan Putin určitě počítá. Tu 
radost bychom mu udělat neměli!

Zdeněk Podal (SPD)

Potravinová banka pomáhá v krizi
V roce 2015 jsem 

založila za podpory 
OCH Trutnov potra-
vinový sklad pro lidi 
v nouzi. V té době to 
byl první potravino-
vý sklad u nás v kraji. Netušila jsem, 
že jednou bude má aktivita potravi-
nové pomoci součástí většího celku. 

V roce 2018 se sklad stal detašova-
ným pracovištěm Potravinové banky 
v Hradci Králové, která je členem 
Federace potravinových bank ČR. 

Potravinová, později i materiální 
a hygienická pomoc byla směřována 
lidem bez přístřeší či matkám samo-
živitelkám. V té době se potravinová 
pomoc týkala cca desítek lidí. Postu-

Na snídaní či oběd s hrochem? Proč ne
V nabídce Safari 

Parku Dvůr Králové 
naleznete celou řadu 
zajímavých mož-
ností aktivní účasti 
návštěvníků na jejím 
provozu. A právě díky nim se jedné 
z nejatraktivnějších zoologických 
zahrad povedlo bez větších problémů 
překonat i dopady pandemie, kdy 
zahrada, hotel i kemp byly v průběhu 
minulých let několikrát uzavřeny 
v souladu s nařízeními vlády. 

Celkovými loňskými výsledky 
hospodaření této oblíbené instituce 
v našem kraji se zabýval na dubnovém 
jednání finanční výbor. I přes částečná 
omezení provozu organizace vykázala 
při celkových nákladech 266 704 tisíc Kč 
(bez DPH) zisk ve výši 712 tisíc Kč. Dlou-
há léta se těší mimořádné návštěvnosti, 
loni sem zavítalo 543 772 návštěvníků. 

Vedení safari parku velice úspěš-
ně naplňuje odkaz legendárního 
ředitele Josefa Vágnera, který se 
pustil do záchrany ohrožených zvířat 
Afriky, což se významně daří již 75 let. 
Do Afriky byly navráceny například 
antilopy, buvoli a především nosorož-
ci. Kromě úspěchů v oblasti záchrany 
ohrožených druhů nabírá na světo-
vém významu i vědecko-výzkumná 
činnost skrze Výzkumný institut 
ochrany geofondů, jehož rozvoj pod-
poruje i náměstek hejtmana Pavel 
Bělobrádek.

Safari park má v sobě obrovský 
potenciál rozvoje v mnoha smě-
rech. Jaká atrakce nás čeká v letošní 
sezóně? Zbrusu nový pavilon, kde se 
zabydlí tučňáci brýloví – jediný druh 
žijící v jižní Africe. Takže na viděnou 
ve Dvoře Králové!          

Anna Maclová (Koalice pro KHK)

pem času se ovšem okruh pomoci 
rozšířil. Na hranici chudoby se ocitli 
i někteří osamělí senioři. 

Již v roce 2018 jsem začala upo-
zorňovat na problematiku chudoby 
seniorů. Bylo velmi těžké dostávat 
informace o pomoci cíleně přímo 
k ohroženým seniorům. A dnes? 
Z kdysi desítek připravovaných 
balíčků s potravinovou či hygienic-
kou pomocí se staly stovky. V této 
nelehké době hraje potravinová 
pomoc a práce potravinových bank 
roli obzvlášť důležitou. Potravi-

nová banka pomáhá nejen našim 
sociálně slabým a lidem na hranici 
chudoby, ale nyní i ve velké míře 
těm, kteří odešli ze své země z důvo-
du válečného konfliktu. 

Potravinová banka a její detašova-
ná pracoviště pracují na plné obrátky, 
mnohdy za hranice svých možností, 
kapacit i sil. Všem, kteří pracují nebo 
pomáhají v potravinových bankách, 
vyjadřuji úctu a poděkování. Velmi 
si vážím jejich práce a odhodlání 
pomáhat lidem v nouzi.

Martina Vágner Dostálová (Piráti)
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Vyluštěte křížovku a soutěžte s námi o dárek. Zašlete nám tajenku do 20. května 2022 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: Vladimíra Česáková (Vysoké Veselí), Marie Bejrová (Úlibice), Helena Fritzlová (Kostelec nad Orlicí).
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SoUtĚŽnÍ kŘÍŽovka

Kraj fi nančně podpoří Horskou službu České republiky 
Na obnovu zdravotnického ma-

teriálu pošle Královéhradecký kraj 
horské službě dotaci ve výši 
400 tisíc korun. Částka pokryje 
náklady na dovybavení, ale poslouží 
i pro hrazení výcviku.

„Mezi zdravotnickou záchran-
nou službou našeho kraje a Hor-
skou službou České republiky pro 
oblast Krkonoš a Orlických hor 
platí dohoda o pomoci a spolupráci 
na vyžádání, a to hlavně v případě 
potřeby odborné první pomoci nebo 
nutnosti převozu pacienta z těžko 
dostupných míst třeba i za využití 
vrtulníku. Poskytnutí dotace pro 
horskou službu na nový zdravotnic-

ký materiál a na společné cvičení 
záchranářů je logickým a důležitým 
krokem při spolupráci na záchraně 
lidských životů,“ uvedl radní pro 
oblast zdravotnictví Zdeněk Fink.

Dotace pro horskou službu za 400 
tisíc korun pokryje nákup nového 
zdravotnického materiálu nezbytné-
ho pro každodenní práci záchraná-
řů, přispěje na součinnostní cvičení 

leteckých záchranářů a vytvoření 
podmínek pro urychlené poskytnutí 
odborné první pomoci. 

V letošním roce došlo k prudké-
mu nárůstu ošetřených pacientů. 
Od ledna do března Zdravotnická 
záchranná služba Královéhradec-
kého kraje požádala o spolupráci 
u 273 případů. Součinnost mezi 
oběma subjekty je nezastupitelná 
také z důvodu používání vybavení 
pro pohyb na horách, kterým dis-
ponuje právě Horská služba České 
republiky. Konkrétně v horských 
oblastech Krkonoš a Orlických hor 
využívají při první pomoci skútry 
nebo svozné saně.  |


