
1

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

Kraj ocenil složky IZS    Vážení spoluobčané,
je za námi léto a pří-
roda se pomalu zbar-
vila do pestrých barev. 
Příchod podzimu 
jsme očekávali všich-
ni s velkým napětím, 
možná i obavami a ur-
čitě také s velkým očekáváním – jak se 
bude vyvíjet epidemická situace, nebo 
třeba také s jakým výsledkem dopad-
nou letošní parlamentní volby.
Epidemická situace v našem kraji je 
zatím nadále stabilizovaná. Vzhledem 
k situaci v prvních měsících tohoto 
roku jsme jedním z nejpromořenějších 
a díky naší následné strategii i nejpro-
očkovanějších krajů v přepočtu na sto 
tisíc obyvatel (69 % populace starší 16+). 
Počet zaznamenaných nových případů 
nákazy se pohybuje kolem 150–200  
týdně. Nečekáme na další vývoj jen 
s rukama v kapsách, ale v kooperaci 
se všemi zainteresovanými složkami 
jsme s předstihem zahájili přípravy pro 
případ, že by přeci jenom ke zhoršení 
situace i v našem kraji došlo.
Výsledky voleb prokázaly společen-
skou poptávku po změně, ale součas-
ně také ukazují rozpolcenost naší 
společnosti. Považuji tedy za prvořadý 
úkol, a to zejména „vítězných“ politiků 
i všech názorových autorit, aby se sna-
žili ji spojit a vést dialog i s těmi, kteří 
dali hlas někomu jinému. Úkolem nás 
všech je hledat cestu k vzájemnému 
respektu, naslouchání si a snaze řešit 
problémy společně. 
Nečekejme, že nová vláda – ať bude jaká-
koliv – vyřeší a zrealizuje změnu k lep-
šímu za nás. Naopak, čeká nás všechny 
období, kdy bude třeba spojit síly k tomu, 
abychom změnu, která je nezbytná, ne-
jenom dokázali pochopit, přijmout, ale 
také k ní uměli sami přispět. 
Držím nám všem palce a věřím, že to 
opět, jako v historii již mnohokrát, 
dokážeme. 

Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

Čtvercová kasárna v pev-
nostním městě Josefov v Ja-
roměři na Náchodsku mají 
šanci na záchranu.  

Z Národního plánu obno-
vy stát vyčlenil na opravu 
brownfieldů v pevnostních 
městech v Jaroměři a Tere-
zíně zhruba 1,4 miliardy 
korun, z toho by mohlo 
jít do rekonstrukce těchto 
kasáren v Josefově okolo 600 
milionů korun. Podmínkou 
čerpání financí je připrave-
nost projektů v roce 2023 
a dokončení oprav v roce 

2025. Partnerem projektu 
je kraj, kasárna patří městu 
Jaroměř. 

„Vítáme situaci, kdy stát 
po dlouhých letech byl 
vůbec ochoten diskutovat 
o tom, že by nějaké finanč-
ní prostředky z různých 
finančních zdrojů dal 
k dispozici na rekonstrukci 
pevnosti Josefov,“ řekl hejt-
man Martin Červíček.

Kraj a město podle něj 
dlouhodobě usilují o rekon-
strukci nejen kasáren, ale 
celé pevnosti. „Naším zámě-

Slovo hejtmana

rem je převedení tohoto ma-
jetku na kraj, abychom mohli 
být žadatelem a realizáto-
rem projektu rekonstrukce 
čtvercových kasáren. První, 
co se rýsuje, je přibližně těch 
600 milionů korun, které 
bychom mohli čerpat z Ná-
rodního plánu obnovy přímo 
na investici do čtvercových 
kasáren,“ řekl dále hejtman 
Červíček. V areálu by mohly 
vzniknout depozity všech 
příspěvkových organizací 
Královéhradeckého kraje. |
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Slavnostní předávání krajských a resortních ocenění přivedlo na hradecké Pivovarské 
náměstí složky integrovaného záchranného systému i jejich rodinné příslušníky. Za vedení 
kraje předal hejtman Martin Červíček oceněným Záslužné medaile Královéhradeckého kraje, 
s resortními medailemi se připojili ředitelé jednotlivých složek. Po dekorování oceněných 
předal hejtman čestné stuhy na slavnostní prapory Hasičského záchranného sboru Králo-
véhradeckého kraje, Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje, Krajského ře-
ditelství policie Královéhradeckého kraje, Krajského sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
a Krajského vojenského velitelství Hradec Králové. |

Na opravu kasáren v Josefově by mělo jít 
z Národního plánu obnovy 600 milionů korun
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Bezpečnost 
na Jičínsku ohlídá 
dálniční policie     

Přestože dálnice do Hořic bude 
hotova až za několik let, oddělení 
dálniční policie začalo ve měs-
tě kamenné krásy fungovat již 
v říjnu. Policisté z nové služebny 
budou mít na starosti bezpečnost 
a plynulost dopravy na stovkách 
kilometrů silnic mezi Hradcem 
Králové a Jičínem. Zaměří se také 
na dodržování veřejného pořád-
ku v blízkém okolí s policisty ze 
stávajícího obvodního oddělení 
policie v Hořicích. Po dostavbě 
dálnice D35 policisté přesídlí 
do Chomutic. Oddělení bude mít 
v budoucnu 15 policistů v nepře-
tržitém provozu.

Porotu Zlatého erbu 
zaujal Chatbot     

Známe výsledky 23. ročníku 
populární soutěže o nejlepší 
webové stránky a elektronické 
služby měst a obcí Zlatý erb. Krá-
lovéhradecký kraj v celostátním 
kole soutěže reprezentovaly weby 
Nového Města nad Metují, Vlkova 
a elektronická služba Hradce 
Králové jménem Chatbot. V ostré 
konkurenci se nakonec prosa-
dil jen Hradec Králové a získal 
stříbro ve své kategorii. Hradecký 
elektronický asistent na webu 
města uživatelům radí a pomáhá 
jim nalézt to, co potřebují.

Nepřišlo vám některé 
číslo U nás v kraji?   

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

krátce z kraje

Trutnovská nemocnice znovu otevřela porodnici 
a navýšila kapacitu rehabilitačního oddělení

Gynekologicko-porodnické 
oddělení trutnovské nemocnice 
obnovilo na začátku října provoz 
porodního sálu. Na příjem rodiček 
zde čeká stabilní tým kvalifikova-
ných lékařů, sester a porodních 
asistentek.

Nový primář gynekologicko-
-porodnického oddělení pracuje 
v trutnovské nemocnici od září. 
V předchozím období zastával 
funkce vedoucího oddělení pro 
rizikové těhotenství, vedoucí-
ho lékaře oddělení šestinedělí 
a vedoucího oddělení gynekologie 
a operačních sálů ve Fakultní 
nemocnici Hradec Králové.

„Ze všeho nejvíce si přeji, aby 
se u nás maminkám líbilo a rády 
se k nám vracely. Jsem naklo-
něn také bezpečným variantám 
alternativních porodů, budeme 
se tedy maminkám maximálně 
snažit vyjít vstříc v jejich přáních. 
Novinkou je sekční sál, který nám 
umožní provádět císařské řezy pří-

mo v prostorách porodnice,“ uvedl 
primář Jan Kestřánek.

Rozšíření kapacit 
Období přerušeného provozu 

porodnice využila nemocnice 
ke stavebním úpravám, sou-
časně ale pracovala i v dalších 
částech nemocnice. Nově 
revitalizované prostory reha-
bilitačního oddělení proto už 
od října nabízejí více místa. 
Počet lůžek se zde zvýšil na 27. 
Vyšší kapacita rehabilitace jde 

ruku v ruce nejen s navýšením 
počtu ortopedických operací, 
ale oddělení počítá také s péčí 
o pacienty s postcovidovými 
potížemi. Revitalizace stála 1,4 
miliony korun. 

Podle primářky Silvie Šidákové 
umožní navýšení kapacity reha-
bilitačního oddělení reagovat 
na větší množství operačních 
výkonů, kterým se ortopedický 
tým v těchto měsících snaží snížit 
dopad půlročního útlumu pláno-
vané péče. |

z reGIonU

Z kasáren v Josefově by mohly vzniknout depozitáře
Dokončení ze strany 1 
„Chceme čtvercová kasárna 

v Josefově přestavět na centrální 
depozitář, který bude sloužit pro 
uložení sbírkových předmětů 
krajským příspěvkovým orga-
nizacím – muzeím i galeriím. 
Prostory, které tyto organizace 
využívají k uložení fondů, jsou 
přeplněné a na hranici kapacit. 
Přestavbou nevyužívané budovy 
vyřešíme akutní nedostatek 
místa a současně vytvoříme mo-
derní restaurátorské pracoviště. 
Současně projednáváme mož-
nosti využití kasáren pro živé 
umění, kulturní aktivity i další 
subjekty, aby nebyly jen uzavře-
ným prostorem pro depozitáře, 
ale i částečně otevřeným pro-
storem pro veřejnost,“ popisuje 
krajské plány náměstkyně pro 
kulturu Martina Berdychová. 

Objekt stojí ve východní části 
josefovské pevnosti. Je to velká, 

dvoupatrová, částečně podskle-
pená budova s velkým nádvořím, 
kterou ze západní strany ohra-
ničuje náměstí TGM. Budova má 
čtyři křídla a v každém je průjezd.

Odhadované náklady na re-
konstrukci čtvercových kasáren 
v Horní pevnosti jsou podle 
starosty Jaroměře Josefa Horáčka 
asi 1,2 miliardy korun, na obnovu 
celého pevnostního města kolem 
sedmi miliard korun.Rekonstruk-

ce objektu bude probíhat po eta-
pách. 

V plánovaném centrálním 
depozitáři by byly ukládány sbír-
kové předměty muzejní povahy 
příspěvkových organizací: Muzea 
Náchodska, Muzea a galerie 
Orlických hor v Rychnově nad 
Kněžnou, Muzea východních 
Čech, Galerie moderního umění 
v HK a Galerie výtvarného umění 
v Náchodě. | 
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z reGIonU 

V Královéhradeckém kraji se covid-19 šíří nejpomaleji, počet 
nových případů ale roste. Lidé by měli dodržovat opatření  

Rehabilitační ústav Hostinné zmodernizuje své vybavení
Královéhradecký kraj poskytne 

15 milionů korun na modernizaci 
vybavení a pořízení nových zdra-
votních přístrojů pro Rehabilitač-
ní ústav Hostinné. 

„Pobyt v našem rehabilitač-
ním ústavu je velmi vyhledávaný 
a jeho obložnost se dlouhodobě 
pohybuje okolo 95 procent. To 
vyžaduje stálou obnovu vybavení. 
Zdravotní přístroje se neustále 

vyvíjejí a je potřebné přecházet 
na pokročilejší technologie, které 
dosud nebyly k dispozici,“ uvedl 
radní Zdeněk Fink odpovědný 
za krajské zdravotnictví.

Předpokládá se například 
pořízení 75 polohovacích lůžek, 
dvou přenosných defibrilátorů, 
čtyř rehabilitačních mechanic-
kých motodlah, pohybového 
trenažeru, komplexního systé-

mu rehabilitace rukou včetně 
jemné motoriky nebo vybavení 
pro vakuovou kompresní léčbu 
ran. Nákupy budou probíhat le-
tos a v prvním pololetí příštího 
roku.

Rehabilitační ústav Hostinné 
je léčebné zařízení následné 
péče, které bylo zaregistrováno 
jako rehabilitační ústav v roce 
2003.  Zřizovatelem je Králové-

hradecký kraj a provozovatelem 
Sdružení ozdravoven a léčeben 
okresu Trutnov.

Kromě rehabilitace je součástí 
ústavu i pracoviště hyperbarické 
oxygenoterapie. V roce 2017 pořídil 
Královéhradecký kraj novou šes-
timístnou hyperbarickou komo-
ru, která nahradila dosluhující 
zařízení. Ta slouží pacientům při 
otravách plynem či popálenínách. |

Královéhradecký kraj je jeden 
z regionů, kde se covid-19 v sou-
časné době šíří nejpomaleji. Počet 
nových případů ale den ode dne 
stoupá. Lidé by proto měli být obe-
zřetní a chránit sebe i své okolí. 
Nejlepší cestou, jak toho docílit, 
je dodržování protiepidemických 
opatření, jako je důsledná hygie-
na rukou, nošení ochrany dýcha-
cích cest a dodržování rozestupů 
na místech, kde je to vhodné. 

„V České republice začal rychle 
růst počet nových případů nemoci 
covid-19. Náš kraj je na tom v tuto 
chvíli nejlépe a nemoc se zde šíří nej-
pomaleji. Chtěl bych přesto všechny 
poprosit, aby byli obezřetní zejména 
při dodržování základních hygie-
nických pravidel, jako je dezinfekce 
rukou, zakrývání dýchacích cest 
a dodržování rozestupů na veřej-
nosti na místech, kde je to vhodné. 
Uplynulý rok nám ukázal, jak rychle 
se situace může zhoršit, a je proto 
nutné předejít stavu, kdy denně 
přibývají stovky případů a více a více 
lidí potřebuje pomoc zdravotníků,“ 
vyzývá hejtman Martin Červíček.

V polovině října testy v regionu 
prokázaly 215 nových případů 
nákazy, na začátku měsíce to bylo 
117 případů. Během poloviny října 
stoupl sedmidenní nárůst nových 
případů nákazy na 100 tisíc obyva-
tel ze 22,3 na 39. Celorepublikový 
průměr v té době byl 133,9.

Kraj nepřetržitě komunikuje 
s krajskými hygieniky a v případě 
rapidního zhoršení situace a zvý-

šení zátěže nemocnic v souvislosti 
s hospitalizací pacientů s covidem 
chce jít cestou lokálních opatření 
cíleně zaměřených na rizikové 
území v regionu jako je například 
zvýšení testování.

„Další vývoj situace šíření infekce 
covid-19 v našem kraji bude velice 
záviset na tom, jak se budeme spo-
lečně chovat. Počty nových případů 
poměrně strmě stoupají a zjevně 

i u nás vzniká další epidemická 
vlna. Prosím, vezměme to na vědo-
mí a sami si nyní opět nastavme 
základní preventivní opatření. 
Všichni již velice dobře víme, jaké 
chování je z hlediska přenosu viru 
rizikové. Všichni si samozřejmě 
přejeme co nejmenší omezující 
opatření. Toho však dosáhneme 
právě dodržováním těch základních 
pravidel. Je také zcela jasné, jak 

očkování proti covid-19 zachraňuje 
lidské životy a minimalizuje těžké 
průběhy této infekce,“ dodává ředi-
tel Krajské hygienické stanice Králo-
véhradeckého kraje Ivan Kučera.

Očkování proti covidu pokračuje
V Královéhradeckém kraji zdra-

votníci k datu uzávěrky U nás v kraji 
aplikovali 623 128 dávek vakcíny 
proti covid-19. Očkováno je už více 
jak 317 tisíc osob, což je 69 % popula-
ce starší 16 let. Denně se zde nechává 
očkovat v průměru 500 lidí.

Aktuálně se v kraji očkuje na 10 
místech. Všechna místa nabízí očko-
vání bez předchozí registrace a také 
možnost přeočkování třetí dávkou. 
Minulý týden ukončilo provoz očko-
vací centrum v hradeckém obchod-
ním centru Atrium, v Hradci Králové 
nadále očkuje fakultní nemocnice.

Se změnou musí počítat také 
lidé v Rychnově nad Kněžnou, kde 
se v minulých týdnech přesunulo 
očkovací centrum z místního spo-
lečenského centra do rychnovské 
nemocnice.

Situace v nemocnicích je stabilní

Epidemická situace v regionu je 
pod kontrolou. K 21. říjnu nemoc-
nice hospitalizovaly 11 pacientů 
s covidem-19 a v té době bylo k dis-
pozici 40 covidových lůžek. V pří-
padě potřeby budou nemocnice 
jejich počty navyšovat. Nemocnice 
jsou také připravené při zhoršení 
situace a zvýšení zátěže aktivovat 
covidová oddělení. |
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Czech Cybertron prověřil schopnosti středoškoláků  
Královéhradecký kraj ve spo-

lupráci se Střední průmyslovou 
školou a Střední odbornou ško-
lou ve Dvoře Králové nad Labem 
pořádal ojedinělé kybernetické 
cvičení pro žáky středních škol 
s názvem Czech Cybertron.

Současně s ním se uskutečnila 
doprovodná konference na téma 
informační a kybernetické bez-
pečnosti ve středních školách, 
které se zúčastnili zástupci mi-
nisterstva školství, ministerstva 
vnitra a zástupci zúčastněných 
škol z osmi krajů republiky. Akce 

se konala pod záštitou hejtmana 
Martina Červíčka.

„Kybernetických útoků bude 
podle odborníků přibývat, protože 
moderní technologie se staly nedíl-
nou součástí života firem, institucí 
i domácností. V oblasti kyberne-
tické bezpečnosti chybí zhruba 30 
tisíc pracovníků. Uvědomme si, že 
tito lidé chrání naše nemocnice, 
elektrárny a veškerou klíčovou infa-
strukturu a školy musí tyto odbor-
níky do praxe připravit. Pro školy je 
to obrovská výzva, kdy se nejedná 
o konkurenci mezi školami, ale 

Kraj vybavuje opravenou Pevnost Dobrošov dobovým nábytkem i zbraněmi
Stavební práce na pevnosti 

jsou hotové a zkolaudované. Kraj 
v současné chvíli nakupuje náby-
tek, audiovizuální techniku a také 
exponáty, kterým pevnostní sruby 
vybaví. Krajští radní na posledním 
zasedání schválili nákup dobových 
uniforem, zbraní a vybavení.

Královéhradecký kraj v rámci 
exponátů a sbírkových předmětů 
plánuje pořídit 300 kusů originálů 
případně repliky původního ar-
mádního nábytku, oblečení vojáků 
a také zbraní – například kulomety, 
pušky nebo granáty. Jsou to ale před-
měty, které není jednoduché sehnat, 
takže se jejich přesný výčet a cena 
mohou v průběhu času měnit podle 
jednotlivých nabídek. 

Průzkum trhu, poptávání a zjiš-
ťování nabídek zajišťuje Muzeum 
Náchodska. V rámci pořizování 
sbírkových předmětů jsou již při-

praveny kupní smlouvy s různými 
dodavateli. Mezi kupovanými 
exponáty je například těžký kulo-
met vz. 37 s vybavením nebo osm 
stejnokrojů československé armády 
v hodnostech od vojínů po gene-
rála, uniforma vojáka německého 
wehrmachtu a také oděv přísluš-
níků Sudetoněmeckého Freikorps. 

Exponáty budou zařazeny do sbírky 
Muzea Náchodska.

Stavební práce na revitalizaci 
pevnosti začaly v červnu roku 2019 
a zahrnovaly obnovu srubů Zelený, 
Můstek, Jeřáb a Polsko, dále obnovu 
podzemních chodeb a vznik bezba-
riérového přístupu. Kraj také nechal 
osadit repliky původních střílen 

a interiéry prošly rekonstrukcí tak, 
aby vypadaly jako v době vzniku 
opevnění. Díky tomu bylo možné 
nejen revitalizovat stávající expo-
zici, ale rozšířit ji i o novou v nad-
zemních i podzemních objektech 
pevnosti. V rámci projektu řemesl-
níci také rozšířili a zmodernizovali 
stávající návštěvnické centrum.

Za stavební práce včetně projek-
tové dokumentace či stavební dozor 
a nákup nábytku a audiovizuální 
techniky zaplatí kraj celkem až  
96,3 milionu korun s DPH. Dvě třeti-
ny pokryje dotace z Integrovaného 
regionálního operačního programu 
(IROP).

Královéhradecký kraj vlast-
ní pevnost od roku 2015, kdy ji 
bezplatně převzal od Armády 
České republiky. Provoz pevnosti už 
několik desetiletí zajišťuje Muzeum 
Náchodska.  |

o spolupráci, komunikaci, sdílení 
vzdělávacích aktivit a vzdělávacího 
obsahu s touto problematikou,“ 
sdělil náměstek hejtmana Arnošt 
Štěpánek odpovědný za krajské 
školství.  

Královéhradecký kraj přispěl 
k osvětě problematiky kyberne-
tické bezpečnosti a ve spolupráci 
se střední průmyslovou školou 
ve Dvoře Králové uspořádal inter-
aktivní kybernetické cvičení. Týmy 
středoškoláků z celkem osmi krajů 
České republiky dostaly za úkol 
napadnout ovládací a řídící systé-
my skutečné potravinářské linky 
a současně najít účinné prostředky 
obrany proti tomuto kybernetic-
kému útoku. Hlavním úkolem 
tedy byla efektivní ochrana aktiv 
společnosti před možnými kyber-
netickými útoky, včasná detekce 
kybernetického útoku a správná 
reakce včetně odstranění následků 
útoku, forenzní analýzy a procesu 
odhalení objednatele útoku. 

Jako součást akce se uskutečnila 
i doprovodná konference “Výuka 
kybernetické a informační bezpeč-
nosti na středních školách“ v aule 

střední průmyslové školy. U kula-
tého stolu na téma systémového 
řešení výuky problematiky kyberne-
tické bezpečnosti diskutovali hosté 
z ministerstva školství, ministerstva 
vnitra, Národního úřadu pro ky-
bernetickou bezpečnost, středních 
a vysokých škol, hospodářské 
komory a dalších institucí. 

„Od samotných středoškoláků 
a účastníků konference jsme přijí-
mali poděkování a uznání za při-
pravené cvičení, a myslím, že jsme 
připraveni na jeho pokračování. 
Na jaře uskutečníme další celostátní 
cvičení, a možná i s přesahem do za-
hraničí. V rámci našeho kraje připra-
víme podobný kurz pro další školy,“ 
doplnil ředitel školy Petr Vojtěch. |
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Vizualizace nové přístavby v Barevných domcích Hajnice.

Barevné domky Hajnice projdou kompletní modernizací
Ještě letos v listopadu by stavba-

ři měli začít pracovat na rozsáhlé 
modernizaci budov v Barevných 
domcích v Hajnici na Trutnovsku. 
Po prvotní demolici zde v rámci 
první etapy vyroste nová jednopod-
lažní budova s kapacitou 36 lůžek. 

V druhé etapě projde rekon-
strukcí také budova s technickým 
zázemím zdejšího sociálního zaříze-
ní. Konec všech stavebních prací se 
předpokládá v roce 2024. Kraj za to 
zaplatí bezmála 148 milionů korun.

„V první etapě stavby dojde 
k demolici ubytovacího objektu 
a stávající hospodářské budo-
vy pro čistírnu odpadních vod. 
Po provedení inženýrských sítí 
dojde k výstavbě jednopodlažního 
objektu pro ubytování s kapacitou 
36 lůžek a další budovy pro tech-
nické zázemí. Ve druhé etapě této 
investice zrekonstruujeme hlavní 
provozní a administrativní budovy, 
kdy v rámci kompletní rekonstrukce 

interiéru zdejší zařízení získá také 
například novou kuchyň a prádelnu. 
Náklady na rekonstrukci jsou 147,8 
milionu korun,“ uvedl první náměs-
tek hejtmana Pavel Bulíček, do jehož 
gesce spadá oblast investic.

Kompletní modernizace by měla 
být hotová v roce 2024. Fungování 

Začátek modernizace rychnovské nemocnice je na dosah 
Vláda schválila poskytnutí 

financí na krajský projekt mo-
dernizace a dostavby nemoc-
nice v Rychnově nad Kněžnou. 
Investici za 865 milionů korun 
tedy Královéhradecký kraj ne-
bude financovat celou ze svého 
rozpočtu, což zvažoval v přípa-

dě neschválení státem slíbené 
dotace. 

Finanční pomoc stát kraji 
poskytne na realizaci stavebních 
prací. Ty spočívají ve vybudová-
ní nového pavilonu urgentního 
příjmu – pětipodlažní přístavby 
stávajícího pavilonu DIGP – a re-

konstrukci tří podlaží stávající-
ho objektu DIGP v areálu rych-
novské nemocnice. Obě budovy 
budou propojeny, čímž vznikne 
jeden funkční celek.

Projekt počítá také s novým 
objektem medicinálních plynů, 
novým energocentrem a také 

s úpravou zpevněných ploch, 
komunikací, parkovacích stání 
a inženýrských sítí. Celkem by 
investice měla přijít na 865 mili-
onů korun, z čehož 657 milionů 
budou stát stavební práce a 192 
milionů zdravotnické technolo-
gie. |

Oprava budovy v hradecké ulici Na Okrouhlíku je hotová, místo našly i ptačí budky    
Královéhradecký kraj dokončil 

rok trvající stavební práce na bu-
dově v hradecké ulici Na Okrouh-
líku, kterou v minulosti poničily 
silné poryvy větru. Kvůli nim 
došlo k poškození zateplovací-
ho systému na budově patřící 
do majetku kraje. Ten na stavební 
práce a s nimi související služby 
vynaložil necelých 17 milionů 
korun včetně DPH.

„V září loňského roku jsme 
zahájili stavební práce na obno-
vě porušené fasády, kdy vlivem 
špatných povětrnostních podmí-
nek došlo k poškození zateplení 

na obvodových zdech budovy. Při 
realizaci oprav za 16,9 milionu 
korun jsme museli respektovat od-
borný posudek o výskytu zvláště 

chráněných druhů ptactva, a proto 
kraj umístil na opravenou fasádu 
budky pro netopýry a rorýse,“ 
uvedl první náměstek hejtmana 
Pavel Bulíček odpovědný za kraj-
ské investice. V této lokalitě se 
vyskytuje rorýs obecný, netopýr 
dlouhouchý, netopýr rezavý a ne-
topýr jižní. 

Vlastní opravy začaly demon-
táží narušené části původního 
zateplovacího systému. Následně 
stavaři namontovali nový kon-
taktní zateplovací systém na celý 
obvodový plášť budovy. Součástí 
stavebních prací byla výměna 

sociálního zařízení se po dobu sta-
vebních prací nezmění.

„Výstavbou nové budovy pro 
ubytování klientům poskytneme 
několikanásobně lepší ubytovací 
podmínky s vyšší mírou soukro-
mí, což bude vyhovovat například 
lidem se specifickými požadavky 

na formu soužití. Přestavba pomůže 
také zdejšímu personálu, který díky 
lepším podmínkám bude klientům 
poskytovat kvalitnější péči. Tímto 
projektem pokračujeme v nasta-
veném trendu, kdy péči o osoby 
s handicapem směřujeme indivi-
duálnějším přístupem v prostředí 
blížícímu se v co nejvyšší možné 
míře běžnému domácímu prostře-
dí,“ doplnila náměstkyně hejtmana 
pro oblast sociálních věcí Martina 
Berdychová.

Barevné domky Hajnice jsou 
příspěvkovou organizací Králo-
véhradeckého kraje poskytující 
sociální služby lidem s mentálním 
či jiným druhem postižení. Zaří-
zení provozuje také sociálně-tera-
peutickou dílnu, kavárnu a různé 
chráněné dílny, kde se jeho klienti 
mají možnost dále rozvíjet. Pod 
Barevné domky Hajnice patří 
také chráněné bydlení v Trutnově 
a Dvoře Králové nad Labem. | 

oken, parapetů a vstupních i bal-
konových dveří. Opravy skončily 
v září letošního roku vydáním 
kolaudačního souhlasu. 

„Kanceláře a další prostory 
budovy v současné době využívá 
odbor školství krajského úřa-
du, Pedagogicko-psychologická 
poradna a Speciálně pedagogické 
centrum Královéhradeckého kraje 
a bankovní instituce. Nové sídlo 
zde od listopadu získá krajská 
příspěvková organizace Správa 
silnic,“ doplnil radní Václav Řehoř, 
který má ve své gesci krajský maje-
tek a dopravu. |
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Milostivé léto pomůže lidem v exekuci zbavit se dluhů 
u veřejnoprávních institucí. Tato možnost trvá tři měsíce

Na konci října začala platit novela 
exekučního řádu nazvaná milostivé 
léto. Nabízí lidem v exekuci zbavit se 
natrvalo svých dluhů u veřejnopráv-
ních institucí. Tato možnost ale platí 
jen do 28. ledna příštího roku.

Zbavit se dluhů bez navýše-
ní o sankce a úroky z prodlení 
je možné, pokud člověk dluží 
veřejnoprávním institucím. Jedná 

Pomáháme

se o dluhy u státu, krajů, obcí 
a u firem, kde mají většinu jejich 
příspěvkové organizace. Typicky 
jde o dluhy na obecním nájmu, 
za jízdu načerno, za koncesionář-
ské poplatky, u nemocnic, za zdra-
votní pojištění nebo u ČEZ. 

Díky novele exekučního řádu je 
možné až do 28. ledna 2022 podat 
žádost, zaplatit původní výši dlu-

hu + 908 korun poplatek za ukon-
čení exekuce. Dlužník nebude mu-
set platit žádné poplatky a sankce, 
které původní dluh navyšovaly 
mnohdy několikanásobně. Pod-
mínkou je, že exekuce je už nyní 
vymáhána soudním exekutorem. 
Na daňové a správní exekuce se ale 
milostivé léto nevztahuje! Dlužník 
také nesmí být v insolvenci.

Jak na to? 
Prvním krokem je podat u exe-

kutora žádost o vyčíslení nezapla-
cené jistiny – tedy původní výše 
dluhu, či požádat exekutora o na-
hlédnutí do spisu. Výše dlužné 
částky se totiž může lišit, protože 
dlužník už mohl dluh v minulosti 
splácet, takže o tuto částku bude 
zbývající jistina nižší. 

Žádost je vhodné odeslat 
doporučeným dopisem exekuto-
rovi. V žádosti postačí uvést, že si 
přejete zaslat informace ohledně 
vyčíslení jistiny SMS zprávou či  
e-mailem. Při možnosti nahléd-
nutí do spisu je vhodné se u exe-
kutora předem objednat. 

Klíčové ale je, aby dlužníci 
v dopise exekutorovi uvedli, že se 
jedná o platbu za účelem využití 
milostivého léta dle části 2, čl. IV, 
odst. 25, zákona č. 286/2021 Sb. 
Pokud tuto informaci do dopisu 
dlužník neuvede, nebo pošle jen 
peníze bez dopisu, exekutor pou-
žije platbu jako běžnou splátku. 
Vzorový dopis uvádíme na této 
stránce. 

Po zaslání dopisu a splacení 
původního dluhu, exekutor za-
staví exekuci, rozhodne o osvo-
bození od placení příslušenství 
a vydá rozhodnutí v písemné 
podobě. |

Řešíte problémy s dluhy? 
Potřebujete poradit, případně 
pomoci s vyplněním 
dokumentů? 
V Královéhradeckém kraji pů-
sobí řada občanských poraden, 
jejichž odborníci dokáži rychle 
a srozumitelně poradit. Jejich 
pobočky naleznete v řadě měst 
v regionu. Seznam poraden 
naleznete na webové stránce: 
bit.ly/pomoc-s-dluhy

Exekutorský úřad _________ – uveďte sídlo exekutorského úřadu                                                    

_________ – uveďte jméno soudního exekutora

sídlem: _________ – uveďte adresu exekutorského úřadu

ID dat. schr. _________ – uveďte sídlo exekutorského úřadu

IČO: _________ – uveďte IČO exekutorského úřadu

V (místo bydliště) dne (datum odeslání dopisu) 

ke spisovné značce – uveďte spisovou značku vaší exekuce 

Věc: Žádám o sdělení dlužné jistiny za účelem využití tzv. milostivého léta

Vážený pane / paní, 

prosím o sdělení aktuální výše nezaplacené či jinak nezaniklé dlužné jistiny ve shora uvedeném 
exekučním řízení za účelem využití institutu tzv. milostivého léta. 

Současně Vám touto cestou dávám na vědomí, že v tomto řízení využívám tzv. milostivého léta dle části 
druhé, čl. IV. bodu 25 odst. 1 až 8 zákona č. 286/2021 Sb., v účinném znění. 

Prosím o případné sdělení zvláštního účtu, kam mám zaslat dlužnou jistinu a náklady exekuce dle shora 
uvedeného ustanovení zákona, v opačném případě budu tyto platby plnit na účet předmětné exekuce. 

Tyto informace mi prosím zašlete na mou uvedenou e-mailovou adresu v záhlaví tohoto dopisu. 

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. 

………………………………

podpis dlužníka

jméno, příjmení 

datum narození 

adresa  

e-mailová adresa 

telefon 

VZOROVÝ DOPIS SOUDNÍMU EXEKUTOROVI O UPLATNĚNÍ MILOSTIVÉHO LÉTA 

Katalog sociálních služeb v Královéhradeckém kraji naleznete na webu socialnisluzbykhk.cz/sluzby
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Rozvoj cykloturistiky v regionu bude pokračovat
Obecně prospěšná společnost 

Partnerství ve spolupráci s Krá-
lovéhradeckým krajem a statu-
tárním městem Hradec Králové 
uspořádala Národní setkání akté-
rů cykloturistiky ČR a konferenci 
Cykloturistika v ČR 2021+. 

Tématem prvního dne byla 
dálková cykloturistika a aktivní 
dovolená rodin s dětmi, seniorů 
a hendikepovaných. Po dopoled-
ním přednáškovém programu 
proběhla společná cyklovyjížďka 

po Labské stezce a prohlídka areálu 
Park 360/Glamp 360 s prezentací 
ekologické vize tohoto multifukční-
ho prostoru. Program prvního dne 
byl zakončen noční komentovanou 
prohlídkou historického centra 
Hradce Králové. 

„Park 360 se nachází v prostoru 
hradeckého letiště, tři minuty jízdy 
od Labské stezky. Jeho součástí bude 
od roku 2022 stacionární zázemí 
i pro cyklisty, včetně různých forem 
ubytování: od klasického až po de-

Už 25 let Češi a Poláci spolupracují v rámci Euroregionu Glacensis
Za čtvrtstoletí existence Eurore-

gionu se s podporou Evropské unie 
podařilo zrealizovat téměř 500 
projektů za desítky milionů euro. 

Euroregion Glacensis vznikl 
5. prosince 1996 a rozkládá se 
na území Královéhradeckého, Par-
dubického a Olomouckého kraje. 
Je tak největším česko-polským 
euroregionem s nejdelší společ-
nou hranicí. Jeho název odkazuje 
na středověké latinské pojmeno-
vání Kladského pomezí. 

„Euroregion Glacensis je pro 
kraj významným partnerem 
v oblasti regionálního rozvoje 
i cestovního ruchu. Vzájemná 
spolupráce byla vždy bezproblé-
mová a jejím výsledkem je řada 
úspěšných projektů, které zlepšují 
životní podmínky lidí v příhraničí, 
podporují rozvoj turistiky, ale také 
významně přispívají ke sbližová-
ní Čechů a Poláků. Takto vzniklá 
pouta dalece překonají udržitel-
nost jednotlivých projektů,“ říká 

radní Adam Valenta odpovědný 
za oblast regionální rozvoje, gran-
tů a dotací.

V prvních letech po jeho zalo-
žení se představitelé euroregio-
nu zabývali zejména otázkami 
okolo zvýšení propust-
nosti státních hranic 
a navazování prv-
ních vzájemných 
kontaktů. Byla to 
například pomoc 
s vytvářením 
nových hraničních 
přechodů na turistic-
kých stezkách. 

Vstupem do Evropské 
unie hraniční přechody ztratily 
smysl. Euroregion se postupně 
stal platformou pro setkávání 
hlavních aktérů přeshraniční 
spolupráce například v obcho-
du, dopravě, kultuře či cestov-
ním ruchu. Glacensis se podílel 
například na vzniku cyklostezky 
z Broumova na hranice v Oto-

vicích, postavení mostu v Ne-
ratově, případně rekonstrukci 
komunikace v Machovské Lhotě, 
kde se tak mohlo otevřít nové 
místo pro překračování hra-
nice Machovská Lhota / Ostra 

Gór. Podpořené byly také 
stovky mikroprojektů, 

například festivaly, 
výstavy, zpracování 
publikací, webo-
vých stránek brožur 
a katalogů či spor-

tovních akcí. 
Hlavním eurore-

gionálním tématem se 
staly rozhledny, které výrazně 

oživují turistiku v pohraničí. Po-
sledním a svým rozsahem dosud 
historicky největším projektem 
je Česko-polská Hřebenovka, kde 
se do jednoho projektu zapojilo 
celkem 18 partnerů a mohlo 
vzniknout  na obou stranách 
hranice deset nových rozhleden 
za 90 milionů korun.

V rámci oslav 25. výročí zalo-
žení se v lázních Kudowa-Zdrój 
uskutečnila výroční konference. 
Součástí programu byl i podpis 
Memoranda o spolupráci při pří-
pravě a realizaci přeshraničních 
projektů, jejichž cílem je moder-
nizace dopravní infrastruktury 
mezi Královéhradeckým krajem, 
Powiatem Kłodzkim a Gminou 
Kudowa-Zdrój.

Součinnost naváže v dalším 
období dotačního programu 
česko-polské spolupráce. V násle-
dujícím programovacím období 
v letech 2021–2027 se počítá 
s realizací šestnácti projektů, mezi 
kterými je například rekonstrukce 
silnice II/309 z Kounova do Plasni-
ce včetně mostu přes Zlatý potok. 
V plánu je ale například i oprava 
silnic na Broumovsku, v Krkono-
ších či Orlických horách. 

Podrobnosti o euroregionu 
naleznete na webu:  
www.euro-glacensis.cz |

Web Chytrý region nabízí informační rozcestník nejen pro starosty malých obcí
Královéhradecký kraj ve spo-

lupráci s Centrem investic, roz-
voje a inovací připravil na webu 
Chytrý region informační 
rozcestník pro starosty malých 
obcí. Rozcestník usnadní ori-
entaci v zákonech, vyhláškách, 
předpisech a dalších metodic-
kých pokynech. Lidé ho najdou 

na www.chytryregion.cz.
Web nově nabízí elektronic-

kou pomůcku Rozcestník, která 
je primárně určena starostům 
a místostarostům malých obcí 
především I. typu, ale i pro zastu-
pitele, pracovníky obecních úřadů 
a spoluobčany se zájmem o veřej-
nou správu.

signové. Součástí tohoto městečka 
s názvem Glamp 360 bude vše, 
co cyklisté potřebují. Areál se tak 
stane příjemným a bezpečným 
zázemím pro cykloturisty: ať už ty, 
co budou chtít na kole prozkoumat 
Hradec Králové a okolí, anebo ty, 
kteří hledají kvalitní zázemí. Areál 
již prochází certifikací Cyklisté vítá-
ni; s ohledem na precizní ekologic-
ký program bude usilovat i někte-
rou z mezinárodních certifikací 
z oblasti udržitelného cestovního 

ruchu,“ uvedl radní pro regionální 
rozvoj Adam Valenta. 

Hlavním programem druhého 
dne byla mezinárodní výměna 
zkušeností v oblasti marketingu 
dálkových cyklotras za účasti 
partnerů z Německa a Rakouska. 
Po skončení programu konferen-
ce se sešli zástupci koordinační 
skupiny Labské stezky ke společ-
nému jednání o další spolupráci 
na společném marketingu a rozvoji 
Labské stezky. | 

Zpracovává přehledně, stručně 
a prakticky informace ze šesti 
nejdůležitějších oblastí, kterými 
jsou výkon veřejné zprávy, rozvoj 
a provoz obce, aktuální dotace, 
obec v širším kontextu a zajíma-
vosti. V každé z agend návštěvník 
najde pravidelně aktualizované 
a přehledně řazené informace 

týkající se malých obcí.
Rozcestník usnadňuje neuvol-

něným starostům práci, nabízí 
odkazy na praktické informace 
a příručky a stává se efektivním 
pomocníkem pro nové členy 
zastupitelstva.

Podrobné informace naleznete 
na webu www.starostuj.cz. |
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Originál, nebo padělek? Hradecká galerie shromáždila falza
Některé obrazy jsou záměrně 

namalovány tak, aby oklamaly. Ně-
které sochy jsou věrnými kopiemi 
originálu. Proč je umění hodnot-
né? Co je vlastně originál? Je kopie 
bezcenná? Proč je padělků tolik? 
A jak se vyhnout tomu, abychom si 
koupili falzum? 

Tyto a mnohé další otázky 
zodpoví průlomová výstava „Ori-
ginál? Umění napodobit umění“, 
kterou připravila Galerie moder-
ního umění v Hradci Králové. 
V oblasti umění se jedná o zcela 
mimořádnou výstavu a výjimečný 
badatelský počin po roce 1989. 
Sbírku falz v takovém rozsahu totiž 
ještě návštěvníkům žádná galerie 
nepředstavila. Výstava čítá více jak 
100 děl a hodnota falz se vyšplhala 
až na 200 miliónů korun. Expozice 
potrvá až do 27. února 2022. 

Výstava obsahuje díla vý-
znamných autorů jako jsou Marc 
Chagall, Joan Miró, František 

Kupka, Josef Lada, Jan Zrzavý, 
Joža Uprka, Kamil Lhoták nebo 
současných autorů jako Milan 
Knížák, Jiří Kovanda a mnoho 
dalších. Právě Jan Zrzavý napří-
klad patří v Česku k nejpaděla-
nějším malířům.

 „Padělání uměleckých děl se 
v posledních desetiletích zdoko-
nalilo a rozrostlo do obludných 
rozměrů. Vinu nese také anony-
mita virtuálního světa internetu, 
online aukcí a bazarů. Omylům 
se často bohužel neubrání ani 

Ocenění za dlouholetou práci získalo pět knihovníků
Studijní a vědecká knihovna 

v Hradci Králové hostila ve stře-
du již 12. celokrajské setkání 
knihovníků, během kterého byli 
oceněni také Knihovníci a knihov-
nice roku 2021. Co celostátního 
kola Knihovna roku postoupila 
za Královéhradecký kraj Obecní 
knihovna Studnice.

Titul Knihovník roku udělu-
je Studijní a vědecká knihovna 
v Hradci Králové a Svaz knihov-
níků a informačních pracovníků 
(SKIP) Východní Čechy pod záštitou 
hejtmana Královéhradeckého 
kraje. 

Do kategorie knihovnice/
knihovník malé veřejné knihov-
ny nominují pověřené knihov-
ny zpravidla jednu knihovnu 
ze svého obvodu. V kategorii 
knihovnice/knihovník veřejné 
knihovny podává nominace 
krajská knihovna, případně jiná 
knihovna kraje nebo regionální 
výbor SKIP. O přidělení čestného 
titulu rozhoduje každý rok ko-

mise složená ze zástupců krajské 
knihovny a regionálního výboru 
SKIP.
V kategorii knihovnice/knihovník 
malé veřejné knihovny ocenění 
získali:
• Zdeňka Bittnerová, Místní 

knihovna v Ostružně – za aktivní 
působení v knihovně malé obce

• Jana Simonová, Místní knihovna 
Křinice – za dlouholetou knihov- 

nickou činnost
• Václav Pavlíček, Obecní knihov-

na Stěžery – za dlouholetou 
knihovnickou činnost

V kategorii knihovnice/knihovník 
veřejné knihovny ocenění získaly:
• Milena Dulová, Městská knihov-

na Hostinné – za dlouholetou 
knihovnickou činnost

• Hana Kramářová, Štolbova 
městská knihovna Nechanice – 

za dlouholetou knihovnickou 
činnost a rozvoj knihovnictví 
na Nechanicku
V rámci krajského setkání kni-

hovníků vyhlásili pořadatelé také 
nominaci malé knihovny, která 
bude reprezentovat Královéhradec-
ký kraj v celostátní soutěži Knihov-
na roku. Regionální barvy do Prahy 
odjela hájit Miloslava Koncošová 
z Obecní knihovny Studnice. |

kurátoři veřejných galerií či štědří 
dárci a sběratelé. Touto mimo-
řádnou výstavou chceme upozor-
nit širokou veřejnost na to, jak 
jednoduché je padělat umění. Rádi 
bychom také návštěvníkům po-
mohli zorientovat se v nepřehled-
ném prostředí uměleckého trhu. 
Každý z nás by měl být při nákupu 
uměleckých děl velmi obezřetný,“ 
uvedl ředitel královéhradecké 
galerie a kurátor výstavy František 
Zachoval.  

Celkově je výstava rozdělena 
do šesti částí. A to podle zvole-
né techniky, postupu či způso-
bu vytváření falz. „Divák se tu 
seznamuje s rozličnými přístupy 
padělatelů. Jednak je to podobnost 
stylu, vylepšování děl, machinace 
s reprodukcemi, nadprodukce 
originálů, vytváření fiktivních 
identit a otázka výstavních kopií,“ 
doplňuje kurátorka výstavy Petra 
Příkazská. |
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Domov mládeže ve Vocelově ulici nabízí přátelskou atmosféru
Domov mládeže, internátu 

a školní jídelny ve Vocelově ulici 
v Hradci Králové nabízí ubyto-
vaným žákům a studentům pro-
fesionální vedení, respektování 
individuality žáka, přátelskou 
atmosféru a férový přístup. 

Výchova v DM probíhá podle 
vzdělávacího programu. Jeho cí-
lem je rozvíjet klíčové kompeten-
ce žáka, jeho vědomosti, doved-

nosti, uspokojovat jeho potřeby 
a zájmy. Snahou vychovatelů je 
podporovat mladé lidi v osobním 
i odborném růstu, vytvářet jim 
bezpečné zázemí a motivovat je 
ke smysluplnému trávení volného 
času s důrazem na přípravu na vy-
učování. 

Vždy před zahájením školního 
roku se koná adaptační soustře-
dění pro žáky budoucích prvních 

ročníků. Ředitelka DM Sylva Neko-
lová k tomu redakci U nás v kraji 
řekla: „Hlavním cílem adap-
tačních soustředění je urychlit 
vzájemné poznávání spolužáků 
a spolubydlících v novém pro-
středí. Žáci mají možnost poznat 
svého skupinového vychovatele 
a další zaměstnance DM, s nimiž 
se budou při svém pobytu ve škol-
ském zařízení setkávat. Pro vycho-

vatele pak adaptační soustředění 
představuje příležitost poznat své 
žáky, jejich zájmy, prostředí, z ně-
hož pochází, sociální dovednosti 
a některé charakterové vlastnosti 
a v neposlední řadě si zapamato-
vat jejich jména. Tyto informace 
jsou pro pedagogy velmi cenné, 
protože si na jejich základě doká-
ží sestavit širší obraz o výchovné 
skupině.“ | 

Trutnovští radní ocenili paralympioniky 
Šárka Musilová a Aleš Kisý 

z Trutnova vybojovali na XVI. 
letních paralympijských hrách 
Tokio 2020 hned tři medaile. 
Za jejich výkony a úspěšnou 
reprezentaci Trutnova na mezi-
národní úrovni je vedení města 
ocenilo. Šárka Musilová vybojo-
vala na paralympiádě v Tokiu dvě 
stříbrné medaile v lukostřelbě, 
a to v kategoriích jednotlivci 
a s Davidem Drahonínským 
ve smíšených dvojicích. Aleš Kisý 
přivezl z Japonska bronzovou 
medaili v disciplíně vrh koulí. | 

Známe vítěze letní razítkovací soutěže 
a vyhlašujeme podzimní kolo 

Po celé prázdniny mohli turisté cestovat po regionu a sbírat razítka 
do krajské letní soutěže. Do redakce přišlo mnoho odpovědí, z nichž jsme 
vylosovali čtyři cestovatele, kteří se mohou těšit na milý dárek. Gratulu-
jeme. 

Eva Kracíková z Poděbrad, 7 razítek
Martin Pospíšil z Hlízova, 7 razítek
Miroslav Borůvka z Trutnova, 6 razítek
Pavla Jaklová z Hořic, 5 razítek

Podzimní soutěž začíná
Pro následující dva měsíce přinášíme novou soutěž. Vydejte se s námi 

od listopadu do prosince na výlet objevovat další místa našeho kraje. 
Zažijte den v pravěku, poznejte rozdíl mezi originálním a padělaným 
obrazem nebo prozkoumejte hvězdnou oblohu. A protože Vánoce se blí-
ží, můžete strávit adventní čas v muzeu a zjistit, jak prožívali tyto svátky 
naši předci. Pro aktuální otevírací dobu jednotlivých institucí navštivte 
jejich webové stránky.

Nasbírejte alespoň čtyři razítka z uvedených míst, vyfoťte tuto strán-
ku a opět nám ji zašlete nejpozději do 31. prosince na e-mailovou adresu 
soutez@kr-kralovehradecky.cz. Vylosovaní získají drobný dárek. |

Hradec si připomněl 
výročí hry R. U. R.

Před sto lety měla premiéru diva-
delní hra Karla Čapka R. U. R. Tomuto 
a řadě dalších témat se věnovala lite-
rárně-historická konference Hradec 
Králové Čapkům II. Vystupující zde 
přednesli příspěvky nejen na vzta-
hy Čapků a divadla, ale věnovali se 
i samotnému slovu „robot“, které se 
z utopistického dramatu stalo sou-
částí světového slovníku. Do progra-
mu se zapojilo i hradecké Klicperovo 
divadlo (jehož ochotníci uvedli hru 
R. U. R. jako první) i Divadlo Drak 
komentovanými prohlídkami i in-
scenacemi. | 

Galerie moderního umění v Hradci Králové
Velké nám. 139, 500 03 Hradec Králové
www.galeriehk.cz

Třebechovické muzeum betlémů
Masarykovo nám. 1426, 503 46 Třebechovice pod Orebem
www.betlem.cz

Dřevěnka – Muzeum Náchodska
Hvězdecká 15, 549 54 Police nad Metují
www.muzeumnachod.cz

Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla o.p.s.
Hradební 632, 500 03 Hradec Králové
www.draktheatre.cz

Sýpka – Muzeum Orlických hor
Horská 174, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
www.moh.cz/expozice-sypka

Hvězdárna v Úpici
U Lipek 160, 542 32 Úpice
www.hvezdarnavupici.cz

Regionální muzeum a galerie v Jičíně – Muzeum hry
Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín
www.muzeumhry.cz
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PozvánkY na kUltUrnÍ akce

V poslanecké sněmovně usedne 11 poslanců z Královéhradeckého kraje 
Říjnových voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se zúčastnilo téměř 68 % oprávněných voličů z Královéhradeckého kraje. 

V regionu, i v republice celkově, vyhrála koalice SPOLU. Těsně za ní skončilo hnutí ANO následované koalicí Pirátů a Starostů. Poslední zvolenou stra-
nou do sněmovny bylo SPD. Z Královéhradeckého kraje usedne ve Strakově akademii 11 poslanců, přičemž šest z nich obhájilo svůj mandát z minu-
lého volebního období a zbylá pětice je na poli celostátní politiky nováčkem.

SPOLU AN0
Matěj Ondřej Havel
TOP 09, 34 let, ředitel 
Gymnázia J. K. Tyla Hradec 
Králové, Hradec Králové

Pavel Bělobrádek
KDU-ČSL, 44 let, poslanec 
Parlamentu ČR, 2. náměstek 
hejtmana, Náchod

Ivan Adamec
ODS, 61 let, poslanec 
Parlamentu ČR, starosta 
města Trutnov, Trutnov

Pavel Staněk
ODS, 48 let, právník, 
podnikatel, filantrop, 
Předměřice nad Labem

Klára Dostálová
BEZPP, 50 let, ministryně 
pro místní rozvoj, Hořice

Jiří Mašek
ANO, 63 let, lékař, poslanec 
PSP ČR, Hradec Králové

Petr Sadovský, MBA
ANO, 52 let, poslanec PSP 
ČR, místostarosta města 
Dobruška, Dobruška

Jana Berkovcová
ANO, 51 let, vedoucí 
metodička pro vzdělávání, 
krajská zastupitelka, 
Nové Město nad Metují

PirSTAN
Lucie Potůčková
STAN, 46 let, starostka 
městyse Mladé Buky, 
právnička, Mladé Buky

Josef Cogan
STAN, 48 let, starosta města 
Nová Paka, právník, 
Nová Paka

SPD
Vladimíra Lesenská
SPD, 57 let, ředitelka 
kontaktního pracoviště Úřadu 
práce ČR, stavební inženýrka, 
Týniště nad Orlicí

6. 11. od 8 do 14 hodin 
Vepřové hody v Jičíně
Valdštejnský zámek, Jičín  
V sobotu 6. listopadu vás zveme 
na nádvoří Valdštejnského zámku 
v Jičíně na tradiční vepřové hody. 
Jitrničky, jelítka, prejt i prdelačka 
budou vonět celým městem až 
k lesu Řáholci.

6. a 7. 11.   
Mezinárodní výstava koček 
Jaroměř 2021
sál Důstojnické besedy v Josefově, 
Lidická 6, Jaroměř
Srdečně vás zveme na meziná-
rodní výstavu ušlechtilých koček 
v Jaroměři, která se bude konat 
v historické části Josefov. Více 
informací naleznete na 
www.kockyhradec.cz. 

6. 11. od 12 do 22 hodin 
Guláš Fest v Deštném 
v Orlických horách
Deštné v Orlických horách 
Zveme vás na oslavu guláše a piva 
do Amenity Hotel & Resort Orlické 
hory. Šéfkuchaři z Amenity Hotels 
& Resorts připraví guláš, za který 
dají ruku do ohně a můžete se 
těšit i na guláše od lokálních guláš 
mistrů. Kromě těch nejlepších 

gulášů pro vás také napečeme 
domácí kynuté buchty a budeme 
čepovat oblíbený Pilsner Urquell 
i piva z lokálních pivovarů. Náš 
výčepní vám načepuje hladinku, 
šnyt, mlíko nebo třeba i čochtana. 
Atmosféru celé akce okoření živá 
hudba z heligonky. 

13. až 14. 11. a 20. až 21. 11. 
Vánoční trhy na Kuksu
Hospitál Kuks, Kuks
Přijďte si zpříjemnit čekání 
na první adventní neděli a za-
vítejte na vánoční trhy v Kuksu. 
Můžete se těšit na pestrou nabíd-
ku gastronomických specialit, 
tradičních řemeslných výrobků 
a ukázky lidových řemesel.

od 19. 11. 2021 do 9. 1. 2022
Obchůzkové postavy 
Stará škola Dřevěnka, Police nad 
Metují
Přijďte navštívit vánočně vyzdobe-
nou Dřevěnku v Polici nad Metují, 
kde potkáte starobylé postavy, 
které obcházely domácnosti 
našich předků v předvánočním 
čase. Dozvíte se něco nejen o křes-
ťanských světcích a svátcích, ale 
také o lidových tradicích, jež mají 
mnohdy svůj původ v pohanských 
dobách. Otevřeno od 19. 11. 2021 

do 9. 1. 2022 a to denně kromě 
pondělí 10–12 a 13–16 hod. 

20. 11. od 10 do 16 hodin 
Vánoční jarmárek 
Rtyně v Podkrkonoší
Srdečně zveme na Vánoční jarmárek 
ve Rtyni v Podkrkonoší. Přijďte si na-
koupit od českých řemeslníků něco 
pěkného, něco dobrého nebo vánoč-
ní dárečky pro své blízké. Budou zde 
stánky s dekoracemi, adventními 
svícny, keramikou, mýdly, kořením, 
sýry, domácími marmeládami, dá-
rečky ze dřeva. Nebude chybět občer-
stvení, sladké vafle, maso z udírny 
a vánoční svařák a punč. 

od 26. 11. 2021 do 16. 1. 2022
Těšíme se na Vánoce
výstavní síň Muzea Náchodska 
v Tyršově ulici, Náchod 
Muzeum Náchodska srdečně zve 
návštěvníky na výstavu Těšíme se 
na Vánoce, která má připomenout 
atmosféru blížících se vánočních 
svátků. Vernisáž se uskuteční 25. 
11. 2021 od 17 hodin a výstavu poté 
bude možné navštívit každý den kro-
mě pondělí v 9–12 a 13–17 hodin. 

od 27. 11. do 12. 12. 
Vánoce na Hrádku
zámek Hrádek u Nechanice 

Dovolujeme si vás pozvat na XX-
VIII. Vánoce na Hrádku u Necha-
nic. Seznámíme vás ve vánočně 
vyzdobených interiérech s histo-
rií Vánoc, jejich zvyky a tradicemi. 
Prozradíme vám, jaké se dávaly 
na stromeček první ozdoby, co se 
podávalo ke štědrovečerní večeři 
a další zajímavé věci, týkající se 
těchto nejkrásnějších svátků 
v roce. Během této akce je navíc 
pro veřejnost zpřístupněna zá-
mecká kuchyně, kde budete moci 
ochutnat pravý anglický punč. 
Ve dnech 29. 11.–3. 12. a 6.–9. 12. 
je otevřeno pouze pro předem 
ohlášené skupiny. Rezervace 
možné již nyní na čísle +420 
495 441 244. 

27. 11. od 10 do 13 hodin 
Dekorace vánočního papíru
přednáškový sál Muzea Náchodska, 
Náchod 
Muzeum Náchodska vás zve 
na tvořivou vánoční dílnu. 
Za použití vyrobeného razítka 
z houbičky si můžete dotvořit 
balicí papír dle své fantazie. 
Z důvodu omezené kapacity si 
prosím zarezervujte místo na tel: 
491 423 248 nebo e-mailu: info@
muzeumnachodska.cz. Vstupné 
50 Kč.

PozvánkY na kUltUrnÍ akce

Kompletní volební 
výsledky naleznete 

na stránce: 
www.volby.cz
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Poděkujme zdravotníkům péčí o své zdraví
Zdravotnictví 

našeho kraje si stejně 
jako celý zbytek světa 
prošel pandemií covi-
du-19. Situací, kterou 
nikdo z žijících nepa-
matuje. Je jasné, že výskyt této nemoci 
nekončí a budeme se s ní muset naučit 
žít. S léky a očkováním.

Nevím, zda má smysl se vracet k výko-
nu státu v ochraně, prevenci a centrálně 
nastavovaným parametrům omezení. 
Zdravotníci v našem kraji mají ale 
svědomí čisté. Zvládli neuvěřitelný úděl 
těžké práce na výbornou. A to, jak v době 
vrcholící zátěže nemocnic, tak při testo-
vání i v době očkování na plné obrátky.

Náš kraj ve velkém investuje do svých 
nemocnic. Dokončil první etapu moder-
nizace náchodské nemocnice a pokra-
čuje přípravou druhé etapy. Stranou 
velkých investic nezůstává ani rychnov-

ská, jičínská a trutnovská nemocnice.  
Nemocnice ve Dvoře Králové bude mít 
nové operační sály i nové lůžkové záze-
mí. A čeká nás také velký a velmi drahý 
úkol v oblasti kyberbezpečnosti.

Nejde ale jen o investice. Jde o to, 
jak naše zařízení zajistit personálně. 
Hodláme také udělat vše pro dostup-
nost stomatologické a ambulantní 
péče. Zde se ale do budoucna neobejde-
me bez pomoci samospráv a dotací.

Při otázce, jak se může běžný občan 
podílet na zdravotnictví, odpovídám: 
hlavně aktivním přístupem ke zdravé-
mu způsobu života. Zkrátka péčí o své 
zdraví ve všech oblastech. Tak může 
každý z nás pomoci zdravotníkům 
a nejvíce pak lidem, kteří se bez zdra-
votní péče doopravdy neobejdou. 

 
Zdeněk Fink, radní pro zdravotnictví 
(Spojenci pro KHK)

Nová sportoviště pro kola, koloběžky i skateboardy
V říjnu letošního 

roku se v Náchodě 
otevřela dvě nová 
sportoviště. Dopravní 
hřiště, které je největší 
v Královéhradeckém 
kraji, prošlo zásadní modernizací, která 
zahrnovala novostavbu provozní budovy, 
nové oplocení, venkovní mobiliář a zpev-
něné plochy a zcela nový pumptrack, 
který patří k největším v celé republice. 
Délka pumptrackové dráhy je 338 m. 
Zázemí bude sloužit k dopravní výuce 
pro širokou spádovou oblast Náchodska. 
Dětské dopravní hřiště využívají mimo 
rodin s dětmi také základní školy ze širo-
kého okolí. Jednalo se o největší investici 
města v letošním roce.

Volnočasovým aktivitám nejen dětí, 
ale i zkušených jezdců nově slouží také 
nové moderní sportoviště pro skate-

boarding. Železobetonový skatepark 
o rozloze 735 m2 na ploše 15x49 m tvoří 
různě veliké a tvarově členité plochy, 
šikmé plochy (tzv. banky) a rádiusy, 
které mají různou hloubku a poloměr, 
jsou propojené různými zídkami, 
schody a rovnými plochami. Součástí 
skateparku jsou i ocelové konstrukce, 
různá pojezdová zábradlí a další prvky 
uzpůsobené pro jízdu na skateboardu. 
Nový skatepark, jehož součástí bude 
v příštím roce i mobiliář, splňuje všech-
ny požadavky na pořádání závodů.

Věřím, že obě nová sportoviště bu-
dou dlouhé roky sloužit dětem nejen 
z Náchoda. Těší mě, že jim můžeme 
nabídnout kvalitní zázemí k trávení 
volného času. Přeji všem, aby si užili 
sportování i spoustu zábavy!

 
Jan Birke (Spolu pro kraj)

Poděkování voličům
Vážení a milí 

občané, rád bych Vám 
za královéhradecké 
hnutí ANO 2011 po-
děkoval za podporu 
a důvěru, kterou jste 
nám vyjádřili ve volbách do Poslanec-
ké sněmovny ČR. Zároveň blahopřeji 
všem staronovým i nově zvoleným 
poslancům k získání mandátu. Věřím, 
že nejen naši, ale všichni zvolení 
poslanci za náš Královehradecký kraj 
(11 mandátů), budou pro nás odvádět 
kvalitní a dobrou práci. 

Jsme teď opět na velké křižovatce. 
Z voleb vzešla vítězně koalice SPOLU, 
která nejspíše za pár týdnů sestaví 
novou vládu. Poslanecký klub ANO 
přitom nadále zůstává výrazně nej-
silnějším uskupením ve sněmovně, 
protože koalice SPOLU, sestavená před 

volbami ze tří uskupení, se po volbách 
ve sněmovně opět rozdělí a vzniknou 
tak tři menší kluby.

Jsme opravdu zvědaví, jak se podaří 
budoucí vládní koalici složené prav-
děpodobně z pěti politických subjektů 
sestavit program a především, jak 
ho bude následně naplňovat. Jednou 
z předvolebních priorit této budoucí 
koalice bylo totiž například nechávat 
více peněz v krajích, ve městech a ob-
cích! Těšíme se. Nové koalici přejeme 
v tomto mnoho zdaru a zároveň doufá-
me, že se vítězná povolební euforie 
nezmění v pocit zmaru a zklamání.   

Za hnutí ANO 2011 byli v našem 
kraji zvoleni Klára Dostálová, Jiří Ma-
šek, Petr Sadovský a Jana Berkovcová.

 
Petr Koleta (ANO 2011)

Nezapomínáme na venkov
Obzvláště v této 

době je nadmíru dů-
ležité oživit tradiční 
život na venkově. 
Za poslední skoro 
dva roky se život 
na vesnicích v mnohém změnil. Dopa-
dy pandemie covid-19 se samozřejmě 
dotkly i velkých měst, ale na vesnicích 
je tento výpadek znát mnohem více. 

Mám na mysli jednak drobné 
živnostníky, kteří konkurenci blízkosti 
městských aglomerací těžko zvládali 
i před pandemií a teď mají znovuoživo-
vání svého živobytí o to těžší, ale hlavně 
mám na mysli spolkovou činnost. Ta 
má na svědomí v obcích a vesničkách 
troufnu si říci až devadesát procent 
kulturního a sportovního života.

Jsem rád, že po období stagnace se 
zase ochota dobrovolníků začíná pro-
bouzet. Jedním z nástrojů, jak spolkový 
život nastartovat by mohl být i Králové-

hradecký kraj. Ten totiž spolky dlouho-
době podporuje. Ať se jedná o podporu 
dobrovolných hasičů, včelařů, myslivců, 
ale třeba i místních akčních skupin. 

Dále jsou pro nás na venkově oprav-
du hodně důležití místní výrobci origi-
nálních produktů. Je moc dobře, když 
si můžeme koupit kvalitní potravinu 
od místního výrobce. Kraj podporu-
je i tyto aktivity formou dotačních 
programů. 

Co nás na venkově však pálí asi 
ze všeho nejvíce, je čím dál méně 
dostupná zdravotní péče. Od kolegů 
starostů menších měst a obcí často 
slýchám, že jim chybí zubař, praktik 
nebo pediatr. Jsem rád, že i vedení kra-
je tento problém vnímá a doufám, že 
se podaří najít nějaké podpůrné řešení 
a pomoc venkovu. Lidé na vesnici si to 
rozhodně zaslouží.

 
Aleš Maloch (ODS, STAN, VČ)

Memento k současným judikátům
Chlumec nad Cid-

linou prohrál soud se 
stěžovatelem, kterému 
na jeho pozemek padá 
listí ze stromů ros-
toucích na pozemku 
města. Podle rozsudku nyní musí zaměst-
nanci technických služeb placení z peněz 

daňových poplatníků uklízet soukromé 
pozemky. Toto absurdní rozhodnutí 
Krajského soudu v Hradci Králové nemá 
v republice obdoby a okamžitě jsme se 
odvolali k Nejvyššímu soudu ČR. 

Výsledek uvažování soudců v našem 
případě je alarmující: nabourává vše 
zažité, popírá zákony podporující životní 

prostředí a je nesmírně nebezpečným 
judikátem. Nebezpečným pro obce jako 
vlastníky vzrostlých stromů, kterým 
hrozí, že z veřejných peněz budou uklízet 
na soukromých pozemcích. 

Když to vezmu do extrému, veřejným 
rozpočtům dohromady hrozí miliardové 
škody. Navíc se tenhle zrůdný judikát dá 
aplikovat i mezi soukromými vlastníky. 
V době, kdy jsou krutě ohroženy smrko-
vé lesy kůrovcem, borovice suchem, jasa-
ny plísněmi, kaštany klíněnkou, stanou 
se vzrostlé stromy v intravilánech obcí 

jablkem sváru. Stromy se tak stanou 
nežádoucí. Místo řešení sporů a nákladů 
za úklid na cizím bude pro vlastníka 
jednodušší prostě strom pokácet. I když 
to je nelegální. 

Pevně doufám, že náš případ u nej-
vyššího soudu budou hodnotit lidé se 
zdravým selským rozumem a nelogický 
rozsudek v plném rozsahu zruší. Když 
totiž fouká vítr, listí ze stromů napadá 
i stovky metrů daleko. To je holt příroda. 

 
Miroslav Uchytil (Koalice pro KHK)
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SoutĚŽnÍ KŘÍŽoVKa

Společný postup kraje a měst v regionu pomůže výstavbě 
parkoviště u Fakultní nemocnice Hradec Králové 

Roky diskutovaná výstavba 
míst pro parkování u Fakult-
ní nemocnice Hradec Králové 
začíná mít konkrétnější podobu. 
Na jednání představitelů Králové-
hradeckého kraje, statutárního 
města Hradec Králové, Fakultní 
nemocnice Hradec Králové a více 
jak desítky obcí z okolí došlo 
k jednoznačné shodě nad nut-
ností a stanovení dalšího společ-
ného postupu u výstavby dalších 
parkovacích míst u největšího 
zdravotnického zařízení v regio-
nu a jednoho z největších v České 
republice.

„Celková dopravní situace u fa-
kultní nemocnice je dlouhodobě 
neúnosná. Na druhou stranu 
postupnými kroky dochází k její 
nápravě v podobě chystané vý-
stavby křižovatky Mileta. Vybudo-
vání parkovacích domů v areálu 
či jeho blízkém okolí fakultní 
nemocnice je druhým krokem, 
který pomůže celkový provoz 
zklidnit. Hlavně se však jedná 
o zvýšení komfortu pro pacienty 
a zaměstnance. Jsme si vědomi, 
že díky rozsahu poskytované 
zdravotní péče má pozice fa-
kultní nemocnice dopad na celý 

region. Z tohoto důvodů se kraj 
dočasně stane hlavním koordi-
nátorem jednotlivých partnerů 
s cílem aktivní pomoci při přípra-
vě výstavby nových parkovacích 
míst,“ řekl radní Královéhradec-
kého kraje pro dopravu a majetek 
Václav Řehoř.

Na přípravách výstavby budou 
kromě Královéhradeckého kraje, 
města Hradce Králové a fakultní 
nemocnice spolupracovat také 
okolní obce jako Černilov, Chlu-
mec nad Cidlinou, Nový Bydžov, 
Třebechovice pod Orebem, Smiři-
ce, Nechanice, Týniště nad Orlicí 

či Borohrádek. Jednou z možností 
je například společné fi nanco-
vání nákladů na projektovou 
přípravu.

Fakultní nemocnice Hradec 
Králové je největším zdravotnic-
kým zařízením ve východních 
Čechách. Na 39 pracovištích 
včetně 24 klinik s 1 360 lůžky se 
zde každý rok hospitalizuje přes 
41 tisíc pacientů. 

Ambulantně se v nemocnici 
léčí okolo 700 tisíc pacientů. Zá-
roveň se řadí také mezi největší 
zaměstnavatele se zhruba 5 500 
zaměstnanci.  |


