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

Broumov postoupil do finále soutěže o titul 
Evropské hlavní město kultury 2028

Vážení 
spoluobčané,
v říjnu jsem 
zmiňoval, že 
se zabývám 
možnostmi, jak 
z pozice kraje 
nad rámec kom-
petence státu, jehož úkolem je 
systémové řešení energetické 
krize, můžeme pomoci občanům 
či organizacím v našem kraji. 
Navrhnul jsem a po projednání 
s kolegy kraj vybral renomovanou 
poradenskou firmu zabývající se 
oblastí energetiky, která pomůže 
lidem se zorientovat ve stávající 
situaci i vládní pomoci. (Více 
na straně 4).
Rovněž jsem si vědom, jak enorm-
ní nárůst cen energií ovlivňuje 
možnost rodičů dopřát dětem vol-
nočasové aktivity, školám doplň-
kové praktické výukové programy 
a dalším zájmovým organizacím 

Slovo hejtmana

realizovat pro společnost velmi 
přínosné zájmové činnosti. 
V listopadu proto kraj otevře výzvu 
k podávání žádostí o finanční 
podporu pro spolky, jejichž hlavní 
činností je oblast sportu a tělový-
chovy dětí a mládeže nebo práce 
s dětmi a mládeží ve volném čase. 
Pro tuto variantu podpory kraj 
prozatím vyčlení 10 milionů korun 
ze svého rozpočtu.
Vedle toho kraj připravil i dotační 
program Za kulturou v Králové-
hradeckém kraji, jenž cílí na žáky 
základních a středních škol, pro 
který uvolní 3,5 milionu korun. 
Je určen pro financování dopra-
vy při exkurzích, které budou 
směřovat do krajských kulturních 
institucí, jež nabízejí edukační 
programy a doplňují rámcové 
vzdělávací programy škol.
A mimořádná krajská podpora 
v celkové výši 1,5 milionů korun 
bude určena také na činnost 

v oblasti podpory rodin, proro-
dinného života a činnosti v míst-
ních komunitách.
Celkem tedy kraj uvolní na uve-
denou pomoc 15 milionů korun, 
a pokud bude obdobná situace 
trvat ještě déle, jsme připraveni 
uvolnit prostředky i v dalším roce 
a ve větším objemu.
 Za důležité považuji skutečnost, že 
přestože se musíme vyrovnat s mi-
mořádnostmi při neočekávaném 
navýšení cen některých komodit 
ve stavebnictví, což například 
znamená vyřešit 13 rozpracova-
ných dopravních staveb a narůst 
nákladů o cca 80 milionů korun, 
tak prozatím jsme žádné rozvojové 
investice v regionu nezastavili. 
Podobná situace je při zajišťování 
veřejné železniční a autobusové 
dopravy, kde prozatím nezdražu-
jeme jízdné, nově přepočítáváme 
index cen za PHM čtvrtletně, a ne 
až po skončení kalendářního roku, 

a uhradili jsme za zvýšené náklady 
v souvislosti s mimořádným nárůs-
tem cen PHM na jaře letošního roku 
v objemu cca 45 milionů korun. 
Také se podařilo získat finanční 
prostředky do sociální oblasti, a tak 
jsme mohli odsouhlasit mimo jiné 
přerozdělení připravené finanční 
rezervy 62 milionů korun na dofi-
nancování sociálních služeb v re-
gionu, jež pokryje i navýšení mezd 
a umožní tak mimořádně odměnit 
pracovníky sociálních služeb. Cel-
kem do sociálních služeb v regionu 
letos míří přes 1,2 miliardy korun. 
A tak si dovolím, i s ohledem na výše 
uvedené, zakončit tento úvodník 
s nadějí, že i když nám tato složitá 
doba staví do cesty řadu nečekaných 
překážek a nejistot, přináší i jistou 
míru naděje a příležitostí. Díky nim 
věřím, že vše znovu překonáme.
Krásný listopad vám všem!

Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

Mezinárodní porota rozhodla o postupujících 
do finále soutěže o titul Evropské hlavní město 
kultury 2028. Společně s Českými Budějovicemi je to 
i sedmitisícový Broumov v partnerství s Královéhra-
deckým krajem. Jako nejmenší kandidát v historii 
uspěl se svým konceptem Kreativního poutnictví. 
O držiteli titulu se definitivně rozhodne v červnu 
2023.

„Máme obrovskou radost, že můžeme naši myš-
lenku a projekty dál rozvíjet. Finále evropské soutěže 
bude samozřejmě velká výzva, ale právě ty nás 
posouvají dál,“ říká stávající radní a budoucí starosta 
Broumova Arnold Vodochodský. 

Základem konceptu Kreativního poutnictví, který 
Broumov prezentoval v polovině října na Minister-
stvu kultury ČR před mezinárodní porotou, je propo-
jování divoké přírody, odolné kultury a důvěry v živé 
komunity v Evropě. |                        Dokončení na straně 9
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Sněhulák v kulichu bude doprovázet 
olympiádu dětí a mládeže

Královéhradecký kraj představil maskota, který bude doprovázet 
účastníky jubilejního 20. ročníku Olympiády dětí a mládeže ČR 2023 
ve Špindlerově Mlýně. Maskot v podobě sněhuláka v kulichu vznikl 
z grafi ckého návrhu Sabiny Barešové ze Střední uměleckoprůmys-
lové školy hudebních nástrojů a nábytku Hradec Králové zaslaného 
do soutěže o logo vyhlášené pro střední školy. |

Z ReGIonU

Nová pobytová služba naučí klienty 
s mentálním postižením, jak bydlet

Královéhradecký kraj připravu-
je zázemí pro osoby s mentálním 
či kombinovaným postižením 
v Hradci Králové. Pro tyto účely 
zrekonstruuje dům na Pražském 
Předměstí a vytvoří zde prostor 
pro šest klientů ve dvou domác-
nostech. Nová služba začne fun-
govat do dvou let. 

„V jednom z domů na Pražském 
Předměstí vytvoříme zázemí pro 
službu sociální rehabilitace. Uby-
tování s odpovídající podporou 
zde naleznou osoby s mentálním 
či kombinovaným postižením, 
které nemají zkušenosti s životem 
mimo rodinu nebo školské, soci-
ální či zdravotnické zařízení. Díky 
tomu získají znalosti a doved-
nosti potřebné pro v maximální 
míře samostatný život. Zázemí 
služby sociální rehabilitace bude 
disponovat kapacitou šesti lůžek 
ve dvou domácnostech,“ uvedla 
náměstkyně pro sociální oblast 
Martina Berdychová.

Sociální rehabilitace v po-
bytové formě poskytne cílové 

skupině zkušenost samostatného 
života a prostor pro intenzivnější 
nácvik dovedností v reálných 
podmínkách. Klienti zde získají 
dostatek zkušeností pro budoucí 
život, ať již budou mít své vlastní 
bydlení či bydlení s podporou 
terénní služby nebo chráněné 
bydlení.

Tato služba bude poskytována 
v Hradci Králové na Pražském 
Předměstí. Budova kraji patří 
a nyní připravuje její rekonstruk-
ci. Má již vydané stavební povo-
lení a stavební práce by mohly 
začít v polovině příštího roku.

Vytvoření zázemí služby 
sociální rehabilitace formou 
pobytové sociální služby v poby-
tové formě má společně s nákla-
dy na stavební práce rozpočet 
ve výši necelých 24 milionů 
korun. Kraj při řešení fi nancová-
ní požádal o dotaci z Integrova-
ného regionálního operačního 
programu 2021–2027 zaměřené-
ho na infrastrukturu sociálních 
služeb. | 

Od 1. 9. 2022 do 15. 11. 2022 doručte exekutorovi
doporučený dopis, ve kterém ho informujte, že
využíváte Milostivé léto. V dopise požádejte 
o vyčíslení dlužné jistiny a sdělení čísla účtu, na který
máte zaslat peníze. Vzor dopisu najdete na
www.milostiveleto.cz. Pokud mu napíšete po 
15. listopadu, není jisté, že odpoví včas. 
Od 1. 9. do 30. 11. 2022 zaplaťte na sdělený účet
dlužnou jistinu (původní výši dluhu, kterou sdělí
exekutor) a poplatek 1 815 Kč (částka musí být na
účtu exekutora do 30. 11. 2022).

3. ZASTAVENÍ EXEKUCE

MILOSTIVÉ LÉTO 

Milostivé léto se týká exekucí, kde věřitelem je
veřejnoprávní subjekt – stát, zdravotní pojišťovna
apod. Jde zejména o dluhy na zdravotním pojištění,
regulační poplatky v krajských či městských
nemocnicích, nezaplacené pokuty či koncesionářské
poplatky a další. Nevztahuje se na dluhy u bank,
finančních společností apod.

1. VEŘEJNOPRÁVNÍ VĚŘITEL

2. CO JE POTŘEBA UDĚLAT?

4. JAK ZJISTÍM SVÉHO EXEKUTORA 
A SPISOVOU ZNAČKU?

ZBAVTE SE DLUHŮ BEZ SANKCÍ A NAVÝŠENÍ
od 1. září do 30. listopadu 2022 

Po zaplacení jistiny a poplatku (viz bod 2), exekutor
rozhodne o osvobození od placení zbytku
vymáhaného dluhu. Úroky, poplatky advokátům či
penále tak budou odpuštěny. 

Jméno soudního exekutora najdete v některém
z dokumentů o exekuci. Může to být pověření
exekutora, exekuční příkaz nebo výzva exekutora.
Spisovou značku najdete v exekučním příkazu.
Pokud exekuční příkaz nemůžete najít, spisové
značky zjistíte z Centrální evidence exekucí. Výpis
lze pořídit buď on-line nebo prostřednictvím Czech
POINTu (na poště nebo obecním i krajském úřadu).

NEVÍTE SI RADY A POTŘEBUJETE POMOCI?
Můžete využít webové stránky milostiveleto.cz nebo help-
linku Člověka v tísni 770 600 800 (po–pá, 9–22 hodin).
Seznam občanských poraden působících v Královéhradec-
kém kraji naleznete na webu: bit.ly/pomoc-s-dluhy
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Z DoPRavY

Královéhradecký kraj a Dolnoslezské vojvodství usilují 
o těsnější přeshraniční spojení po silnicích i železnici 

V Hronově se uskutečnila 
česko-polská konference vě-
novaná dopravě, která spojuje 
Královéhradecký kraj s polským 
Dolnoslezským vojvodstvím. 
Jednání se netýkalo jen výstavby 
dálnice D11 směrem k Polsku, 
ale věnovalo se komplexně 
projektům, jež v budoucnu ještě 
lépe propojí oba regiony. 

V prvním bloku shrnuli 
zástupci kraje i vojvodství in-
formace o stávajících meziregio-
nálních železničních spojeních.

Královéhradecký kraj s Dol-
noslezským vojvodstvím spojují 
v současné chvíli dvě železniční 
linky. První vede z Trutnova 
do Sędzisławi přes hraniční 
přechod Královec/Lubawka. Ta 
funguje již čtrnáct let a rostoucí 
počty cestujících postupně zvý-
šily rozsah spojů od výhradně 
víkendových vlaků až po celo-
týdenní provoz mezi dubnem 
a zářím. Druhé spojení z Wrocla-
wi přes Meziměstí do Adršpachu 
vzniklo v roce 2018, aby ulehčilo 
místním silnicím od aut tisíců 
návštěvníků mířících do skal-
ních měst na české straně hrani-
ce. Obě strany si sezonní vlakové 
spoje velmi pochvalují.

„Mezi českou i polskou 
stranou panuje shoda a vůle 
rozšířit dosavadní přeshraniční 
spojení, a to v podobě častějších 

vlaků i spojů mimo turistickou 
sezónu. Ve stádiu přípravy je 
nové spojení mezi Hradcem Krá-
lové a Wroclawí přes Meziměstí, 
které bychom chtěli prodloužit 
až do Pardubic, ale nejprve je 
nutné dohodnout se na doprav-
ci, neboť česká strana zatím 
nedisponuje potřebnou kapaci-
tou vozů, které by splňovaly po-
žadavky přeshraniční dopravy. 
Také výstavba vysokorychlostní 
tratě už nemusí být jen pouhá 
představa. Na základě výsled-
ků vyhledávací studie ministři 
dopravy obou zemí doporučili 
vést tuto trať z Prahy do Wrocla-
wi přes Hradec Králové a Česká 
republika s Polskem podepsala 
smlouvu o vzájemné spoluprá-
ci při realizaci této železnice. 
V současné době probíhá studie 
proveditelnosti,“ popsal stávající 
stav hejtman Martin Červíček.

Vysokovská spojka 
Správa železnic připravuje 

kromě výstavby vysokorychlost-
ní tratě (VRT) také investiční 
záměry na konvenčních tratích.

„Jedná se například o vyvede-
ní VRT do Hradce Králové, zdvoj-
kolejnění železnice na Českou 
Skalici, na níž naváže Vysokov-
ská spojka směrem na Náchod. 
Současně se předpokládá, 
že bude elektrifikována trať 

z Jaroměře na Trutnov,“ doplnil 
Martin Červíček s tím, že plány 
zahrnují také modernizaci tratě 
do Svobody nad Úpou a kolejí 
z Trutnova do polského města 
Lubawka.

Opravy silnic v příhraničí 
Druhá část konference vě-

novaná silniční dopravě začala 
shrnutím informací o stavbě 
nejdůležitějšího spojení, a to 
dálnice D11, která naváže na pol-
skou rychlostní silnici S3.

Ředitelství silnici a dálnic 
zahájí přípravné práce na úseku 
dálnice D11 mezi Trutnovem 
a státní hranicí v příštím roce. 
Stavba samotná se uskuteční 
v letech 2024–2026. Na úseku 
mezi Jaroměří a Trutnovem 
začne archeologický průzkum 
v roce 2024 a vlastní stavba je 
plánována v letech 2025–2026.

„Než však budou dokon-
čeny všechny úseky, jsou pro 
odlehčení a zvýšení plynulosti 
i bezpečnosti dopravy v našem 
kraji neméně důležité stavby 
obchvatů měst. Stavby obchva-
tu Nové Paky a Jaroměře začaly 
v září a obchvat Jaroměře by měl 
být ukončen do dvou let. Zbývá 
vyřešit obchvat Náchoda, který 
bude v návaznosti na obchvat 
České Skalice tvořit nejenom 
určitý bypass v době, kdy budou 

Poláci se svou S3 již na státní 
hranici, ale svůj význam bude 
mít i po dokončení všech úseků 
D11 v našem kraji, zejména 
s ohledem na další plánovaný 
silniční tah na polské straně 
směrem na Náchod,“ sdělil hejt-
man Červíček.

Kraj prostřednictvím společ-
nosti Údržba silnic Královéhra-
deckého kraje realizoval na hra-
nicích země mezi roky 2017 až 
2020 šest projektů za 435 milio-
nů korun, jimiž zlepšil dopravní 
situaci v pohraničí. Kompletně 
opravné tak byly například 
silnice z Bezděkova nad Metují až 
ke státní hranici nebo z Broumo-
va až k hraničnímu přechodu. 
Klíčovým pro tyto projekty bude 
do budoucna zajištění financí 
z evropských fondů pro přeshra-
niční spolupráci.

Aktuálně čítá investiční zá-
sobník Údržby silnic dalších 200 
silničních projektů za zhruba 10 
miliard korun, přičemž v Krko-
noších, Orlických horách a oko-
lo Broumova a Náchoda chtějí 
silničáři opravit 23 mostů a 60 
kilometrů komunikací za téměř 
1,4 miliardy korun. Mezi chysta-
nými projekty je například sil-
nice II/311 ze Zákoutí na Šerlich, 
a to včetně opravy mostu, nebo 
oprava silnice III/3195 z Kame-
ničné do Jaroslavi. |

Silničáři budou v zimě udržovat 3 543 kilometrů silnic v regionu 
Tisíce tun posypových mate-

riálů, stovky kusů techniky a 230 
řidičů je připraveno na nadcháze-
jící sezonu zimní údržby v Králo-
véhradeckém kraji. Letošní zimu 
budou silničáři udržovat 3 543 ki-
lometrů komunikací. O sjízdnosti 
jednotlivých úseků se budou moci 
řidiči znovu informovat v aplikaci 
Zimní obslouženost na stránkách 
www.uskhk.eu. 

„Pro letošní zimní sezonu 
se nám podařilo znovu snížit 
počet kilometrů silnic, které se 

v zimě neudržují.  Letošní no-
vinkou je zařazení úseku silnice 
III/01426 mezi obcemi Potštejn 
a Brná a stejně tak úseku silnice 
III/28421 z Pecky do Borovnice 
s ohledem na zahájení pravidelné 
autobusové dopravy. Na nadchá-
zející sezonu zimní údržby silnic 
počítáme s náklady ve výši 210 
milionů korun. V případě potřeby 
ale plán upravíme a finance na-
výšíme. Ať už chemicky či pomocí 
inertního materiálu budeme udr-
žovat více jak 3,5 tisíce kilometrů 

silnic v regionu,“ uvedl radní pro 
dopravu Václav Řehoř.

Pro nadcházející sezonu dojde 
ke změně technologie zimní 
údržby z inertního na chemický 
posyp na zhruba 35kilometrovém 
okruhu na Kopidlensku a 7,5kilo-
metrovém okruhu na Vrchlabsku. 

„Kapacita skladů jednotlivých 
cestmistrovství, včetně těch 
záložních, je dohromady na 23 
tisíc tun posypové soli a 8 tisíc 
tun inertního materiálu. V sou-
časné době jsou sklady téměř 

plné. Na zimu je k dispozici 123 
sypačů s radlicemi, 51 nakladačů, 
18 sněhových fréz a 116 trak-
torových radliček,“ informoval 
ředitel společnosti Údržba silnic 
Královéhradeckého kraje Jiří 
Brandejs.

Techniku bude v nastávajícím 
zimním období obsluhovat 230 
řidičů a dále 30 techniků na díl-
nách a také 72 dispečerů na 15 
dispečerských stanovištích vyba-
vených nezávislým elektrickým 
okruhem elektrické energie. |
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eneRGIe

Infolinka Královéhradeckého kraje 
poradí lidem, jak řešit drahé energie

Systémová řešení současné 
energetické krize jsou odpověd-
ností vlády. Královéhradecký kraj 
chce ale nad rámec kompetencí 
státu využít také svých možností 
a pomoci občanům a fi rmám 
zmírnit důsledky složité situa-
ce vyvolané energetickou krizí. 
Jedním z připravených kroků 
je zřízení poradenské telefonní 
linky 607 045 689, kam se budou 
moci lidé od 24. října obrátit 
každý všední den v čase od 8:00 
do 14:00 a získat důležité infor-
mace pro řešení své individuální 
situace v souvislosti s důsledky 
energetické krize.

„Každý den při setkáních 
s jednotlivci či se zástupci fi rem 
vnímám různý rozsah dopadů 
této situace i možností či využití 

státem nastavených podpůrných 
mechanismů. Proto považuji 
za důležité, a shodli jsme se 
na tom i s ostatními kolegy ve ve-
dení kraje, poskytnout občanům 
i fi rmám v této oblasti poraden-
skou službu, která jim pomůže 
se v systému lépe orientovat, 
nasměrovat a využít podpory dle 
svých konkrétních podmínek 
v maximální možné míře,“ vysvět-
lil hejtman Martin Červíček.

Na individuální dotazy volají-
cích budou odpovídat pracovníci 
společnosti Moore Advisory CZ, 
u které si kraj na základě veřejné 
zakázky tuto službu objednal. 

Na základě vytížení linky 
a v případě, že by zájem přesáhl 
kapacitu nastaveného časového 
intervalu provozu linky, rozhod-

ne kraj o případném prodloužení 
její provozní doby. Cena hovoru 
bude účtována jako běžný hovor 
podle aktuálního tarifu volající-

ho. Všechny informace o ener-
giích naleznete na webu: www.
kr-kralovehradecky.cz/energie.
html. |

607 045 689

Využijte krajskou
telefonní poradnu!

pondělí až pátek
od 8:00 do 14:00

V provozu od24. 10.

Potřebujete poradit
s vaší energetickou
situací?

POTREBUJETE POMOCI SE ZVLÁDNUTÍM ENERGETICKÉ KRIZE?
   Pro lepší orientaci v systému sociální pomoci, zjištění, na
jakou pomoc můžete mít nárok, pro asistenci s vyplněním
žádosti o sociální dávku kontaktujte sociální pracovníky na
sociálních odborech městských úřadů obcí, případně
občanské poradny. bit.ly/pomoc-s-dluhy

   Pokud vám vaše příjmy nestačí na pokrytí nákladů na
bydlení, včetně nákladů na energie, můžete si požádat 
o posouzení nároku na některou ze sociálních dávek.

K ÚHRADĚ NÁKLADŮ NA BYDLENÍ, VČETNĚ ENERGIÍ,
MŮŽETE VYUŽ ÍT PŘ ÍSPĚVEK NA BYDLENÍ
   O příspěvek na bydlení se žádá na úřadu práce. Posuzují 
se vaše čisté příjmy, resp. příjmy vaší rodiny a uhrazené
náklady na bydlení (jejich průměr za minulé kalendářní
čtvrtletí; náklady obsahují celkové náklady na bydlení
včetně energií). Další podmínky, které je třeba splnit pro
nárok na výplatu dávky, vám sdělí pracovníci úřadu práce.
Pokud na sociální dávku máte nárok, je vyplácená měsíčně,
do doby, pokud se nezmění vaše finanční poměry.
bit.ly/prispevek-bydleni 

DÁLE VÁM MŮŽE POMOCI ŘEŠIT SITUACI DÁVKA
MIMOŘÁDNÉ OKAMŽ ITÉ POMOCI (MOP)
   Tato sociální dávka může pomoci při události, kterou
nebylo možné s ohledem na její rozsah předvídat ani jí
předejít, v jejímž důsledku je osoba z důvodu nedostatku 

DALŠÍ DÁVKA DOPLŇUJÍCÍ PŘ ÍJEM DOMÁCNOSTI JE
DOPLATEK NA BYDLENÍ
   Doplatek na bydlení je určen osobě nebo rodině, která má
nárok na příspěvek na živobytí, kdy její vlastní příjmy včetně
příspěvku na bydlení nestačí pokrýt její náklady na bydlení.
bit.ly/doplatek-bydleni

   Žádost o dávky podávejte na kontaktním pracovišti Úřadu
práce České republiky, kde vám bude následně poskytnuto
poradenství k vyplnění všech vašich žádostí.
www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky

DALŠÍ PORADENSTVÍ A FORMY POMOCI, JAK
ZVLÁDNOUT ENERGETICKOU, KRIZI NALEZNETE NA
STRÁNKÁCH WWW.DESTNIKPROTIDRAHOTE.CZ 

finančních prostředků ohrožena zejména ztrátou bydlení
nebo nezajištěním základních životních potřeb (neúměrné
zálohy na energie, vysoké doplatky na energie a teplo atd). 
    Výše mimořádné okamžité pomoci se stanoví 
s přihlédnutím k majetkovým poměrům a příjmové situaci
osoby. Jedná se o jednorázovou dávku, může se o ní žádat
opakovaně každý měsíc, ale součet dávek poskytnutých
osobě nesmí překročit dvacetinásobek částky životního
minima jednotlivce v rámci 12 kalendářních měsíců po sobě
jdoucích. bit.ly/formular-MOP

ˇ
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MYSLETE NA SVÉ ZDRAVÍ
Objednejte se na preventivní prohlídku
ke svému praktickému lékaři ještě dnes. 

ZDRavotnICtvÍ

Kraj propaguje preventivní lékařské prohlídky
Od začátku října jezdí v Hradci 

Králové a jeho okolí polepený 
autobus propagující preventivní 
lékařské prohlídky. Reklamní 
kampaň vytvořil Královéhradecký 
kraj, který chce posílit propagaci 
prevence a navýšit počet lidí dba-
jících o své zdraví.

„Preventivní lékařské pro-
hlídky jsou nedílnou součástí 
péče o zdraví, a i když se lidé cítí 
v pořádku, neměli by prevenci 
podceňovat. Prohlídky mohou 
odhalit závažná onemocnění 
ve stadiu, kdy jsou léčitelná, a tedy 
dotyčnému i zachránit život, proto 
je nezbytné dodržovat termíny 
prohlídek po dohodě s praktický-
mi lékaři,“ uvedl radní pro zdravot-
nictví Zdeněk Fink.

Královéhradecký kraj v rámci 
propagace preventivních prohlídek 
nechal polepit autobus Dopravního 
podniku města Hradce Králové, a to 

včetně oken. Vůz přitom nebude 
mít napevno přidělenou linku, ale 
bude střídat trasy po celém městě 
a jeho okolí, což zvýší počet lidí, kte-
ří propagační polep uvidí. Kromě 
toho bude uvnitř autobusu po tři 
měsíce na stropní liště nalepený 
leták s doplňujícími informacemi.

„Autobus městské hromadné 
dopravy nevyužívají jen obyvatelé 
Hradce Králové, ale tisíce dalších 
cestujících, kteří jedou za prací či 
k lékaři. Současně jej z chodníků 

uvidí další stovky chodců, cestující 
na zastávkách, řidiči v autech oko-
lo a řada dalších. Věříme, že dosah 
tohoto způsobu propagace bude 
velký a pomůže zvýšit počet ob-

čanů, kteří pravidelně dbají o své 
zdraví,“ doplnil Zdeněk Fink.

Záměr propagovat preventiv-
ní prohlídky u lékařů vychází 
z Koncepce zdravotnictví Králo-
véhradeckého kraje pro období 
2021–2025, kterou loni schválili 
zastupitelé. Koncepce definuje 
11 rozvojových bodů, kterými je 
nezbytné se dále zabývat a po-
stupně je uvádět do praxe, ať už 
formou navazujících dokumen-
tů, či prostřednictvím realizace 
konkrétních aktivit, přispívajících 
k naplňování rozvojových bodů 
krajské koncepce. | 

Parkoviště u ambulantního pavilonu náchodské nemocnice je opět v provozu
Pacienti i návštěvníci Oblastní 

nemocnice Náchod mohou opět 
využívat parkoviště u ambulant-
ního pavilonu A, které bylo ně-
kolik měsíců kvůli rekonstrukci 
uzavřené.

K dispozici je zde 61 parkova-
cích míst zpoplatněných stejně 
jako parkování v parkovacím 
domě v areálu nemocnice. Poklad-

ny na zaplacení parkovného lze 
nalézt přímo na parkovišti a také 
u pavilonu A.

Od začátku července letošního 
roku pacientům i návštěvníkům 
náchodské nemocnice slouží 
parkovací dům se 165 místy. Krá-
lovéhradecký kraj jej zde nechal 
postavil za 47 milionů korun bez 
DPH. 

Budova stojí na pilotách a tvoří 
ji nosný železobetonový skelet. 
Součástí objektu je i venkovní par-
kovací plocha s novým veřejným 
osvětlením a parkovacím systé-
mem, který automaticky otevírá 
závoru pomocí kamer pro čtení 
registračních značek vozidel. Paci-
enti a návštěvníci nemocnice mají 
k dispozici také výtah pro 15 osob. |

Nový diagnostický přístroj pomáhá pacientům i lékařům 
Oblastní nemocnice Náchod 

získala nový přístroj pro CT dia-
gnostiku s prvky umělé inteli-
gence Somatom X.cite za bezmála 
15 milionů korun. Oproti před-
chozímu přístroji nabízí řadu 
benefitů pro pacienty i personál 
nemocnice. 

„Pro naše laboranty je nový CT 
přístroj výrazně uživatelsky přívě-
tivější a zjednodušuje nám práci. 
Dále díky rychlejší akvizici umož-
ní vyšetřit více pacientů. Velkým 
pozitivem je i to, že u většiny vy-
šetření působí na pacienta oproti 

předešlému přístroji nižší dávka 
ionizačního záření. Díky možnosti 
ovládání pouze z vyšetřovny nám 
také usnadní práci s covidovými či 
jinak infekčními pacienty. Dalším 
benefitem je větší otvor gantry pří-
stroje, díky kterému můžeme vy-
šetřit i dříve nevyšetřitelné obézní 
pacienty například před bariatric-
kými operacemi, dále umožňuje 
přesnější zaměření při provádění 
některých intervenčních výkonů 
jako jsou biopsie, drenážní výkony 
či kořenové obstřiky,“ vysvětluje 
benefity nového přístroje primář 

radiodiagnostického oddělení ná-
chodské nemocnice Marek Strnad. 

Software přístroje využívá 
dostupná data o pacientovi (napří-
klad pohlaví, výšku a věk) a kom-
binuje je s dalšími specifickými 
informacemi, získanými při dota-
zování zdravotníků. Přístroj pak 
optimalizuje skenovací parametry 
na míru každému pacientovi, aby 
zajistil co nejkvalitnější a nejpo-
drobnější snímky sledované části 
těla. 

Pacienti ocení také lepší 
možnosti v komunikaci s per-

sonálem. Radiologičtí asistenti 
totiž mohou skenování připravit 
a provést pomocí odnímatelných 
tabletů a díky tomu mohou u pa-
cientů zůstat až do okamžiku 
těsně před skenováním a zajistit 
jejich lepší přípravu. Během 
samotného skenování jsou 
pacientům podávány informace 
o tom, jak dýchat, nejen přes 
reproduktor, ale také vizuálně 
a srozumitelně přes displej. To 
vše napomáhá pacientům během 
snímkování co nejvíce spolupra-
covat. |
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Nejlepší knihovnou 
v Královéhradeckém kraji se 
stala knihovna v Bystřici 

Odborná porota zvolila knihov-
nu v Bystřici Knihovnou roku 
Královéhradeckého kraje. V nové 
soutěži, která má za cíl ocenit 
kvalitní práci knihoven, nabídku 
knihovnických služeb a vzdělá-
vacích i kulturních aktivit pro 
veřejnost, uspěly také na druhém 
místě Obecní knihovna Batňovice 
a Místní knihovna České Meziříčí 
získala bronz.

„Touto soutěží chceme ocenit 
nejlepší knihovny, jejich kva-
litní knihovní služby a pestrou 
nabídku vzdělávacích a kultur-
ních aktivit zaměřenou na místní 
komunitu. Vítězné knihovny 
jsou pro ostatní příkladem dobré 
praxe a ocenění jsou povzbuze-
ním pro knihovníky v jejich další 
práci. Vítěze jsme ocenili finanční 
odměnou,“ řekla náměstkyně pro 
kulturu Martina Berdychová. 

Soutěžil připravil Královéhra-
decký kraj ve spolupráci se Studij-
ní a vědeckou knihovou v Hradci 
Králové. Za každý okres mohla 
získat nominaci nejvýše jedna 
knihovna. Další soutěžící knihov-

nou se pak na základě doporučení 
komise stala knihovna v Heř-
mánkovicích, která byla oceněná 
v soutěži Vesnice roku. 

Nominovány byly tyto knihovny:
• Obecní knihovna Batňovice 

(oblast Trutnov)
• Knihovna Bystřice (oblast Jičín)
• Místní knihovna České Meziříčí 

(oblast Rychnov nad Kněžnou)
• Obecní knihovna Čistěves (ob-

last Hradec Králové)
• Knihovna Jaroslava City (Vyso-

kov, oblast Náchod)
• Obecní knihovna Heřmánkovice 

(oceněná knihovna soutěže Ves-
nice roku 2022, oblast Náchod).
O vítězi rozhodla odborná 

porota podle kritérií, jež navazují 
na zásady využívané celostátní 
komisí soutěže Knihovna roku. 
Za první místo náleží finanční 
odměna ve výši 50 tisíc korun, 
za druhé místo je 15 tisíc korun 
a za bronz pět tisíc korun. 

Vyhlášení výsledků se uskuteč-
nilo na podzimním slavnostním 
setkání knihovníků ve Studijní 
a vědecké knihovně Hradec Králo-

Knihovníci a zástupci obcí oceněných knihoven roku 2022.

InFoRmUjeme  

vé, kde byli také oceněni jednotliví 
knihovníci. 

V kategorii knihovnice/kni-
hovník malé veřejné knihovny 
ocenění získaly:
• Jana Kopřivová z Obecní 

knihovny v Předměřicích nad 
Labem

• Blanka Kratochvílová z Obecní 
knihovny Machov

• Jarmila Kubíčková z knihovny 
Vamberk-pobočka Peklo nad 
Zdobnicí

• Eva Pantlíková a Alena Pospíši-
lová z Obecní knihovny Antoní-
na Bocha v Libošovicích.
V kategorii knihovnice/kni-

hovník veřejné knihovny ocenění 
získaly:
• Marcela Fraňková z Knihovny 

Břetislava Kafky v Červeném 
Kostelci

• Ilona Hušáková z Městské 
knihovny ve Smiřicích

• Stanislava Najmanová z Měst-
ské knihovny v Hořicích. |

Oceněné knihovnice za rok 2022.

Inspirativní firmy a projekty získaly ocenění 
Známe vítěze soutěže Buďte 

inspirací 2022, která se v letoš-
ním roce dělila na dvě ocenění: 
Inovativní projekt a Společnost 
přátelská k zaměstnávání osob 
55+. Ceny si převzali zástupci pod-
nikatelské i veřejné sféry.

Ocenění Společnost přátelská 
k zaměstnávání osob 55+ si včera 
převzali historicky první vítězové 
soutěžních kategoriích. V kategorii 
společnost do 49 zaměstnavatelů 
zvítězily společnosti INGTOP, s. r. o. 
a INGTOP METAL, s. r. o. V kategorii 
společnost do 249 zaměstnanců 
uspěla SpofaDental, a. s., a v kategorii 
od 250 zaměstnanců výše zabodova-
ly Technické služby Hradec Králové.

Společnosti INGTOP a INGOP ME-
TAL se zabývají výrobou, montáží 

a servisem plynových a chladicích 
zařízení a ventilací. Jičínská společ-
nost SpofaDental a. s. je tradičním 
výrobcem nekovových dentálních 
materiálů. Technické služby Hradec 
Králové se kromě městské zeleně, 
komunikací, osvětlení nebo mobi-
liáře starají také o psí útulek a areál 
hradeckého letiště.

Soutěž o nejlepší inovativní 
projekt se uskutečnila již podruhé. 

Projekt mohli přihlásit zástup-
ci měst a obcí, jimi zřizované 
organizace, místní akční skupiny 
a dobrovolné svazky obcí z Krá-
lovéhradeckého kraje. Do druhé-
ho ročníku bylo přihlášeno 15 
projektů, ocenění získali vítězové 
ve dvou kategoriích.

V kategorii hodnocené členy 
Regionální stálé konference 
Královéhradeckého kraje zvítězil 

Online rezervační systém pro 
vstup do Adršpašských skal 
propojený s online nákupem 
parkovacího místa, jehož při-
hlašovatelem jsou Technické 
služby Adršpach. Cenu veřejnosti 
pak získalo Chytré a energeticky 
soběstačné veřejné osvětlení 
městyse Žernov na Náchodsku.

„Touto soutěží chce kraj spolu 
s partnery v Regionální stálé 
konferenci ocenit aktéry, kteří 
svými inovativními projekty 
přispívají k rozvoji Královéhra-
deckého kraje jako chytrého 
regionu a tím zvyšují kvalitu 
života jeho občanů,“ vysvětlil ná-
městek hejtmana Pavel Bulíček 
odpovědný za oblast investic 
a inovací. | 

Vítězové soutěže Buďte inspirací 2022.
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RoZhovoR

Rouška je nejlepším řešením v prevenci šíření covidu, říká 
hlavní hygienička hradecké fakultní nemocnice Lenka Hobzová

V průběhu první poloviny 
října na tom byl Královéhradecký 
kraj z hlediska šíření covidu-19 
nejhůře z celé ČR. Bylo zde nej-
více nově nakažených pacientů 
i personálu a například ve Fa-
kultní nemocnici Hradec Králové 
kvůli tomu hrozilo i omezení plá-
novaných operací. Díky zavedení 
plošných protiepidemických 
opatření ve vnitřních prostorách 
se do nejhoršího stupně ohrože-
ní nemocnice nedostala. Podle 
hlavní hygieničky fakultní ne-
mocnice Lenky Hobzové k tomu 
výrazně přispělo zavedení 
plošného nošení roušek. Pro lis-
topadové číslo zpravodaje jsme 
ji proto vyzpovídali, jaká jsou po-
dle ní nejúčinnější opatření proti 
šíření covidu-19 a na co by lidé 
neměli zapomínat například při 
používání mobilního telefonu.

 
Jaká jsou podle vás nejúčinnější 
opatření proti šíření covidu-19?

Nejúčinnějším opatřením 
je právě nošení roušek. Pokud 
musím chodit mezi lidi, musím 
chodit do práce a potkávat se 
s lidmi, tak rouška je pro běžně 
pracujícího člověka minimálním 
a nejlepším řešením v prevenci 
přenosu covidu i jiných respirač-
ních onemocnění.

Kdy je potřeba si namísto roušky 
vzít respirátor?

Respirátor si člověk vezme 
ve chvíli, kdy je u něj nákaza 
covidem potvrzena. Je vhodné ho 
mít také při kontaktu s osobou, 
která je covid pozitivní. Covid-19 je 
onemocnění přenosné hlavně ka-
pénkami, takže správně nasazená 
rouška v běžné populaci by měla 
stačit. V nemocniční péči o proka-
zatelně covid pozitivní nemocné, 
kteří masivně vykašlávají, je vhod-
nější respirátor.

Co by měli dělat lidé, kteří se necí-
tí dobře, mají rýmu, kašel…?

V takovém případě platí pra-
vidlo čtvrté R – tedy rozum. Když 

vám není dobře, máte teplotu, 
kašel, je nejlepší zůstat doma 
a nákazu neroznášet dál a na dál-
ku se například poradit se svým 
praktickým lékařem. Ideální je 
proto nechodit do zaměstnání, 
aby člověk předešel šíření nákazy 
na pracovišti. Pokud ale do zaměst-
nání z nějakého důvodu musím jít, 
tak je určitě vhodné si zakrýt dý-
chací cesty rouškou, čímž výrazně 
snížím riziko, že někoho nakazím. 
Důležitá je ale také hygiena rukou 
a prostředí, ve kterém se pohybuji.

Jak často by si člověk měl mýt 
ruce?

Není to o frekvenci, ale o kon-
krétních příležitostech. Lidé by 
měli dodržovat základní pravi-
dlo, že když přijdu domů, omyju 
si ruce mýdlem, stejně tak před 
jídlem nebo po návštěvě toalety. 
Důsledně bychom na to měli dbát 
po návštěvě míst, kde se pohybuje 

velký počet lidí jako je například 
pošta a podobně.

Vystačím si s obyčejným mýdlem?
V domácím prostředí je určitě 

vhodnější běžné mýdlo. Antibak-
teriální mýdla, pokud se používají 
nesprávně, nám mohou uškodit 
– mohou navodit potenciální 
odolnost některých bakterií. 
Takže i v tomto případě by člověk 
měl postupovat s rozumem a při 
pravidelném mytí rukou použí-
vat běžné mýdlo, které je pro tyto 
účely nejvhodnější.

A co se týče dezinfekce různých 
předmětů, se kterými je člověk 
pravidelně v kontaktu, jako je na-
příklad mobilní telefon, jak často 
bychom ho měli dezinfikovat?

Důležitá je v případě mobil-
ních telefonů mechanická očista 
něčím neagresivním. Lidé by měli 
podobná frekventovaně používa-

ná zařízení ošetřovat minimálně 
jednou týdně, ideálně každý den. 
Upřímně řečeno, když děláme 
kontrolní stěry z mobilních či 
stolních telefonů, tak zde je vět-
šinou největší záchytnost všech 
druhů virů a bakterií, protože 
na ně člověk sahá, mluví do nich 
bez roušky, telefonuje například 
i na toaletě.

Jak dlouho koronavirus vydrží 
na různých površích?

To je různé, řádově hodiny až 
dny, na porézních površích kratší 
dobu. Přenos koronaviru skrze 
povrchy je diskutabilní, i podle 
studií spíše vzácný. Jde o viabilitu 
(životaschopnost) viru, na povr-
ších vysychá, infekčnost je pak 
minimální.

 
Paní doktorko, děkujeme za roz-
hovor a důležité rady pro naše 
čtenáře. |
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Kam na ŠKolU

PRŮMYSLOVÉ 
A TECHNICKÉ
OBORY V KRAJI

Nezapomeňte na dny otevřených
dveří, které pořádá každá škola v kraji. 

Mladý mechanik Filip Bajora ze Střední školy technické
a řemeslné Nový Bydžov loni vyhrál soutěž pořádanou
společností Tatra Trucks v Kopřivnici a odměnou mu
bylo členství v týmu Tatra Buggyra Racing, s nímž
odjel do dubajské pouště. V Saúdské Arábii v roli
mechanika pomáhal připravovat český závodní
speciál na nejslavnější pouštní závod světa – Rallye
Dakar. 

Z bydžovských dílen do pouště: Šikovný žák se
stal členem závodního týmu pro Rallye Dakar 

Budoucí automechanici používají nejmodernější vybavení 

V Královéhradeckém kraji působí šestnáct středních škol, které
nabízejí průmyslové a technické obory. Každá ze škol dbá na to, aby
vyučování i následné praxe odbovídaly aktuální situaci v oborech.
Školy proto spolupracují přímo s firmami v jednotlivých odvětvích,
aby žákům zajistily co nejlepší přípravu na budoucí povolání. 

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku,
Hradec Králové – www.hnn.cz 
Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové
www.spsstavhk.cz
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště, Hradec Králové („Hradebka“) – www.hradebni.cz 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hradec Králové
(„Vocelovka) – www.sosasou-vocelova.cz
Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov
skolabydzov.mozello.cz
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín 
 prumyslovkajicin.cz
Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice  
www.spsks.cz
Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Nová Paka, Vrchlabí
www.sssenp.cz
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch.
Jana Letzela, Náchod – www.soanachod.cz
Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, Hronov – spsow.cz
Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové
město nad Metují – www.skolynome.cz
Střední škola řemeslná, Jaroměř – ssrjaromer.cz
Středí průmyslová škola elektrotechniky a informačních
technologií, Dobruška – spselitdobruska.cz
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad
Kněžnou – www.vosrk.cz
Střední průmyslová škola, Trutnov – www.spstrutnov.cz
Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Dvůr Králové
nad Labem – sposdk.cz 

Průmyslové a technické školy v regionu

VOŠ a SPŠ v Rychnově nad Kněžnou získala nejmodernější technické
vybavení do učebny pro výuku elektro oborů a diagnostiky motorových
vozidel. Královéhradecký kraj zde dokončil projekt za více než 14 milionů
korun, který tak zkvalitní vzdělávání v technických a řemeslných
oborech. Vzniklo osm nových pracovišť, která budou sloužit žákům
oborů autotronik, mechanik opravář motorových vozidel, autoelektrikář,
automobilová diagnostika a servis. 

Kybernetickou bezpečnost nepodceňujeme: 
 CzechCybertron naučil žáky řešit obranu i analýzu 

Realizační tým celého cvičení proměnil školní aulu na
pomyslnou jadernou elektrárnu s reaktorem,
primárním i sekundárním chladícím okruhem, řídícím
centrem i modelem celé distribuční soustavy
elektřiny v České republice včetně ovládání všech
uzlových bodů. Připravil tak pro studenty úkoly, které
prověřily jejich znalosti, dovednosti a schopnost
spolupráce, komunikace a hledání inovativních
řešení. Nepostradatelnou součástí cvičení se stal tým
bezpečnostních expertů, který měl za úkol ochránit
elektrárnu před kybernetickým útokem, včasně
odhalit kybernetický útok a správně reagovat na
následky útoku, provést forenzní analýzu a proces
odhalení objednatele útoku.
Do cvičení se v rámci úzké přeshraniční spolupráce
zapojili také polští žáci z Dolnoslezského vojvodství 
a budou se podílet i na dalších projektech. 

Věděli jste, že na SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové lze
studovat průmyslovou ekologii se zaměřením na
obnovitelné zdroje energie? Absolventi naleznou
uplatnění jako ekologové ve státních i soukromých
podnicích či jako pracovníci ve firmách, které se
zabývají hospodařením s odpady, energiemi, 
s vodou a v zařízeních pečujících o čistotu ovzduší.

Královéhradecký kraj ve spolupráci se střední
průmyslovou školou ve Dvoře Králové uspořádal
interaktivní kybernetické cvičení CzechCybertron,
které navázalo na loňský, pilotní ročník.
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Pracovní tým, který stojí za kandidaturou Broumova na Evropské hlavní město kultury 2028. 

Z ReGIonU

Kraj podpoří sport a tělovýchovu
Od začátku prosince až do za-

čátku ledna bude opět možné 
žádat o dotace v oblasti sportu 
a tělovýchovy. Jednotlivé dotační 
programy schválilo krajské zastu-
pitelstvo. Na podporu sportu je 
vyčleněno přes 12 milionů korun. 

V rámci programu „Pohybová 
gramotnost“ půjde 600 tisíc korun 
na podporu aktivit pro občany Krá-
lovéhradeckého kraje, které přispí-
vají k rozvoji pohybové gramotnosti, 
základních pohybových a sportov-
ních dovedností a vytvářejí pozitivní 
vztah k pohybu. Může se jednat 
o jednorázové akce nebo seriál akcí, 
nikoli však celoroční činnost.

„Pohybová aktivita dospělé 
i dětské populace v ČR klesá, 
objektivně se zhoršuje fyzická 
zdatnost obyvatel a pohybová 
gramotnost dětí. Více jak polovi-

na lidí v ČR má nadváhu nebo je 
obézních. Nedostatečná pohybo-
vá aktivita je jednou z hlavních 
příčin ‚civilizačních chorob‘. 
V průběhu roku se budeme snažit 
finanční prostředky na podpo-
ru sportu ještě navýšit,“ uvedl 
náměstek hejtmana pro oblast 
školství Arnošt Štěpánek.

Dalších 1,6 milionu korun je 
určeno na pořádání významných 
sportovních akcí dětí a mládeže. 
Jedná se o podporu celorepubliko-
vých, evropských či celosvětových 
sportovních akcí pro děti a mlá-
dež na území Královéhradeckého 
kraje. Kraj hodlá podpořit zejmé-
na krajské postupové soutěže 
na svém území organizované 
krajským sportovním či celore-
publikovým svazem případně jím 
pověřenou organizací.

Pro pořádání významných maso-
vých tělovýchovných a sportovních 
soutěží typu „sport pro všechny“ 
se počítá s částkou 600 tisíc korun. 
Jednat se má o akce pro širokou 
sportující veřejnost s nejméně stov-
kou účastníků, v případě akcí pro 
hendikepované postačí poloviční 
účast. Podpořeny budou jak jedno-
rázové akce, tak seriály sportovních 
akcí či celoroční postupové soutěže.

Na činnost sportovních středi-
sek a sportovních center mláde-
že jsou plánovány dva miliony 
korun. Na podporu krajských 
reprezentačních výběrů mládeže 
a reprezentace na republikových, 
evropských a celosvětových sou-
těžích se zatím počítá s částkou 
1,3 milionu korun. Na vzdělávání 
trenérů, rozhodčích a cvičitelů 
má jít 300 tisíc korun. |

Broumov jako historicky nejmenší kandidát postupuje 
do finále soutěže o titul Evropské hlavní město kultury 2028

Dokončení ze strany 1
Prostřednictvím titulu Evrop-

ské hlavní město kultury chce 
Broumov mimo jiné posilovat 
kulturní a umělecké komunity 
na národní i mezinárodní úrovni, 
rozvíjet pomalý kulturní turis-
mus, podporovat aktivní zapojo-
vání obyvatel do rozvoje evrop-
ských malých měst a venkovských 
oblastí nebo přitáhnout impakto-
vé investice a kreativní mladé lidi.

„Každý Kreativní poutník vyráží 
na cestu krajinou, časem i myslí, 
a právě to jsou tři linie našeho 
programu. Do nich se propisují jed-
notlivá témata, která vychází z kon-
textu regionu, ale zároveň jsou 
sdílená napříč Evropou,“ přibližuje 
program kandidatury Broumova 
Petra Kultová. Jako příklad uvádí 
přístup k pitné vodě nebo vytváře-
ní bezpečných míst pro mladé lidi 
ve veřejném prostoru.

Přestože mluvíme o historicky 
nejmenším městu, které do dru-
hého kola soutěže postoupilo, 
na kandidatuře se podílí celý regi-

on, Královéhradecký kraj i polští 
sousedé. Ve své přihlášce Broumov 
zároveň zdůrazňuje, že zastupuje 
30 % Evropy. Tedy podobné malé 
regiony a venkovské oblasti, které 
hledají svou cestu pro budoucnost. 

S krajskou podporou 
Vedení Královéhradeckého 

kraje se na přeměně Broumovska 

v posledních letech podílí výraz-
nými investicemi a je připrave-
no záměr v případě úspěšného 
naplnění kandidatury finančně 
podpořit a zrealizovat všechny 
potřebné kroky vedoucí k úspě-
chu. 

„Kandidaturu Broumova na ti-
tul Evropské hlavní město kultury 
2028 považuji za jedinečnou pří-

ležitost navrátit Broumovu a jeho 
okolí význam místa setkávání 
a poznávání různých kultur, tra-
dic. Je velkou příležitostí ukázat, 
co tento mikroregion nabízí. Můj 
respekt a velké poděkování patří 
týmu, který celou strategii, jež byla 
hlavní součástí prezentace, připra-
vil a obhajoval. Je za tím obrovské 
množství práce, uskutečnitelných 
vizí a plánů vypovídajících o tom, 
že i oproti ostatním velkým měs-
tům je to malé schopno a připra-
veno vykročit na evropskou cestu 
a ukázat, že odhodláním v srdci 
a nezlomnou vůlí lze proměnit 
sny v reálné cíle,“ řekl hejtman 
Martin Červíček.

Na základě hodnocení a připo-
mínek odborné poroty teď budou 
postupující města rozpracovávat 
své přihlášky, rozvíjet partnerství, 
spolupráce i kulturní projekty. 
V červnu 2023 bude znám defini-
tivní vítěz a nástupce Prahy a Plz-
ně, měst, která dosud jako jediná 
v ČR v letech 2000 a 2015 prestižní 
titul získala. |

O krajské dotace 
lze žádat pouze 
elektronicky   

Do krajských dotačních 
programů pro rok 2023 již musí 
žadatelé posílat své žádosti pouze 
elektronicky, a to odesláním z 
datové schránky žadatele do da-
tové schránky Královéhradeckého 
kraje. 

Pro všechny výzvy vyhlášené 
po 1. říjnu 2022 už tedy platí, že o 
krajskou dotaci do jednotlivých 
odvětví na rok 2023, do programu 
Obchůdek 2021+ a také do výzvy 
o dar v době energetické krize 
mohou žadatelé požádat pouze 
elektronicky.

Veškeré informace žadatelé o 
krajskou dotaci naleznou na dotač-
ním portále Královéhradeckého kra-
je dotace.kr-kralovehradecky.cz. | 
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Tipy na výlety a kalendář akcí najdete na webu hkregion.cz

PoZvÁnKY na KUltURnÍ aKCe

2. až 5. 11. 
9. Broumovské diskuse
Broumovský klášter, Broumov
Konference, na které se nespěchá. 
Takové je motto Broumovských 
diskusí, které počátkem listopadu 
pozvou do broumovského kláštera 
řadu inspirativních hostů z celé 
České republiky. Mezi hosty bude 
i pětice prezidentských kandidátů, 
například Pavel Fischer, Danuše 
Nerudová a Petr Pavel.
Diskutovat se bude na téma Soli-
darita a sounáležitost. Konference 
je přístupná veřejnosti, pro kterou 
bude připraven bohatý doprovod-
ný program: koncerty, prohlídka 
kláštera, nebo komentovaná 
prohlídka broumovské skupiny 
kostelů, která byla letos zapsána 
mezi národní kulturní památky.

5. 11. od 14 do 17 hodin
Výstava drůbeže a králíků 
chovatelský areál za zimním 
stadionem, Nový Bydžov
Chovatelský spolek v Novém 
Bydžově pořádá speciální a sou-
těžní výstavu vyandotek a japon-
ských králíků, soutěžní výstavu 
zakrslých králíků a japonek, 
rozšířenou o expozici zdrobnělých 
holandských chocholatých slepic. 
Možnost nákupu kvalitních chov-
ných zvířat. Občerstvení zajištěno.  

11. až 13. 11.  
Posilovna sebe(vědomí)
Čapkův mlýn, Hronov
V Hronově se uskuteční Zážitko-
vé setkání pro mladé ženy od 18 
do 30 let. Přihlaste se na neza-
pomenutelný víkend, kde vás 
zkušené lektorky naučí základy 
moderní sebeobrany a dominač-
ních technik. Součástí setkání 
bude také debata s inspirativní 
ženou z našeho regionu a diskuze 
na téma žena ve veřejném pro-
storu. Posilujte své sebevědomí! 
Přihlásit se lze na e-mailu: sme-
kalova@muzeumnachodska.cz, či 
telefonicky na čísle 739 047 065. 

12. až 13. 11. a 19. až 20. 11. 
Listopadové prohlídky 
hospitálu Kuks
Kuks
Turistická sezona už sice končí, 
ale během dvou listopadových ví-
kendů budete mít ještě možnost 
prohlédnout si hospitál v celé 
jeho kráse. Kromě komentova-

ných prohlídek interiérů můžete 
strávit čas v našem bylinkářství. 
Obchůdek se sušenými bylin-
kami, domácími sirupy, mošty, 
medovinou, výrobky z rakytníku 
a dalším ryze přírodním zbožím, 
naleznete na nádvoří hospitálu. 
Otevřený bude od 9.00 do 16.00. 

12. 11. od 9 do 16 hodin 
Martinské trhy v Hradci 
Králové
Adalbertinum, Hradec Králové  
Letošní trhy se uskuteční v budově 
královéhradeckého Adalbertina 
a přilehlém okolí Žižkových sadů. 
Zájemci si budou moci prohlédnout 
i zakoupit užitkovou i dekorativní 
keramiku, vánoční ozdoby, prostírá-
ní a dekorace, malované sklo, výrob-
ky ze dřeva, kůže, proutí, skla, kovu, 
včelího vosku, vitráže, svíčky, batiku, 
patchwork, drobné i větší dárky 
z přírodních materiálů a mnoho 
dalších drobností jen tak pro radost. 

12. 11. od 10 do 15 hodin 
Svatomartinské trhy 
v Lázních Velichovky
Velichovky
Srdečně vás zveme na Svatomar-
tinské trhy v Lázních Velichovky. 
Můžete se těšit na: ochutnávku 
svatomartinských vín, svato-
martinské menu v restauraci 
Dům pod Kaštany, řemeslné trhy, 
bohaté občerstvení i doprovodný 
program pro děti. 

od 26. 11. do 11. 12. 
Vánoce na Hrádku 
Hrádek u Nechanic
Dovolujeme si vás pozvat na 
XXVIII. Vánoce na Hrádku u Ne-
chanic. Od 26. listopadu do 
11. prosince 2022 vás ve vánočně 
vyzdobených interiérech sezná-
míme s historií Vánoc, jejich zvy-
ky a tradicemi. Prozradíme vám, 
jaké se dávaly na stromeček první 
ozdoby, co se podávalo ke štěd-
rovečerní večeři a další zajímavé 
věci, týkající se těchto nejkrásněj-
ších svátků v roce. 
Ve dnech 28. 11.–2. 12. a 5.–9. 12. 
je otevřeno pouze pro předem 
ohlášené skupiny. Výjimkou je 
každý všední den 14. hodina, kdy 
se uskutečnění jedna prohlíd-
ka pro veřejnost bez rezervace. 
Během víkendů bude zámek ote-
vřen denně od 9 do 16 hodin pro 
veřejnost bez nutnosti rezervace. 

26. až 27. 11. od 10 do 14 hodin 
Prohlídky vánočně 
vyzdobeného zámku v Náchodě 
Náchod
Přijďte si v předvánočním čase 
odpočinout či načerpat inspiraci 
na náchodský zámek. Slavnostní 
atmosféru si letos můžete spolu 
s námi užít ve vybraných prostorech 
schaumburského okruhu. Jak slavili 
svátky přední aristokraté Evropy? 
Jaké zvyky se dodržovaly? A jak si 
schaumburské děti užívaly zimního 
období? To vše se dozvíte ve vánočně 
vyzdobených interiérech druhého 
patra zámku. Dorazte teple oblečeni, 
těšíme se na viděnou. 

25. a 26. 11.
Vánoce v Jiráskově rodném 
domku
Hronov
Muzeum Náchodska, Flér a Vyro-
beno v Hronově zvou návštěvníky 
o prvním adventním víkendu 
do Jiráskova rodného domku 
v Hronově. Jako každý rok se ná-
vštěvníci mohou těšit na vánoční 
výzdobu domku, ukázky řemesel 
a tradičních výrobků. Akci lze na-
vštívit v pátek od 10 do 17 hodin 
a v sobotu od 10 do 15 hodin.

od 26. 11. 
Výstava Zdeněk Farský 
-– betlémy
výstavní síň, Náchod
Výstava je uspořádána u příle-
žitosti životního jubilea řezbáře 
Zdeňka Farského a představí 
jednu část z jeho bohaté tvor-
by, a to sice tvorbu betlemář-
skou. Návštěvníci se mohou 
těšit na celkem čtrnáct betlémů 
od těch nejmenších, až po bet-
lémy s figurkami vysokými 135 
centimetrů. Hlavním lákadlem 
ale bude dva a půl metru dlouhý 
betlém obsahující více jak sedm-
desát figur. Betlém je unikátní 
i z jiného pohledu – zachycuje 
scény od Zvěstování až po Pašije. 
Výstavu lze navštívit do 15. ledna 
2023 denně mimo pondělí od 9 
do 12 a od 13 do 17 hodin. 

27. 11. od 19 do 20 hodin
Adventní pochůzky ponocného 
ve Rtyni v Podkrkonoší 
Rtyně v Podkrkonoší
Pochůzky ponocného městem 
a jeho zpěv patří mezi historické 
tradice. Ponocný v historickém 

kostýmu s halapartnou a lu-
cernou vyjde z nádvoří Rychty 
(od muzea), projde městem a po-
povídá zajímavé příběhy vzta-
hující se k vánočnímu období. 
Obchůzka trvá zhruba hodinu. 
Další obchůzky se uskuteční 4., 11. 
a 18. prosince od 19 do 20 hodin. 

25. až 27. listopadu
XXXIII. Muzejní adventní trh 
2022 
Muzeum východních Čech 
v Hradci Králové
Přijměte pozvání na již 33. Muzejní 
adventní trh, poslechněte si koledy, 
zastavte se s přáteli a zapomeňte 
na předvánoční shon. Potěšte se 
zručností poctivých a oceněných 
lidových řemeslníků z celé republi-
ky nabízejících široký sortiment 
kvalitních výrobků z přírodních 
materiálů v podobě perníků, šper-
ků, svíček z včelího vosku, mýdla 
či perličkových ozdob z Poniklé 
a mnoho dalších produktů.
V sobotu připravujeme worksho-
py s oceněnými řemeslníky. Bude 
možné nahlédnout pod ruce 
formířů a vyzkoušet si například 
techniku modrotisku, i jak se ta-
ková forma na modrotisk vyrábí, 
dále objevit kouzlo zdobených 
perníčků nebo výroby betlémo-
vých figurek. Podrobnosti nalez-
nete na: www.muzeumhk.cz.

Výstava Lenky Klodové 
reaguje na prvoplánovou 
instalaci Entropa

Galerie moderního umění 
v Hradci Králové zahájila v Ná-
rodní galerii v Sofii samostatnou 
výstavu Lenky Klodové s názvem 
Z černého stínu. Výstava předsta-
vuje soubor prací spojující perfor-
mativní a sochařské přístupy, které 
umělkyně svébytně rozvíjí od 90. 
let. Výstavě vévodí instalace David 
černý (2009–2022), která je autor-
činou reakcí na plastiku Entropa 
českého sochaře téhož jména, jež 
byla v roce 2009 u příležitosti prv-
ního českého předsednictví vysta-
vena v atriu budovy Justus Lipsius 
v Bruselu. Vyobrazení Bulharska 
v Entropě mohutně rezonovalo 
mediální a politickou sférou. Kon-
troverzní instalace měla nakonec 
negativní mediální dopad, vyvo-
lala sérii omluv českých politiků 
i samotného autora. | 
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názory zastuPitElů

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

Pokračujeme v rekonstrukcích silnic 
Integrovaný 

regionální operační 
program (IROP) 
dlouhodobě patří 
k největším dotač-
ním zdrojům Králo-
véhradeckého kraje pro financování 
výstavby a rekonstrukcí silnic II. 
a III. třídy. Kraj nyní obdržel propla-
ceno přes 80 milionů korun pro tři 
aktuální projekty. Zároveň usilujeme 
o další podporu pro dalších 23 pro-
jektů za téměř 2,2 miliardy korun, 
přičemž dotační příspěvek by mohl 
činit 1,1 miliardy korun.

Financování z IROP probíhá 
kontinuálně. Aktuálně budou 
do konce příštího roku dočerpává-
ny prostředky ze starého programu 
a současně již probíhá příprava 
projektů pro nový IROP, s jehož 

podporou by se už v roce 2023 již 
mohly zahajovat nové stavby. Proto 
chce kraj v dalším období vyčerpat 
finanční prostředky, které jsou 
prozatím k dispozici (ve výši 1,1 
miliardy korun) pro nové progra-
mové období.

Mezi těmito projekty je napří-
klad výstavba přeložky silnice 
II/303 Běloves – Velké Poříčí, 
rekonstrukce silnice II/305 na trase 
Týniště nad Orlicí – Albrechtice 
nad Orlicí či komunikace II/299 
z Librantic do Libřic. V zásobníku 
jsou připraveny i další stavby pro 
případ, že by došlo k úsporám, nebo 
byl objem prostředků navýšen. 

Královéhradecký kraj spravuje 
na svém území více jak 3 300 kilome-
trů silnic II. a III. třídy.

Václav Řehoř (ODS+STAN+VČ)

Kritická infrastruktura
Podmořská 

exploze na ropovo-
dech Nord Stream, 
sabotáž na železnici 
v Německu a naše 
zkušenost s Vrbě-
ticemi v nedávné minulosti mne 
vede k zamyšlení, že je nezbytné 
řešit opatření na ochranu kritické 
infrastruktury. 

Kritickou infrastrukturou se 
rozumí prvek nebo systém prvků 
kritické infrastruktury, jehož naru-
šení by mělo závažný dopad na bez-
pečnost státu, zabezpečení základ-
ních životních potřeb obyvatelstva, 

zdraví osob nebo ekonomiku státu. 
Jedná se tak o cca 1300 objektů, jako 
jsou vodní nádrže, tunely, mosty, 
železnice atd. Sabotáž ani v naší 
zemi opravdu nelze vyloučit. To není 
strašení, to je surová realita. 

Kde vzít dostatek lidí na ochranu 
těchto objektů. Kromě aktivních 
záloh se například nabízí vytvořit 
jednotky domobrany z řad občanů, 
kteří vlastní zbrojní průkazy a jsou 
bezúhonní. Předpokládám, že i Kraj-
ský úřad Královéhradeckého kraje 
k této otázce současnosti zaujme 
odpovídající stanovisko.

Zdeněk Podal (SPD)

Hackathon nabízí užitečné zkušenosti 
i praktické výstupy

Na univerzitě v Hradci Králové se 
uskutečnil Hackathon Královéhradec-
kého kraje 2022, kde žáci a studenti 
středních a vysokých škol vytvářeli 
nové a užitečné aplikace využívající 
otevřená data nejen Královéhradec-

kého kraje. Je vynikající příležitostí 
pro soutěžící i pořadatele, protože 
obě strany mají z takovéto soutěže 
užitek.  Mladí programátoři mohou 
realizovat své nápady, získají cenné 
zkušenosti a především – vytvoří 

Jaké budou finanční příjmy Královéhradeckého 
kraje v příštích letech?

Nikdo pocho-
pitelně nemá 
po ruce křišťálovou 
kouli. Z rozbouřené 
situace na domá-
cí i mezinárodní 
scéně lze jenom 
predikovat, že situace v příjmech 
pro dobrý chod našeho kraje bude 
mnohem složitější než v minulých 
letech. Ministerstvo financí ČR sice 
vydalo zprávu, která je i pro zbytek 
letošního roku i pro příští rok mírně 
optimistická, ale reálné příjmy 
z RUD (rozpočtového určení daní) 
jsou tvrdě snižovány obří inflací 
a raketovým nárůstem cen ener-
gií. I kdyby tedy snad příjmy státu 
zůstaly na úrovni roku letošního, 
ve skutečnosti pořídíme až o 17 % 
méně. 

Provozní režie krajem zříze-
ných příspěvkových organizací 
a akciových společností významně 

snižovat prostě nelze, protože jsou 
to zejména školy, sociální ústavy, 
nemocnice a další organizace, kde 
se škrtat mnoho nemůže. A pláno-
vané investice kraje také nesnesou 
odkladu. 

Věřme, že se současné vládě 
podaří ze státního rozpočtu rozum-
ně kompenzovat možné propady 
příjmů u krajů i u obcí. Současně si 
ale toužebně přejme, aby česká pod-
nikatelská sféra z oblastí průmyslu, 
zemědělství i služeb měla možnost 
udržet svoji výrobu a možnosti. 
Protože především ta plní pokladnu 
odvodem daní jak majitelů samých, 
tak i odvodem daní svých zaměst-
nanců. Na nich především záleží, 
jak se státní pokladna naplní, aby 
i náš kraj obdržel v příštím období 
přísně vypočtenou část z vybraných 
daní. 

Miroslav Uchytil, předseda finančního 
výboru (Koalice pro KHK)

něco užitečného, co 
bude sloužit nám 
všem. V letošním 
ročníku zvítězila 
aplikace, která 
sleduje stav silnic II. 
a III. tříd v Králové-
hradeckém kraji včetně jejich oprav, 
což je vynikající a velmi slibný počin, 
který ocení jistě všichni řidiči. 

Hackathon by se ale nemohl 
v takovéto míře uskutečnit, kdyby 
soutěžící neměli k dispozici otevřená 
data. Je to pojem, který spolehlivě do-
káže odradit každého čtenáře, protože 
si pod ním nedokážeme představit 
nic konkrétního. Otevřená data jsou 

v podstatě surovinou podobně jako 
třeba ropa. Ta v surové podobě taky 
moc užitku nepřináší, jen o jejích 
cenách slyšíme ve zprávách. Z ropy ale 
vzniká benzín a nafta, která denně 
pohání naše auta. A podstata problé-
mu s otevřenými daty je právě v jejich 
zpracování. 

Královéhradecký kraj nabízí 
70 datových sad zdarma k dispo-
zici na datovém portálu DataKHK 
a sloužit mohou všem, stačí mít chuť 
je zpracovat. Proto je soutěž jako Hac-
kathon tak užitečná, učí mladé lidi 
využívat dostupné zdroje a sama se 
stává líhní vynikajících nápadů.

Pavel Bulíček (Piráti)

Děkuji velice všem za podporu a pomoc! 
Chtěl bych tímto 

poděkovat mým 
voličů, přátelům, 
podporovatelům, 
ale hlavně rodině, 
která při mně celou 
dobu stála.  Bylo mi ctí zúčastnit 
se volebního souboje, prezentovat 
fakta, myšlenky a názory.  

Za dva měsíce jsem projel celý 
kraj. Setkal jsem se s nespočtem lidí 
a byl jsem vždy mile překvapen, jaký 
mají zájem o věci veřejné, o to, co se 
změnilo, o zachování bezpečného 
života občanů a vůbec o věci, které se 
povedly a na něž často ve víru vášní 
zapomínáme.  

Proč patříme mezi země s nej-
dražšími cenami plynu, elektřiny, 
benzínu, nafty? Proč se nám pomalu 

do života vkrádá cenzura médií, 
kontroly marží? Proč jsou podnika-
telé zatím hozeni přes palubu? Jsem 
ekonom a opravdu mi vadí, že jsou 
schodky vyšší než v době covido-
vé? Máme více ministrů a tsunami 
politických náměstků. Proč tiše sou-
hlasíme s dotacemi obchodníkům 
s energiemi, se sektorovou daní pro 
vybrané subjekty? 

Ano už nejsem nejmladší, a proto 
i v politice raději používám selský 
rozum na základě životních a pra-
covních zkušeností. Nemám rád 
zkratkovitá jednání. Musí to dávat 
logiku. Však mě znáte. Dvakrát měř, 
jednou řež. Ještě jednou moc všem 
děkuji za podporu a vzhůru do prá-
ce. Je toho před námi ještě tolik.

Jaromír Dědeček (ANO 2011)
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soutĚŽnÍ KŘÍŽoVKa

Královéhradecký hackathon vyhrál prototyp aplikace sledující stav silnic
Účastníci programátorské sou-

těže Hackathon Královéhradeckého 
kraje soupeřili ve vytváření návrhu 
nejlepšího softwarového projek-
tu pro otevřená data Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje. 
Zvítězil tým studentů z pardubické 
DELTY – Střední školy informatiky 
a ekonomie s aplikací RoadMapper 
informující o stavu povrchu silnic 
druhé a třetí třídy nebo jejich pláno-
vaných opravách na území regionu.

„Studenti měli za úkol využít 
otevřená data Královéhradeckého 
kraje a případně i další otevřené 
sady k tomu, aby veřejnosti co 
nejefektivněji přiblížili, jakou 
širokou škálu informací kraj zpra-

covává. V letošním druhém roční-
ku si programátorské týmy mohly 
vybrat celkem ze 70 otevřených 
sad, které kraj publikuje na svém 
datovém portálu Data KHK. Dále 
už záleželo čistě na soutěžících, 
jakým způsobem data zpraco-
vali, a proto je soutěž hackathon 
skvělou příležitostí pro zachycení 
nových nápadů. Nejlepší z nich 
chceme dále rozvíjet, se studenty 
spolupracovat a vítězný nápad, ať 
už to bude mobilní aplikace nebo 
cokoliv jiného, dotáhnout do fi -
nálního stádia,“ uvedl 1. náměstek 
hejtmana pro oblast inovací, in-
vestic a informačních technologií 
Pavel Bulíček. 

Hackathonu se zúčastnilo 
15 dvou až čtyřčlenných týmů 
z osmi středních a jedné vysoké 
školy. Soutěžící měli k dispozici 
otevřené datové sady. Ty poskytl 
Královéhradecký kraj a celo-
republikový Národní katalog 
otevřených dat, který spravuje 
Ministerstvo vnitra ČR. 

Výsledky Hackathonu Králové-
hradeckého kraje:
1. team.devs (DELTA – Střední škola 

informatiky a ekonomie, Pardu-
bice) s aplikací monitorující stav 
silnic II. a III. třídy v kraji, 

2. el-it (Střední průmyslová škola 
elektrotechniky a informač-
ních technologií, Dobruška) 

s aplikací zaměřující se na ve-
řejné sbírky,

3. Clueless (Střední průmyslová 
škola a Střední odborná škola 
Dvůr Králové nad Labem) s apli-
kací Školní zařízení v Královéhra-
deckém kraji.
Soutěžní projekty hodnotila sed-

mičlenná odborná porota složená 
ze členů týmu Data KHK a zástupců 
a partnerů soutěže, od kterých 
obdržely vítězné týmy věcné ceny 
a fi nanční odměnu. Soutěžícím byli 
k dispozici zkušení mentoři. 

Kompletní výsledky jsou 
zveřejněny na krajském datovém 
portálu www.datakhk.cz/pages/
hackathony.  |


