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

Jediná přístupová cesta do Pece pod 
Sněžkou je znovu bez omezení dopravy

Vážení 
spoluobčané,
přichází konec 
roku, kdy opět 
něco staré 
opouštíme 
a nové očeká-
váme. Zaží-
váme čas bilancování, dohánění 
toho, co jsme nestihli, a uvědomu-
jeme si, jak rychle ten další rok 
utekl. Je to ale také čas setkávání, 
čas zpomalení a zamyšlení se, co 
nás čeká zítra.
Rok 2022 byl už třetím v řadě, kte-
rý na jeho konci musíme označit 
za náročný a jenž před nás posta-
vil mnoho neočekávaných situací 
a přinesl řadu nejistot. Doufejme, 

Slovo hejtmana

že to bylo „do třetice všeho zlého“ 
a nyní se konečně odrazíme ode 
dna a věci se začnou zlepšovat. 
Nebude to zcela jistě jednoduché, 
ale teď je před námi čas, abychom 
uzavřeli jednu kapitolu a nabrali 
sil do té nové.
Vždy se snažím vidět sklenici ra-
ději poloplnou než poloprázdnou. 
Proto když se z pohledu hejtmana 
Královéhradeckého kraje ohlédnu 
za pomalu končícím rokem, trouf-
nu si tvrdit, že jsme se s nepředví-
datelnými okolnostmi i těžkost-
mi, které přecházely již z roku 
2021, dokázali díky uvážlivému 
hospodaření a systémovému 
krizovému řízení vypořádat bez 
větších komplikací.

Přes narůstající ceny materiálů, 
pohonných hmot a energií jsme 
nezastavili žádnou z plánova-
ných krajských investic. V oblasti 
dopravy se nám podařilo udržet 
trend posledních šesti let, kdy in-
vestujeme cca miliardu korun roč-
ně do oprav a rekonstrukcí kraj-
ské silniční sítě a v roce 2022 jsme 
zrealizovali celkem 31 dopravních 
staveb v objemu 1,2 miliardy 
korun. Udrželi jsme rovněž rozsah 
veřejné dopravy a nezdražili jsme 
jízdné, přestože jsme museli kvůli 
enormnímu nárůstu cen pohon-
ných hmot zaplatit za tyto služby 
o 45 milionů korun více.
Významně jsme investovali 
v sociální oblasti. Letos jsme na-

příklad dokončili a otevřeli nové 
pečovatelské domy v Borohrádku 
a Opočně, díky čemuž se nejenom 
navýšila kapacita pobytových slu-
žeb v regionu, ale zvýšila se i kva-
lita poskytované péče. Beze změn 
zůstaly investice také ve zdra-
votnictví, kde započala výstavba 
nových operačních sálů v Městské 
nemocnici ve Dvoře Králové nad 
Labem, nového pavilonu v Oblast-
ní nemocnici Jičín a v Trutnově. 
Pokračujeme také v případě 
dostavby a modernizace rych-
novské nemocnice, která až příliš 
dlouho zůstávala pouze v oblasti 
plánování a nyní se konečně stává 
skutečností.

Pokračování na straně 2

Řidiči mohou znovu bez omezení jezdit po sil-
nici II/296 mezi Horním Maršovem a Pecí pod 
Sněžkou na Trutnovsku. Tři takzvané polské mosty 
v Temném Dole, které kvůli havarijnímu stavu 
musel Královéhradecký kraj kompletně zrekonstru-
ovat, jsou znovu plně průjezdné. Dělníci za plného 
provozu postupně odstraní mostní provizoria a jak 
počasí dovolí, budou zde pokračovat dokončovací 
práce. Za vybudování nových mostů kraj zaplatil 
187 milionů korun s DPH.

„Tři nové mosty na komunikaci II/296 jsou od po-
loviny listopadu v režimu předčasného užívání 
a cesta do Pece pod Sněžkou a Malé Úpy je tak pro 
řidiče znovu průjezdná bez omezení. Chtěl bych 
v první řadě všem poděkovat za trpělivost. Přes 50 let 
staré mosty byly v havarijním stavu a bylo nezbyt-
né postavit nové. Hlavním úskalím investice bylo 
zachování dostupnosti dopravy, protože mosty leží 
na jediné přístupové silnici do této části Krkonoš. 
Těší mě proto, že se nám povedlo souběžně zrekon-
struovat všechny tři mosty najednou tak, abychom 
co nejméně komplikovali dopravu v dalších letech,“ 
uvedl hejtman Martin Červíček. |                       

 Dokončení na straně 3
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Královéhradecký kraj ocenil dlouholeté starosty a starostky
Krajští radní ocenili Medailí 

hejtmana Královéhradeckého 
kraje dalších 39 stávajících i býva-
lých starostů a starostek našeho 
regionu, kteří dlouhodobě působí 
v čele svých obcí. 

„Jsem přesvědčen o tom, že sa-
mospráva kraje a 448 obcí na jeho 
území tvoří základ fungování 

Dokončení ze strany 1 
Prostřednictvím dotací za více 

než 270 milionů korun jsme 
podpořili řadu projektů nejen pro 
rozvoj venkova ale také těch, které 
se týkají podpory činnosti dobro-
volných hasičských sborů nebo 
produkce regionálních produktů. 
Neomezili jsme ani podporu spor-
tovních či kulturních projektů. 

Velmi hrdý jsem také na to, že se 
nám podařilo podpořit kandidaturu 
města Broumova na titul Evropské 
hlavní město kultury 2028. Věřili 
jsme v jeho úspěch a měli jsme 
pravdu. Broumov prošel do fi nále 
volby, kde bude pomyslně soupeřit 
už jen s Českými Budějovicemi. Je to 
obrovský úspěch našeho města, kte-
ré sice leží „zapadlé“ v pohraničí, ale 
rozhodně má potenciál nabídnout 

českým i evropským turistům mno-
ho zajímavostí a prožitků. Když se 
Broumov stane Evropským hlavním 
městem kultury, bude to znamenat 
obrovský skok pro zviditelnění 
a rozvoj celého regionu. 

Připravili jsme nově také dotač-
ní programy pro školy a zájmové 
organizace na podporu volnočaso-
vých aktivit dětí a mládeže a také 
na činnost v oblasti podpory 
rodin, prorodinného života a čin-
nosti v místních komunitách, 
jejichž činnost je v důsledku vyso-
ké infl ace ohrožena. Zřídili jsme 
poradenskou linku pro pomoc 
v oblasti poradenství při řešení in-
dividuálních problémů vzniklých 
v důsledku nárůstu cen energií. 

Kraj nemá ambice suplovat roli 
státu, jehož úkolem je systémo-

veřejného života. Málokdy máme 
čas si uvědomit, kdo věci veřejné 
okolo nás spravuje, kdo je vede 
a kdo stojí za velkými změnami, 
které mění životy obyvatel k lepší-
mu. Proto jsem si společně s mými 
kolegy z vedení kraje dovolil po-
zvat a ocenit dalších 39 starostů, 
kteří ve vedení svých obcí působí 

vé řešení energetické krize, ale 
přesto v rámci svých kompetencí 
chce pomoci, a to lidem i fi rmám 
se hlavně zorientovat v možnos-
tech státní pomoci a řešení své 
individuální situace v souvislosti 
s nárůstem cen energií. 

Podařilo se nám nakoupit ener-
gie pro krajské organizace za tak-
zvané spotové ceny, což znamenalo 
nárůst o zhruba 22 % oproti loňské-
mu roku. Nepochybuji ale o tom, 
že díky nastavenému úspornému 
režimu zajistíme nižší spotřebu, 
a tedy i celkově nižší náklady. 

V neposlední řadě se nám po-
dařilo zvládnout agendu i nena-
dálý příliv válečných uprchlíků 
a postarali jsme se bez větších 
komplikací o více jak 21 tisíc 
Ukrajinců. 

Pro příští rok je jedním z našich 
hlavních cílů zabezpečit v odpoví-
dajícím rozsahu a kvalitě všechny 
veřejné služby, které má kraj ve své 
kompetenci, a tím druhým je 
udržení plánovaných investic v co 
největší možné míře.

Závěrem mi dovolte popřát 
vám všem, abyste s blížícím se 
koncem roku nejenom bilanco-
vali, ale hlavně nabrali co nejvíce 
sil a pozitivní energie v kruhu 
svých blízkých a přátel. Přeji vám 
nádherné prožití vánočního času, 
jenž přináší prostor k zastavení, 
zamyšlení, ale hlavně světlo do očí 
dětí a naději do duší nás všech.

Krásné, požehnané Vánoce a ra-
dostný vstup do nového roku. 

Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

Z ReGIonU

Slovo hejtmana

20 a více let, abychom jim vyjád-
řili náš vděk a obdiv. Poděkování 
a velký respekt si zaslouží i rodiny 
a blízcí těchto starostů a starostek, 
protože výkon jejich povolání 
nekončí v pátek odpoledne. Je to 
nepřetržitá, každodenní služba 
často i na úkor volného času, 
a jsou to oni, kdo musí nejen při 

řešení nečekaných situací rozhod-
nout. A já jim za jejich obětavou 
práci ještě jednou děkuji,“ uvedl 
hejtman Martin Červíček.

Ocenění působili ve vedení 
svých obcí více než 20 let a někteří 
stále ve funkci pokračují.

Seznam oceněných starostů 
na webu: bit.ly/starostove2 |

NOMINUJTE
OSOBNOSTI KRAJE

 

Pomozte nám jim poděkovat a ocenit jejich práci. 

ZASLOUŽÍ SI OCENĚNÍ ZA SVOJI PRÁCI 

Do návrhu je třeba napsat krátké odůvodnění, proč by měla být daná osoba oceněna
a také úplné kontaktní údaje na nominovaného a telefonický kontakt na navrhovatele. 
Návrhy na ocenění zasílejte e-mailem na osobnost@kr-kralovehradecky.cz nebo
poštou na adresu Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové) až do středy 
15. února 2022. Případně využijte nominační web: 

osobnosti.kr-kralovehradecky.cz
Dispečerka pro Královéhradecký kraj Jana Kovářová

 tel.: 739 999 112, e-mail: kovarova@diakoniebroumov.org

Diakonie Broumov se na vás obrací s naléhavou výzvou.

Pomozte nám doplnit zásoby šatstva pro materiální pomoc

sociálně slabým rodinám, jednotlivcům i organizacím.

Volejte, pište, využijte naše pískově žluté kontejnery na

textil, uspořádejte sbírku ve Vašem městě, obci, firmě,

farnosti či škole. Darujte nám vámi již nevyužité oblečení,

případně podpořte vyhlášenou veřejnou sbírku na podporu

svozu použitého šatstva jakýmkoliv finančním darem na

čísle účtu: 50016-1302698349/0800.

Pomozte Diakonii Broumov
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Z DoPRavY

Okružní křižovatka v průmyslové zóně plně slouží řidičům
Královéhradecký kraj jako in-

vestor dokončil výstavbu okružní 
křižovatky v průmyslové zóně 
Solnice-Kvasiny, kterou mimo 
jiné zajistil možnost napojení 
plánované komunikace do nové 
průmyslové zóny Solnice – jih. 
Výstavba pětiramenné jednopru-
hové okružní křižovatky za ne-
celých 31 milionů korun včetně 
DPH probíhala za plného provozu 
po silnici I/14. 

Novou okružní křižovatku 
na silnici I/14 tvoří pět paprsků 
s jedním jízdním pruhem o prů-
měru 48 metrů. Hlavními rameny 
jsou silnice směrem na Solnici 
a Rychnov nad Kněžnou, napojení 
plánované komunikace do průmy-
slové zóny Solnice – jih, účelová 
komunikace směrem na Litohra-
dy a příjezdová cesta k budoucí 
výrobní hale.

Okružní křižovatka je nově 
osvětlena, stavbaři vybudovali 
propustky a dopojení dešťové 
kanalizace. Součástí projektu je 
přeložka cyklostezky mezi Solnicí 
a Rychnovem nad Kněžnou včetně 
zábradlí, přeložka vodovodního 

řadu, optického kabelu, napojení 
účelové komunikace k fotovoltaic-
ké elektrárně, rekultivace a vege-
tační úpravy.

„Stavbu jsme realizovali za pl-
ného provozu na silnici I. třídy se 
zřetelem na požadavky majitelů 
přilehlých pozemků, zejména nově 
vznikající průmyslové zóny a již 
provozované fotovoltaické elek-
trárny. V průběhu stavebních prací 

jsme dbali na zachování bezpeč-
nosti silničního provozu a neo-
hrozili jsme ani dodávky elektřiny 
do distribuční soustavy. Celá stavba 
vyšla na necelých 31 milionů korun 
včetně DPH,“ uvedl první náměstek 
hejtmana Pavel Bulíček za oblast 
investic. Přípravu, administraci 
a realizaci nové okružní křižovatky 
zajišťovalo oddělení průmyslových 
zón Centra investic, rozvoje a ino-

vací (CIRI). Zhotovitelem stavby 
byla společnost M-SILNICE oblastní 
závod SEVER.

Vybudování nové okružní kři-
žovatky spadá do projektu „Rozší-
ření strategické průmyslové zóny 
Solnice-Kvasiny a zlepšení veřejné 
infrastruktury v Královéhradec-
kém regionu“, který se realizuje 
od roku 2015 na základě několika 
vládních usnesení a také memo-
randa podepsaného mezi vládou, 
krajem a společností Škoda Auto.

Pro vybudování technické a do-
pravní infrastruktury pro budoucí 
průmyslovou zónu Solnice – jih je 
již vydáno všech sedm stavebních 
povolení a realizace se předpoklá-
dá v období 2023 až 2025. Odhad 
celkových nákladů na stavební 
práce je ve výši 650 milionů korun.

Motoristé již užívají první část 
obchvatu Opočna, obchvat Do-
mašína, komunikaci Spy – Krčín 
nebo rekonstruovaný podjezd pod 
železniční tratí v Krčíně. Předpo-
klad stavby dalších dopravních 
projektů souvisejících s průmyslo-
vou zónou je plánován na období 
2023 až 2027. |

Cesta do Pece pod Sněžkou je znovu bez omezení dopravy
Dokončení ze strany 1
Stavební práce na mostech za-

čaly v květnu 2021. Kvůli zachová-
ní průjezdnosti bylo nezbytné vy-
budovat mostní provizoria, přes 
která vozidla projížděla kyvadlo-
vě po celou dobu stavby. Ačkoliv 
hlavní část stavby nových mostů 
je hotová, dělníci ještě finišují 
zbývající práce, jejichž termín 
dokončení ale závisí na počasí. 
Za plného provozu proběhlo také 
odstranění zmíněných mostních 
provizorií.

„Nové mosty mají zcela novou 
ocelobetonovou konstrukci o jed-
nom mostním poli s betonovými 
opěrami a založením. Ocelové 

konstrukce nosníků jsou z pa-
tinujicí oceli, která nevyžaduje 
povrchovou úpravu v průběhu 
životnosti, takže nebude nutné 
provádět údržbu nad řekou, kde 
se vyskytují chránění živočicho-
vé. Zároveň mosty již nemají 
středové pilíře v korytě toku řeky 
Úpy. Samozřejmostí je zajištění 
řádného odvodnění a moderni-
zace zádržných systémů,“ doplnil 
radní pro dopravu a majetek 
Václav Řehoř.

Rekonstrukce tří polských 
mostů je letošní nejnákladnější 
silniční stavbou Královéhradec-
kého kraje. Náklady na kompletní 
přestavbu mostů a opravu přileh-

lých silnic vyšly na 187 milionů 
korun včetně DPH. Kromě financí 
z krajského rozpočtu se na in-
vestici podílel také Státní fond 

dopravní infrastruktury (SFDI). 
Jen letos kraj do silnic druhých 
a třetích tříd a také mostů inves-
tuje přes 1,2 miliardy korun. |

Na webových stránkách www.uskhk.eu je k dispozici aplikace Zimní obslouženost, 
na níž řidiči zjistí, kdy naposledy silničáři jednotlivé úseky silnic ošetřili.
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Z ReGIonU 

Olympijské hry dětí a mládeže začnou na konci ledna
Od neděle 21. ledna do čtvrtka 

26. ledna se v Královéhradec-
kém kraji uskuteční Olympiáda  
dětí a mládeže 2023. Zahajovací 
ceremoniál proběhne na zim-
ním stadionu v Hradci Králové, 
pak se všichni účastníci rozje-
dou na ubytování a sportoviště. 
Slavnostní zakončení dvacátého 
ročníku ODM se pak uskuteční 
ve Špindlerově Mlýně.

Ve Špindlerově Mlýně v hotelu 
Volareza vznikne Olympijský dům, 
který bude volně přístupný veřej-
nosti. Nebude chybět ani doprovod-
ný program pro školy z kraje.

Další podrobnosti k zimní 
Olympiádě dětí a mládeže budeme 
postupně zveřejňovat na webu 
olympijskytym.cz/olympiada-deti-
-mladeze.

Ve kterých městech se bude 
sportovat? 

NOVÁ PAKA
Nová Paka se rozprostírá v ma-

lebné krajině na pomezí Českého 

ráje a Krkonoš. Svou polohou 
přímo vybízí k procházkám, při 
nichž si budete na každém kroku 
užívat výhledy na hory, ale i ne-
dotčenou krajinu s dřevěnými 
roubenkami či starobylými kos-
telíky. Jedním z nich je dřevěný 
kostel na okraji města, který sem 
byl přemístěn z Podkarpatské 
Rusi. Se svými osmi tisíci obyva-
teli bude během Olympiády dětí 
a mládeže hostit krasobruslařské 
soutěže.

TRUTNOV
Dalším z pěti královských věn-

ných měst nacházejících se v Králo-
véhradeckém kraji je Trutnov. Ten 
měl za úkol dodávat na královský 
dvůr plátno. První zmínka o něm 
však pochází již ze 13. století. Město 
leží na řece Úpě v krkonošském 
podhůří a celoročně žije nespočtem 
kulturních a především hudebních 
akcí. Mimo jiné ale město nabízí 
mnoho míst ke sportovnímu vyžití 
– od lezecké stěny přes tenisový 

areál až po bikepark a trails pro cyk-
listy. Na zimním stadionu budou až 
do čtvrtečního dopoledne nastupo-
vat do vzájemných soubojů týmy 
mladých hokejistů.

VRCHLABÍ
Brána do Krkonoš? Vrchlabí. 

Svou polohou se stalo ideálním 
výchozím místem pro turisty 
mířící za horským dobrodruž-
stvím. V minulosti se jednalo 
o město horníků, hutníků či 
sklářů a řemeslná činnost se 
dodnes projevuje v rámci pořá-
dání různých kulturních akcí. 
Příznivci rozličných sportov-
ních aktivit si přijdou na své 
v každém ročním období. V létě 
mohou vyrazit na pumptrack, 
do skateparku nebo na atletický 
stadion, v zimě se Vrchlabí mění 
v ráj lyžařů. Ty lákají čtyři míst-
ní lyžařské areály i běžecké tra-
tě. V běžeckém areálu Vejsplachy 
budou probíhat závody běžkařů 
na lyžích, biatlonistů, orientač-

ních běžců a nevidomých běžců 
na lyžích. Na zimním stadionu 
se odehrají hokejové zápasy 
včetně finále.

ŠPINDLERŮV MLÝN
Špindlerův Mlýn nemá ani 

tisíc obyvatel, jedná se však 
o jedno z nejvýznamnějších tu-
ristických a lyžařských středisek 
Krkonoš. Za jeho vznikem stojí 
především horníci, kteří na za-
lesněném území začali stavět 
boudy, které jsou dnes jedním ze 
symbolů zdejšího turistického 
ruchu. Kromě nich návštěvníci 
vyhledávají také lyžařské areály 
– mezi ty nejznámější patří 
Svatý Petr a Medvědín. V průbě-
hu Olympiády dětí a mládeže 
se město stane centrem oslav 
a setkávání se, jelikož zde vyros-
te Olympijský dům. Na zdejších 
svazích si to poté rozdají mladí 
sportovci a sportovkyně v lyžař-
ských disciplínách a závodech 
na snowboardu. |

Stavbou roku 2022 Královéhradeckého kraje se stal domov pro seniory v Opočně
Stavbou roku 2022 Královéhra-

deckého kraje se stal domov pro 
seniory v Opočně, který vznikl 
přestavbou bývalého nemocnič-
ního pavilonu. Odbornou porotu 
zaujala také rekonstrukce ulice 
Hlavní v Hradci Králové a cenu 
ministerstva průmyslu a obcho-
du získala rekonstrukce bývalé 
koželužny na obytný komplex 
Cihlovka 1 v Hradci Králové.

Přestavba bývalé porodnice 
na domov pro seniory v Opočně za-
ujala odbornou porotu především 
díky své úspornosti. Projektanti 
využili maximální množství stáva-
jící struktury, aby šetřili stavební 
materiál i náklady na stavební 
úpravy. Na budově jsou instalované 
fotovoltaické panely a také systém 
na zadržování a využívání dešťové 
vody. Před stavební úpravou slouži-
la budova jako porodnice a chi-
rurgické oddělení, ale v roce 2010 
opočenská nemocnice přestala 
fungovat. O deset let později začal 

Královéhradecký kraj s přestavbou 
bývalé porodnice a rekonstrukcí 
na domov pro seniory. Stavební 
práce skončily v roce 2022 a stály 
přes 100 milionů korun. 

Dopravní stavbou roku 2022 
v Královéhradeckém kraji se stala 
rekonstrukce ulice Hlavní v Hrad-
ci Králové, kterou vedení města 
zahájilo v roce 2020 a dokončilo 

ce bývalé koželužny v hradeckých 
Kuklenách na obytný komplex s 22 
bytovými jednotkami. Stavebníci 
zachovali původní dvě nadzemní 
podlaží a na ně přistavěli další dvě. 
Cihlovka vznikla tak, aby uchová-
vala maximum tepla uvnitř a sou-
časně se chránila proti přehřívání 
okenními žaluziemi. Na střeše 
má umístěné fotovoltaické články 
a přebytečnou energii akumuluje 
do zásobníků s vodou. 

Čestné uznání v letošním 
ročníku Stavby roku 2022 Králové-
hradeckého kraje získaly obchvat 
Domašína a rezidence Nerudov-
ka v Novém Městě nad Metují. 
Zvláštní cenu poroty si odnesla 
zvláště úsporná budova základní 
školy v Černíkovicích, která vznik-
la s myšlenkou minimalizace 
provozních nákladů a energetické 
náročnosti při zajištění příjemné-
ho a zdravého prostředí pro děti 
a učitele. Fotografi e naleznete na: 
bit.ly/stavbarokuKHK2022  |

loni. Kromě nového povrchu 
silnice a zpevnění chodníků zde 
došlo také k obnově a údržbě ze-
leně. Do stavby byly zahrnuty také 
rekonstrukce veškerých místních 
a účelových komunikací, které 
propojují Hlavní ulici s ulicemi Pod 
Vodárnou, K Hvězdárně a K Cikánu.

Cenu Ministerstva průmyslu 
a obchodu ČR získala rekonstruk-
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DotaCe

Mezi sociální služby kraj letos rozdělil více jak 1,2 miliardy korun
Rada Královéhradeckého kraje 

schválila přerozdělení finanční 
rezervy 62 milionů korun, kterou 
měl kraj připravenou na dofinan-
cování sociálních služeb v regi-
onu. Rezerva pokryje i navýšení 
mezd ve výši téměř 30 milionů 
korun a umožní tak mimořádně 
odměnit pracovníky sociálních 
služeb. Celkem do sociálních slu-
žeb v regionu letos zamířilo přes 
1,2 miliardy korun.

„Královéhradecký kraj obdržel 
od ministerstva práce a sociálních 
věcí celkem 1,2 miliardy korun, 
které přerozděluje poskytovate-

lům sociálních služeb v regionu. 
Dosud jsme si ponechali částku 
ve výši 62 milionů korun v rezer-
vě, kterou nyní přerozdělujeme. 
Výši dofinancování jsme určo-
vali s ohledem na reálné příjmy 
sociálních služeb v podobě úhrad 
od uživatelů a zdravotních pojiš-
ťoven a také na základě prognózy 
vývoje nákladů i zajištění sjed-
naného rozsahu služeb,“ uvedla 
náměstkyně pro oblast sociálních 
věcí Martina Berdychová.

Sociální služby se v letošním 
roce potýkají s nárůstem nákla-
dů. Nejvýznamnější dopad růstu 

nákladů tvoří energie a potravi-
ny. Královéhradecký kraj kvůli 
nárůstům cen energií podpořil 
sociální služby mimořádným 
navýšením příspěvku na provoz 
již počátkem letošního roku. Díky 
navýšení státní dotace v září 2023 
by tak měla být zachována stabili-
ta i dostupnost těchto služeb.

Kromě státního rozpočtu se 
na financování sociálních služeb 
podílí jejich uživatelé, Královéhra-
decký kraj a obce v regionu. Celko-
vá finanční podpora státu, kraje 
a obcí činila v letošním roce více 
než 1,8 miliardy korun. Kraj také 

využil na rozvoj sociálních služeb 
podporu Evropského sociálního 
fondu ve výši téměř 80 milionů 
korun.

Převážná část prostředků 
je směřována na služby pro 
seniory se sníženou soběstač-
ností, osobám se zdravotním 
postižením a lidem s duševním 
onemocněním. Sociální služby 
také zajišťují pomoc lidem bez 
domova, rodinám s dětmi se 
sociálním znevýhodněním nebo 
lidem v krizové situaci. Sociální 
služby zajišťuje v kraji téměř 300 
různých subjektů. | 

Kraj vyčlenil 15 milionů korun na mimořádnou podporu v době 
energetické krize. Pomůže rodinám i sportovním spolkům

Ačkoliv hlavní podporu 
v době energetické krize má 
na starost stát, Královéhradecký 
kraj připravil několik možností, 
jak podpořit volnočasové, spor-
tovní, sociální i kulturní odvětví 
v regionu, na která vyčlenil 
bezmála 15 milionů korun. 

Cílem kraje není nahradit 
kompetenci státu, ale uvědomu-
je si ohrožení zejména v oblasti 
volnočasových aktivit mládeže, 
kdy by v důsledku finanční zátěže 
rodiny nemohly podporovat své 
děti v zájmových činnostech.

V polovině listopadu kraj 
otevřel výzvu k podávání žádostí 
o finanční podporu pro spolky, 
jejichž hlavní činností je oblast 
sportu a tělovýchovy dětí a mlá-
deže nebo práce s dětmi a mládeží 
ve volném čase. Pro tuto variantu 
podpory kraj vyčlení 10 milionů 
korun ze svého rozpočtu. Žádosti 
je možné podávat až do 30. prosin-
ce 2022 prostřednictvím krajského 
dotačního portálu.

„S extrémním nárůstem cen 
energií se vedle domácností a fi-
rem potýkají také spolky pracující 
s dětmi a mládeží. Tím je ohrožena 
dostupnost jejich aktivit a v někte-
rých případech i samotná činnost, 
která je pro společnost velmi 
přínosná. Uvědomujeme si jejich 

situaci, a proto jsme se jim rozhod-
li přispět formou daru. Částku 10 
milionů korun uvolníme na tento 
rok, pro příští rok počítáme s po-
dobnou podporou,“ řekl hejtman 
Martin Červíček.

„V Královéhradeckém kraji žije 
zhruba 70 tisíc osob ve věku 6 až 
18 let, pro které spolky organizují 
nejrůznější aktivity. Plánujeme 
proto, že tento formát podpory 
v případě přetrvávající energetické 
krize zopakujeme i v následujícím 
roce,“ doplnil radní pro regionál-
ní rozvoj, granty a dotace Adam 
Valenta.

Za kulturou v Královéhradeckém kraji

Vedle podpory volnočaso-
vých a sportovních aktivit kraj 
připravil pro rok 2023 dotační 
podporu pro financování dopravy 
žáků základních a středních škol 
do kulturních institucí v regionu. 
Vyčlenil na to přes jeden milion 
korun.

Dotační program Za kulturou 
v Královéhradeckém kraji cílí 
na žáky základních a středních 
škol. Žádat o podporu budou 
moci místní akční skupiny (MAS) 
a dobrovolné svazky obcí (DSO), 
které zpracovávají místní akční 
plány na území Královéhradec-

kého kraje, a to od 10. 1. do 28. 2. 
2023 prostřednictvím krajského 
dotačního portálu.

O dotace nebudou žádat školy 
z důvodu usnadnění administ-
rativy, protože MAS a DSO budou 
moci podávat žádosti hromadně 
a pro větší množství škol. Výše 
dotace na projekt bude maxi-
málně 70 tisíc korun, přičemž 
bude pokrývat výdaje na zajiš-
tění dopravy sjednanou autobu-
sovou dopravou nebo veřejnou 
dopravou (vlak, autobus, kromě 
MHD) do kulturní instituce pro 
žáky školy a pedagogický dopro-
vod. V případě sjednané auto-
busové dopravy bude uznatelná 
cena z dotace maximálně  
44,85 Kč/km.

Exkurze budou směřovat 
do kulturních institucí zřizo-
vaných nebo spoluzaložených 
Královéhradeckým krajem, které 
nabízejí velké množství edukač-
ních programů a doplňují rámco-
vé vzdělávací programy škol.

Podpora rodin a života v místních 
komunitách

Mimořádné krajské podpory 
se v době vysoké inflace a energe-
tické krize v roce 2023 dočká také 
činnost v oblasti podpory rodin, 

prorodinného života a činnosti 
v místních komunitách.

Čerpat příspěvky budou 
moci právnické osoby, jako jsou 
mateřská, rodinná či rodičovská 
centra, místní akční skupiny nebo 
například knihovny. Připraveny 
na to jsou více jak tři miliony 
korun. Maximální výše dotace 
bude 150 tisíc korun. Organizace 
budou žádat od 2. do 19. 12. 2022 
prostřednictvím písemné žádosti, 
nebo datovou schránkou.

Cílem podpory budou činnos-
ti v sociální oblasti zaměřené 
na hendikepované ohrožené cílo-
vé skupiny osob rozšiřující činnos-
ti sociálních služeb, neformální 
sousedské výpomoci v obcích jako 
jsou různé sbírky ošacení, nábyt-
ku, sportovních potřeb apod.

Kraj podpoří také organizování 
výměn nábytku, re-use pointů, 
přerozdělování nespotřebovaných 
potravin a jídel ze školních a ji-
ných jídelen. Podporované budou 
také organizace komunitních 
a dalších společenských akcí, práv-
ní poradenství ve financích, psy-
chosociální podpora osob v krizi, 
případně hlídání dětí v rodinách, 
kde pracují oba rodiče z důvodu 
zajištění dostatečného příjmu 
do rodinného rozpočtu, a různé 
dobrovolnické činnosti. |
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Obytňáky mají zelenou. Počet karavanových stání 
v Královéhradeckém kraji pomůže zvýšit dotační program 

Královéhradecký kraj vyhla-
šuje dotační program v oblasti 
cestovního ruchu na podporu 
výstavby karavanových stání 
pro obytná vozidla včetně jejich 
vybavení.  Dotace pokryjí také 
vybudování technického zázemí 
pro uschování a servis jízdních 
kol a elektrokol. Celkový objem fi-
nančních prostředků vyčleněných 
z rozpočtu kraje zatím činí 2,3 
milionu korun. Uchazeči budou 
moci podávat žádosti od  
2. ledna do 9. února 2023.

„Dotační program pokryje na-
příklad výdaje bezprostředně spo-
jené s realizací projektu, jako jsou 
stavební práce, připojení ke zdroji 
elektrické energie a vody, instalaci 
dopravního značení nebo moder-
nizaci prostor určených k úschově 
jízdních kol či zavazadel. Věřím, že 

podpora budování nové dopro-
vodné infrastruktury formou 
krajské dotace přispěje ke zkvalit-
nění turistické vybavenosti celého 
regionu, což tuzemským i zahra-
ničním návštěvníkům zpříjemní 
pobyt,“ řekla náměstkyně hejtma-
na pro oblast cestovního ruchu 
Martina Berdychová. 

Dotační program Podpora 
budování infrastruktury cestov-
ního ruchu v Královéhradeckém 
kraji mohou zájemci využít na dva 

InFoRmUjeme  

účely, a to na výstavbu karava-
nových stání pro obytná vozidla, 
tzv. stellplatzy, nebo technického 
zázemí pro jízdní kola a elektro-
kola. Dále z něj lze hradit úkony 
související s vybudováním stání 
jako jsou servisní stanice pro 
obytná vozidla, přívěsy a karavany 
nebo zavedení elektrické a vodo-
vodní přípojky.

Technická zázemí pro jízd-
ní kola a elektrokola podpoří 
vybavenost turistických tras nově 

opravenými prostory pro jejich 
bezpečné uchování s možností 
umytí, nabíjení nebo servisu. 
Dotace pokryje také rekonstrukci 
zázemí pro zabezpečenou úscho-
vu zavazadel.

Úspěšní žadatelé budou moci 
z dotace čerpat nejvýše 50% podíl 
celkových výdajů jejich projektu 
v maximální výši 600 tisíc korun. 
„Z rozpočtu kraje je prozatím 
vyčleněno 2,3 milionu korun, ale 
budeme jednat o případném navý-
šení částky,“ doplnila náměstkyně 
Berdychová.

Do krajských dotačních 
programů pro rok 2023 je nutné 
posílat žádosti pouze elektronicky, 
a to odesláním z datové schránky 
žadatele do datové schránky Krá-
lovéhradeckého kraje. Podávání 
žádostí se otevře 2. ledna 2023. |

Digitalizace muzejních sbírek bude jednodušší a kvalitnější
Muzeum východních Čech 

v Hradci Králové ve spolupráci 
s Královéhradeckým krajem 
připravují výraznou modernizaci 
vybavení pro digitalizaci a doku-
mentaci sbírkových předmětů 
v celém regionu. Na financování 
by se měl podílet také Národní 
plán obnovy. Nové vybavení získá 
i vznikající Digitalizační centrum 
Královéhradeckého kraje pro 
oblast muzejnictví.

„Cílem projektu je v horizontu 
následujících tří let plnohodnotně 
vybavit všechny krajem zřizované 

sbírkotvorné instituce základním 
vybavením pro digitalizaci, jako jsou 
fotoaparáty nebo skenery. Součas-
ně chceme pořídit nové vybavení  
do nově vznikajícího Digitalizační-
ho centra Královéhradeckého kraje 
pro oblast muzejnictví při Muzeu 
východních Čech. To bude zajišťovat 
úkoly, které nemohou být vykoná-
vány v regionech. Digitalizace sbír-
kových předmětů pomůže v jejich 
evidenci i prezentaci pro veřejnost. 
Výrazně usnadní práci také badate-
lům, kteří ke kulturním statkům bu-
dou mít přístup odkudkoliv,“ uvedla 

náměstkyně pro kulturu Martina 
Berdychová.

Muzeum připravilo tři projek-
ty, které chce realizovat v letech 
2023–2025 a jež by stály celkem  
45 milionů korun. Jejich cílem je za-
jistit digitální dokumentaci sbírko-
vých předmětů ve vlastnictví kraje 
formou fotodokumentace, skenová-
ní (2D předměty) a fotogrammetrie 
(3D předměty). Rada Královéhra-
deckého kraje schválila podání 
žádosti do Národního plánu obnovy 
o financování těchto projektů. 
V případě schválení státní podpory 

by Královéhradecký kraj financoval 
21 % plánovaných nákladů.

„Oblast digitalizace kulturního 
dědictví byla dosud velmi opomí-
jena a vybavení krajských institucí 
v této oblasti je minimalistické, v ob-
lasti 3D digitalizace nulové. Projekty 
vznikly po dlouhodobé přípravě 
na základě zkušeností tuzemských 
i získaných v zahraničí – Estonsko, 
Slovensko. Vybavením zajistíme 
standard těchto činností na meziná-
rodní úrovni,“ doplnil ředitel Muzea 
východních Čech v Hradci Králové 
Petr Grulich. | 

Letošní výherce Cyklopecek poctivě soutěžil všech 11 ročníků
Tradiční soutěž Cyklopecky 

Východní Čechy 2022 zná své 
vítěze. Na slavnostním vyhlášení 
výsledků jejího 11. ročníku předali 
organizátoři výhercům (na snímku 
vpravo) hlavní ceny – horské kolo, 
poukazy do východočeských hote-
lů a dárkové balíčky s cyklopotře-
bami. Na cyklisty letos opět čekalo 
15 tras po Královéhradeckém a Par-

dubickém kraji. Letošního ročníku 
Cyklopecek se zúčastnilo 1 098 
soutěžících, z toho přes polovinu 
tvořili lidé z Pardubického kraje.

Na webových stránkách www.
cyklopecky.info najdete seznam 
výherců, ale také všechny trasy 
nejen letošního ročníku soutěže, 
které mohou sloužit jako inspira-
ce pro vaše výlety. | 
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Anděly vytvářím už jenom usměvavé, říká řezbář Jakub Sochor 
K vánočnímu času patří neod-

myslitelně betlém, který zobra-
zuje narození malého Ježíška 
v betlémském chlévě, jemuž 
se přicházejí poklonit prostí 
pastevci i tři králové. Betlémy se 
vyrábějí z papíru, těsta, těstovin 
a často také ze dřeva. Vyřezávané 
dřevěné betlémy mají na území 
našeho kraje dlouhou historii 
a v ní pokračuje Jakub Sochor, 
který za své řezbářské dovednosti 
obdržel spolu s otcem Martinem 
a dědečkem Janem v roce 2018 
titul Mistr tradiční rukodělné 
výroby Královéhradeckého kraje. 
Požádali jsme jej o rozhovor.

 
Máte oblíbenou postavu v betlé-
mu, kterou rád vyřezáváte? 

Nejraději mám asi postavy an-
dělů. Sice se jim musí lepit křídla 
i ruce a jsou náročnější než jiné 
postavy, ale vyřezávám je rád. 
Ono taky na postavy andělů nej-
více reagují malé děti na výsta-
vách a jeden chlapeček mi kdysi 
řekl, že se můj anděl neusmívá 
a že je to špatně, protože andělé 
se smějí. Tak je dělám usměvavé. 
A asi nejvíce vyřezávám ovečky, 
protože těch není v betlému 
nikdy dost.

Jakou součást betlému naopak vy-
tváříte nerad, ale musíte, protože 
je nedílnou součástí?

Betlémy vyřezávám pro radost, 
a tak se nedostávám do situace, že 
bych něco musel vyřezávat, když 
se mi nechce. Vyřezávám si figurky 
do zásoby a pak je používám 
do betlémů, takže mám třeba zá-
sobu oveček a pastýřů, které mohu 

používat. Vlastně během celého 
roku vyřezávám figurky a pak 
na podzim vymyslím, jaký betlém 
z nich vznikne.

 
Jak vymýšlíte schéma? Dá se v bet-
lému vymyslet něco nového?

Samozřejmě, že je stále co vy-
mýšlet, protože každý může vidět 
tu scénu zrození svýma očima. 
Například děti malují krásné bet-
lémy plné neobvyklých nápadů, 
například nedávno jsem viděl 
krásný dětský betlém s postavami 
superhrdinů.  

Na jaký betlém ze své tvorby jste 
nejvíce pyšný?

Myslím si, že ten jsem ještě 
nevytvořil, ale asi nejvíce mě 
potěšil pohyblivý betlém. S tím 
mi pomohl můj táta, který moje 
figurky dokázal uvést do pohy-
bu, a tak ho to zaujalo, že začal 
vyřezávat betlémy taky. Já sám se 
učil vyřezávat od mého dědy, tak 

máme tu rodinnou tradici trochu 
pomotanou.

 
Jaký betlém byste chtěl ještě 
vyřezat?

Těch je určitě strašně moc 
a doufám, že na ně přijde později. 
Chtěl bych postavit velký několi-
kapatrový pohyblivý betlém s roz-
sáhlým městem, s tátou máme 
rozpracovaný lyžařský pohyblivý 
betlém, kde budou figurky lyžovat 
a koulovat se. To se bude určitě 
návštěvníkům na výstavách betlé-
mů líbit. Navíc sami rádi lyžujeme 
a lyžování patří i k našemu kraji. 

Kdyby se člověk chtěl naučit vyře-
závat betlémy – jak a kde začít? 

Začít je možné samozřejmě 
kdykoliv, stačí pevné rozhodnutí 
a pak trpělivost. Všechny potřebné 
věci se dají objednat na internetu, 
ať to jsou nože, dláta nebo vyschlé 
lipové dřevo. Existují různé návo-
dy nebo kurzy řezbářství, které si 
člověk může objednat. Nebo jsou 
sady pro začátečníky, kteří si na-
příklad mohou zkusit vyřezat lžíci.

 
Vyřezáváte i jiné figurky? Jaké? 

Kromě postav do betlémů 
vyřezávám takové ty lidové, třeba 
Krakonoše s fajfkou a dlouhými 
vousy. Ty podmračené výrazy ob-
ličejů figur Krakonošů na starých 
chalupách mně přijdou úžasné. 
Taky kromě starých betlémů 
v posledních letech sbírám i staré 
Krakonoše a těším se, až je začnu 
také vystavovat, jako betlémy.

 
Můžeme vaše betlémy někde vidět 
naživo? 

Betlémy v posledních letech 
pravidelně vystavujeme, měli jsme 
výstavy například v Hradci Králové, 
Pardubicích, Svitavách. Letos jsou 
námi vyrobené betlémy a betlémy 
z naší sbírky k vidění v muzeu 
v Litomyšli a na příští rok připravu-
jeme výstavu opět v Královéhradec-
kém kraji. Těší nás, že naše betlémy 
dělají radost dalším lidem a snad 
jim i v této zvláštní době přinesou 
tolik potřebnou radost a pohodu. |

Před více než sto lety začal Bohuslav Sochor budovat rodinnou sbírku 
betlémů, kterých shromáždil několik desítek a každoročně je ve svém domě 
ve Dvoře Králové nad Labem vystavoval. I druhý dědeček Jakuba Sochora, Jan 
Merta, se věnoval betlémářství a před více než 30 lety začal s jejich vyřezává-
ním. Vytvořil několik souborů betlémů, které udivují precizními detaily.

Vnuk Jana Merty a Bohuslava Sochora Jakub Sochor začal s vyřezáváním bet-
lémů v roce 2005, kdy si půjčil od dědy Jana nožík a kousky lipového dřeva. 
Postupně začal vyrábět různé betlémy, které umístil například do skříněk, 
vyřezal soubory z jednoho kusu dřeva či betlém do skořápek různých ořechů. 
Jakub pro betlémářství nadchl i svého otce Martina Sochora, kterého před 
několika lety oslovil, zda by mu nepomohl s 

”
rozpohybováním“ figur darovní-

ků. Společně vytvořili první mechanický betlém, ve kterém je více než stovka 
postaviček. Oba ve výrobě betlému tradiční metodou pokračují dodnes.
Další informace o jejich tvorbě naleznete na facebookové stránce Betlémská 
nebo na webu betlemska.webnode.cz.

Stoletá rodinná tradice

Jakub Sochor (vpravo) začal vyřezávat betlémy v roce 2005. K rodinné tradici přivedl i svého 
otce Martina.
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KAM NA ŠKOLU

Žáci bránili elektrárnu před kybernetickým útokem
SPŠ a SOŠ Dvůr Králové nad 

Labem se stala na začátku listo-
padu dějištěm třetího ročníku 
akce CzechCybertron, která trvala 
týden a odehrála se v několika 
cyklech. Zúčastnilo se jí 75 „domá-
cích“ žáků a přes 70 žáků z jiných 
škol nejen z České republiky. Do 
CzechCybertronu se zapojili také 
studenti z několika polských 
univerzit.

Námětem unikátního cvičení 
bylo napadení ovládacích a řídi-
cích systémů modelu elektrárny 
a linky na výrobu léčiv. Účastníci 
akce museli ubránit infrastruk-
turu a řídicí systémy elektrárny 
a linky před možným kybernetic-
kým útokem. Cílem byla včasná 

detekce kybernetického útoku 
a reakce na něj. Kromě toho sou-
těžící současně řešili také odstra-
nění následků útoku a prováděli 

jeho forenzní analýzu, včetně 
zpracování popisu útoku. 

Akce byla také unikátní tím, 
že do akce a řešení situace byli 

zapojeni žáci oboru Bezpečnost-
ně právní činnost a Aplikovaná 
chemie, kteří si vyzkoušeli iden-
tifikaci a řešení krizové situace. 
Využili řadu moderních techno-
logií pro zjištění kontaminace 
výrobního procesu a seznámili 
se s procesem řešení takovéto 
situace v praxi.

Během CzechCybertronu 
se uskutečnily i dva semináře 
pro pedagogické pracovníky 
se zaměřením na praktickou 
výuku kybernetické bezpečnosti 
na středních školách, včetně 
ukázek obrany před kybernetic-
kými útoky. Další podrobnosti 
o akci lze nalézt na webu:  
www.czechcybertron.cz  | 

ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY A OBCHODNÍ AKADEMIE

Obraz pro prezidenta – Victorija Savchuk

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická
škola, Hradec Králové – www.zshk.cz 
Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická
škola a Obchodní akademie, Trutnov – www.szstrutnov.cz
Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové 
 www.oahk.cz 
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – střední
škola a vyšší odborná škola, Hořice – www.zaghorice.cz
Střední zdravotnická škola Náchod – Evangelická
akademie, Náchod – www.zdravkanachod.cz
Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola, Vrchlabí 
 www.gymvr.cz
Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Dvůr
Králové nad Labem – sposdk.cz
Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové 
 www.sspphk.cz

Zdravotnické školy a sociální služb

Zdravotnické školy a sociální služby 

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové 
 www.oahk.cz
Masarykova obchodní akademie, Jičín – www.moa-jc.cz 
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie
arch. Jana Letzela, Náchod – www.soanachod.cz
Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí 
 www.oakostelec.cz
Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola
a Obchodní akademie, Trutnov – www.szstrutnov.cz
Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola,
Nový Bydžov – www.gnb.cz
Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec
Králové – www.sssoghk.cz
Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Dvůr
Králové nad Labem – sposdk.cz 
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště, Hradec Králové – www.hradebni.cz 

Obchodní akademie + školy s ekonomickými obory

Jak se připravit na budoucí práci? Založit si fiktivní firmu
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch.
Jana Letzela v Náchodě pořádá už desátým rokem veletrh
fiktivních firem. Týmy žáků se v něm snaží zaujmout potencionální
zákazníky a uspět před odbornou porotou ve dvou soutěžních
kategoriích. Odborná porota hodnotí prezentaci firmy, vzhled
stánku, obchodní rozhovor nebo třeba právní náležitosti a účetní
doklady.
„Výuku předmětu Fiktivní firma jsme zahájili v roce 2006 a jejím
cílem je poskytnout žákům znalosti o založení firmy, vedení
společnosti nebo živnosti. Veletrh je jeho vyvrcholením a umožňuje
zažít firemní atmosféru a vyzkoušet si vše okolo chodu společnosti
včetně její prezentace. Zároveň ty nejlépe hodnocené fiktivní firmy,
respektive jejich autoři, mohou dostat certifikát od Centra fiktivních
firem v Praze, který má platnost jako kdyby absolvovali roční praxi
ve skutečné firmě. A to je velký bonus při žádosti o zaměstnání,“
řekla ředitelka náchodské školy Věra Svatošová.

V Královéhradeckém kraji působí osm středních škol, které
vyučují obory v oblasti zdravotnictví a také sociálních služeb. Po
jejich absolvování se můžete stát například zdravotní sestrou,
zubním laborantem nebo třeba masérem ve zdravotnictví. Koho
zajímá více podniknání, zahraniční obchod, cestovní ruch,
případně účetnictví či ekonomika, měl by se rozhodně podívat
na nabídků jedné z devíti obchodních akademií a škol, které
nabízejí ekonomické obory.

Trutnovská zdravotnická škola rozšířila výuku a v Červeném
Kostelci nabízí dva nové studijní obory, které se zatím na žádné
střední škole v Královéhradeckém kraji nevyučují. Jedná se o obory
nutriční asistent a masér ve zdravotnictví. Škola u nových oborů
přizpůsobila školní vzdělávací program potřebám regionu,
zejména uplatnění absolventů v oblasti péče v lůžkových
zařízeních, zařízeních paliativní péče a sociálních služeb, případně
v dalších oblastech. Zájem a podporu novým oborům deklaroval
management lázeňských zařízení v regionu.

Trutnovská zdrávka modernizuje a rozšiřuje výuku
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Z ReGIonU

Nové komunitní bydlení v Jičíně pomůže v začleňování lidí s mentálním postižením
V Jičíně začaly stavební práce 

na novém komunitním chráně-
ném bydlení. Do roka v bytovém 
domě v Ruské ulici vznikne 
zázemí pro jedenáct klientů 
domova sociálních služeb v Cho-
tělicích. Investorem je Králové-
hradecký kraj, který za celkovou 
přestavbu a vybavení objektu 
zaplatí téměř 28 milionů korun 
včetně DPH. 

„Výstavba nového chráněného 
bydlení v Jičíně je prvním krokem 
k celkové transformaci krajského 
ústavu sociálních služeb v Chotěli-
cích. Naší snahou je připravit pro 
mentálně hendikepované klienty 

komunitní formy bydlení, které se 
budou co nejvíce podobat běžným 
domácnostem. Přestavbou bytového 
domu v Jičíně vzniknou čtyři domác-
nosti, kde budou klienti žít v přiroze-
ném domácím prostředí podobném 
zázemí jejich vrstevníků,“ shrnula 
náměstkyně hejtmana pro sociální 
oblast Martina Berdychová.

Transformací klasické formy 
sociální péče kraj usiluje o začleňo-
vání osob s mentálním či kombino-
vaným hendikepem do společnosti. 
Lidé s postižením díky službám 
komunitního charakteru mohou žít 
v běžných domácnostech, vykonávat 
obvyklé denní činnosti podle svých 

potřeb a přání a přijímat odpověd-
nost za svá rozhodnutí. Starají se 
o svou domácnost, chodí do práce, 
případně využívají navazující 
sociální či další veřejné služby a jako 
vrstevníci tráví svůj volný čas. Sou-
časně s tím jim poskytují podporu 
či pomoc v různých oblastech života 
pracovníci sociální služby.

„Stavební práce na novém 
komunitním bydlení v Jičíně po-
trvají necelý rok. Do jednotlivých 
domácností by se klienti měli za-
čít stěhovat během prvního čtvrt-
letí roku 2024. Za přestavbu včetně 
vybavení kraj zaplatí celkem 28 
milionů korun včetně DPH. Větši-

V Borohrádku mají nový domov pro seniory
Královéhradecký kraj dokončil 

stavbu nového domova pro seni-
ory v Borohrádku. Investiční akcí 
za necelých 80 milionů korun 
zvýšil kapacitu zdejšího domova 
pro seniory o 24 lůžek služby 
zvláštního režimu. První klienti 
se do nových prostorů nastěhovali 
již v listopadu. 

Domovy se zvláštním reži-
mem poskytují služby osobám se 
stařeckými demencemi, zejména 
Alzheimerovou chorobou. Za-
městnanci v nich pečují o klienty, 
kteří jsou výrazně dezorientovaní 
a často hrozí riziko jejich odchodu 
ze zařízení.

„Počet lidí s demencí každoroč-
ně stoupá a zvyšují se i požadavky 
na péči o tyto osoby. Z tohoto důvo-
du jsme nový domov pro seniory 
v Borohrádku koncipovali jako zaří-
zení s malou kapacitou, rozdělené 
na domácnosti pro osm osob, kdy 
polovinu kapacity tvoří jednolůž-
kové pokoje. Tímto uspořádáním 
jsme klientům zajistili dostatečné 
soukromí a individuální přístup 
v péči, a naopak ve společném 
zázemí zase mohou trávit denní 
aktivity se známými lidmi. Postará 
se o ně uzavřený okruh pečovatelů, 
což umožňuje prohlubovat vazby 
mezi personálem a uživateli. Takto 
si představujeme důstojnou péči 
o naše klienty,“ řekla náměstkyně 

hejtmana Martina Berdychová 
odpovědná za sociální oblast.

Královéhradecký kraj v Bo-
rohrádku vybudoval tři dvou-
podlažní pavilony, vzájemně 
propojené centrální halou tak, 
aby do všech míst, kde se budou 
klienti pohybovat, byl maximální 
přístup denního světla. Izolační 
trojskla zabezpečí dobré termo-
izolační vlastnosti po celý rok. 
Z jižní strany jsou kryta pasiv-
ními slunolamy a aktivními 
venkovními žaluziemi, které 
navíc dodají tepelný komfort 
i v průběhu zimních měsíců. 
V každém pavilonu je automatic-
ky otevíratelný světlík, který za-
bezpečí odvod horkého vzduchu 
bez nutnosti klimatizace. Nové 
budovy i centrální hala mají zele-
nou střechu, která šetří náklady 

na topení a klimatizaci a zajišťuje 
příjemnější mikroklima.

V každém z dvoupodlažních 
pavilonů se v horní části nacháze-
jí pokoje klientů, ve spodní části 
mají klienti prostory pro odpoči-
nek a aktivizační tvůrčí činnosti 
včetně keramické dílny. Součástí 
stavby jsou nové přívody inženýr-
ských sítí. Díky převedení míst-
ního vodního toku pod povrch 
vznikly v areálu další využitelné 
venkovní prostory.

„Po dokončení stavby jsme 
nové prostory vybavili nábytkem 
a dalším potřebným zařízením 
v hodnotě pět milionů korun. 
Vybavení odpovídá nejvyšším 
požadavkům péče o klienty, jako 
jsou například naklápěcí lůžka 
a moderní hydromasážní vany. 
Naprostou novinkou v rámci 

celé republiky je unikátní systém 
elektronické senzorické podlahy 
v místech pobytu klientů. Umožní 
dokonalou kontrolu jejich pohy-
bu včetně upozornění na náhlý 
pád bez toho, aby klienti byli 
obtěžováni dohledovým kame-
rovým systémem. Dnes otevřený 
pavilon je unikátní stavbou, která 
ukazuje nový směr budování 
podobných zařízení v příštích 
letech,“ doplnil náměstek Pavel 
Bulíček odpovědný za krajské 
investice.

Výstavbu domků se zvláštním 
režimem kraj zahájil v roce 2020 
a část celkové investice 80 milionů 
korun včetně DPH pokryla dotace 
ministerstva práce a sociálních 
věcí ve výši 29 milionů korun. 
Zbytek kraj uhradil ze svého roz-
počtu. |

nu částky pokryje dotace v rámci 
Integrovaného regionálního 
operačního programu,“ informo-
val první náměstek hejtmana pro 
investice Pavel Bulíček.

Transformace sociálních 
služeb na komunitní bydlení je 
jedním z krajských strategických 
cílů. V srpnu takto kraj dokončil 
výstavbu rodinných domků pro 
klienty sociálních služeb v Tře-
bechovicích pod Orebem, které 
nahrazují kapacity Ústavu sociální 
péče v Kvasinách na Rychnovsku. 
Podobné typy nových zázemí již 
kraj vybudoval v Kostelci nad Orli-
cí a Týništi nad Orlicí. |
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Venkov nám může být inspirací
„Život na ven-

kově je jednodušší 
než ve velkém 
městě,“ slýchám 
dost často od svých 
přátel z velkých 
měst. Nevím, jestli 
je jednodušší nebo složitější. Roz-
hodně je jiný. 

V poslední době se doslova roz-
trhl pytel s rušením a slučováním 
různých služeb v obcích. V našem 
kraji to není jiné. Pomalu v každé 
druhé obci se ruší pošta, prodejna 
potravin, chybí dětský lékař, zubař 
apod. Obce, pokud fungují dobře, 
se s tím musí popasovat. Poštu ob-
vykle vyřeší tím, že si ji převezmou 
pod sebe. Hledají a lákají lékaře 
do svých vesnic. Dělají to právě pro-
to, aby se venkovští obyvatelé cítili 
komfortně a nemuseli za základ-
ními potřebami do vzdálenějších 
měst. 

Královéhradecký kraj je jim part-
nerem například v podpoře venkov-
ských prodejen, ale taky jako jakýsi 
mediátor proti rušení některých 
stavebních úřadů v kraji. Díky tomu je 
zatím síť stavebních úřadů zachována 
i pro lidi na venkově, což je skvělé. 

Co je ale na venkově mnohem 
lepší než v anonymních městech? 
Pospolitost. Lidé se potkávají 
na různých kulturních akcích 
typu: masopust, pálení čarodějnic, 
dožínky apod. Toto má společného 
jmenovatele a tím jsou místní spol-
ky. Ať už myslivci, hasiči, sportovci 
a další nadšenci. Jsem moc rád, že 
vedení kraje myslí i na tyto občany 
a v rámci svých dotačních progra-
mů tyto aktivity podporuje. Lidé 
na venkově si to rozhodně zaslouží. 

Každopádně, ať jste z města či 
z vesnice, přeji vám všem příjemné 
prožití Vánoc.

Aleš Maloch (ODS+STAN+VČ)

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE

Světlana Pavlíčková: staré oblečení 
přetváří v designové kousky 

Galerie moderního umění 
v Hradci Králové prezentuje tvor-
bu významné umělkyně králo-
véhradeckého regionu Světlany 
Pavlíčkové. Krajkářka a návrhář-
ka paličkovaných vzorů před-
stavuje svůj mnohaletý projekt 
Milieu. Každé milieu – vyšívaná 
dečka, honosný ubrus ke stolo-
vání, prostírání – se často skládá 
z uschovaných nebo nalezených 
předmětů a kromě mnoha hodin 
práce ukrývá také autorčiny osob-
ní zážitky, příběhy, a současně 
nabízí úkryt před vnějším světem. 
Výstava trvá do 15. ledna 2023.

Světlana Pavlíčková ve své 
současné tvorbě porušuje tradi-
cí ustálená pravidla vlastního 
řemesla tím, že používá nesčetné 
možnosti kombinace materiálů 

a technik. Sama sebe tak učí, že 
nic není špatně. Ukazuje, že se 
každý materiál dá recyklovat. 
Z naučených technik lze vybrat 
to potřebné a začít vyprávět nový 
příběh. Velkou inspiraci čerpá z ja-
ponské techniky Boro, někdy také 
nazývané jako „technika oprav“. 
Japonské ženy ji od 15. století 
využívaly k prodloužení životnosti 
potrhaných oděvů a pokrývek. 
Výsledkem mnohaletých oprav byl 
jedinečný oděv vyprávějící rodin-
ný příběh několika generací.

„Výchozím bodem mé práce 
jsou nejrůznější látky, kresby a vý-
robky mých dětí nebo vnoučat, 
předměty, které mě zaujaly, ale 
i ruční práce neznámých autorů, 
ze kterých vytvářím zcela nové 
objekty,“ dodává autorka. |

Vybírejte z tisíců 
turistických tipů 
a objevujte Česko

Nejlepší 
začátek výletu? 
Na kudyznudy.cz

kudyznudy.cz

CzT_inzerce_KzN_kola_beh_bezecke_zavody_vinice_A5_(0484_21).indd   4 31.05.2021   12:16:37

NÁZORY ZASTUPITELů

od 1. 12. 
Velký náchodský betlém
městská knihovna, Náchod
Velký náchodský betlém řezbáře 
Lubora Zemana a polychromova-
ný Milanech Jíchou bude vysta-
vený ve výloze městské knihovny 
v Náchodě. Ke zhlédnutí bude 
po celý prosinec.

od 2. 12. 
Já, UPÍR, přistání povoluji! 
Muzeum východních Čech 
v Hradci Králové
Nečekejte žádný horor ani detektiv-
ku. UPÍR byl volací znak vojenského 
letiště v Hradci Králové ve druhé 
polovině 20. století. Letiště v sou-
sedních Pardubicích mělo volací 
znak PRVEK. Právě o leteckém životě 
v těchto dvou městech a na těchto 
dvou leteckých základnách bude 
pojednávat zcela unikátní výstava. 
Své si v ní najdou nejen páni kluci 
všech věkových kategorií, ale i nej-
širší veřejnost. Skutečné letouny se 
do historické budovy MVČ na Elišči-
ně nábřeží bohužel nevešly, ale jejich 
modely, skutečné zbraně, výstroj, ale 
i předměty z běžného života na letiš-
ti i v kruhu rodinném ano!   

od 3. 12.  
Od Martina po Tři krále
Čapkův mlýn, Hronov
Návštěvníkům hronovského 
Čapkova mlýna – Staré papírny by-
chom rádi představili tzv. obchůz-
kové postavy, jež během adventu 
navštěvovaly každou domácnost 
našich předků. Do dneška se 
dochovala tradice obchůzek těchto 
postav jen v minimální míře (např. 
sv. Mikuláš), víte ale, proč a kdy 
dříve chodily Barborky? Že to byly 
dívky oblečené v bílém? A že sv. 
Lucie je jedna z mála historicky do-
ložených postav mučednic? Pokud 
vás zajímá více, přijďte do Čapkova 
mlýna v Hronově. 

od 10. 12. 
Loutky v obrazech
Broučkův dům, Náchod
Zveme vás na výstavu obrazů, 
na nichž pracovali členové 
Ateliéru malířů a grafiků po celý 
rok. Ta bude doplněna o loutky 
náchodské Loutkové scény Dětem 
pro radost, která v letošním roce 
baví nejen dětské diváky již 70 let. 
Otevřeno denně kromě pondělí 
9.00-12.00 a 13.00-17.00. 

Po celý prosinec se v celém kraji koná řada adventních a vánočních trhů. 
Například v Hradci Králové se konají od 9. do 23. prosince na Velkém náměstí 
nebo 18. 12. se uskuteční v areálu broumovského kláštera a budou spojené 
s adventním koncertem. Pro další inspiraci sledujete web: www.hkregion.cz.  
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NÁZORY ZASTUPITELů

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

Vánoční čas
Tento blížící 

se vánoční čas 
nás dříve ladil 
do sváteční nálady 
a lenošení. To vše 
je pryč. Nebudu 
vyjmenovávat, jakým úskalím jsme 
vystaveni. Každý sám na sobě vidí, 
že dobře již bylo. To ale neznamená, 

že nás to zlomí. Hlavně pomáhejme 
těm slabším jako jsou děti, staří 
lidé, lidé vypuzeni válkou ze své 
země a všem těm, kteří si vytáhli 
Černého Petra. Zůstaňme lidmi, 
hodni toho jména. Přeji nám všem 
klidné Vánoce a hodně zdraví.

Zdeněk Podal (SPD)

Je úžasné podporovat studenty a mladé 
sportovce

Mám velikou radost, že náš 
kraj bude hostit 20. Olympiádu 
dětí a mládeže. Tato tradiční akce 

je pro mnoho mladých sportov-
ců vrcholem jejich sportovní 
kariéry. Její kouzlo a unikátnost 

Ve vzájemnosti zvládneme i těžké zkoušky
Tyto řádky píšu 

v den 33. výročí 
osvobození naší 
krásné země z nad-
vlády komunis-
mu. Promítám si 
události roku 1989. 
Přemýšlím o tom, co nám přinesly. 
Pociťuji vděčnost za mnohé, oce-
ňuji celou řadu pozitivních změn. 
Také si uvědomuji, co se nepovedlo, 
a hledám odpovědi na otázky proč. 
Život je proces, svoboda a demo-
kracie jsou hodnoty, o které je 
třeba neustále pečovat. Každý den 
nám přináší spoustu příležitostí, 
abychom spoluvytvářeli společ-
nost, ve které můžeme v plnosti 
spokojeně žít.

Po letech zatížených pandemií 
jsme letos vystaveni další, mnohem 
těžší zkoušce. Válka na Ukrajině 
dopadá na všechny. Díky za obrov-
skou vlnu solidarity. Pomáhejme si 

navzájem nadále. Královéhradecký 
kraj hledá rovněž všemožné způ-
soby, jak zmírnit dopady na naše 
občany, nabízí podporu i skrze do-
tační programy s cílem zachovat co 
nejlepší podmínky pro běžný život. 
Jistě, všichni se nyní musíme v ně-
čem uskromnit. Věřím však, že to 
zvládneme, třeba i přehodnotíme 
a změníme i některé své zvyklosti 
k lepšímu.

Tyto řádky čtete krátce před 
vánočními svátky. Kéž betlémské 
Světlo z místa narození Syna Toho, 
který je LÁSKA, rozzáří naše domo-
vy i srdce. Udržujme to láskyplné 
Světlo i po celý nadcházející rok, 
učme se vzájemně si naslouchat, 
porozumět, tolerovat jeden dru-
hého, pomáhejme si. Díky tomuto 
Světlu nezbloudíme ani v temných 
údolích, neztratíme správný směr 
ani naději. 

Anna Maclová (Koalice pro KHK)

tkví v tom, že zde 
sportovci nerepre-
zentují své kluby, 
ale svůj kraj. Tím, 
že se z odvěkých 
rivalů stávají na-
jednou reprezentační kolegové se 
otevírá prostor pro nová přátel-
ství, či často překvapivé poznání, 
že soupeř může být, jazykem 
mladých, celkem cool.

Pro náš kraj je olympiáda za-
jímavá i tím, že se do ní snažíme 
v maximální možné míře zapojit 
studenty středních škol. Studenti 
navrhovali její logo, navrhli mas-
kota, navrhují poháry pro vítězný 
kraj. Studenti budou tisknout 
letáky, plakáty, reklamní bannery, 
ale také se podílet na přípravě 

občerstvení a cateringu. Studenti 
budou pomáhat jako dobro-
volníci během her, ale budou si 
moci vyzkoušet i práci novinářů, 
fotografů, kameramanů, střihačů 
nebo třeba moderátorů.

Přestože tyto činnosti budou 
primárně zajištěny profesionály, 
věřím, že právě zkušenost z práce 
po jejich boku na takto velké 
a významné akci bude pro stu-
denty zajímavou inspirací a může 
pomoci nasměrovat kariéru mla-
dých lidí tím správným směrem. 

Držte nám palce, ať se Olym-
pijské hry dětí a mládeže vydaří, 
a pojďme společně fandit repre-
zentačnímu výběru Královéhra-
deckého kraje.

Arnošt Štěpánek (Piráti)

Stavební práce v Jičíně začínají
Jsem moc 

rád, že v Jičíně 
začaly stavební 
práce na novém 
komunitním chrá-
něném bydlení. 
Do roka vznikne zázemí pro jede-
náct klientů domova sociálních 
služeb v Chotělicích. Přestavbou 
bytového domu v Jičíně vznik-
nou čtyři domácnosti, kde budou 
klienti žít v přirozeném domácím 
prostředí. To je skvělé.

Stavební práce na novém ko-
munitním bydlení v Jičíně potrvají 
necelý rok. Za přestavbu včetně 
vybavení kraj zaplatí celkem 28 
milionů korun včetně DPH. 

Už při tak napjatém rozpočtu 
se pokryje většina částky z dotace 
v rámci Integrovaného regionál-
ního operačního programu. Po-
dobné typy nových zázemí již kraj 

vybudoval v Kostelci nad Orlicí 
a Týništi nad Orlicí.

Kraj usiluje o začleňování osob 
s mentálním či kombinovaným 
hendikepem do společnosti. Lidé 
s postižením díky službám komu-
nitního charakteru mohou žít 
v běžných domácnostech, vykonávat 
obvyklé denní činnosti podle svých 
potřeb a přání. 

Naštěstí je výstavba nového 
chráněného bydlení v Jičíně prvním 
krokem k celkové transformaci 
krajského ústavu sociálních služeb 
v Chotělicích. 

Tyto kroky jsme jako ANO pod-
porovali a všechny tyto kroky, i když 
jsme v opozici, budeme nadále 
podporovat.

Dále mi dovolte popřát vám 
příjemné prožití vánočních svátků 
a hodně zdraví do nového roku 2023.

Jaromír Dědeček (ANO 2011)

V novém roce dbejme na prevenci 
Na konci roku 

často bilancujeme 
a děkujeme. I já 
budu děkovat, pro-
tože mám spoustě 
lidí za co. Chci 
poděkovat všem lékařům a pracov-
níkům ve zdravotnictví za to, jak 
skvěle zvládli a stále zvládají boj 
s pandemií koronaviru. I když se 
zdá, že tento problém nás již napl-
no opustil, a tváří tvář energetické 
a válečné krizi se není čemu divit, 
toto virové onemocnění je stále 
s námi. Naučili jsme se s covidem 
žít, to ano, ale rozhodně bychom 
ho neměli podceňovat. Očkování 
je pro vás připraveno jak ve fakult-
ní, tak v oblastních nemocnicích 
našeho kraje.  

Na Nový rok bývá zvykem si 
dávat různá novoroční předsevzetí. 
Zkuste mezi ně zařadit také to, že 

budete dbát více o své zdraví. Dáte 
si do pořádku preventivní lékařské 
prohlídky, ty jsou nedílnou sou-
částí péče o zdraví, a i když se lidé 
cítí v pořádku, neměli by možnost 
závažného onemocnění  podceňo-
vat. Prohlídky mohou odhalit one-
mocnění ve stadiu, kdy jsou dobře 
léčitelná, a mohou dotyčnému 
i zachránit život, proto je nezbyt-
né dodržovat termíny prohlídek 
po dohodě s praktickými lékaři. 
Využijte této možnosti, stačí si udě-
lat čas. Zkuste se také zbavit zdraví 
poškozujících návyků, i když je to 
velmi obtížné.

Za sebe i za celý náš zastupi-
telský klub Spojenci pro Králové-
hradecký kraj přeji krásné prožití 
vánočních svátků a mnoho štěstí 
a úspěchů v příštím roce. 

Zdeněk Fink (Spojenci pro KHK)
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Přejeme vám krásný

čas vánoční, hodně radosti,

úspěchů a zdraví v novém roce!

Vyluštěte křížovku a soutěžte s námi o dárek. Zašlete nám tajenku do 16. prosince 2022 na e-mail: krizovka@kr-kralovehradecky.cz, nebo poštou na adresu: 
Tiskové oddělení KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ s heslem „KŘÍŽOVKA“. Třem vylosovaným výhercům 
pošleme dárek, proto nezapomeňte uvést svoji adresu. Zasláním odpovědi souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů, a to do vydání následujícího 
čísla U nás v kraji. V případě vylosování vaší správné odpovědi pak souhlasíte i se zveřejněním svého jména a bydliště v následujícím čísle U nás v kraji. 
Vratislav Novotný (Hořice), Věra Kopčáková (Březhrad), Josef Šplíchal (Vysokov). 
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