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

Dalších deset let budou cestující v kraji jezdit
vlaky Českých drah. Soupravy čeká modernizace

Vážení 
spoluobčané,
končí jedno z vo-
lebních období 
a rozhodovali 
jsme se, komu 
dát v letošních 
parlamentních 
volbách svou důvěru hájit naše zá-
jmy v dolní komoře na další čtyři 
roky. Nechci zde vyzdvihovat ani 
zatracovat kteroukoliv konkrétní 
stranu, uskupení či osoby. Spíše 

Slovo hejtmana

si dovolím úvahu nad tím, co by-
chom měli zejména chtít od těch, 
kteří budou v Parlamentu ČR 
v příštím volebním období vytvá-
řet podmínky, jež ovlivňují téměř 
každou oblast našeho života.
Jsem přesvědčen, že máme-li se 
jako země a celá současná společ-
nost posunout k nějakému pozi-
tivnímu vývoji, je v prvé řadě třeba, 
abychom se dále nerozdělovali. Je 
třeba do běžného života, do poli-
tiky a také do žurnalistiky, která 

může naše vnímání hodnot velkou 
měrou ovlivnit, vrátit základní 
hodnoty jako je slušnost, pravda, 
poctivost, odpovědnost a vzájemný 
respekt. Měli bychom si naslouchat 
a mluvit spolu.
A politici stejně jako všichni 
ostatní, kteří působí ve veřejném 
životě a jsou také názorovými 
autoritami, by měli jít v tomto 
ohledu příkladem. Chtějme proto 
po nás všech politicích schopnost 
vést diskuzi, možná i polemiku, 

ale s cílem najít smysluplná řešení 
pro všechny, nikoliv pouze určit 
vítěze a poražené. 
To vede jenom k nesplnitelným 
slibům, ztrátě důvěry a hledání vše-
mohoucích spasitelů. Důvěřujme 
svým schopnostem a těm, co dokáží 
díky svým prokazatelným výsled-
kům, zkušenostem a vůli, vytvářet 
pro jejich realizaci podmínky!

Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

Hejtman Martin Červíček 
a zástupci Českých drah, ge-
nerální ředitel Ivan Bednárik 
a náměstek pro osobní dopravu 
Jiří Ješeta podepsali smlouvu 
na zajištění veřejné drážní 
osobní dopravy v Královéhradec-
kém kraji na dalších deset let. 
Za tu dobu kraj u Českých drah 
objedná 58 milionů vlakokilo-
metrů za 9,3 miliardy korun, 

které bude financovat spolu se 
státem. Nová smlouva začne pla-
tit od letošní prosincové změny 
jízdních řádů. 

„Po úspěšném autobusovém 
tendru se nám podařilo smluvně 
zajistit také železniční dopravu. 
Díky tomu jsou závazně stano-
veny nové podmínky pro celou 
veřejnou dopravu v našem kraji 
na dalších deset let. Chceme, aby 

vlaky na našem území jezdily 
nadále ve stejném rozsahu a aby 
cestování po dráze bylo pro cestu-
jící komfortnější. V rámci trvání 
nové smlouvy budou nasazeny 
čtyři desítky nových nízko-
podlažních vlaků. Omlazením 
tak projde až 70 % všech vlaků 
nasazených v Královéhradeckém 
kraji,“ zhodnotil hejtman Martin 
Červíček.

Nasazení nových vlaků
V roce 2024 dopravce nasadí sedm 

nových elektrických jednotek, které 
budou zajišťovat přepravu na trase 
Chlumec nad Cidlinou – Hradec Krá-
lové – Týniště nad Orlicí. V případě 
dokončení plánované elektrizace 
tratě do Solnice budou elektrické 
jednotky zajíždět do Rychnova nad 
Kněžnou, do té doby budou obsluho-
vat úsek Týniště nad Orlicí – Choceň. 
Nové motorové jednotky (16 kusů) 
dopravce nasadí na spoje jedoucí 
z Hradce Králové do Svobody nad 
Úpou a Broumova a na spoje z Trut-
nova přes Starou Paku, Chlumec nad 
Cidlinou do Kolína.

Následující rok dráhy nasadí 
deset motorových jednotek, 
které zajistí přepravu na trase 
Hradec Králové – Doudleby nad 
Orlicí – Letohrad/Rokytnice 
v Orlických horách. V roce 2026 
začne jezdit sedm motorových 
jednotek na trase Náchod – 
Týniště nad Orlicí – Choceň 
a Starkoč – Broumov. |        
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Spolupráce s Poláky 
na rozvoji dopravní 
infrastruktury bude 
pokračovat      

Hejtman Královéhradeckého 
kraje Martin Červíček a maršálek 
Dolnoslezského vojvodství Cezary 
Przybylski uzavřeli memoran-
dum o spolupráci při přípravě 
a realizaci přeshraničních projek-
tů. Cílem je zajistit modernizaci 
dopravní infrastruktury a zajiš-
tění mezinárodního vlakového 
spojení mezi Hradcem Králové 
a Wroclawí. 

Spolupráce se netýká pouze 
samotných regionů, zapojeny 
do ní jsou také města, ale napří-
klad i univerzity a bezpečnostní 
a záchranné sbory.

Podepsané memorandum je 
základním kamenem pro pří-
pravu důležitých projektů. Jedná 
se třeba o rekonstrukce silnic 
na Broumovsku, v Krkonoších či 
Orlických horách, ale také o pří-
pravu modernizace železniční 
infrastruktury – na české straně 
železniční uzel v Meziměstí – 
a hlavně o objednávání přeshra-
ničních vlakových spojů. Oba 
regiony mají ambici do budoucna 
zajistit spojení Pardubice – Hra-
dec Králové – Náchod – Meziměs-
tí – Walbrzych – Wroclaw.

O konkrétních záměrech 
zástupci obou regionů jednali po-
slední dva roky a dnešní podpis je 
tak završením práce na nastavení 
a rozvoji spolupráce v dopravě.

Nepřišlo vám některé 
číslo U nás v kraji?   

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

krátce z kraje

Kraj má nový střednědobý výhled rozpočtu
Zastupitelé schválili střednědo-

bý výhled rozpočtu Královéhradec-
kého kraje na roky 2021 až 2024. 
Kraj výhled aktualizoval zejména 
kvůli přijetí nového úvěru a za-
pracování aktuálních covidových 
dopadů do daňových příjmů.

„Letos kraj sjednal úvěr 
od České spořitelny ve výši 1,2 
miliardy korun, který má pokrýt 
spolufinancování nejdůleži-
tějších investic – především 
výstavby nových nemocničních 
pavilonů v Jičíně, Rychnově 
nad Kněžnou a Náchodě a také 
nového pavilonu v hradeckém 
Domově U Biřičky. Úvěr začneme 
čerpat nejdříve v příštím roce,“ 
říká Rudolf Cogan, ekonomický 
náměstek hejtmana.

Příští rok začne kraj splácet úvěr 
ve výši 900 milionů korun, který 
čerpal na modernizaci a dostavbu 
náchodské nemocnice. Výše splátek 
bude 180 milionů korun ročně.

Výhled rozpočtu dále před-
pokládá každoroční zvýšení 
daňových příjmů o 3 %. V příštích 
letech se mají tyto příjmy pohy-
bovat mezi 4,5 a 4,9 miliardami 
korun. Na konci čtyřletého ob-
dobí plánuje částku 5,3 miliardy 
korun.

Výdajová část výhledu roz-
počtu počítá, při zapojení nově 
přijatého úvěru, s každoročními 
významnými investicemi do ob-
lasti zdravotnictví (200 až 450 mi-
lionů korun), dopravních staveb 
(100 milionů korun), domovů pro 

seniory (100 až 200 milionů ko-
run) a škol (90 milionů koroun). 
Další investice kraj zafinancuje 
dotacemi, ty však rozpočtový 
výhled nezohledňuje. 

Výdaje mají od roku 2022 
postupně klesat na zhruba 5,3 
miliardy korun. Snižovat se tak 
bude i saldo příjmů a výdajů.

„K základním předpokladům 
naplňování rozpočtového výhledu 
a vůbec dobrého chodu krajských 
financí patří jistota daňových pří-
jmů, čerpání a splácení přijatých 
úvěrů, zachování dosavadního 
toku financí ze státního rozpočtu, 
prodej přebytečného krajského 
majetku a maximální využívání 
evropských i státních dotací,“ uza-
vírá náměstek Rudolf Cogan. |

z reGIonU

Žně skončily, je čas slavit. Dožínky nabídly pestrý program 
Téměř ideální počasí, pestrá 

výstava hospodářských zvířat a ze-
mědělské techniky, atraktivní do-
provodný program a stovky stánků 
drobných vystavovatelů přilákaly 
na letošní Královéhradecké krajské 
dožínky do Hradce Králové tisíce 
návštěvníků z celého kraje.

Doslova v obležení, a to zejmé-
na dětmi, byl prostor Šance, kde 
probíhaly ukázky prací s hospo-
dářskými zvířaty, oblíbené agility 
a horse show. Velký úspěch skli-
dily ukázky zaměřené na doved-
nosti ovčáckých psů, přehlídka 
dravých ptáků Dotkni se křídel, 
střiž ovcí, komentovaná prome-
náda plemen skotu a nechyběl 
ani všemi oblíbený králičí hop.

Ve stáncích bylo možné 
nakupovat i ochutnávat z nepře-
berného množství regionálních 
produktů a prohlížet výsledky 
práce zemědělců, lesníků, včelařů, 
potravinářů a dalších řemeslníků. 
Nechybělo ani bohaté zastoupení 
krajských odborných škol, které 
dávají naději, že zemědělství 
a související řemesla mají v Králo-
véhradeckém kraji budoucnost. 

Novinkou letošního slavnost-
ního vyhlašování bylo kromě již 
tradičních zemědělských a po-

travinářských soutěží a kategorií, 
zařazení oceňování nejlepších 
studentů středních škol se země-
dělským, potravinářským a lesnic-
kým zaměřením. 

Absolutním vítězem letošního 
ročníku soutěže Potravinář roku se 
stala firma Nožička s.r.o., z Hradce 
Králové. Kompletní výsledky anke-
ty Potravinář roku najdete na  
www.potravinarroku.cz.

„Pěstitelé, chovatelé, farmáři 
a potravináři jsou klíčovou a často 
nedostatečně oceněnou součástí 
našich životů a já jim velice děkuji 
za jejich obětavou práci i za to, jak 
vše v koronavirové krizi zvládli. 

Poslední čtyři roky se s našimi 
zemědělci setkávám často a mám 
představu, jaké každodenní úsilí 
stojí za konečným výsledkem 
a s jakými problémy se při tom 
potýkají. Budu se snažit i svým 
přispěním napomoci prosazová-
ní rozumné zemědělské politiky, 
ale myslím, že bychom o tom, jak 
chránit zemědělskou půdu a vrátit 
práci v zemědělství společenskou 
prestiž, měli přemýšlet všichni. 
Chceme-li našim zemědělcům a ře-
meslníkům poděkovat, kupujme 
si jejich kvalitní produkty!“ dodal 
hejtman Martin Červíček, který 
dožínky zahajoval. | 
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Smlouvu podepsali hejtman martin Červíček (vlevo) generální ředitel Českých drah Ivan Bednárik a náměstek pro osobní dopravu jiří ješeta.

Smlouva s Českými drahami znamená vyšší komfort pro cestující 
Dokončení ze strany 1 
V rámci postupného nasazení 

nových kolejových vozidel dojde 
ke zlepšení komfortu, který nabíd-
nou moderní elektrické a motoro-
vé jednotky splňující požadavky 
cestujících v 21. století. Samozřej-
mostí je nízkopodlažnost a doplň-
kové systémy pro přepravu osob 
s omezenou schopností pohybu 
a orientace, vybavení akustickými 
a informační systémy, wi-fi připo-
jením a zásuvkami.

Kromě modernizace vozového 
parku přinesou nové smluvní pod-
mínky také vyšší informovanost 
a bezpečnost cestujících.

Nadále budou České dráhy za-
pojeny do IDS IREDO a kraj souhla-
sil i s ponecháním tarifu dopravce, 
takže cestující bude mít možnost 
zvolit si tarif podle svého výběru 
a nadále využívat všechny výhody. 
Zároveň bude možné využít státní 
jednotný tarif při cestování dráž-
ními dopravci po celé ČR.

Nová pravidla – lepší 
kontrolovatelnost

„Nové smluvní zajištění bude 
také znamenat stanovení jedno-
značných pravidel pro hodnocení 
plnění veřejné služby, ukazatele kva-
lity, přesnosti a spolehlivosti. Kraj 
má možnost důsledně kontrolovat 
požadovanou kvalitu veřejných 
služeb a v případě jejího nezajištění 
vystavit dopravci sankce,“ uvedl 
hejtman Martin Červíček.

Smlouva také umožňuje reago-
vat na změnu přepravních potřeb 
v našem kraji v době jejího trvání 
také navýšením či snížením objed-
návaného počtu vlakokilometrů 
až do výše 20 % oproti výchozímu 
rozsahu dopravního výkonu.

Dva roky intenzivní práce
Výběr drážních dopravců kraj 

zahájil v roce 2019, kdy zastupitelé 
schválili uzavření smlouvy pří-
mým zadáním. Kraj poté oslovil 
31 dopravců. Z nich pět předložilo 
konkrétní nabídky, o kterých kraj 
s dopravci jednal. Po vyhodnocení 
předložených nabídek se jednání 
zúžilo na dvě společnosti. S Čes-

kými drahami a společností GW 
Train Regio následně intenzivně 
jednal s cílem uzavření smluv.

Po vyhodnocení všech hledisek 
nakonec veřejné služby na většině 
území Královéhradeckého kraje 
budou zajišťovat České dráhy, kte-
ré nabídly nejvýhodnější nabídku 
z pohledu kvality poskytovaných 
služeb.

„Jsme rádi, že jednání, která 
rozhodně nebyla jednoduchá, 
zdárně končí dnešním podpisem 
smlouvy. České dráhy zůstanou 
v příštích deseti letech hlavním 
železničním dopravcem v regio-
nu a zajištěny jsou tak pracovní 
místa pro stovky strojvedoucích, 
průvodčích, pokladních a dalších 
zaměstnanců, kteří se starají 
o provoz Českých drah v Králo-
véhradeckém kraji. Kraj v nás 
dostal silného partnera, který má 
jasnou vizi rozvoje a modernizace 
železniční dopravy,“ řekl předseda 
představenstva a generální ředitel 
Českých drah Ivan Bednárik.

Díky podepsanému kontraktu 
chystá národní dopravce řadu 
novinek, které zajistí obyvatelům 
a návštěvníkům Královéhradec-
kého kraje komfortní cestování 
vlakem. „V letech 2024 až 2026 
nasadíme čtyři desítky nových mo-
derních elektrických a motorových 
vlaků. První z nich svezou cestující 

v roce 2024. Půjde celkem o sedm 
nových elektrických jednotek 
RegioPanter, v hodnotě přes 800 
milionů korun, jejichž výrobu už 
máme zajištěnou díky rámcovému 
kontraktu se Škodou Transportati-
on. Na neelektrifikované tratě pak 
nasadíme nové jednotky od polské 
společnosti Pesa. Bude to 33 dvou-
článkových souprav v hodnotě 
skoro tří miliard korun. Ty navazují 
na soupravy RegioShark od stejné 
firmy, které se v našem provozu 
osvědčily a u cestujících jsou ob-
líbené. Všechny nové vlaky budou 
bezbariérové, v létě v nich bude 
příjemně díky klimatizaci, připo-
jení k internetu umožní palubní 
wi-fi a nebudou chybět například 
ani zásuvky pro dobíjení drobné 
elektroniky,“ doplnil Jiří Ješeta, 
náměstek generálního ředitele ČD 
pro osobní dopravu. Modernizací 
projde i většina stávajících vozidel, 
která nabídnou nové služby, např. 
wi-fi připojení.

Výsledná cena se ukáže 
v budoucnu

V regionu po dobu deseti let 
budou České dráhy zajišťovat  
58 milionů vlakokilometrů za  
9,3 miliardy korun na všech 
krajem objednávaných tratích. 
Předpoklad průměrné kompen-
zace ze strany kraje za období 

deseti let na jeden vlakokilometr 
činí 158,39 korun. Na financování 
regionální drážní osobní dopravy 
kraji v souladu s uzavřenou 
smlouvou o zajištění stabilního 
financování mezi státem a kraji 
přispěje také stát částkou blížící 
se dvěma miliardám korun.

Od navýšení komfortu cesto-
vání a zlepšení stavu železniční 
dopravní infrastruktury si kraj 
slibuje navýšení počtu cestujících, 
které bude mít pozitivní dopad 
do výše vybraných tržeb. V případě 
poskytnutí slibované dotace na vy-
bavenost vozidel zabezpečovacím 
systémem ETCS ze strany státu 
bude kompenzace odpovídajícím 
způsobem snížena.

Smluvená finanční kompenza-
ce zajišťující zvýšení bezpečnosti 
cestujících díky provozu nových 
kolejových vozidel vybavených 
vlakovým zabezpečovačem ETCS 
odpovídá kvalitativní změně v ob-
jednávce veřejných služeb v regio-
nální drážní osobní dopravě.

„Skutečná výše kompenzace 
ze strany kraje se bude v průběhu 
trvání smlouvy odvíjet od rozsahu 
objednaného dopravního výkonu, 
nasazování nových vozidel do pro-
vozu, skutečných tržeb z jízdného, 
indexací nákladových položek 
a realizovanými opravami vyšších 
stupňů,“ dodal hejtman Červíček |

z DoPravY
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ocenění přezval zakladatel firmy libor Sloupenský s manželkou evou. 

InFormUjeme

Letošní opravy silnic za téměř miliardu se blíží ke konci 
Řada letošních investic do re-

konstrukcí krajských silnic 
finišuje. Pro řidiče se už otevře-
la například silnice z Krňovic 
do Třebechovic. Na obnovu své 
silniční sítě, tedy silnic II. a III. 
třídy a mostů, dá letos Králové-
hradecký kraj okolo 800 milionů 
korun.

„Letos kraj zahájil 25 nových 
staveb, dalších pět staveb přešlo 
z loňska. Představuje to výstavbu 
50 kilometrů silnic a šesti mostů. 
Vedle celkových rekonstrukcí 
provádíme také souvislé opravy. 
V rámci rozvoje průmyslové zóny 

na Rychnovsku se navíc dokonču-
je obchvat Domašína,“ uvedl radní 
Václav Řehoř odpovědný za oblast 
dopravy a majetku.

Ve Velkém Poříčí skončila 
omezení kvůli stavbě opěrné 
zdi, kterou vedení kraje nechalo 
postavit, aby zajistila stabilitu 
komunikace. Železobetonová zeď 
měří na délku 80 metrů a součás-
tí stavby byla i obnova povrchu 
silnice. Celkové náklady jsou 7,2 
milionu korun.

Dlouho očekávaný konec 
rekonstrukce silnice II/308 mezi 
Novým Městem nad Metují a Bo-

Krajská Firma roku 2021 WormUP vyrábí potraviny z hmyzu 
Známe výsledky krajského 

kola soutěží IBM Firma roku 2021 
a Moneta Živnostník roku 2021. 
Firmou roku v Královéhradeckém 
kraji se stala společnost WormUP, 
výrobce potravin z hmyzu. Cenu 
pro živnostníky získal v regionu 
cukrář Dominik Mervart.

Vítězná firma WormUP z Vam-
berka na Rychnovsku se zabývá 
výrobou potravin z hmyzu a prode-
jem těchto produktů. Hmyz chová 
a kompletně zpracovává na území 
České republiky. Produkty jsou urče-
né k přímé konzumaci.

„Dlouho jsem z médií zazname-
nával informace o tom, že hmyz 
je potravina budoucnosti, ale ani 
po mnoha letech se nic nedělo 
a hmyzí potraviny nikde. Nakonec 
jsme se s mojí ženou rozhodli, že 
nebudeme čekat, a pokud se s tím 
něco má udělat, musíme to změnit 

my,“ uvedl Libor Sloupenský z firmy 
WormUP.

Druhé místo v kategorii firem 
obsadila společnost MATRIX z Tře-
bešova na Rychnovsku zabývající 
se dřevovýrobou. Třetí místo 
získala společnost IDC – FOOD 
z obce Holohlavy na Hradecku, 

která vyrábí koření a kořenící 
směsi.

Porota v případě výrobce dortů 
a dezertů Dominika Mervarta ze 
Zaloňova na Náchodsku ocenila 
„zapálení a splnění si dětského snu 
ve velmi krátkém časovém horizon-
tu“. Podle poroty vybudoval kvalitní 

značku, která se v regionu skvěle 
prezentuje.

Druhé místo mezi živnostníky 
získal Lukáš Stýskal z obce Dětenice 
na Jičínsku, který se věnuje výrobě 
kurníků pro slepice. Třetí příčku ob-
sadil Ladislav Hemrlík z Rokytnice 
v Orlických horách na Rychnovsku, 
který vyrábí produkty podle origi-
nální návrhů z usní a kůží.

V doprovodné kategorii MONE-
TA Živnostník roku Srdcař, která 
oceňuje živnostníky, kteří překonali 
v podnikání problémy a nástrahy, 
nevzdali to a pracují dál, zvítězil 
Dominik Mervart.

Vítězové krajských kol se stávají 
zároveň celorepublikovými finalisty. 
Vyhlášení celostátních výsledků 
soutěží firma roku a živnostník roku 
by mělo být 7. prosince na pražském 
Žofíně. Vyhlašovatelem soutěží je 
deník Hospodářské noviny. (ČTK) |

huslavicemi je také na dohled. 
Téměř sedmikilometrový úsek se 
řidičům otevře v polovině října. 
Náklady na stavbu jsou 181,6 mili-
onu korun včetně DPH a součástí 
rekonstrukce vozovky byla i stavba 
zárubních gabionových zdí a od-
vodnění v intravilánech měst.

Na začátku prosince budou 
řidiči moci projet po nyní uzavře-
ném úseku silnice II/303 z Velkého 
Poříčí směrem na Hronov. Králo-
véhradecký kraj zde opravuje 2,4 
kilometru dlouhý úsek komuni-
kace, která byla v žalostném stavu 
a vykazovala množství nerovností 

a konstrukčních poruch. Součás-
tí stavby za více než 73 milionů 
korun s DPH je kromě nové silnice 
také vznik odbočovacího pruhu 
u areálu Střední průmyslové školy 
propagační tvorby a polygrafie 
ve Velkém Poříčí, rekonstrukce stá-
vajících a vybudování nových stok 
dešťové kanalizace a propustků.

V prosinci skončí také oprava 
silnice III/3024 vedoucí Broumo-
vem směrem na Šonov. Na půlki-
lometrovém úseku kraj postaví 
kompletně novou silnici včetně 
odvodnění, a to za téměř 16 milio-
nů korun. |

U nemocnice v Náchodě vznikne 180 nových parkovacích míst 
Problémy s parkováním u ná-

chodské nemocnice vyřeší nový 
parkovací dům, který zde vznikne 
v průběhu následujících osmi 
měsíců. Kraj předal firmě GEOSAN 
GROUP a. s., staveniště a ta zde 
začala stavět budovu pro 150 vozů 
s cenou necelých 49 milionů korun.

Stavba má být hotova za osm 
měsíců, poté začne zkušební 

provoz. Nová třípatrová budova 
bude sloužit v první řadě pacien-
tům a jejich návštěvám. Realizací 
celé zakázky vznikne 180 nových 
parkovacích míst. 

„Předmětem stavebních prací je 
vedle výstavby nového krytého par-
kovacího objektu také rekonstruk-
ce a rozšíření dvou parkovacích 
ploch – v místě hlavního vjezdu 

do areálu nemocnice a u pavilonu 
patologie,“ vysvětlil první náměs-
tek hejtmana Pavel Bulíček odpo-
vědný za oblast inovací, investic 
a informačních technologií.

Celková parkovací kapacita 
nemocnice bude po těchto inves-
ticích a opuštění horního areálu 
okolo 380 míst, což je vzhledem 
k velikosti náchodské nemocnice 

dostatečné. Kraj jako zřizovatel 
nemocnice přesto již nyní zvažuje 
další možnosti na rozšíření parko-
vacích kapacit.

Oblastní nemocnice Náchod 
je největším zdravotnickým 
zařízením zřizovaným Králové-
hradeckým krajem, které slouží 
spádové oblasti s více než 200 tisíci 
obyvatel. |
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Hradecká náplavka byla centrem Bezpečného nábřeží
Na Eliščině a Smetanově nábřeží v Hradci Králové se v polovině září uskutečnil třetí ročník prezentační a osvětové akce Bezpečné nábřeží. Složky 

Integrovaného záchranného systému Královéhradeckého kraje a jejich partneři veřejnosti odprezentovali nejen svoji techniku, ale také svou každo-
denní činnost v rámci dynamických ukázek. |
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Kraj se odvolal proti výjimce pro opatovickou elektrárnu
Královéhradecký kraj po-

dal odvolání proti rozhodnutí 
Krajského úřadu Kraje Vysočina, 
který povolil na následujících 
šest a osm let výjimku z emis-
ních limitů společnosti Elektrár-
ny Opatovice.

„Nadále trváme na tom, aby 
opatovická elektrárna nedostala 
výjimku z emisních limitů pro 
rtuť a oxidy dusíku na dobu, pro 
kterou ji Krajský úřad Kraje Vyso-
čina udělil. Chceme, aby elekt-

Očkování proti covid-19 v regionu bude nadále možné na 11 místech
Od začátku roku zdravotníci 

v Královéhradeckém kraji podali 
přes 605 tisíc dávek vakcíny proti 
covid-19. Přes 311 tisíc osob už 
bylo alespoň jednou očkováno 
a 303 tisíc má očkování dokon-
čené. V kraji bude na podzim 
v provozu nadále 11 očkovacích 
míst v nemocnicích.

Provozní doba očkovacích míst 
bude záviset na zájmu o očkování. 
Aktuální informace o otevírací 
době bude uvedená na webových 
stránkách koronavirus.kr-kralove-
hradecky.cz. Změnilo se jen jediné 
místo. Vedení Královéhradeckého 
kraje totiž nechalo na přelomu 

září a října přesunout rychnovské 
očkovací centrum ze společenské-
ho centra do místní nemocnice.

Napříč regionem projel 
na začátku září také očkovací 
kamion, který nabízel mobilní 
očkování. Od 3. září, kdy očkovací 
kamion do regionu přijel, do jeho 
poslední zastávky v Kopidlně 7. 
září tuto formu očkování využilo 
476 zájemců, z toho 321 z nich oč-
kovací tým podal jednodávkovou 
vakcínu od společnosti Johnson 
& Johnson a 155 dvoudávkovou 
vakcínu Pfizer. V případě zájmu 
se kamion do regionu může 
vrátit. |

z reGIonU

rárna přešla na plyn nebo plnila 
závěry o nejlepších dostupných 
technikách pro velké spalovací 
zdroje dříve jak do šesti, respek-
tive osmi let. Jelikož vysočinský 
krajský úřad nezohlednil náš 
požadavek o zkrácení této doby, 
proti jeho rozhodnutí jsme 
se odvolali,“ shrnul náměstek 
hejtmana pro životní prostředí 
a zemědělství Pavel Bělobrádek.

Krajský úřad Kraje Vysočina 
ve svém rozhodnutí schválil 

upravený návrh opatovické 
elektrárny na etapizaci přechodu 
části kotlů z uhlí na plyn, případ-
ně o úpravu stávající technologie, 
a to na dobu šesti a osmi násle-
dujících let.

„Požádali jsme vysočinský 
krajský úřad, aby zohlednil 
sociální, environmentální i eko-
nomické dopady, které by mohly 
zapříčinit odložení investic 
do nových kotlů, ale i zvýšení 
cen elektřiny a tepla pro koncové 

odběratele a také nerentabilitu 
dalšího provozu elektrárny. Záro-
veň s tím ale nesouhlasíme, aby 
výjimka z emisních limitů pro 
Elektrárny Opatovice byla v tako-
vé délce. Chceme, aby co nejdříve 
skončila doba uhelná a elekt-
rárna v blízké době přešla z uhlí 
na zemní plyn nebo alespoň pl-
nila řádně podmínky nejlepších 
dostupných technik pro velké 
spalovací zdroje, takzvané BAT,“ 
doplnil náměstek Bělobrádek. |

Chovatelé mají novou možnost, jak chránit svá stáda ohrožená vlky
V částech regionu způsobuje 

vlk obecný chovatelům hospo-
dářských zvířat významné škody. 
Stát jim ztráty kompenzuje podle 
zákona, ale od letošního srpna již 
nepřispívá na opatření k ochraně 
stád. Alternativu chce nabídnout 
Královéhradecký kraj, který 
na podporu pastevců vyčlení tři 
miliony korun.

„Jen za období od začátku 
tohoto roku do poloviny letních 
prázdnin vyplatil kraj na náhra-
dách za škody způsobené vlkem 
přes jeden milion korun. Proto 
chceme chovatelům pomoci 
k lepší ochraně jejich stád. Jako 
náhradu zvýšených nákladů bu-
deme schopni přispět formou in-

dividuálních dotací až tři miliony 
korun,“ říká náměstek hejtmana 
Pavel Bělobrádek odpovědný 
za oblast životního prostředí, 

zemědělství a vodohospodářství.
Na preventivní opatření bylo 

do srpna možné žádat o podporu 
z Operačního programu život-

ní prostředí. V současnosti ale 
chovatelé hospodářských zvířat 
žádnou takovou možnost nemají. 
Až v prvním čtvrtletí roku 2022 
se předpokládá spuštění nového 
národního dotačního programu 
cíleného na podporu chovatelů 
v oblastech, kde se vlk obecný 
vyskytuje.

V mezidobí chce proto chovate-
le podpořit Královéhradecký kraj. 
Navýšení prostředků na indivi-
duální dotace schválilo krajské 
zastupitelstvo v září.

Vlk se na území Králové-
hradeckého kraje vyskytuje 
především na Broumovsku, ale 
také v Krkonoších a Orlických 
horách. |
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jednou z oceněných byla například Dana 
Fučíková.

SocIálnÍ oBlaSt 

Známe nové laureáty ceny sociálních služeb pro letošní rok
Výroční plakety Ceny sociál-

ních služeb Královéhradeckého 
kraje mají svého majitele. V rámci 
Svátku seniorů, který se usku-
tečnil v polovině září v Hradci 
Králové, ocenili představitelé 
kraje jednotlivce, města i organi-
zace za činnosti v oblasti sociál-
ních služeb. Letos se tak stalo už 
po jedenácté. 

Královéhradecký kraj v polovi-
ně září uspořádal Svátek seniorů 
a u této příležitosti hejtman Martin 
Červíček a náměstkyně Martina 
Berdychová, odpovědná za sociální 
oblast, předali Ceny sociálních slu-
žeb Královéhradeckého kraje.

„V letošním roce jsme se 
kromě ocenění osobností 
v oblasti sociální práce zaměřili 
i na oblast služeb poskytovaných 
v komunitách, které se význam-
ným způsobem snaží o přechod 
klientů z ústavní péče k přiroze-
nému prostředí tak, aby klienti 
mohli žít co nejvíce plnohodnot-
ný život a dále na oblasti rozvoje 

služeb a péče o ohrožené děti. 
Oceněným upřímně gratuluji, 
ale velké poděkování patří všem, 
kteří zkvalitňují život našim 
spoluobčanům, protože by se bez 
jejich pomoci neobešli,“ řekla 
náměstkyně Berdychová. 

Královéhradecký kraj také 
letos mimořádně ocenil za vysoké 
pracovní nasazení pracovníky 
v sociálních službách za výpo-

Hospice v regionu dostanou 21 milionů korun na podporu své činnosti
Na podporu hospicové péče 

pro rok 2022 byl vyhlášen dotační 
program. Mezi poskytovatele hos-
picové péče, kterou tvoří souhrn 
lékařských, ošetřovatelských, 
rehabilitačně-ošetřovatelských 
a poradenských činností poskyto-
vaných nevyléčitelně nemocným 
pacientům, kraj rozdělí 21 milio-
nů korun. 

Žádost o dotaci budou moci 
poskytovatelé těchto služeb po-
dávat od 15. října do 16. listopadu 
2021.

„Hospicová péče dosud není 
dostatečně financována ze zdra-
votního pojištění a hospice jsou 
odkázány na dary od soukromých 
a firemních dárců nebo na finan-
cování prostřednictvím různých 
nadací. Poskytovatelům této péče 
se snažíme od roku 2018 pomoci 
vyhlašováním krajského dotačního 
programu, ze kterého mohou čerpat 
finanční prostředky na své fungová-
ní, posílení financování a na zajiš-
tění rozvoje této služby pro občany 
našeho regionu. Každá pro nás všed-

ní činnost může být pro nemocného 
tou poslední, a proto je právě nutné 
podporovat tato prostředí, ve kte-
rých klientům umožníme důstojné 
prožití závěru života,“ uvádí náměst-
kyně hejtmana Martina Berdychová, 
odpovědná za sociální oblast.

Krajský dotační program je 
určený právě na spolufinancování 
hospicové péče pro pacienty, kteří 
vyčerpali možnosti kauzální léčby 
a nyní u nich pokračuje léčba 
symptomatická. Ta má pacientům 
minimalizovat bolesti a zmírnit 

všechny obtíže jejich diagnózy 
i případných komplikací.

V Královéhradeckém kraji je 
hospicová péče stabilně zajišťována 
pěti domácími hospici a kamen-
ným Hospicem Anežky v Červeném 
Kostelci, který poskytuje paliativní 
péči na 30 lůžkách. Poskytovatelé 
služeb hospicové péče budou moci 
své žádosti doručit Krajskému 
úřadu Královéhradeckého kraje 
od 15. října do 16. listopadu. Veškeré 
informace a formuláře kraj zveřejní 
na svých webových stránkách. |

Domovy pro seniory či pečovatelské služby si mezi sebe rozdělí 1,17 miliardy korun
Krajští radní schválili dofinanco-

vání sociálních služeb z krajského 
dotačního programu na podporu 
sociálních služeb a z prostředků 
státního rozpočtu pro Královéhra-
decký kraj do této oblasti pro rok 
2021. Konečným příjemcům kraj 
celkem rozdělí 1,17 miliardy korun.

Výši přidělených finančních 
prostředků kraj posuzoval podle 
dat, kde poskytovatelé služeb 
uvedli průběžné náklady a vý-
nosy z vlastní činnosti k posled-
nímu červnu letošního roku 
a prognózu celkových nákladů 
a výnosů z vlastních činností 

za celý rok 2021. Dále uvedli veš-
keré poskytnuté zdroje z veřej-
ných prostředků. 

Mezi podpořené poskytovate-
le patří například domovy pro 
seniory, domovy se zvláštním 
režimem, domovy pro osoby se 
zdravotním postižením, pečo-

moc v době výskytu onemocnění 
covid-19, zejména v domovech pro 
seniory a v domovech pro osoby se 
zdravotním postižením. Jedná se 
celkem o 59 ošetřovatelek a ošetřo-

vatelů, zdravotních sester a sociál-
ních pracovníků, kteří vynaložili 
značné úsilí ve své organizaci 
a podíleli se na zajištění jejího 
chodu. | 

vatelské služby, pečovatelská 
a odlehčovací centra, domácí 
hospice, farní charity, občanská 
poradenská střediska, centra so-
ciální pomoci, stacionáře, centra 
pro osoby se zrakovým či slucho-
vým postižením a další. |

Seznam oceněných v jednotlivých kategoriích pro rok 2021:
Osobnost v oblasti sociální práce a v sociálních službách
Simona Dolková, bývalá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
v Dobrušce
kateřina Forejtková, vedoucí Intervenčního centra hradec králové
Petr hejzlar, ředitel organizace Péče o duševní zdraví
radka kobrlová, sociální pracovnice DD lampertice
jana králíková, koordinátorka mz pro reformu psychiatrické péče
antonín Stanislav, ředitel Domova důchodců tmavý Důl

Osobnost a poskytovatel v rámci služeb poskytovaných v komunitě
oblastní charita hk
centrum terénních programů královéhradeckého kraje organizace laxus

Osobnost a poskytovatel v rámci péče o ohrožené děti
zdeňka rykrová, in memoriam; za systematickou práci a rozvoj v oblasti 
pěstounské péče    
marie Borecká, pěstounka na přechodnou dobu
Dana Fučíková, dobrovolnice
Projekt: Íčka stríčka oslýčka, SaS vrchlabí
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Na kulturu a obnovu památek půjde téměř 20 milionů korun 
Krajští zastupitelé schválili 

návrh dotačních programů v ob-
lasti kultury a památkové péče 
pro rok 2022. Kraj plánuje rozdě-
lit 19,7 milionu korun a v osmi 
oblastech podpořit například 
kulturní aktivity nebo obnovu 
historických varhan. Největší 
částka – 11 milionů korun – 
půjde na obnovu památkového 
fondu.

Na dotace do kultury a památ-
kové péče vyčlenil Královéhra-
decký kraj 19,7 milionu korun. 
Tato částka však nemusí být 

konečná. Po vytvoření krajského 
rozpočtu na rok 2021 se alokace 
finančních prostředků do tohoto 
a dalších dotačních programů 
může navýšit.

Královéhradecký kraj připra-
vuje vypsání osmi dotačních 
programů na podporu kultury 
a památkové péče, o jeden více než 
v loňském roce. 

„Nově přidaným programem 
jsou takzvané kreativní vouchery 
pro kulturní dědictví. Žadatelé 
jejich prostřednictvím mohou 
získat prostředky na nákup 

kreativních služeb, souvisejících 
s oživením a prezentací kulturní-
ho dědictví Královéhradeckého 
kraje,“ vysvětluje náměstkyně pro 
kulturu Martina Berdychová.

O podporu bude možné žádat 
od 18. října do 23. listopadu, a to 
elektronicky prostřednictvím kraj-
ského dotačního portálu DOTIS. 
Do 30. listopadu musí být žádost 
dodána na kraj fyzicky či pomo-
cí datové schránky. Rozhodnutí 
o přidělení dotací bude žadatelům 
oznámeno nejpozději do konce 
března příštího roku. |

Zájemci o pěstounskou péči, nebojte se o pěstounství požádat
Královéhradecký kraj stále 

hledá nové pěstouny i přechodné 
pěstouny. Někteří zájemci o ná-
hradní rodinnou péči se nechají 
odradit hned na začátku procesu, 
kdy o pěstounství teprve začnou 
uvažovat a zjišťovat potřebné 
informace.

Většinou je odrazují podmínky, 
které musí budoucí pěstoun splnit, 
aby mohl být do evidence zařazen, 
nebo zdlouhavý proces zařazování, 
kdy si připadají připraveni a chtějí 
nějakému dítěti pomoci hned. 
Někteří ze zájemců se obávají i nut-

ného psychologického posouzení 
či příprav v rozsahu 48 hodin, které 
musí budoucí pěstoun absolvovat, 
aby mohl být do evidence zařazen. 

Stává se, že zájemce odradí i pří-
stup a zkušenosti lidí, s kterými se 
v samém počátku uvažování o pěs-
tounství setkají, někdy i samotné 
OSPOD či provázející organizace, 
kam se přijdou poradit a na pěs-
tounství zeptat. 

 „Pokud jste dospěli do stádia, 
že jste při svém uvažování o pěs-
tounské péči navštívili OSPOD či 
doprovázející organizaci, udělali 

jste první krok na cestě stát se pěs-
tounem. Prosím, nenechte se hned 
na ‚startu‘ odradit mnoha infor-
macemi a delším procesem, který 
absolvujete, než se pěstounem 

stanete. V průběhu tohoto proce-
su budete mít čas si některé věci 
ujasnit a zjistíte, že řada věcí není 
tak složitá, jak se na počátku zdála. 
Budete mít čas i prostor si řadu věcí 
ujasnit, doptat se a případně se 
rozhodnout. Pokud tedy uvažujete, 
že se stanete pěstounem, nebojte se 
podat žádost,“ říká vedoucí oddě-
lení sociálně právní ochrany dětí 
Krajského úřadu Královéhradecké-
ho kraje Václav Mackerle. 

Na webu www.budmeprofi.cz 
lze snadno dohledat informace, 
jak k pěstounství dojít. |

Cyklostezka z Týniště nad Orlicí do Chocně by mohla propojit 
Královéhradecký a Pardubický kraj. Jednání jsou na začátku 

V Častolovicích se uskuteč-
nilo setkání zástupců místních 
samospráv, mikroregionů i krajů, 
aby spolu jednali o společné stra-
tegii výstavby cyklostezek a také 
plánovaném propojení Králové-
hradeckého a Pardubického kraje. 
Cyklostezka spojující oba regiony 
by následně navazovala na stále 
hustší a kvalitnější síť cyklotras 
v obou krajích.

„Orlické hory a jejich podhůří 
jsou skvělým místem pro cyklotu-
ristiku a místní samosprávy jsou 
si toho dobře vědomy. Síť cykloste-

zek postupně houstne a je potřeba 
koordinovat jednotlivé záměry 
na stavbu nových úseků tak, aby 
na sebe navazovaly. Jsme připra-
veni pomoci všemi možnými pro-
středky k tomu, aby se Královéhra-
decký a Pardubický kraj propojily 
řádnou cyklostezkou,“ uvedl radní 
pro regionální rozvoj Adam Valen-
ta po jednání v Častolovicích. 

Jednou ze zvažovaných pro-
pojení obou krajů je cyklostezka 
vedoucí z Potštejna do Ústí nad 
Orlicí přes Libchavy a Sopotnici. 
Problém ovšem představuje silni-

ce I/14, kterou by trasa pro cyklisty 
musela složitě překračovat. Pláno-
vání výstavby také brání problémy 
s výkupy pozemků. 

„Alternativním řešením se jeví 
propojení Chocně a Týniště nad 
Orlicí. Cyklostezka by vedla údolím 
Tiché Orlice, takže by cyklisté ne-
museli překonávat velká převýše-
ní. O této variantě budeme nadále 
jednat, protože spojení našeho 
kraje s Pardubickým přes Sopot-
nici se jeví jako velmi neschůdné. 
Jednání budou pokračovat, ale 
myslím si, že základní obrysy 

problémů jsme si již vyjasnili,“ 
doplnil radní Valenta. 

Královéhradecký kraj dlou-
hodobě podporuje cyklistiku 
a cyklodopravu v regionu. Už 
sedmým rokem pravidelně přispí-
vá milionové částky na přípravu 
a následnou výstavbu dálkových 
cyklotras a v této činnosti hodlá 
pokračovat. Během pěti let rozdě-
lil na dotacích téměř 66 milionů 
korun. V roce 2021 se jednalo 
o částku ve výši 16,5 milionu ko-
run, s obdobnou alokací se počítá 
i v roce 2022. |
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Duševní onemocnění nelze podceňovat, předsudky léčbě brání
Duševní onemocnění je 

ve společnosti stále tabu téma. 
Mluvit o něm, je však záhodno, 
protože právě otevřená diskuze 
a pravdivá fakta jsou tou nejlepší 
prevencí. Za tímto účelem pořádá 
organizace Péče o duševní zdraví 
každoročně kulturně osvětový 
festival Týdny pro duševní zdraví, 
který nabízí spoustu kulturních 
akcí, které informují o duševním 
zdraví a jeho prevenci, zároveň 
vyvrací mýty spjaté s touto proble-
matikou. 

Smyslem festivalu je zvýšit pově-
domí společnosti, zbavit ji předsud-
ků vůči tématu duševního onemoc-
nění a pomoci tak i lidem, kteří se 
s ním potýkají. V praxi se organizace 
Péče o duševní zdraví setkává s tím, 
že člověk, který duševní poruchou 
onemocní, musí bohužel často ujít 
dlouhou cestu, než vyhledá odbor-
nou pomoc a někomu se svěří. 

Častým důvodem jsou právě 
předsudky a bagatelizace nemoci.
Mezi nejčastější patří, že duševní 
nemoc je projevem slabé vůle či 

lenosti. Přitom právě např. zhorše-
ný spánek a únava či nedostatek 
energie jsou častými projevy one-
mocnění. Proto organizace věří, že 
informovanost společnosti může 
přispět k rychlejšímu přijetí ne-
moci, odhodlání sdílení problémů 
a vyhledání odborné pomoci. 

Lidé žijící ve východních Če-
chách mohou případnou pomoc 
mimo psychologické či psychiat-
rické ambulance vyhledat i u ne-
ziskové organizace Péče o duševní 
zdraví, která nabízí prostřednic-

Modernizace rychnovské nemocnice a oprava Josefova dostává zelenou
Na první pohled nemá vojen-

ská pevnost Josefov a nemocnice 
v Rychnově nad Kněžnou nic 
společného. Ve skutečnosti ale 
mnoho. Oba objekty již dlouho 
čekají na finanční pomoc od stá-
tu. A konečně se dočkaly, na jejich 
opravu se našly peníze. A to je 
prostě skvělá zpráva. Začneme 
u Josefova. 

Tenhle vojenský skvost z 18. 
století postavený na rozkaz 
císaře Josef II. se řeší už strašně 
dlouho. Já si ho nesu s sebou 
už od doby, co jsem byla v HK 
ředitelkou Centra evropského 
projektování. Na jeho revitalizaci 

byla rezervována možná dota-
ce ve výši zhruba 600 milionů 
korun. Oprava chátrajících budov 
je součástí Národního plánu ob-
novy. Podmínkou je připravenost 

projektu v roce 2023, dokončení 
v roce 2025 a třeba také zvýšení 
energetické účinnosti budov.

Město Jaroměř teď musí 
zapracovat na projektu a splnit 
podmínky. Zatím se uvažuje pře-
devším o čtvercových kasárnách, 
ve kterých by například mohl být 
archiv. Státní správa se musí ma-
sivně digitalizovat, ty kilometry 
papíru nám ale zůstanou a musí 
být někde uskladněné. A vlastně 
podobně je na tom nemocnice 
v Rychnově. 

Předělaný projekt našel pod-
poru vlády a já na ministerstvu 
pro místní rozvoj připravuji 

na začátek října 2021 vypsání do-
tace pro rychnovskou nemocnici 
ve výši 300 milionů z celkových 
800 milionů korun potřebných 
na její modernizaci.  Pokud vše 
půjde dobře, příští rok by nemoc-
nice čerpala částku 80 milionů, 
120 milionů v roce 2023 a 100 
milionů korun v roce 2024. 

Kdo zná prostředí stávající 
nemocnice v Rychnově a nové 
části nemocnice v Náchodě, uzná, 
že to jsou opravdu nebe a dudy. 
Není důvod, aby Rychnováci měli 
horší zázemí pro zdravotní péči 
než jinde v regionu. | 

                      Klára Dostálová (ANO2011)

PŘÍSPĚvek oPozIce

Jičínské infocentrum má za sebou první sezónu v nových prostorech  
Opravdovou zatěžkávací zkouš-

kou prošly o prázdninách nové 
prostory jičínského infocentra. 
Na jaře tohoto roku se podařilo 
dokončit komplikovanou, sedm let 
trvající rekonstrukci původních 
prostor přímo v podloubí Valdštej-
nova paláce a turistům tak slouží 
moderní návštěvnické centrum.

„Lidem se nové infocentrum 
líbí. Chválí přehlednost a širo-
kou nabídku suvenýrů a propa-
gačních materiálů. S kritikou se 
setkáváme jen velmi zřídka,“ po-
pisuje vedoucí infocentra Radka 
Tobolková. Dotazy návštěvní-

ků jsou nejčastěji směřovány 
na Rumcajse, otevírací dobu 
památek ve městě nebo na výle-
ty v oblasti Českého ráje.

Očekávání před letošní 
turistickou sezónou byla velmi 
opatrná. Na rozdíl od předchozí-
ho roku byla zachována velká část 
protikoronavirových opatření 
(respirátory ve vnitřních prosto-
rech, citelná omezení kulturních 
a společenských akcí) a tak si 
nikdo netroufal odhadnout, 
kolik turistů by do Jičína mohlo 
dorazit. Cestovnímu ruchu nepo-
mohlo ani velmi nestálé prázdni-

tvím propojených zdravotních 
a sociálních služeb podporu do-
spělým lidem s vážným duševním 
onemocněním. 

V Královéhradecké kraji má 
organizace čtyři střediska v Hradci 
Králové, Rychnově nad Kněžnou, 
Náchodě a Jičíně. Na každé středis-
ko se mohou zájemci přijít poradit 
v kontaktní dny bez předchozího 
objednání. Dané kontaktní dny 
jednotlivých středisek a další 
kontakty zájemci o služby najdou 
na www.pdz.cz. | 

nové počasí. Nakonec z toho Jičín 
nevyšel vůbec špatně, byť turistů 
bylo přeci jen o něco méně než 

loni. Dveřmi infocentra za čer-
venec a srpen prošlo více než 35 
tisíc návštěvníků. |
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od 8. 10. do 7. 11. 
Náchodský fotografický 
podzim: Jiří Klíma a Fotoklub 
Náchod
výstavní síň Muzea Náchodska 
v Tyršově ulici, Náchod  
Srdečně zveme na výstavu Foto-
klubu Náchod věnující se retro-
spektivě celoživotní fotografické 
tvorby dlouholetého člena ná-
chodského fotoklubu, která bude 
doplněná i o fotografie ostatních 
současných členů Fotoklubu Ná-
chod. Vernisáž se uskuteční 7. 10. 
od 16 hodin a výstavu poté bude 
možné navštívit každý den kromě 
pondělí 9-12, 13-17 hod.

9. 10. od 9:30 hodin  
Maloúpská vařečka
Galerie Celnice, Horní Malá Úpa
Místní kuchtíci, kuchtičky, kuchaři 
a kuchařky budou soutěžit o nej-
lepší krkonošskou polévku. Ale 
samozřejmě vám představí další 
krkonošské dobroty a regionální 
speciality. Těšit se můžete na tra-
diční vložené soutěže o největšího 
JEDLÍKA borůvkových knedlíků, 
o největšího OHNIVÁKA v pojídání 
papriček a letos opět o největšího 
PIJÁKA piva.

16. 10. od 10 do 16 hodin
Mezinárodní den archeologie

PozvánkY na kUltUrnÍ akce

Stará radnice a Broučkův dům, 
Náchod
Celodenní program bude plný 
aktivit pro děti se zaměřením 
na stravování pravěkých lidí. 
Návštěvníci se mohou těšit 
i na cyklus přednášek a komento-
vané prohlídky na ploše záchran-
ného archeologického výzkumu 
v místech budoucího staveniště 
Spolkového domu v Náchodě 
v Hurdálkově ulici. Podrobnější 
program zveřejníme na faceboo-
kových stránkách muzea nebo 
na www.muzeumnachodska.
cz. Akce proběhne ve spolupráci 
s MAS Stolové hory. 

16. 10. od 10 hodin  
Den s myslivci 
Rekreační areál Stříbrný rybník, 
Malšova Lhota
Bohatý program zaměřený 
na mysliveckou tématiku: 
moderní technologie i tradice, 
trubači, sokolnictví, kynologie 
– práce loveckých psů, soutěž 
ve vaření kotlíkových gulášů, 
odborná i zábavná vystoupení 
na pódiu, myslivecké soutěže, 
známé osobnosti – například 
imitátor Václav Faltus, hudba 
(myslivecká dechovka Atlas, 
skupina Klapeto, DJ Ferbas), pro-
gram pro děti, laserové střelnice 
a mnoho dalšího.

17. 10. 
Zámecké farmářské trhy 
Zámek Doudleby nad Orlicí
Tradiční velmi oblíbené farmář-

ské trhy na zámku v Doudlebech 
nad Orlicí pokračují každý měsíc. 
Tento měsíc jsou označeny jako 
dušičkové a prosincové tradičně 
jako vánoční. 

23. 10. 
Slavnosti ovoce v Holovousích 
výzkumný ústav, Holovousy
Dopoledne se uskuteční odbor-
ným seminářem pro pěstitele, 
od 13 hodin pak začnou slav-
nosti pro širokou veřejnost. Až 
do 17 hodin bude možné využít 
komentované prohlídky vnitřních 
i venkovních prostor ústavu včet-
ně sadů a skleníku. K vidění bude 
i výstavka včelařství a představení 
středních zemědělských a potra-
vinářských škol z našeho regionu. 
V průběhu celého odpoledne bude 
zajištěno bohaté občerstvení a kul-
turní program. 

23. 10. od 9 do 13 hodin
Strukáž
Impuls Hradec Králové, 
Tomkova 22/139, Hradec Králové 
Vstupné (600 Kč) zahrnuje 
přístup do fotokomory, veškerý 
materiál, který budete potřebo-
vat (filmy, papíry, chemikálie), 
odbornou pomoc lektora a výuku 
v kurzu. Lektor Vítězslav Krejčí 
vás naučí jednoduchou fotogra-
fickou techniky tzv. strukáž. Jed-
ná se o výtvarnou činnost v podo-
bě kresby, malování, obtiskovaní 
apod. pomocí fotochemických 
roztoků na ploše černobílého 
fotografického papíru. 

V kraji odhalí pět nových kamenů 
zmizelých popraveným sokolům

Odhalení dalších pěti tzv. 
kamenů zmizelých popraveným 
a umučeným členům Sokola za  
2. světové války v Sokolské župě 
Podkrkonošské-Jiráskově připra-
vují na pátek 8. října sokolské 
jednoty v Jaroměři, České Skalici 
a ve Dvoře Králové nad Labem. Akty 
se uskuteční v Památný den sokol-
stva, který je od roku 2019 Význam-
ným dnem České republiky.

V Jaroměři bude mít před budo-
vou gymnázia kámen zmizelého Jan 
Žerovnický (nar. 15. 5. 1913 – zahy-
nul 7. ledna 1942 při cvičném letec-
kém souboji nad Anglií, příslušník 
RAF). Pietní akt začne v 15 hod.

Kameny zmizelých v České Ska-
lici odhalí v 16 hod. před budovou 
základní školy učitelům Jaroslavu 
(Jaro) Hofmanovi (nar. 3. 10. 1886 – 
umučen 28. 2. v Osvětimi) a Jarosla-
vu Faltovi (nar. 20. 7. 1903 – popra-
ven 24. 10. 1942 v Mauthausenu).

Ve Dvoře Králové nad Labem 
budou mít kameny před budovou 
zdejšího gymnázia továrník Josef 
Stanislav Sochor (nar. 6. 9. 1900 – 
zemřel v lednu 1942 v Osvětimi) 
a jeho nejmladší bratr Pavel Sochor 
(nar. 1913 – zemřel v roce 1942 
v nacistickém táboře Flossenbűrg). 
Pietní akt tady začne v 17 hodin.

„Na odhalení kamenů zmize-
lých zveme širokou veřejnost. Spo-
lečně tak s jejich potomky a členy 
Sokola a dalšími hosty vzdáme 
hold těm, kteří položili životy 
za naši svobodu, za vlast. Nezapo-

mínáme,“ uvedla Pavlína Špaten-
ková, vzdělavatelka Sokolské župy 
Podkrkonošské-Jiráskovy.

Záštitu nad akcí převzala 
Martina Berdychová, náměstkyně 
hejtmana Královéhradeckého kra-
je. Sokolská župa Podkrkonošská 
iniciovala od roku 2019 odhalení 
již 20 kamenů zmizelých sokolům, 
kteří zahynuli za 2. světové války. 

Datum 8. října bylo zvoleno za Pa-
mátný den sokolstva jako připomín-
ka tragických událostí právě před 
osmdesáti lety v roce 1941 – tehdy 
byla výnosem zastupujícího říšské-
ho protektora Reinharda Heydricha 
Česká obec sokolská rozpuštěna 
a její majetek úředně zabaven. Při 
tzv. „sokolské akci“, v noci ze 7. na  
8. října 1941, gestapo zatklo, takřka 
naráz, všechny sokolské činovníky 
z ústředí, žup i větších jednot, kteří 
„ještě byli na svobodě“. Byli mučeni, 
věznění, deportováni do koncentrač-
ních táborů. Téměř 93 % vedoucích 
sokolských pracovníků z 1 500 zatče-
ných se již na svá místa po skončení 
války nevrátilo. | 

Helena Rezková, 
starostka Sokolské župy 

Podkrkonošské-Jiráskovy

Tip na knihu 
Ve vydavatelství Klika letos vyšla 

sbírka básní Václava Hájka ze Dvora 
Králové nad Labem nazvaná Sbírka 
básní, jež ti žití zkrásní. Autor 
miloval život, lásku i krásu žen, což 
vepsal do svých textů. Život mu na-
dělil i překážky, ale on si vždy našel 
důvod, proč za život bojovat.

„Strýčka vnímám nejen 
jako člověka v životě profesně 
úspěšného, ale jako nesmírně 
houževnatého, který by mohl jít 
příkladem v lásce k životu a že-
nám. Já měl tu čest toto nadšení 
vidět v jeho očích při vyprávění 
o životě a když četl vlastní básně. 
A právě díky jeho básnické tvorbě 
toto mohou prožít i lidé, kteří ho 
neznají nebo mu málo naslou-
chali. Pro mě vždy bude tím 

symbolem, proč milovat život 
a žít i kdyby bylo nejhůř,“ napsal 
o autorovi v doslovu sbírky Jan 
Bartůněk. |
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názorY zaStUPItelů

Poučení z doby koronavirové
Jakkoliv není jis-

té, jak se bude situa-
ce vyvíjet na podzim 
letošního roku, pev-
ně věřím, že nejhorší 
máme za sebou a je 
možno se ohlédnout za koronavirovou 
krizí. Jsem hrdý na to, že na počátku 
se vzedmula vlna solidarity. Bylo by 
výborné, kdyby nám něco z toho zbylo 
i do budoucnosti.

Poučení do budoucnosti pro zdra-
votnictví vidím tato:

1)      Přestože náš kraj patřil k nej-
postiženějším, zdravotní systém to 
zvládnul a vyrovnal se s krizí se ctí. 
Ukázalo se, že lůžková kapacita není 
nadbytečná, jak se mnohdy tvrdí. Měli 
bychom zachovat určitou rezervu 
i do budoucnosti. Nikdo neruší hasiče, 
protože již dlouho nehořelo.

2)      Pandemie také ukázala 
na nedostatek lékařů a zejména sester. 

Určité kroky k jejich zvýšení byly 
podniknuty, ale je to běh na dlouhou 
trať.  Všem zdravotníkům patří velký 
dík za jejich nasazení. O to víc mě 
mrzí problémy na interním oddělení 
nemocnice v Jičíně, které skončily od-
chodem řady lékařů včetně primáře.

3)      Financování zdravotnictví 
zůstává problémem. Jakkoliv se výdaje 
zdravotních pojišťoven výrazně zvýši-
ly, stále musí kraj tuto oblast výraz-
ně dotovat. V roce 2020 řádově půl 
miliardou korun na provoz.  Přitom 
velké prostředky kraj vynakládá do in-
vestičních akcí nejen v Náchodě, ale 
ve všech nemocnicích Zdravotnického 
holdingu. 

4)      V očkování jsme třetím nej-
lepším krajem, stále bychom ale měli 
přesvědčovat zejména ohrožené skupi-
ny obyvatel. 

 
Jan Čáp (Koalice pro KHK)

Každý má nárok na dostupné bydlení
Poptávka po do-

stupném bydlení 
stoupá a na vlastní 
bydlení dosáhne stá-
le méně Čechů, proto 
musí města i stát 
hledat cesty, jakým směrem je potře-

ba napnout síly. I právě proto jsme 
v Náchodě spustili anketu, abychom 
od našich občanů získali relevantní 
představu o požadavcích a potřebách 
budoucích zájemců o bydlení. Máme 
naplánováno, že do dvou let má 
v Náchodě vzniknout 80 nových bytů 

Národní plán doučování 
Na  období září až 

prosinec 2021 MŠMT 
vyčlenilo základním 
a  středním školám 
250 milionů Kč v rám-
ci Národního plánu 
podpory návratu do škol. Finanční pro-
středky mohou školy použít primárně 
za účelem doučování potřebných žáků, 
sekundárně pak na  adaptační a  socia-
lizační aktivity pro širší kolektivy žáků. 

Cílem je dohnat vzdělávací ztráty 
způsobené distanční výukou a usnadnit 
žákům návrat k prezenční výuce. S posí-
lením kapacit doučujících pomůže ško-
lám Národní pedagogický institut, který 
spolupracuje s  pedagogickou fakultou. 
Zvýšená potřeba podpory je u  žáků 
ohrožených školním neúspěchem, kteří 
se online výuky účastnili částečně nebo 
vůbec v souvislosti s nevyhovujícím do-

mácím zázemím či klesající motivaci. 
Výpadek z  prezenční výuky negativně 
zasáhl i do psychického a sociálního sta-
vu dětí a školních kolektivů. 

Podpora bude tedy směřována i jako 
cílená kompenzace psychických a  so-
ciálních deprivací žáků způsobených 
distanční výukou a k podpoře třídních 
kolektivů. Důležitou kategorií, která 
bude podpořena, jsou nově nastupující 
poslední ročníky středních škol. 

Tyto žáky čekají závěrečné zkoušky, 
a  je důležité po  ročním výpadku pre-
zenční výuky umožnit školám nabídku 
intenzivnější přípravy a pomoci tak žá-
kům úspěšně dokončit tuto etapu vzdě-
lávání. Finanční podpora školám bude 
pokračovat i v novém kalendářním roce 
z fondu Národního plánu obnovy.

 
Jana Berkovcová   (ANO2011)

Vysílejme do Parlamentu zkušené odborníky 
Je velmi důležité, 

aby náš kraj ve  Sně-
movně zastupovali 
zkušení a  respekto-
vaní lidé, kteří jsou 
schopni v  nadcháze-
jícím těžkém období obstát. Rostoucí 
zadlužení státu, zvyšující se inflace, 
složitá situace mladých rodin, nedo-
stupnost zdravotní péče, nedostatek 
bytů, zdražování, dopady koronavirové 
krize na trh práce, nemluvě o migrační 
krizi, která po tom, co se stalo v Afghá-
nistánu, bude ještě více eskalovat. 

To vše si žádá vysoký kredit zku-
šené osobnosti, jež bude hájit zájmy 
Královéhradeckého kraje na  půdě 
Poslanecké sněmovny. Takovou osob-
ností pro mě je Ing. Vladimíra Lesen-

ská, která náš kraj již ve  Sněmovně 
zastupovala a obstála s čistým štítem. 
Navíc jako ředitelka kontaktního pra-
coviště Úřadu práce, stavební inže-
nýrka a bývalá místostarostka města 
Týniště nad Orlicí má široký rozsah 
zkušeností z různých oblastí. To před-
stavuje velkou výhodu pro řešení ví-
cero problémů najednou. A je třeba si 
přiznat, že těch problémů, které je tře-
ba v našem kraji řešit, rozhodně není 
málo. Jsou tu ale i takové oblasti, jako 
je myslivectví, regionální potravinář-
ství, rybářství či včelařství, kterým se 
věnuji, a moc bych si přál, aby i jejich 
hlas byl ve  Sněmovně slyšet, jelikož 
v našem kraji odvádějí skvělou práci.

 
Zdeněk Podal (SPD)

v blízkosti nemocnice, další možnosti 
bydlení pak přinese výstavba nové 
čtvrti v areálu bývalé Tepny. 

Pomoc obcím ve výstavbě ale musí 
být podpořena i ze strany státu, proto 
jsme představili zákon o dostupném 
bydlení, na kterém jsem již dlouho 
pracoval. Díky zákonu se bude moct 
obec rozhodnout, že založí bytové 
společenství. Do něho může vložit své 
pozemky, čímž celý proces odstar-
tuje. Společenství následně připraví 
projekt, získá územní rozhodnutí, 
stavební povolení a další dokumenty, 
a vytipuje lidi, kteří se do tohoto spo-

lečenství přihlásí. A toto společenství 
si následně vezme úvěr. 

Zákon také dává obci možnost 
dohodnout se s developerem, aby se 
například čtvrtina z celkového počtu 
bytů postavila jako nezisková. Jsem 
přesvědčen, že díky tomu bude byt až 
o 30 procent levnější, což bude pro 
budoucí nájemce a vlastníky bytů 
zásadní. Je to způsob, jakým se ve svě-
tě i Evropě byty staví, a pokud tento 
systém funguje v zahraničí, proč by 
neměl fungovat i u nás. 

 
Jan Birke (Spolu pro kraj)

Týden Rudolfa Rokla v Rychnově nad Kněžnou
V letošním roce 

si připomínáme 
nedožité 80. naroze-
niny našeho rodáka, 
geniálního klavíristy 
a hudebního skla-
datele Rudolfa Rokla. Nenápadný, 
šibalsky usměvavý, většinou stál tak 
trochu stranou, ale jakmile usedl 
ke klavíru, naplnil veškerý prostor 
hudbou a získal si pozornost všech 
přítomných. Najednou byla jen HUD-
BA. Tak si ho všichni pamatujeme. 

Významné životní výročí jsme 
nemohli v Rychnově nechat bez po-
všimnutí. Jsme hrdí na svého rodáka. 
Cítíme potřebu si jeho život a dílo 
více připomenout alespoň v rámci 
Týdne Rudolfa Rokla, chceme Rych-
nov hudbou rozeznít.

Oslavy probíhaly v týdnu od 13.09 
do 17.09.2021 výstavami fotografií, 
vzpomínkami rodiny a přátel a všude 

zněla klavírní melodie. Kromě účin-
kujících, kterými byli pěvecký sbor 
X-tet, knihovnice, klavírní virtuosové 
Matyáš Novák a Pavel Zemen, žáci 
a učitelé rychnovské ZUŠ, Uni Big 
Band Vamberk, Pirate Swing Band 
Pardubice s Felixem Slováčkem a Jitka 
Zelenková, pozvání přijali i paní 
Giovanna Roklová se synem Patrikem 
a bratr Jiří s rodinou.

Pokud navštívíte Rychnov nad 
Kněžnou, určitě se projděte po pěší 
zóně, kde jsou nainstalovány velké 
panely s nádhernými fotografiemi 
Rudly či Rudlíka, jak ho všichni oslo-
vovali. Oslavy vyvrcholí 16. prosince 
koncertem v Pelclově divadle.

Jak řekl Jaroslav Svěcený: „Rudolf 
Rokl bude žít dál v našich srdcích. 
Tento mistr svého oboru a šlechtic 
klavíru si to opravdu zaslouží.“

Jana Drejslová (ODS+STAN+VČ)
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SoUtĚŽnÍ kŘÍŽovka

Žáci na vrchlabském gymnáziu mohou maturovat jako v Americe 
Krkonošské gymnázium a SOŠ 

ve Vrchlabí jako první veřejná 
škola v České republice umožnila 
žákům studovat duální program 
American Academy Online. Žáci se 
zájmem o anglický jazyk dostali 
od začátku nového školního roku 
jedinečnou příležitost si k české 
maturitě přidat i americkou.

„Získání americké maturity ote-
vře gymnazistům dveře na vysoké 
školy po celém světě a poskytne 
jim výhodu v profesním uplatně-
ním. Nejen že budou lépe komuni-
kovat v angličtině, ale získají nové 
zkušenosti, dostanou příležitost 
soustředit se na svoje silné stránky 
a zvýší si sebevědomí tím, co doká-

zali. Je to velká motivace k tomu, 
aby se nebáli vyrazit do světa,“ řekl 
náměstek Arnošt Štěpánek odpo-
vědný za krajské školství.   

Mimo klasické výuky na gym-
náziu čeká na zájemce o studium 

tohoto programu práce s americ-
kými učiteli v online prostředí, 
a to minimálně tři hodiny týdně. 
Studium American Academy 
Online není časově omezeno, žáci 
se mu mohou věnovat napří-

klad i o víkendu. Během studia 
budou získávat americké kredity 
a na konci programu si žáci kromě 
české maturity odnesou i tu ame-
rickou. 

„Veškerá výuka bude probíhat 
v angličtině mimo běžný rozvrh 
a povede ji tým učitelů z různých 
koutů světa. Po dokončení pro-
gramu žáci získají American High 
School Diploma, který jim usnadní 
cestu k dalšímu studiu v zahraničí 
nebo k získání zajímavé pracovní 
pozice,“ sdělil ředitel gymnázia 
Martin Vlášek. Pro pomoc a orien-
taci v průběhu studia budou mít 
účastníci programu k dispozici 
školního koordinátora.  |


