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

Vážení spoluobčané,
zima je pomalu na ústupu 
a věřím, že s ní i významnější 
konec virových onemocnění 
v posledních dvou letech. 
Stejně jako v roce předcho-
zím jsme uplynulé měsíce, 
které byly ovlivněny dalšími vlnami epidemie, 
nakonec bez zbytečné paniky zvládli. 
Poděkování si za to zaslouží v prvé řadě zdra-
votníci, ale i všichni ostatní, kteří opět udělali 
maximum pro to, abychom byli připraveni 
na možné krizové situace a pomáhali tam, 
kde bylo třeba. 
Díky chci ale vyslovit i vám všem, kteří jste, ať 
už někdy ochotně a někdy s trochou nevole 
i přes rozdílné názory respektovali, co bylo 
nařízeno či doporučeno. 
Věřím, že s přicházejícím jarem budeme opět 
moci realizovat všechny běžné aktivity bez 
větších omezení a být zase o kousek blíže 
životu, na jaký jsme byli zvyklí. Jsem také 
přesvědčen, že zkušenosti z uplynulých let 
nás přinutí více se zamýšlet i nad tím, zda ne-
můžeme každý sám zlepšit své životní návyky 
tak, abychom co nejvíce posílili svou kondici 
a dokázali lépe čelit případným podobným 
atakům, jako jsou virová onemocnění či jiné 
zdravotní komplikace. Medicína a lékaři do-
káží mnoho, ale stále ještě můžeme pro sebe 
nejvíce udělat my sami.
Stejně tak si myslím, že bychom měli my 
všichni, kteří působíme ve veřejném živo-
tě, přimět ty, kteří rozhodují, aby poznatky 
z uplynulých dvou let využili ke smysluplným 
diskuzím o tom, jak umět do budoucna při 
podobných mimořádných situacích v kri-
zovém řízení co nejvíce využívat legislativu 
stávající, a nevytvářeli za každou cenu další 
nadbytečné zákony či jiné opatření.
A není to jenom o zákonech, ale o obecné snaze 
nás všech, kteří ovlivňujeme veřejný život, na-
cházet především systémová řešení, která budou 
důvěryhodné, platná a funkční dlouhodobě. 
Neustálými změnami v návaznosti na překot-
ná a do důsledků nedomyšlená rozhodnutí si 
totiž důvěru veřejnosti nárokovat nelze.
Krásné dny vám všem!

Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

Slovo hejtmana Soubor barokních kostelů na Broumovsku 
se stal národní kulturní památkou

Stavební firma začala 
pokládat základy nového 
pavilonu v jičínské nemoc-
nici. Za novou multifunkční 
budovu včetně vybudování 
jednopodlažního spojovacího 
koridoru k sousedním pavilo-
nům D a E kraj zaplatí zhruba 
318 milionů korun bez DPH.  
Termín dokončení stavebních 
prací je plánován na léto 2023. 

„V podzimních měsících 
loňského roku proběhla 
demolice budovy původní-
ho pavilonu a ke konci roku 
stavbaři dokončili výkopové 
práce. Nyní budují základy pro 
stavbu nové budovy. Počítá-
me, že stavební práce vyjdou 
zhruba na 318 milionů korun. 
Zastupitelstvo na celý projekt 

vyčlenilo 620 milionů korun. 
V této částce je zahrnuto vyba-
vení interiérů, zdravotnická 
technika a náhradní zdroj pro 
celou nemocnici,“ sdělil první 
náměstek hejtmana Pavel 
Bulíček, odpovědný za krajské 
investice.

V podzemním podlaží no-
vého objektu vzniknou kromě 
laboratoří a magnetické rezo-
nance také skladové prostory, 
strojovny a šatny pro personál. 
V prvním nadzemním podlaží 
se bude nacházet transfúzní 
stanice, hematologie, odběro-
vý úsek a interní ambulance 
a poradny. Ve druhém patře 
pavilonu projekt počítá s cen-
trem klinických laboratoří 
a ve třetím s hemodialýzou. 

Ve čtvrtém patře bude mít 
zázemí stacionář onkologie, 
v pátém budou prostory pro 
provozní technologie budovy. 
Součástí stavby nové budovy 
pavilonu A bude i jednopod-
lažní spojovací koridor, který 
naváže na stávající krček mezi 
pavilony D a E.

„Jičínská nemocnice bude 
mít multifunkční pavilon 
s moderními prostory jak 
pro potřeby pacientů, tak 
pro zdravotnický personál 
a další zaměstnance. Moder-
nizace krajských nemocnic 
je jednou z hlavních priorit 
Královéhradeckého kraje,“ 
doplnil radní Zdeněk Fink, 
odpovědný za krajské zdra-
votnictví. |

Vláda České republiky prohlásila soubor deseti kostelů a jedné kaple na Broumovsku národní 
kulturní památkou. Unikátní soubor barokních sakrálních staveb představuje architektonické 
skvosty mistrně zasazené do krajiny. Svatostánky jsou dílem Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzen-
hoferových. Na snímku je kostel sv. Máří Magdalény v Božanově. |    

Podrobnosti najdete na straně 2

V jičínské nemocnici roste nový pavilon
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V únoru začne stavba druhé části obchvatu Opočna
Výstavba druhé etapy přeložky 

silnice II/298, jíž se dokončí obchvat 
města Opočna, by měla začít nej-
později v únoru. Zakázku v hodnotě 
téměř 219 milionů korun získaly 
společnosti M-SILNICE a EUROVIA. 
Stavba má trvat tři roky a propojí 
první část obchvatu od kruhové 
křižovatky U Jordánku s výpadov-
kou na Třebechovice pod Orebem 
a Hradec Králové.

Stavba je nezbytná vzhledem 
k dopravní situaci ve městě. „Již tak 
velké dopravní zatížení města ještě 
vzroste po dalším rozšíření průmy-
slové zóny Solnice-Kvasiny. Přeložka 
je významná vzhledem k dopravní-
mu napojení na nově dokončenou 
dálnici D11 do Jaroměře a také jako 
přístupová komunikace do Orlic-
kých hor,“ říká radní pro dopravu 
Václav Řehoř.

Délka úseku je půl druhého kilo-
metru. Je tedy kratší než zprovozně-

ná část, ale po technické i finanční 
stránce mnohem náročnější.

„Nová komunikace překlene 
údolí Zlatého potoka, a proto musí 
být vedena po mostním objektu. 
Stavba se navíc musí vypořádat se 
ztíženými geologickými podmínka-

mi údolní nivy. Je také nezbytné vy-
stavět opěrné zdi,“ vysvětluje první 
náměstek hejtmana Pavel Bulíček 
odpovědný za oblast investic.

Součástí stavebních prací budou 
přeložky účelových komunikací, 
kanalizačních a vodovodních přípo-

Z regionu 

Soubor barokních kostelů na Broumovsku se stal národní kulturní památkou
Dokončení ze strany 1
„Máme velkou radost, že náš 

podnět vláda schválila. Status 
národní kulturní památky bude 
pro majitele kostelů, kterými jsou 
Římskokatolické farnosti – děkan-
ství Broumov a děkanství Police 
nad Metují, znamenat větší prestiž 
spravovaných staveb a od toho 
plynoucí vyšší zájem ze strany 
turistů i médií. Na úrovni kraje 
budeme toto unikátní architek-
tonické dílo podporovat a propa-
govat tak, aby všichni věděli, že 
v našem regionu máme hned dvě 
perly barokního stavitelství – hos-
pitál Kuks a soubor broumovských 
kostelů,“ uvedla náměstkyně pro 
kulturu a cestovní ruch Martina 
Berdychová. Královéhradecký kraj 
podal podnět na prohlášení skupi-
ny broumovských kostelů národní 
kulturní památkou na začátku 
loňského roku.

Jednotlivé stavby otce a syna 
Dientzenhoferových z tohoto 
souboru vznikly v poměrně krát-
kém období mezi lety 1709–1743, 
a to na zakázku tehdejšího opata 

břevnovsko-broumovského 
benediktinského kláštera Otmara 
Zinkeho. Ten chtěl tímto projek-
tem nahradit nevyhovující síť 
dřevěných kostelů. Díky jeho sna-
žení nevznikly jen barokní kostely, 
ale také kamenné kříže, plastiky, 
sochy, křížové cesty a další drobné 

sakrální stavby rozmístěné po ce-
lém broumovském regionu.

Královéhradecký kraj plánuje 
na Broumovsku velmi úzkou spo-
lupráci s Ministerstvem kultury 
ČR. „Ministr kultury Martin Baxa 
přijal mé pozvání na Broumovsko. 
Během pracovní cesty navštívíme 

jek a veřejného osvětlení.  Budoucí 
obchvat si vyžádá úpravu meliorací 
a následnou rekultivaci okolí. Vznik-
nou také nové chodníky a nové 
nasvícení kruhové křižovatky.

Dobrou zprávou pro motoristy 
je, že většina stavebních prací bude 
probíhat bez dopadu na silniční 
provoz. Omezení si vyžádá pouze 
závěrečné napojení na stávající 
silniční síť.

Stavba první dvoukilometrové 
části obchvatu Opočna začala 
v březnu roku 2019 a úspěšně byla 
dokončena v létě roku 2020. Sta-
vební práce vyšly na zhruba  
150 milionů korun.

Přípravu, administraci a reali-
zaci této akce zajišťuje oddělení 
průmyslových zón Centra investic, 
rozvoje a inovací (CIRI). Stavba bude 
financována prostřednictvím Stát-
ního fondu dopravní infrastruktu-
ry (SFDI). |

nejen soubor místních kostelů, ale 
i další lokality v regionu a budeme 
debatovat, jak tuto část našeho 
kraje plnou přírodních krás a kul-
turních památek více zviditelnit 
a zvelebit,“ sdělil hejtman Martin 
Červíček. 

Otec a syn Dientzenhofero-
vé se během plánování kostelů 
brilantně vyrovnali také s poža-
davky zadavatele na jednoduchý 
typ venkovského kostela, který 
měl být zdobným a důstojným 
místem pro uctívání Boha, ale 
současně neměl být příliš drahý. 
Náklady totiž hradily jednotli-
vé farnosti, opatství jim pouze 
zapůjčilo polovinu peněz na stav-
bu a poskytlo vyřazený mobiliář 
z jiných kostelů. Objednané stavby 
přitom musely pojmout poměrně 
početnou populaci jednotlivých 
vesnic, které v té době měly i ko-
lem 1 500 obyvatel. Broumovský 
region byl poměrně hustě osídlen, 
teprve po konci druhé světové vál-
ky došlo k odlivu obyvatel a přes 
20 000 Němců muselo opustit své 
domovy. | 

interiér kostelu sv. Barbory v otovicích u Broumova.
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inFormujeme  

Nalezená část neolitické plastiky, vpravo vyznačena možná původní celková podoba v případě, 
že by se jednalo o část ze sošky, které jsou někdy nazývané jako neolitické venuše.

Nová základna v Temném Dole zkrátí dojezdy záchranářů
K lidem ve východní části Krko-

noš se záchranáři dostanou rychleji, 
a to díky nové výjezdové základně 
v Temném Dole na Trutnovsku. 
Královéhradecký kraj zde vybudoval 
novou stanici spolu se školicím cen-
trem, které bude sloužit všem slož-
kám IZS. Přestavba nových objektů 
probíhala od jara 2020 a kraj za ně 
zaplatil přes 43 milionů korun. 

„Jsem rád, že Královéhradecký 
kraj dokončil investici, která přiblíží 
naše záchranáře horským středis-
kům a dalším oblíbeným turistic-
kým oblastem v Krkonoších. Pro 
horské oblasti je typická častá změ-
na počasí, a především pak v zimě 
klimatické podmínky zhoršují 
dojezdové časy. A ve chvílích, kdy jde 
o život, je každá minuta drahá. To se 
ale mění otevřením nové výjezdové 
stanice v Temném Dole, která až 
o polovinu zkrátí dojezdovou dobu 

oproti dřívějšku, kdy byla nejbližší 
základna záchranářů v Trutnově,“ 
uvedl hejtman Martin Červíček.

Stavební práce na dvou nových 
objektech s garáží pro výjezdová 

vozidla záchranářů kraj zahájil 
na jaře 2020. „Přestavba objektů 
v Temném Dole trvala zhruba rok 
a půl. Náklady na stavbu a nové 
vybavení stanice a školicího stře-

diska přišly na 43 milionů korun, 
přičemž kraji se ve spolupráci 
s Centrem investic, rozvoje a ino-
vací podařilo na projekt získat ev-
ropskou dotaci, která pokryla více 
jak polovinu celkových nákladů,“ 
sdělil první náměstek hejtmana 
Pavel Bulíček odpovědný za kraj-
ské investice.

Vedle výjezdové základny bude 
objekt sloužit také jako výcvikové 
středisko pro složky integrovaného 
záchranného systému. „Nová budo-
va disponuje výcvikovými trena-
žéry, které pomohou při tréninku 
a zvýšení odbornosti nejen našich 
záchranářů, ale i hasičů a dalších 
složek IZS. Součástí je například 
simulátor pro výuku rozšířené 
podpory životních funkcí nebo si-
mulátor práce s automatizovaným 
externím defibrilátorem,“ dodal rad-
ní pro zdravotnictví Zdeněk Fink. |

Archeologové našli vzácný kus sošky z doby kamenné
Záchranný archeologický 

výzkum na místě budoucího mul-
tifunkčního pavilonu A v jičínské 
nemocnici začal v září loňského 
roku. Archeologové zdokumento-
vali přes sto zahloubených objek-
tů, z nichž většinu tvořily sídlištní 
jámy z mladší doby kamenné, 
konkrétně spadající do kultury 
s lineární keramikou (5 600–5 000 
let před Kristem). 

„Z tohoto období se podařilo 
zachytit půdorysy dvou neoli-

tických takzvaných dlouhých 
domů, přidružené zásobní 
a odpadní jámy. V tomto pro-
storu fungovalo i několik dílen 
na výrobu kamenné industrie. 
Z dílen byla vyzvednuta celá řada 
polotovarů kamenné broušené 
industrie (sekery, ruční mlýn-
ky, brousky) včetně primárních 
surovin. Soubor zprostředkovává 
ucelený pohled do jednotlivých 
fází tehdejšího výrobního proce-
su,“ popisuje výsledky výzkumu 

archeolog jičínského muzea Jiří 
Unger.

Jako Věstonická venuše

Největším překvapením pro 
archeology byl však nález zhruba 
sedm centimetrů velkého frag-
mentu levé paže z vypálené hlíny. 
Na jeho povrchu je patrné zdobení 
svislými rýhami. Kus sošky vznikl 
v období neolitu, zhruba před 
7 000 lety.

„Antropomorfní neolitické 
sošky jsou na našem území 
nacházeny především na Moravě 
v prostředí kultury s moravskou 
malovanou keramikou, v Če-
chách jsou známy pouze asi čtyři 
desítky různých torz a fragmentů,“ 
přibližuje její význam Jiří Unger 
a pokračuje: „Další zachycenou 
komponentou je žárové pohřebiš-
tě z přelomu pozdní doby bronzo-
vé a starší doby železné, konkrétně 
se jedná o tzv. slezskoplatěnickou 
kulturu (800–450 př. Kr.). Doposud 
bylo odkryto šest hrobů, které 
jsou tvořeny souborem různého 

počtu keramických nádob, z nichž 
obvykle jedna sloužila jako urna, 
kam byl vsypán popel zemřelého. 
Ostatní nádoby pravděpodobně 
obsahovaly potravinové milodary 
či byly použity při pohřebních 
rituálech.“

Tyto nálezy patří do stejného 
časového období jako artefakty, 
které archeologové objevili před 
zahájením stavby lékárny a nové-
ho vjezdu do areálu nemocnice. Ty 
se nachází několik desítek metrů 
od současného staveniště.

„Pokud tyto nálezy zkombinu-
jeme se staršími nálezy z okolí ne-
mocnice, tak zde vidíme poměrně 
rozsáhlou vesnici z mladší doby 
kamenné a pohřebiště tzv. kultur 
popelnicových polí,“ dodává jičín-
ský archeolog.

Ve dnech 11. března až 17. dub-
na se v Regionální muzeum a gale-
rii v Jičíně uskuteční výstava, kde 
si zájemci budou moci prohléd-
nout artefakty ze záchranných 
výzkumů v roce 2021, tedy i s těmi, 
které byly objeveny pod jičínskou 
nemocnicí. |
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Jak se přihlásit na střední školu? Známe termíny podávání 
přihlášek a poradíme i s průběhem přijímacího řízení 

Žákům pátých a devátých tříd 
se blíží termín podání přihlášek 
ke studiu na střední školu. Pro 
první kolo přijímacího řízení 
může uchazeč o studium podat 
nejvýše dvě přihlášky na dvě růz-
né školy, a to řediteli střední školy 
do 1. března 2022.

„Kromě všeobecného vzdělává-
ní také velmi intenzivně podpo-
rujeme odborné školy. Řemeslníci 
jsou potřeba stále více a pro dneš-
ní žáky základních škol je odborné 
vzdělání zárukou jisté práce a dob-
rého výdělku. Pokročilé technolo-
gie navíc proměnily obory natolik, 
že to, co před lety bylo považované 
za špinavé řemeslo, se dnes vyko-
nává pomocí moderních přístrojů 
v čistém a kultivovaném prostředí. 
Přeji žákům a jejich rodičům šťast-
ný výběr školy pro další studium 
a dětem úspěch u přijímacích 
zkoušek,“ řekl náměstek pro škol-
ství Arnošt Štěpánek. 

Pro první kolo přijímacího 
řízení podává uchazeč (resp. jeho 
zákonný zástupce) přihlášku 
řediteli střední školy do 1. března 
2022. (V případě oborů s talento-
vými zkouškami byl termín pro 
podání přihlášky 30. listopad 
2021). Pro první kolo přijímacího 
řízení může uchazeč podat nej-
výše dvě přihlášky (na dvě různé 
SŠ, popř. na jednu SŠ, ale do dvou 
různých oborů vzdělání, nebo 
dvou různých zaměření). Na obou 
přihláškách vyplní uchazeč obě 
střední školy, popř. oba obory, a to 
ve stejném pořadí (to nevyjadřuje 
preferenci té které školy).

Základní principy jednotné 
přijímací zkoušky

Povinnou součástí prvního 
kola přijímacího řízení do všech 
maturitních oborů je jednotná 
přijímací zkouška (JPZ). Výjimkou 
jsou obory s talentovou zkouškou 
(mimo obor Gymnázium se spor-
tovní přípravou, toho se JPZ týká) 
a obory zkráceného studia.

Přípravu zadání testů jed-
notné zkoušky, jejich distribuci, 
zpracování a hodnocení zajišťuje 
Centrum pro zjišťování výsledků 
vzdělávání (Centrum).

Pokud uchazeč podá dvě 
přihlášky do maturitních oborů, 
pak má právo konat jednotnou 
zkoušku dvakrát. Podá-li uchazeč 
jednu přihlášku, koná zkoušku 
pouze jednou.

Do celkového hodnocení přijíma-
cího řízení se uchazeči započítává 
vždy pouze lepší výsledek písemné-
ho testu z jednotlivých předmětů.

Uchazeč, který se k řádnému 
termínu pro vážné důvody nedo-
staví a svoji neúčast písemně nej-
později do tří dnů omluví řediteli 
školy, koná zkoušku v náhradním 
termínu.

Jednotná přijímací zkouška se 
skládá ze dvou písemných testů, 
a to z českého jazyka a literatury 
a z matematiky a její aplikace.

Maximální možný počet dosa-
žených bodů v každém z didaktic-
kých testů je 50 bodů. Minimální 
hranice úspěšnosti není centrálně 
stanovena, ředitel školy však 

ŠKolStvÍ 

může stanovit hranici úspěšnosti 
v jednotné zkoušce nebo školní 
přijímací zkoušce, které musí 
uchazeč dosáhnout jako nezbytné 
podmínky pro přijetí.

Didaktický test z českého jazyka 
a literatury trvá 60 minut, z mate-
matiky a její aplikace 70 minut.

Uchazeči se speciálními vzdělá-
vacími potřebami (např. uchazeči 
s poruchami učení, tělesným či 
smyslovým postižením), kteří spo-
lu s přihláškou odevzdají doporu-
čení školského poradenského zaří-
zení, mají možnost konat jednotné 
testy v uzpůsobených podmínkách 
(nejčastěji navýšení času).

Osobám, které získaly předcho-
zí vzdělání ve škole mimo území 
ČR, se na základě žádosti promíjí 
jednotná zkouška z českého 
jazyka a literatury, škola ověří 
znalost českého jazyka nezbytnou 
pro vzdělávání v daném oboru 
rozhovorem. |

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky
Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín – úterý 12. dubna 2022  2. termín – středa 13. dubna 2022

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín – čtvrtek 19. dubna 2022  2. termín – pátek 20. dubna 2022

Náhradní termín pro všechny obory:
1. termín – středa 10. května 2022  2. termín – čtvrtek 11. května 2022

Oborovník pomůže 
deváťákům s výběrem 
střední školy 

Aby se žáci devátých tříd rych-
leji a lépe zorientovali v nabídce 
středních škol, dostali od Králo-
véhradeckého kraje užitečnou 
pomůcku – Oborovník. Brožura 
obsahuje v přehledné a jednodu-
ché podobě kompletní nabídku 
oborů, které lze v regionu studo-
vat, a také adresy všech krajských 
škol i termíny otevřených dveří. 
Brožura je dostupná také na webo-
vých stránkách bit.ly/oborov-
nik2022. 

Nabídku škol dalších zřizo-
vatelů (školy obecní, soukromé 
a církevní) mohou uživatelé nalézt 
také na Školském informačním 
portálu Královéhradeckého kraje 
www.sipkhk.cz. | 

Jak se připravit na přijímací řízení? 
Vyzkoušejte si testy z minulých let – vše je pohromadě na 

prijimacky.cermat.cz

Většina škol připravuje pro zájemce zkoušky nanečisto 
– informace naleznete na webech škol

Královéhradecký kraj připravil on-line přípravku 
na přijímací řízení – naleznete ji na portálu sipkhk.cz 
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V Červeném Kostelci se otevřou nové zdravotnické obory 
Vyšší odborná škol zdravotnic-

ká a Střední zdravotnická škola 
v Trutnově zřídí nové pracoviště 
v Červeném Kostelci, kde od škol-
ního roku 2022/2023 mimo jiné 
začne výuka dvou nových studij-
ních oborů – nutriční asistent 
a masér ve zdravotnictví. 

„Trutnovská zdravotnická 
škola od příštího školního roku 
v Červeném Kostelci nabídne dva 
nové studijní obory, které se zatím 
na žádné střední škole v Králové-
hradeckém kraji nevyučují. Jedná 
se o obory nutriční asistent a ma-
sér ve zdravotnictví,“ říká náměs-
tek Arnošt Štěpánek odpovědný 
za krajské školství.  

Škola u nových oborů přizpů-
sobí školní vzdělávací program 
potřebám regionu, zejména 
uplatnění absolventů v oblasti 
péče v lůžkových zařízeních, 
zařízeních paliativní péče a so-
ciálních služeb. Zájem a podpo-
ru novým oborům deklaroval 
management lázeňských zařízení 
v regionu.

„Současná populace stárne, 
lidem přibývají zdravotní obtíže 
a někteří trpí také klinicky velkou 
nadváhou, což má velké následky 
na jejich zdraví. Dnes u dětí vidí-
me nárůst dětské obezity, a to je 
přesně téma, které dokáží nutriční 

terapeuti řešit,“ doplňuje náměs-
tek Štěpánek.

Kromě nových oborů také ty 
tradiční

V Červeném Kostelci budou 
zájemci moci také studovat tra-
diční obory jako praktická sestra 
a diplomovaná všeobecná sestra. 
Potřebnou praxi budou středoško-
láci získávat v krajských nemoc-
nicích.

„Trend potřeby zdravotnických 
a pečovatelských oborů jedno-
značně roste. Na Červenokostelec-
ku je silná a významná aktivita 
pečovatelských, charitních a so-
ciálních služeb s dobrou perspek-
tivou pro uplatnění absolventů, 
proto věříme, že o studijní obory 
bude zájem,“ dodává náměstek 
Štěpánek.

Z důvodu naplnění kapacity 
školy na trutnovském pracovišti 
bylo zápisem nového místa po-
skytovaného vzdělání v Červeném 
Kostelci a zápisem dvou nových 
oborů v rejstříku škol a školských 
zařízení nutné zvýšit nejvyšší po-
volený počet žáků celé trutnovské 
střední školy z 620 na 850 žáků. 
Uchazeči o studium ve školním 
roce 2022/23 mohou pro první 
kolo přijímacího řízení podat při-

hlášku řediteli střední školy do 1. 
března 2022.

Rozšířením trutnovské školy 
do Červeného Kostelce vznikne 
stabilní pracoviště s odpovídající 
oborovou nabídkou a dostateč-
ným počtem nabízených míst, 
které vychází i ze snahy Králové-
hradeckého kraje řešit kritickou 
personální situaci zdravotnic-

kých a sociálních zařízení v re-
gionu, a to zajištěním dostatku 
absolventů zdravotnických oborů 
i v budoucnu.

Zřízení pracoviště zdravotnické 
školy v Červeném Kostelci umožnil 
přesun výuky oborů Střední prů-
myslové školy Otty Wichterleho 
právě z Červeného Kostelce zpět 
do Velkého Poříčí. |

Tatru na Rallye 
Dakar připravoval 
i mechanik z Bydžova  

Mladý mechanik Filip Bajora ze 
Střední školy technické a řeme-
slné v Novém Bydžově si splnil 
sen. Mohl se podílet na přípravě 
a testování závodního stroje týmu 
Tatra Buggyra Racing na slavnou 
Rallye Dakar v pouštích Saúdské 
Arábie. Cesta do Dubaje byla pro 
Filipa odměnou za jeho vítězství 
v teoretických a praktických 
dovednostech soutěže, kterou 
v listopadu pořádala kopřivnická 
automobilka. Filip si z cesty při-
vezl hodně zážitků a pro závodní 
tým byl přínosnou posilou. | 
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Sociální služby v regionu zajistí 165 milionů korun
Radní Královéhradeckého 

kraje schválili poskytnutí 
finančních prostředků ve výši 
165,5 milionu korun na zajiště-
ní fungování sociálních služeb. 
Kraj tak reaguje na zpoždění 
přísunu peněz od státu vlivem 
státního rozpočtového provizo-
ria.

„Vedle krajského rozpočtu se 
na financování sociálních služeb 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

podílí také stát prostřednictvím 
svého dotačního programu. Pří-
sun financí se ale vlivem státního 
rozpočtového provizoria zpozdí, 
proto pro zajištění provozu soci-
álních služeb využijeme k před-
financování krajské prostředky 
ve výši 165,5 milionu korun,“ 
sdělila náměstkyně hejtmana pro 
oblast sociálních věcí Martina 
Berdychová.

Finanční podpora Králové-
hradeckého kraje pokryje 142 
žádostí v sociální oblasti v re-
gionu. Na předfinancování kraj 
využije 120 milionů z výsledku 
hospodaření z roku 2021 a 45,5 
milionu korun z dotací v sociál-
ních službách. „Finance od stá-
tu by kraj měl obdržet během 
února letošního roku,“ doplnila 
náměstkyně.

Mezi podpořené poskytovatele 
patří například domovy pro senio-
ry, domovy se zvláštním režimem, 
domovy pro osoby se zdravotním 
postižením, pečovatelské služby, 
pečovatelská a odlehčovací centra, 
domácí hospice, farní charity, 
občanská poradenská střediska, 
centra sociální pomoci, stacionáře, 
centra pro osoby se zrakovým či 
sluchovým postižením a další. |

Hospicovou péči Královéhradecký kraj podpoří 21 miliony korun 
Mezi pět poskytovatelů palia-

tivní péče kraj rozdělí 21 milionů 
korun. Hospicovou péči podporu-
je od roku 2018.

„V našem regionu pomáhá umí-
rajícím a jejich rodinám pět do-
mácích hospiců a jeden kamenný 
Hospic Anežky České v Červeném 
Kostelci. Od roku 2018 kraj pomáhá 
tuto péči zkvalitňovat a rozvíjet, 
což je dobře, protože i díky tomu lze 
lidem v poslední fázi jejich života 
zajistit důstojnou a adekvátní péči, 
kdykoliv o ni požádají,“ uvedla 
náměstkyně pro oblast sociálních 
věcí Martina Berdychová.

Hospic je zdravotní a sociální 
služba, která nabízí pomoc těžce 

nemocným a umírajícím. Domácí 
hospic pak zajišťuje ošetřovatel-
skou a paliativní péči v domácím 
prostředí pacienta tak, aby mohl 
prožít poslední dny svého života 
doma, důstojně, v kruhu svých 
blízkých.

Seznam hospiců působících 
v Královéhradeckém kraji

Domácí hospic Duha poskytuje 
mobilní péči klientům v okolí 
Hořic a Vrchlabí. Nabízí také 
ošetřovatelskou péči či půjčovnu 
pomůcek. Zájemci o jejich služby 
naleznou více informací na:  
www.hospic-horice.cz.

Už devátým rokem pomáhají 
pracovníci Domácího hospice 
Setkání všem potřebným na Rych-
novsku. Zájemci o jejich služby je 
mohou kontaktovat prostřednic-
tvím webových stránek:  
www.hospicrychnov.cz.

Domácí hospicová péče Hradec 
Králové je jedním z projektů, který 
zajištuje Oblastí charita Hradec 
Králové. Nabízí mobilní služby 
pro osoby žijící v Hradci Králové 
a okolí zhruba do dvacet kilomet-
rů od krajské metropole. Informa-
ce o jejich službách jsou zde:  
www.charitahk.cz.

Hospic Anežky České je 
prvním kamenným hospicem, 

který vznikl v České republice. 
Nabízí dvacet pokojů s celkovou 
kapacitou třicet lůžek. Rodinným 
příslušníkům a blízkým nemoc-
ného umožňuje personál praktic-
ky neomezené návštěvy. Oblastní 
charita Červený Kostelec provo-
zuje kromě kamenného hospice 
také mobilní služby pro osoby 
v terénu. Podrobnosti nejen o pa-
liativní péči lze nalézt na: www.
hospic.cz a domaci.hospic.cz.

Oblastní charita Trutnov po-
skytuje kromě domácí hospicové 
a paliativní péče pro obyvatele 
Trutnovska také ošetřovatelskou 
péči či půjčovnu pomůcek:  
trutnov.charita.cz. |

V Náchodě vzniklo nové chráněné bydlení 
Šest klientů rokytnického 

Domova na Stříbrném vrchu se 
přestěhuje do nového chráněné-
ho bydlení v Náchodě. Rodinný 
dům s komunitní domácností 
postavil Královéhradecký kraj 
s pomocí dotace z Integrova-
ného regionálního operačního 
programu.

Jednopodlažní objekt zastřeše-
ný plochou zatravněnou stře-
chou stavěla dodavatelská firma 
od srpna roku 2020. Dokončený 
a vybavený je od loňského pro-
since.

Dům je rozdělený na dvě samo-
statné bytové jednotky se třemi 
ložnicemi, společnou obytnou 
místností s kuchyňským koutem, 

WC a koupelnou. Z hlavní společ-
né chodby je přístup do místnosti 
pro personál, navazující technic-
ké místnosti a garáže. Z obývací-

ho pokoje je bezbariérový přístup 
na venkovní terasu.

Dům se nachází v klidné lokali-
tě na okraji města.

„Tento projekt je součástí proce-
su transformace sociálních služeb. 
Cílem je přesunout klienty, kteří 
jsou schopni se o sebe postarat 
s menší mírou podpory, z velkých 
ústavních zařízení do běžného 
prostředí. Měli by si najít práci 
a naučit se vést domácnost. Poz-
ději by se mohli zcela osamostat-
nit a chráněné bydlení opustit,“ 
vysvětila náměstkyně hejtmana 
Martina Berdychová odpovědná 
za oblast sociálních věcí.

Administraci projektu, který 
získal dotaci 13,5 milionu korun 
z celkových 17,5 milionu, zajistilo 
Centrum investic, rozvoje a inova-
cí (CIRI). Stavbu provedla společ-
nost PS-STAV Náchod, s. r. o. |
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Cenné jsou pro mě především předměty s příběhem, říká 
ředitel rychnovského muzea Tomáš Zelenka

Krajští radní potvrdili Tomá-
še Zelenku jako ředitele Muzea 
a galerie Orlických hor v Rychno-
vě nad Kněžnou na dalších pět let. 
Jaké jsou jeho plány do budoucna 
a jak hodnotí uplynulou sezonu? 
Zeptali jsme se přímo staronové-
ho ředitele. 

V polovině ledna vaše muzeum 
pořádalo přednášku o záhadě 
vamberecké mumie – můžete 
nám tento příběh trochu přiblížit?

Tato přednáška se týkala Mag-
daleny Grambové, zakladatelky 
krajkářské tradice na Vamberecku, 
která byla spolu s dalšími vamberec-
kými význačnými občany pohřbe-
na v kryptě místního kostela sv. 
Jakuba. Zde její tělo prošlo přiroze-
nou mumifikací a zachovalo se až 
do dnešních dnů. My se teď snažíme 
ve spolupráci se Spolkem přátel 
historie Vamberka a mezinárodním 
týmem odborníků zjistit více o této 
ženě a rozkrýt tak trochu nejasnou 
historii slavné vamberecké kraj-
kářské tradice, která byla nedáv-
no dokonce zapsána na Seznam 
nehmotného kulturního dědictví 
České republiky. V rámci tohoto vý-
zkumu jsme mimo jiné ve spoluprá-
ci s brazilským antropologem Cicéro 
Moraesem zrekonstruovali podobu 
této významné šlechtičny. Aktuálně 
máme dokončenou knihu, ve které 
jsou všechny naše poznatky shrnuté 
a již na jaře tohoto roku si ji zájemci 
budou moci koupit.  

Běžně se takto setkáváte při své 
práci s podobnými záhadami?

Svým způsobem se dá říci, že 
ano. V rámci naší práce se mnohdy 
snažíme na základě pouhých zlom-
ků a zkazek zrekonstruovat určitou 
část minulosti našeho regionu, což 
je vždycky tak trochu detektivka. 
Nicméně zdaleka ne vždy máme to 
štěstí, že se nám příběh rozvine tak 
pěkně, jako v tomto případě. 

Nyní již k samotnému muzeu 
a galerii – jaké jsou vaše vize 
do budoucna?  

Má vize je zcela jednoduchá. 
Naše muzeum by především, tak 
jako dosud, mělo naplňovat všech-
ny základní úkoly, kvůli kterým 
je Královéhradecký kraj zřizuje – 
tedy v první řadě zajistit ucho-
vání naší kolektivní paměti pro 
příští generace. Právě ta je vepsaná 
do sbírek, o něž se staráme a sna-
žíme se je smysluplně rozšiřovat. 
Kromě toho však musíme také rea-
govat na aktuální trendy, abychom 
dokázali tyto naše vědomosti 
co možná nejlákavěji „prodat“ 
veřejnosti. Kromě běžných výstav 
a vzdělávacích programů v našich 
stálých prostorách máme v plánu 
vyjít ještě více do veřejného prosto-
ru. Lidé se tak s námi a naší prací 
budou moci častěji setkat i na uli-
cích či ve virtuálním prostoru. 

Nedávno vaše muzeum zakou-
pilo významnou sbírku obrazů 
Slatinský rok. Jaká další díla 
byste chtěl získat?   

Ano, to je pravda. Byla to pro 
nás velmi cenná akvizice, která 
významně obohatila naše sbírky 
a o níž jsme snili několik desí-
tek let. Tím jsme si aktuální sny 
splnili a další podobnou akvizici 
zatím vyhlédnutou nemáme. Nic-
méně naše přání se vždy nemusí 
upínat k takto nákladným dílům. 
Opravdovým pokladem pro nás 
často bývá i zcela obyčejný před-
mět, který však nese nějaké zají-
mavé svědectví či třeba historická 
fotografie, kterou ještě nemáme 

a která nám poodhalí zase další 
kousek naší historie.  

Jaký předmět aktuálně ve sbír-
kách vašeho muzea je pro vás 
nejcennější?  

Takových je mnoho a já asi 
nedokážu vybrat jeden konkrétní. 
Jak jsem již zmiňoval, cenné jsou 
pro mě především předměty s pří-
během. Takovou věcí může být 
například na první pohled obyčej-
ný kousek ohořelého dřeva, který 
je u nás uložený. To, co z něj dělá 
unikát, je právě jeho příběh. Jde 
totiž o polínko z hranice, na němž 
byly během oslav založení naší 
republiky páleny symboly staré 
monarchie. Slavnostní zapále-
ní této vatry, jehož se účastnily 
významné rychnovské osobnos-
ti, máme dokonce zachycené 
na několika dobových fotogra-
fiích. Takové předměty, které se 
váží k nějaké konkrétní události 
z minulosti regionu, mám osobně 
nejraději. Nerad bych však za-
pomínal na obrovskou spoustu 
dalších sbírkových předmětů. Ty 
se sice neváží k nějaké konkrétní 
události, ale zase nám hezky doku-
mentují stav a vývoj Orlických hor 
a Podorlicka. Nemusí to být vždy 
pouze historické artefakty. Jedná 
se i o sbírky přírodnin a nejrůzněj-
ších preparátů.  

Na jaký program se mohou 
návštěvníci těšit během letošního 
roku? Na co je nalákáte?  

Letošní program plánujeme po-
měrně bohatý a na zmínění všeho 
zde bohužel není prostor. Pokusím 
se proto spíše jen „vypíchnout“ ně-
které jeho části, na které se já osob-
ně těším nejvíc. V nejbližší době to 
bude beseda s panem docentem 
Tichým o expedici Monoxylon, kte-
rá se uskuteční v rokytnické Sýpce. 
V Rychnově nad Kněžnou bychom 
letos rádi uctili památku obětí 
holocaustu položením kamenů 
zmizelých. U této příležitosti také 
připomeneme dvěma výstavami 
spisovatele Karla Poláčka, který byl 
jednou z nich. Mimo to nás v Rych-
nově čeká i jedno lehčí téma v po-
době výstavy historických kočárků 
a zapomenout nesmím ani na již 
zmíněný Slatinský rok, který bude 
k vidění v Orlické galerii. Ve Vam-
berku se pak těším na podzimní 
výstavu věnovanou Aloisi Karešovi, 
který organizoval vystěhovalecké 
výpravy Čechů do Ameriky.

Muzeum Orlických hor je te-
maticky široce rozkročené – o co 
mají návštěvníci největší zájem – 
historii, přírodu či umění?  

Obecně by se asi dalo říci, že 
vede historie a příroda. Nicméně 
v posledních letech si začínám 
všímat, že nám poměrně výrazně 
stoupá i návštěvnost galerie, což 
mě velice těší.  

Loňský rok silně poznamenalo 
uzavření muzeí. Jak hodnotíte 
návštěvnost za uplynulý rok?

Máte pravdu, ani nám se 
bohužel covid nevyhnul. Vel-
mi nám chyběla návštěvnická 
sezona v období jarních prázdnin, 
která bývá především na horách 
poměrně silná a nepomohlo nám 
ani rušení některých oblíbených 
akcí, jako jsou například tradiční 
vánoční jarmarky. Návštěvníci se 
nám vrací, ale bohužel zatím spíše 
váhavě. Tak jako v mnoha dalších 
odvětvích turistického ruchu i my 
stále zaznamenáváme výrazně 
nižší návštěvnost oproti době 
před covidem. | 
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Na podporu malých prodejen v kraji míří téměř dva miliony korun
Ke čtyřem desítkám provo-

zovatelů malých prodejen míří 
finanční podpora za téměř dva 
miliony korun. Královéhradecký 
kraj tyto finanční prostředky 
získal prostřednictvím dotač-
ního programu ministerstva 
průmyslu a obchodu Obchůdek 
2021+. Finanční podporu získají 
provozovatelé prodejen napří-
klad ve Velkém Vřešťově, Bohu-
slavicích nad Metují či Chvalči.

„Prodejny v malých obcích 
neslouží pouze k nakupování. 
Často se z nich stává také místo 
pro setkávání obyvatel konkrétní 
obce, což má i pozitivní sociální 

aspekt zejména u starších lidí, 
kteří nemají možnost za náku-
py dojíždět do okolních větších 
měst. Prodejny v těchto místech 
jsou důležitou součástí občanské 
vybavenosti. Touto podporou je 
možné brzdit tempo stěhování 
obyvatel z venkova do větších 
měst,“ řekl radní pro oblast 
regionálního rozvoje, evropských 
grantů a dotací Adam Valenta.

Na zajištění provozu prodejny 
získají úspěšní žadatelé o dotaci 
podporu do výše 50 tisíc korun. 
Mezi uznatelné výdaje pro využití 
dotace patří veškeré finanční pro-
středky vynaložené na zaměst-

nance podílejícího se na chodu 
prodejny. Dále se započítávají 
náklady na pronájem prodejny 
či skladu, vytápění, osvětlení 
a služby související s chodem pro-
dejny. Dotace pokrývá také výdaje 
spojené s telekomunikačními 
službami a připojením k interne-
tu či obsluhou bezhotovostních 
plateb.

Královéhradecký kraj se pod-
poře prodejen v malých obcích 
věnoval již před vznikem celo-
státního dotačního programu. 
Od roku 2019 až dosud podpořil 
celkem 224 žádostí za 8,4 milionu 
korun. |

Dotace pomohou dobrovolným hasičům i obcím. 
Chystá se elektronizace celého procesu

Zastupitelstvo Královéhradec-
kého kraje na březnovém zase-
dání projedná rozšíření dotační 
podpory v oblasti regionálního 
rozvoje. Chystá se také plná elekt-
ronizace celého procesu.

„Navržené programy mají pod-
pořit bezpečnost občanů, společ-
ností a institucí na území kraje, 
umožnit obcím pořídit nové 
územní plány, zajistit provoz pro-
dejen na venkově a dále podpořit 
oblast sociálního podnikání, 
jež je pro Královéhradecký kraj 
důležitým tématem,“ uvedl Adam 
Valenta, radní pro oblast regio-
nálního rozvoje, grantů a dotací.

Do programů: Obnova hasičské 
techniky, Zvýšení akceschopnosti 
JPO zřizovaných obcemi v Králové-
hradeckém kraji, Podpora pořízení 
územních plánů zpracovaných 
v jednotném standardu, případně 
v souladu s metodikou MINIS, Pod-
pora provozu prodejen na venkově 
a Podpora sociálního podnikání 
na území KHK bude možné podat 
žádost o dotaci od 22. 4. do 9. 5. 
tohoto roku prostřednictvím do-
tačního portálu (žádost je nutné 
následně odeslat podepsanou 
v listinné podobě, z datové schrán-
ky žadatele či opatřenou zaruče-
ným/kvalifikovaným podpisem 

poslat elektronicky na podatel-
nu krajského úřadu). Dotační 
programy budou zveřejněny 
na dotačním portálu po schválení 
krajským zastupitelstvem.

Dva prvně jmenované dotač-
ní programy podporují obnovu 
hasičské techniky (nejvyšší prio-
ritou je pořízení nové cisterny), 
pořízení dopravního automobilu 
a nákup či rekonstrukci hasičské 
zbrojnice, čímž se zvýší technická 
úroveň a operativnost hasičských 
jednotek zajišťujících ochranu 
zdraví osob i majetku.

Podporu pořízení územních 
plánů zastupitelé projednají 
kvůli nabytí účinnosti některých 
ustanovení nového stavebního 
zákona, které prodloužily mož-
nost pořízení územního plánu 
do konce roku 2028. 

Podpora provozu prodejen 
na venkově byla vloni realizována 
i s využitím dotačního programu 
Ministerstva průmyslu a obchodu 
ČR (MPO). Jelikož ministerstvo 
plánuje letos vyhlásit dotační 
program pro kraje nejdříve 
v půlce roku a od zástupců obcí 
přibývaly dotazy, zda a jak budou 
venkovské prodejny v letošním 
roce podporovány, přistoupil 
Královéhradecký kraj k přípravě 

Spolupráce se 
Zakarpatskou oblastí 
pokračuje  

Letos uplyne pět let od podpisu 
Memoranda o spolupráci mezi 
Královéhradeckým krajem a ukra-
jinskou Zakarpatskou oblastí. 
V současné době začíná mnoho 
projektových záměrů na realizaci 
společných aktivit mezi partnery 
z Královéhradeckého kraje, Zakar-
patské oblasti i dalších regionů 
z Polska či Slovenska. Tematicky 
jsou zaměřené především na ces-
tovní ruch, propagaci regionálních 
produktů, kulturu, sport, vzdělává-
ní, inkluzi či předávání zkušeností.

Nový časopis potěší 
celou rodinu     

Královéhradecký kraj vydal 
nový časopis Ahoj, rodino! Maga-
zín je sestavený tak, aby v něm 
každý člen rodiny nalezl zajíma-
vé čtení a užitečné informace 
– od zábavných kvízů pro děti, 
po články o bezpečnosti na in-
ternetu či síti mateřských center 
v Královéhradeckém kraji. Sou-
částí aktuálního čísla je i obsáhlá 
turistická část, kde lze načerpat 
inspiraci pro výlety po více či 
méně známých místech regionu. 
Časopis je k dispozici v elektro-
nické podobě na této adrese:  
bit.ly/ahojrodino.

Nepřišlo vám některé 
číslo U nás v kraji?   

Magazín U nás v kraji vychází 
desetkrát v roce kromě července 
a srpna a je distribuován do každé 
domácnosti v Královéhradeckém 
kraji. Pokud jste aktuální číslo 
zpravodaje nedostali do schrán-
ky, volejte na telefonní číslo 
495 817 111, nebo nám napište 
na e-mail: unasvkraji@kr-kra-
lovehradecky.cz nebo poštou 
na adresu: Tiskové oddělení KÚ 
Královéhradeckého kraje, Pivovar-
ské 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 Královéhradeckého 
kraje, které naleznete na adrese  
bit.ly/unvkonline.

Krátce Z Kraje

vlastního dotačního programu, 
neboť venkovské prodejny pova-
žuje za důležitou součást vybave-
nosti obce a podporu občanského 
soužití. V případě vyhlášení 
dotačního programu MPO by kraj 
využil i této možnosti. 

V oblasti sociálního podni-
kání vyvíjí Královéhradecký 
kraj aktivity dlouhodobě – již 
od roku 2015 funguje platforma 
„Regionální centrum podpory 
sociálního podnikání“. V rámci 
ní se uskutečnily již čtyři veletrhy 
sociálního podnikání či projekt 
„Do praxe ber bariér“ podporující 
uplatnění osob znevýhodněných 
na trhu práce.

„Za účelem většího komfortu 
pro žadatele o dotaci a rozši-
řování elektronizace v oblasti 
administrace žádostí o dotaci 
připravujeme pro rok 2023 pouze 
elektronické podání nejen žádos-
ti o dotaci, ale i Závěrečné zprávy 
o realizaci projektu. Tímto kro-
kem odstraníme nutnost podání 
podepsané žádosti o dotaci či 
Závěrečné zprávy o realizaci pro-
jektu poté, co žadatel dokument 
vyplnil a odeslal prostřednictvím 
dotačního portálu,“ dodal radní 
Valenta o plánech pro následující 
rok. |
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Česko-americká televize už téměř dvě dekády popularizuje 
českou kulturu za velkou louží

Příští rok to bude 20 let, co 
rodák z jižní Moravy John Honner 
začal na amerických televizních 
obrazovkách vysílat cestopisné 
pořady o České republice a jejích 
regionech. Za tu dobu si Czech-
-American TV našla diváky mezi 
miliony amerických domácností 
i v dalších státech světa.

Veřejné a nekomerční vysílání 
Czech-American TV má formu 
pravidelných pořadů, ve kterých 
se anglicky mluvící divák dozví 
informace o českých regionech, 
městech nebo památkách. Všech-
ny pořady jsou proto vysílány 
v anglickém znění. Pořady lze sle-
dovat na internetových stránkách 
www.catvusa.com. 

„Vysílání o České republice 
a jejích regionech sleduje přes 2,6 
milionu diváků na televizních 
obrazovkách v USA a další desítky 
tisíc z dalších zemí prostřednic-
tvím internetu. A právě pro ně jsou 
tyto pořady smysluplnou inspirací 
pro jejich cestovatelské plány,“ řekl 
zakladatel česko-americké televize 
John Honner.

Aktuálně televize nasadila 
do vysílání půlhodinový pořad 
z prostředí Královéhradeckého 
kraje. Diváci se v něm seznámí 
s krajskou metropolí Hradcem 
Králové, barokním hospitálem 

Kuks, městem Vamberk či Adršpaš-
sko-teplickými skalami.

„Cílem naší televize je pouká-
zat na to, jak krásné místo Česká 
republika a její regiony jsou. Při-
blížit divákům v zahraničí, kde se 
nachází, a jaká místa kromě světo-
známé Prahy stojí za to navštívit. 
Jednotlivé pořady jsou nadčasové. 
Jedná se vlastně o dlouhodobou 
kampaň zacílenou hlavně na lidi 
v zámoří,“ objasnil Honner, který 
sám rodné Česko často navštěvuje, 
aby načerpal novou inspiraci a se-
tkal se partnery svého celoživotní-
ho projektu.

Nejen památky, ale také to nejlepší 
z české kuchyně

Hlavním posláním Czech-
-American TV je rozšířit povědomí 
o České republice, ukázat české 
regiony, zviditelnit zajímavé de-
stinace a přiblížit české kulturní 
dědictví. Na webových stránkách 
se proto televize soustředí také 
na trend takzvané „gastroturisti-
ky“, přičemž divákům představuje 
nejznámější lokální recepty.

Američané se tak mohou 
naučit, jak si uvařit pravou českou 
svíčkovou na smetaně s housko-

vým knedlíkem, upéct moravské 
koláče nebo třeba usmažit poctivý 
bramborák s uzeným masem.

„Naše pořady si američtí diváci 
za ta léta velmi oblíbili. Často nám 
telefonují do redakce a doptávají 
se na informace z odvysílaného 
dílu či novinky na webových 
stránkách. Většina z nich dokonce 
plánuje i návštěvu daného regi-
onu České republiky,“ upozornil 
Honner.

Méně turistů, více diváků

Kvůli celosvětové pandemii lidé 
v posledních letech méně cestují, 
o to více ale vyhledávají právě 
pořady o cestování. To potvrzuje 
i produkce Czech-American TV.

„Lidé nemohou cestovat fyzicky, 
tak cestují alespoň virtuálně a au-
dio-vizuálně z prostředí domova. 
Sledují videodokumenty, cestopis-
né nebo vzdělávací pořady a kom-
penzují tím své cestovatelské 
touhy a připravují se na dobu, kdy 
jim situace znovu cestování umož-
ní. Daleké cesty do zahraničí si lidé 
plánují většinou v dostatečném 
předstihu, což potvrzují i interní 
průzkumy u našich diváků, kteří 
nám volají či píšou do redakce. Své 
cesty si plánují většinou rok či dva 
dopředu,“ dodal Honner. | 

Konference představila obcím nové možnosti pro rozvoj regionu
V Hradci Králové se uskutečnil 

7. ročník konference Příležitos-
ti pro region, která zástupcům 
obcí a měst v regionu představila 
novinky v regionální politice 
a dotačních programech. Zazně-
ly také prezentace, užitečných 
postupů například pro zjedno-
dušení administrativní práce při 
zpracování žádostí o podporu 
projektů. Toto setkání  se usku-
tečnilo pod hlavičkou Regionální 
stálé konference.

Konference se odehrávala 
naživo i ve virtuálním prostředí 

a záznam je možné si přehrát 
na Youtube (bit.ly/prilezitos-
ti_pro_region). Možné je také si 
všechny prezentace stáhnout 
na webu Chytryregion.cz. Pokud 
budou chtít zájemci položit dotaz 
týkající se obsahu prezentací, stále 
tak mohou učinit prostřednictvím 
e-mailu: rozvoj@cirihk.cz.

Na konferenci byl představen na-
příklad plán na vznik Královéhra-
deckého centra pro inovace, které se 
stane partnerem pro výzkum a ino-
vace v regionu. Pořadatel, Centrum 
investic, rozvoje a inovací připravil 

i ukázky užitečných pomocníků, 
jakým je například nová publikace 
Příležitosti pro region 2021+, která 
shrnuje základní oblast témat pro 
kvalitní rozvoj obce. Pro ně také 
vznikl nový nástroj Rozcestník pro 
starosty, který usnadní starostům 
jejich práci a orientaci v úředních 
povinnostech.

Od loňského roku již funguje 
také Datový portál Královéhra-

deckého kraje, jehož prostřed-
nictvím kraj veřejnosti zpřístup-
ňuje v přehledné a srozumitelné 
podobě nejen takzvaná otevřená 
data, ale nabízí i analýzy, grafy, 
infografiky a datové výstupy. Web 
www.datakhk.cz slouží také jako 
užitečný rozcestník pro všechny 
krajské portály a aplikace, ve kte-
rých se lze snadno a pohodlně 
orientovat. | 

www.chytryregion.cz
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Orlické hory se opět proměnily v „polární sever“, a to díky závodu psích spřežení s názvem Šediváčkův long. Jubilejní 25. ročník odstartoval od cha-
ty Kristýna v Jedlové v Deštném v Orlických horách v úterý 25. ledna a do cíle spřežení přijela v sobotou 29. ledna. Na start se postavilo více jak 200 
závodníků a 700 psů z celé Evropy, aby změřilo své síly na trati dlouhé až 300 kilometrů. Závod psích spřežení se totiž pyšní řadou nej: je to nejdelší 
a nejtěžší závod nejen v České republice. Šediváčkův long je sportovní akce s trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje. |

Orlickými horami znělo štěkání 700 tažných psů

Muzeum východních Čech letos otevře deset nových výstav
Muzeum východních Čech 

v roce 2021 i přes složitou situaci 
navštívilo více než 11 000 lidí. 
Rok 2022 přinese nové výstavy  či 
vznik projektové dokumentace 
k nové expozici Muzea války 1866.

Do roku 2022 vstoupilo Mu-
zeum východních Čech s novou 
stálou expozicí o historii Hradce 
Králové nazvanou Cesty města. Tu 
doplňuje interaktivní vzdělávací 
program Digitální brána do dě-
jin, určený žákům a studentům 
základních a středních škol. Na fi-
nancování připravované digitální 
interaktivní verze expozice se 
podílí Královéhradecký kraj sedmi 
miliony korun, zbytek je financo-
ván prostřednictvím evropských 
dotací ve výši zhruba 13 milionů 
korun.

V roce 2022 vznikne v rámci 
hradeckého muzea krajské digita-
lizační pracoviště pro muzejnictví 
a současně také centrum pro 
kreativní prezentaci kulturního 
dědictví. Tato pracoviště budou 
sloužit pro rozvoj kulturních 
a kreativních odvětví v regionu.

Výstavy

Podle vedoucího návštěvnic-
kého oddělení muzea Stanislava 
Hrbatého je do roku 2022 naplá-
nována zhruba desítka výstav: 
„Přírodovědné téma nabídne 
výstava Spoušť plná života, která 
připomene, že i silně narušená 
místa mohou být útočištěm pro 
ohrožené organismy. Hlavní myš-
lenkou této výstavy je, že těžební 
aktivity mohou za určitých okol-
ností přírodě prospívat. Zaměříme 
se ale i na řemesla a oblíbená 
historická témata zpracovávající 

události v našem regionu. To je 
případ chystané výstavy Četnické 
humoresky v Salonu republiky. 
Návštěvníky seznámí s reáliemi 
četnického sboru a zaostří na pr-
vorepublikové hradecké četníky, 
jejichž osudy a případy inspirova-
ly dnes již legendární seriál České 
televize Četnické humoresky,“ 
doplňuje Hrbatý. Výstava bude 
zahájena slavnostním odhalením 
přemístěné pamětní desky Josefu 
Arazímovi. 

Ve výstavním plánu je na-
příklad také výstava věnovaná 
scénografii, dále východočeské-
mu vojenskému letectví a nechy-

bí ani tradiční říjnová výstava 
Houby živé jedlé a jedovaté.

Muzeum války 1866

V roce 2022 bude pokračovat 
práce na nové muzejní expozici 
v Muzeu války 1866, a to včetně 
její virtuální nadstavby. Stavební 
úpravy pak plánuje vedení muzea 
na následující dva roky. V sobotu  
2. července se poblíž muzea 
uskuteční tradiční bitevní ukázka 
u příležitosti 156. výročí bitvy 
u Hradce Králové.

Dalším připravovaným pro-
jektem je pořad „Prusko-rakous-
ká válka ve filmu“, který by podle 
vedoucího Muzea války 1866 
Jana Hrubeckého měl přiblížit 
velmi skromné pokusy zachytit 
prusko-rakouský konflikt na fil-
mový pás: „Součástí komento-
vaného promítání také budou 
fragmenty hraných filmů, 
jejichž premiéry zhatily udá-
losti v srpnu 1968, či amatérské 
filmové záběry bojiště u Hradce 
Králové z první republiky.“ | 
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NÁzOrY zaStUpIteLů

Je třeba více denních stacionářů pro seniory
Seniorů, o které 

se musí slušná 
evropská země 
postarat, rapidně 
přibývá. Tedy vtírá 
se nerudovská otáz-
ka: kam s nimi?

Významným řešením kromě 
navyšování kapacity pobytových 
služeb v kraji je také zvyšování 
potenciálu terénních služeb pro 

seniory v regionech. Je to dobré ře-
šení, protože starý člověk by měl žít 
ve svém prostředí co nejdéle. Řada 
pracujících lidí dojíždí do jiných 
sídel za zaměstnáním a řeší hroznou 
otázku, co s rodiči. Terénní služba 
je proto dobrá, že jim ošetřovatelé 
přivezou jídlo, léky, uklidí a podob-
ně. Ale neřeší vše.

Starý člověk je sice v domácím 
prostředí, ale sám a vzhledem k pří-

Obnovení lázeňství v Náchodě už nic nebrání
První měsíc roku 

2022 máme za sebou, 
a když jsem tvrdil, 
že číslice dvě nám 
svým symbolem 
citu, emoce a jednoty 
přinese tolik potřebný elán do dalších 
odpovědných kroků, nemýlil jsem se. 

Po 25 letech máme možnost navázat 
na tradici lázeňství, která naše město 
proslavila. Nedávný nákup areálu sta-
rých lázní v Bělovsi považuji za rozhod-
nutí, které bylo tím nejodpovědnějším 
a nejdůležitějším v celé mé starosten-
ské kariéře. Je obrovská škoda, že větši-
na původních budov zchátrala a byla 
z důvodu obecné bezpečnosti zdemo-
lována. Poučme se však z chyb našich 
předchůdců a jednejme, abychom 
alespoň ten zbytek hrdosti a věhlasu 
starých lázní zachránili. Máme nyní 
možnost zapojit se do obnovy a rozvoje 

lázeňství i historicky známé a osvěd-
čené léčivé prameny Ida. Propojením 
starých a malých lázní vznikne nová 
osa rozvoje lázeňských aktivit, a pokud 
budou ve vlastnictví města všechny 
přírodní léčivé zdroje, půjde o napros-
tý unikát, který nemá v celé České 
republice obdoby. A proč to neuskuteč-
nit zrovna u nás v Královéhradeckém 
kraji. Tím úplně prvním krokem, který 
v tomto areálu připravujeme, je obnova 
veřejného lázeňského parku v řádu mi-
lionů korun, kterou plánujeme zahájit 
již v nejbližších týdnech. 

Máme před sebou ještě obrovský 
kus práce, kde je nutné mít nohy 
pevně na zemi a každý krok pečlivě 
a odpovědně zvažovat a realizovat. Díky 
důvěře kolegů a náchodských občanů 
věřím v úspěšné naplnění tohoto 
našeho „snu“! 
                                        Jan Birke (Spolu pro kraj)

Hrozí likvidace družstevního hospodaření?
Citlivě vnímám 

nespokojenost 
vlastníků zeměděl-
ské půdy, kteří jsou 
sdruženi se svým 
majetkem v druž-
stvu případně akciové společnosti, 
a chápu, proč hovoří o diskriminaci, 
která se připravuje pro plánovací 
období 2023–2027. Pokud má totiž 
jejich sdružená hospodářská jednotka 
dohromady více jak 150 hektarů půdy, 
pak se kompenzace za znevýhodnění 
v podnikání na každý hektar nad limit 
razantně snižuje. U podniku, který má 
cca 1 500 ha (tvoří ho tedy cca 40 vlastní-
ků), vychází kompenzace cca na polo-
vinu, což jej a vlastníky půdy výrazně 
znevýhodňuje. 

Mnohdy je to tak, že jsou „potres-
táni“ za své rozhodnutí sdruženého 
hospodaření, za inovativní přístup 
k hospodaření, za novátorské postupy, 
které si někteří politici nejsou schopní 
a hlavně ochotní prověřit, a zohlednit 
jejich argumentaci pro rovný přístup 
k vlastnictví.

Projednávám tento problém se 
zástupci koalice na kraji a se zástupci 
STAN na celostátní úrovni. Mým 
záměrem je přivézt k jednacímu 
stolu zemědělské manažery a zástup-
ce vládní koalice. Koho nenechává 
problém chladným, neváhejte mne 
kontaktovat telefonicky na čísle 
724180094, případně e-mailem na ad-
rese milan.brandejs@seznam.cz. 
                            Milan Brandejs (ODS+STAN+VČ)

Nezapomínejme sami na sebe
Vážení čtenáři, 

chci se s vámi podě-
lit o několik témat, 
která mě obklopují 
a týkají se nás všech. 
Jako zaměstnankyni 
Fakultní nemocnice Hradec Králové 
mi například není lhostejné dívat 
se na nedostatek parkovacích míst 
v areálu nemocnice. Jako začínající 
včelařka a hasička také ráda pod-
pořím konkrétní dotační programy 
svým hlasem v zastupitelstvu kraje, 
totéž platí i o kultuře a sociálních 
službách, kde jsem členkou výborů. 
Politika je mým koníčkem. Mám ráda 
otázky a ráda dostávám odpovědi 
z různých úhlů pohledu.

Lidé mají v současné době k dis-
pozici obrovské množství informací 
a dat, supervýkonné počítače, umě-
lou inteligenci, máme zkušenosti 

z praxe východních kultur o fungová-
ní těla-mysli-duše apod. To vše máme, 
i přesto stále hovoříme o chronic-
kých nemocech jako o nevyléčitel-
ném stavu a ortelu do konce života. 
Jak je to možné? 

Téma sebelásky a sebehodnoty je 
dnes obzvlášť aktuální, kvalita našich 
vztahů k druhým se totiž odvíjí podle 
toho, jaký máme vztah sami k sobě 
a jak si sami sebe vážíme. Člověk si 
vždy musí udělat nějaký prostor sám 
pro sebe. Spousta z nás spoléhá na  
lék a mnohdy je to jen náplast.

Důležitá je prevence a zocelování 
naší imunity. Preferuji péči o střevní 
mikrobiom, zde vidím cestu.

My všichni musíme v první 
řadě pomoci sami sobě, nespoléhat 
na ostatní, nýbrž na sebe. Jeví se to 
sobecky, ale je to naprostý základ.

                           Jana Šandová (ANO2011))

Inspirace pro budoucnost 
Ze své pozice ná-

městka pro školství 
velmi citlivě vnímám 
únavu našich žáků 
a učitelů. Cítím, že 
potřebujeme nutně 
vrátit našim žákům 
a učitelům smysl a chuť do vzdělávání 
a nadchnout žáky pro výzvy, které je 
v jejich budoucích životech čekají.

Mám radost, že se nám povedlo 
zrealizovat vznik zcela unikátní-
ho konceptu talentových center, 
která budou jedním z pilířů strategie 
vzdělávání v Královéhradeckém kraji. 
Přicházíme s tímto konceptem jako 
s důležitou novinkou, která je součástí 
i nadstavbou stávajícího vzdělávání. 
Cílem konceptu je umožnit žákům 
naučit se věci, které se v jejich škole 
standardně neučí a propojit školy 
navzájem. Žáci z gymnázií se mohou 
například přihlásit na kurz tejpování 

ve zdravotnické škole, otevíráme kurzy 
programování, technické němčiny 
nebo výroby loukoťového kola a mno-
ho dalších. 

Chtěl bych poděkovat ředitelům, 
učitelům i všem kolegům na krajském 
odboru školství, za ochotu, s jakou se 
do přípravy konceptu pustili. 

Jak děti, tak i my rodiče, si musíme 
uvědomit, že na rozdíl od mojí gene-
race se budou muset vzdělávat po celý 
život. Z výzkumů OECD totiž vyplývá, 
že více než polovina profesí, které 
budou dělat naše děti, dnes ještě vůbec 
neexistuje.

Jsem přesvědčený, že bychom měli 
vysílat do života děti s chutí a zápalem 
se neustále učit nové věci. Věřím, že 
i koncept talentových center bude 
velkým podnětem k tomu, aby žáci na-
lezli to, co je baví – zkrátka abychom je 
inspirovali pro budoucnost.

                                  Arnošt Štěpánek (Piráti)

padným nemocem, které ovlivňují 
jeho chování, může být tento čas 
bez dozoru nebezpečný. Zapomene 
se napít, je dehydrovaný, zapomene 
vypnout plyn na sporáku…

Proto je třeba rychle začít podpo-
rovat výstavbu kapacitních denních 
pobytových stacionářů, kde ráno 
seniora přijmou, postarají se o něj 
během dne a odpoledne se vrátí k ro-
dině domů. Pracující potomek tak 

nemusí řešit, zda se vzdá zaměstnání, 
aby se postaral o rodiče. 

Tento způsob péče o seniory je velmi 
efektivní a přínosný. Umožňuje rodině 
zůstat spolu a současně budou zajištěny 
všechny potřeby a bezpečí starého člově-
ka. Lůžko v domovech seniorů navíc 
přijde na 38 tisíc korun měsíčně, pobyt 
v denním stacionáři je výrazně levnější. 
Podpořme tuto super myšlenku. 
                        Miroslav Uchytil (Koalice pro KHK)
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Vyluštěte křížovku a soutěžte s námi o dárek. Zašlete nám tajenku do 18. února 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. 
Romana Tomanová (Rychnov nad Kněžnou), Petra Drábková (Lampertice), Hana Jarošová (Hradec Králové).
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SOUtĚŽNÍ KŘÍŽOVKa

Veřejná doprava reaguje na aktuální epidemickou situaci
Královéhradecký kraj se připra-

vuje na možnost, kdy by kvůli vy-
soké nemocnosti řidičů autobusů 
a vlakových čet bylo ohroženo za-
jištění všech objednávaných spojů. 
Přijme taková opatření, aby dopad 
na cestující veřejnost v souvislosti 
s epidemií covid-19 byl co nejmenší.

„Naší prioritou je udržet 
v provozu spoje veřejné dopravy, 
které zajišťují přepravu do škol 
a zaměstnání a v neposlední řadě 
také do nemocnic a zdravotnic-
kých zařízení. Všechny operativní 
změny ve spojích veřejné dopravy 
budeme publikovat na krajském 
webu a sociálních sítích Veřejné 
dopravy Královéhradeckého kraje. 

Cestující najdou aktuální informa-
ce také v mobilní aplikaci IREDO,“ 
uvedl radní Václav Řehoř, odpověd-
ný za dopravu.

Vzhledem k nepředvídatelnosti 
dalšího vývoje bude kraj předávat 
informace prioritně online, a to 
zejména na webovém dopravním 
portálu www.dopravakhk.cz a Face-
booku na adrese www.facebook.
com/dopravakhk.

Cestující se mohou obracet také 
na informační linku Call centra 
IREDO 491 580 333, a to každý den 
od 4:30 do 23:30. V případě možné-
ho výpadku spojů naopak nebude 
aktuální data a informace poskyto-
vat vyhledávač www.idos.cz.  |


