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Hejtman ocenil starostky a starosty za dlouholetou práci

Milí
spoluobčané,
léto a s ním i čas 
dovolených se 
chýlí k závěru 
a přichází opět 
čas vrátit se 
k pracovním 
a školním povinnostem. Věřím, že 
se vám podařilo v uplynulých dvou 
měsících, ať už na dovolené či díky 
dostatku sluníčka a letní nálady, 
načerpat co nejvíce sil i pozitivní 
energie. Pro nadcházející období ji 
budeme všichni potřebovat.
 Prvořadým úkolem našeho 
kraje je pokrýt z rozpočtu zvýše-
né náklady ve všech důležitých 
oblastech veřejného života – jako 
je doprava, školství, zdravotnictví 
či sociální oblast atd. a zajistit 

Slovo hejtmana

potřebné investice do oprav silnic, 
dostavby a rekonstrukce nemocnic, 
domovů pro sociální péči apod.
 Také již druhým rokem inten-
zivně monitorujeme situaci na trhu 
s energiemi. Aktivně hledáme další 
způsoby, jak zajistit nákup energií 
pro kraj a jeho organizace (školy, 
nemocnice, domovy pro seniory 
apod.) pokud možno v co nejpřízni-
vějších cenách. Jen za letošní rok 
jsme totiž museli zhruba zdvojná-
sobit prostředky na energie a před-
pokládáme, že stejné to bohužel 
bude i rok příští.
 Avšak z každodenního života 
i prostřednictvím setkávání s obča-
ny vnímám i další dopady současné 
situace.
 Oceňuji sice snahu vlády hledat 
a přijímat opatření pro řešení sou-

časné složité hospodářské situace 
a vítám konkrétní kroky, jako je 
vyčlenění 100 miliard rozdělených 
například ve výši 60 miliard korun 
na další valorizaci důchodů, 12 
miliard pro zaměstnavatele formou 
slev na poplatníka, 10 miliard 
na jednorázovou podporu rodin 
s dětmi, dvě miliardy na zvýšení ži-
votního minima nebo tři miliardy 
formou příspěvků na bydlení apod. 
A k tomu dalších 66 miliard na top-
nou sezónu v podobě úsporného 
tarifu pro domácnosti.
 Chybí mi ale větší informo-
vání o dílčích krocích směrem 
k široké veřejnosti a hlavně jsem 
přesvědčen, že se bude muset 
pokračovat ještě v další adresné 
podpoře skupin lidí i firem, které 
jsou složitou situací prokazatel-

ně nejvíce postiženy a existenčně 
ohroženy.
 Úkolem nás regionálních poli-
tiků pak je především v návaznosti 
na konkrétní problémy v jednotli-
vých regionech iniciovat jednání 
s vládou a vyvíjet tlak na jejich 
možná řešení. A v neposlední řadě 
je úkolem každého z nás, abychom 
právě v takovéto situaci hledali 
všechny možnosti, jak problémy 
řešit a dělat vše pro to, abychom 
se navzájem ještě více neizolovali 
do svých problémů a názorových 
bublin.
 Šťastný vstup do nového škol-
ního roku všem školákům a pěkné 
září vám všem!

Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

Rada kraje v čele s hejtmanem 
Martinem Červíčkem ocenila Me-
dailí hejtmana Královéhradeckého 
kraje 40 starostů a starostek naše-
ho regionu dlouhodobě působících 
ve svých funkcích. 

„Považuji za nesmírně důležité 
vyjádřit úctu a respekt starostům 
a starostkám obcí našeho kraje, 
kteří ve své funkci působí nepřetr-
žitě více jak dvě desítky let. Za jejich 
pracovní výsledky a úspěchy jim 
alespoň takto můžeme projevit 
hluboké díky. Svoji práci odvádějí 
perfektně a svůj čas věnují dlou-
holeté, vytrvalé a obětavé práci pro 
rozvoj obcí a měst našeho regionu,“ 
řekl hejtman Martin Červíček.

Všichni ocenění působí v čele 
svých obcí více než dvě dekády, 
mnozí z nich i 32 let, tedy osm 
volebních období. Mají tak za sebou 
přípravu a realizaci mnoha rozvojo-
vých projektů na zlepšení infra-

struktury a občanské vybavenosti, 
převážně v menších obcích. Mezi 
oceněnými také byli představitelé 
několika měst – Nového Bydžova, 

Chlumce nad Cidlinou, Vrchlabí 
a Lázní Bělohrad.

„Je to počátek nové tradice. V oce-
ňování starostů a starostek v našem 

kraji budeme pokračovat, abychom 
vyzdvihli skvělou a obětavou práci 
všech, kteří své obce vedou dlouho-
době,“ dodal Martin Červíček. | 

ocenění získala také starostka ohařic eva erbanová, která vede malou obec na jičínsku po šest volebních období.

Ve dnech 23. a 24. září se uskuteční komunální volby. Přehledný návod, jak odevzdat hlas, naleznete na straně 9. 
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Mezi Solnicí a Rychnovem pokračuje stavba nové okružní křižovatky, 
řidiči jezdí plynule po náhradní komunikaci

Královéhradecký kraj pokraču-
je v přípravách na vznik nové prů-
myslové zóny v Solnici na Rych-
novsku. Na silnici I/14 mezi 
Rychnovem nad Kněžnou a Solnicí 
proto už nyní vzniká okružní kři-
žovatka, která umožní napojení 
budoucích výrobních hal. Staví se 
za plného provozu díky náhradní-
mu silničnímu bypassu.

Pro rozvoj průmyslové zóny 
Solnice – Jih je už nyní nutné 
připravit její napojení na silnici 
I/14. K tomu bude sloužit okružní 
křižovatka s vnějším průměrem 
48 metrů. Ta bude stát v místě 
dnešní odbočky na Litohrady. 
Aby kraj při její výstavbě zajistili 
maximální plynulost provozu 
i bezpečnost na této frekven-

Z DoPRavY 

Nový parkovací dům v náchodské nemocnici stál 47 milionů
V areálu Oblastní nemocnice 

Náchod vznikl nový parkovací 
dům se 165 místy. Jeho výstavbou 
za 47 milionů korun bez DPH Krá-
lovéhradecký kraj jako investor 
zvýšil celkovou parkovací kapaci-
tu v dolním areálu nemocnice 
na 370 míst a zajistil tak lepší 
možnosti parkování u největ-
šího krajského zdravotnického 
zařízení. 

Nový parkovací dům je první 
dokončenou fází projektu Rozší-
ření parkovací kapacity v dolním 
areálu Oblastní nemocnice Ná-
chod s celkovým nákladem 56 mi-
lionů korun bez DPH a disponuje 
165 místy. Je založený na pilotách 

a tvoří ho nosný železobetonový 
skelet. Součástí objektu je i ven-
kovní parkovací plocha s novým 
veřejným osvětlením a parkova-
cím systémem, který automaticky 
otevírá závoru pomocí kamer 
pro čtení registračních značek 
vozidel. Pacienti a návštěvníci 
nemocnice mají k dispozici také 
výtah pro 15 osob.

Kromě nového parkovacího 
domu bude kraj ještě v druhé fázi 
projektu rekonstruovat a rozši-
řovat parkoviště v místě hlavní-
ho vjezdu do areálu nemocnice 
a také druhé parkoviště u pa-
vilonu patologie, čímž vznikne 
dalších 22 míst. | 

tované komunikaci, rozhodl se 
zde vybudovat nejprve silniční 
bypass, který odvádí dopravu ze 
stavby a neomezuje řidiče během 
stavebních prací.

Nový bypass stavby začal 
sloužit dopravě během července. 
Zároveň odstartovaly i stavební 
práce na okružní křižovatce. 
V květnu zde kraj provedl pří-

pravné stavební práce, a to včetně 
přeložky vodovodu. Nová křižo-
vatka by měla být dokončena 
nejpozději v říjnu tohoto roku. 
Předpokládaná cena stavby je 31 
milionů korun včetně DPH.

Přípravu, administraci a reali-
zaci této akce zajišťuje oddělení 
průmyslových zón Centra inves-
tic, rozvoje a inovací. |

Silničáři v Rychnově nad Kněžnou mají nové dílny a garáže
Provoz cestmistrovství společ-

nosti Údržba silnic Královéhra-
deckého kraje v Rychnově nad 
Kněžnou je nyní úspornější díky 
dotaci z Operačního programu 
Životní prostředí.

Za přispění těchto prostředků 
stojí v areálu nová budova gará-
ží, dílen a skladovacích prostor 
včetně kanceláře pro pracovníky 
materiálně technického zabez-
pečení (MTZ). Úpravami prošla 
také zachovaná část budovy.

„Kraj svůj majetek systema-
ticky modernizuje a zhodnocuje. 
Je dobře, že investice se netýkají 
pouze nemocnic, škol nebo zaří-

zení sociální péče, ale dostalo se 
i na zázemí silničářů, které bylo 

v opravdu velmi špatném stavu. 
Pracovníci připravující techni-

ku, která nám všem umožňuje 
bezpečné cestování za jakých-
koliv povětrnostních podmínek, 
si bezpečné a důstojné prostře-
dí zaslouží,“ říká radní Václav 
Řehoř odpovědný za oblast 
dopravy a majetku.

Výstavbě předcházela čás-
tečná demolice budovy v hava-
rijním stavu, což vyšlo na 1,2 
milionu korun. Samotné staveb-
ní práce, jejichž součástí bylo 
také zateplení fasády a střechy 
stávající budovy včetně osazení 
nových oken a modernizace 
vytápění, vyšly na 26,4 milionu 
korun včetně DPH. |
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Začátek dalších stavebních prací v trutnovské nemocnici.

V broumovské nemocnici skončily stavební práce
Královéhradecký kraj dokončil 

stavební úpravy v broumovské ne-
mocnici. Budova je nově zateplená, 
má vyměněná stará okna a díky 
přestavbě části druhého nadzem-
ního podlaží zde nově vzniklo 12 
pokojů oddělení lůžek následné 
péče a prostory pro personál. 

„V broumovské nemocnici jsme 
úspěšně dokončili dva stavební 
projekty. Podařilo se nám kom-
pletně zateplit celý objekt, opravit 
část střechy i přestavět druhé 
nadzemní podlaží. Přestavba 
oddělení lůžek následné péče 
spojená s opravou střechy trvala 
47 týdnů a skončila letos v lednu. 
Zateplit celou budovu a vyměnit 
okna se podařilo za necelých 
20 měsíců. Náklady na stavební 

práce, projekční činnost, technic-
ký i autorský dozor a bezpečnost 
práce u obou projektů dohromady 
dosáhly téměř 42 milionů korun,“ 
uvedl první náměstek hejtmana 
pro investice Pavel Bulíček.

V průběhu 19 měsíců dělníci 
vyměnili všechna okna i parapety 
a stěny budovy pokryli izolačními 
fasádními deskami z čedičové 

minerální vlny o tloušťce 300 mm. 
Tyto stavební úpravy zefektivnily 
vytápění objektu a snížily únik 
tepla. Projekt byl spolufinancován 
ze zdrojů Evropské unie v rámci 
Operačního programu Životní 
prostředí a celkem stál 19 milionů 
korun bez DPH.

„Ve 2. nadzemním podlaží Ne-
mocnice Broumov byla dokončena 

třetí závěrečná etapa stavebních 
úprav. Díky ní zde vzniklo 26 lůžek 
následné péče a dále například 
provozní zázemí, sesterna nebo 
pracovna fyzioterapeuta. V investi-
cích do krajských zdravotnických 
zařízení neustále pokračujeme, 
abychom zaměstnancům zajistili 
moderní a efektivní prostředí a ti 
tak pacientům mohli poskytovat 
jen nejlepší péči,“ doplnil radní 
pro zdravotnictví Zdeněk Fink.

Kromě přestavby oddělení 
pracovali dělníci také na střeše 
nemocnice, kde vyměnili část 
střešní krytiny a dřevěného bed-
nění. Stávající prvky krovu byly 
opatřeny napouštěcím nátěrem 
proti dřevokazným houbám, 
hmyzu a plísním. Silně napadené 
části dřeva vyměnili řemeslnici 
za nové. Projekt za téměř 23 mi-
lionů bez DPH, které kraj uhradil 
kompletně ze svého rozpočtu, 
obsahoval i klempířské práce 
a montáž okapů a střešní části 
hromosvodů. |

V Trutnově vzniká nový pavilon oddělení klinické biochemie 
V Oblastní nemocnici Trutnov 

začala na konci června stavba 
v hodnotě 129 milionů korun. 
Na místě zdemolovaných objektů 
„B“ a „C“ postupně vzniká nový 
pavilon oddělení klinické bioche-
mie. Dokončen má být začátkem 
roku 2024. 

„Tato akce navazuje na první 
etapu výstavby laboratoří, která 
skončila na podzim roku 2020. 
V rámci ní prošla rekonstrukcí 
budova laboratoří mikrobiologie 
a imunologie. Kraj také v trutnov-
ské nemocnici zrekonstruoval dvě 
patra pavilonu A, kde sídlí plicní, 
kožní, oční a oddělení ORL, a při-
pravuje výstavbu budovy urgent-
ního příjmu a navazujících oborů 
ARO a JIP za zhruba 220 milionů 
korun,“ uvedl hejtman Martin 
Červíček.

Současná stavba pavilonu 
oddělení klinické biochemie 
v hodnotě 129 milionů korun bez 

DPH je financována z vlastních 
prostředků Královéhradeckého 
kraje, prostřednictvím Fondu 
rozvoje a reprodukce.

„V novém třípodlažním objektu 
se bude nacházet rehabilitace, 
hematologie a transfuzní stanice, 

a budova bude navazovat na stáva-
jící objekt laboratoří mikrobiolo-
gie a imunologie. Moderní pracov-
ní prostředí pomůže trutnovské 
nemocnici a zkvalitní její služby,“ 
doplnil radní pro zdravotnictví 
Zdeněk Fink.

Trutnovská nemocnice by se 
měla dočkat také nového parkova-
cího domu s kapacitou 320 parko-
vacích míst za zhruba 190 milionů 
korun. Se zahájením výstavby se 
počítá v roce 2024. Rekonstrukcí 
za více než 30 milionů korun pro-
jde do roku 2023 stravovací provoz.

Oblastní nemocnice Trutnov 
poskytuje akutní lůžkovou péči 
v oborech interního lékařství, 
pediatrie, neurologie, chirurgie, 
ortopedie, gynekologie a porod-
nictví, onkologie s radioterapií 
a rehabilitace. Zajišťuje celou 
řadu odborných poraden a ambu-
lancí a disponuje širokou škálou 
diagnostických možností včetně 
nejmodernější magnetické rezo-
nance. Intenzivní péči zajišťuje 
oddělení ARO a jednotky inten-
zivní péče na oddělení interním, 
chirurgickém a neurologickém. 
K dispozici je pro pacienty 300 
lůžek akutní péče. |

ZDRavotnICtvÍ  

Broumovská nemocnice je kompletně opravená.
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Z ReGIonU

Královéhradecký kraj v září rozdělí 155 milionů korun mezi sociální služby
Poskytovatelé sociálních 

služeb v Královéhradeckém kraji 
v září obdrží dalších 155 milio-
nů korun na zajištění provozu. 
Finance by měly pokrýt rostoucí 
náklady z důvodu vysoké inflace. 
Prostředky rozdělí kraj z peněz 
poskytnutých ze státního rozpoč-
tu. Vláda po jednání s hejtmany 
přislíbila alokaci 3,2 miliardy 
korun pro kraje právě na dofinan-
cování provozu sociálních služeb.

Poskytovatelé sociálních služeb 
se v letošním roce musejí vypořá-
dávat s rostoucími cenami energií, 

pohonných hmot či potravin. 
Navýšení finančních prostředků 
se uskuteční na základě zvýšení 
alokace státního příspěvku o 155 
milionů korun. O rozdělení dotací 
rozhodlo Zastupitelstvo Králové-
hradeckého kraje na svém zářijo-
vém zasedání na základě již dříve 
podaných žádostí.

„Finance by poskytovatelé soci-
álních služeb měli obdržet na pře-
lomu září a října 2022. Největší 
objem směřuje k seniorům, jejichž 
soběstačnost je omezena z důvodu 
věku a dalších zdravotních ome-

zení. Na pomoc pečovatelských 
služeb, denních stacionářů či 
domovů pro seniory je v Králové-
hradeckém kraji odkázáno téměř 
9 000 seniorů,“ doplnila náměstky-
ně hejtmana Martina Berdychová 
odpovědná za sociální oblast.

Další významnou skupinou osob, 
kterou podporují sociální služby, 
jsou lidé se zdravotním hendike-
pem. V domácnostech, ambulant-
ních i pobytových službách využívá 
tuto pomoc více než 2 000 osob. Soci-
ální služby poskytují podporu také 
rodinám se sociálním znevýhod-

něním, lidem bez přístřeší a jinak 
znevýhodněným osobám.

Nad rámec prostředků ze stát-
ního rozpočtu Královéhradecký 
kraj z vlastních peněz ročně uvol-
ňuje na financování sociálních 
služeb 370 milionů korun. Dalšími 
230 miliony se na financování 
podílí obce a města v regionu. Fi-
nancovat provoz sociálních služeb 
kraji kromě státu pomáhají také 
další příspěvky. V letošním roce 
získal například 79 milionů korun 
z prostředků Strukturálních fon-
dů Evropské unie. |

Obnova Vrbenského kasáren nabízí vznik nového prostoru 
pro živou i muzejní kulturu

Obnova rozsáhlé budovy 
Vrbenského kasáren v Hradci Krá-
lové otevírá příležitost pro vznik 
zcela nového prostoru pro konání 
koncertů, festivalů i unikátních 
muzejních expozic pro širokou 
i odbornou veřejnost. Záměr re-
konstrukce a oživení bývalého vo-
jenského objektu, který v centru 
krajského města léta chátrá, nyní 
připravuje Královéhradecký kraj.

Se zcela konkrétní představou 
jejího využití přichází Muzeum 
východních Čech, které již využívá 
dříve rekonstruovaná zrcadlově 
umístěná Gayerova kasárna ve stej-
ném areálu. Oživením a zpřístup-
něním Vrbenského kasáren se 
otevírá cesta pro uskutečnění vize, 
která v Hradci umožní vytvořit 
nový nebývalý prostor pro různé 
druhy kultury na jednom místě.

„Tento projekt naplňuje jedi-
nečnou příležitost, která spojuje 
vysokou odbornost specialistů 
Muzea východních Čech a zároveň 
zužitkovává potenciál tohoto dříve 
pevnostního komplexu, který leží la-
dem a postupně degraduje. Kulturní 
nabídka, která díky tomuto projektu 
vznikne, má sloužit nejen lidem 
v Hradci, ale obyvatelům celého 
kraje i jeho okolí. Vzhledem ke kom-
plikovanosti a rozsáhlosti této 
stavby i jejímu současnému stavu 
se může ujmout pouze silná veřejná 

instituce s dokonale připraveným 
záměrem jejího využití,“ uvedla 
náměstkyně hejtmana Královéhra-
deckého kraje Martina Berdychová 
odpovědná za kulturu, památkovou 
péči a cestovní ruch.

V komplexu bývalého pevnost-
ního Kavalíru XXXIII., ve kterém se 
vedle obou kasárenských objektů 
nachází také parkovací dům a tři 
další budovy tzv. Kavalíry A a B, 
chce hradecké muzeum vytvořit 
ucelené kulturně kreativní muzej-
ní centrum.

Plocha pro festivaly 
„Oživením Vrbenského 

kasáren bychom chtěli udělat 
další krok ke vzniku podobné-

ho centra, jaké má například 
Vídeň v podobě tamního Mu-
zeumsQuartieru (www.mqw.at). 
Tematicky by mělo být centrum 
široce rozkročené: dotýkalo by 
se pevnostní historie, prezento-
valo by rozmanitost přírodního 
a kulturního dědictví kraje 
s vyváženým využitím technolo-
gií 21. století. Vzniknout by mělo 
zážitkové kreativní centrum pro 
veřejnost, badatelny, přednáško-
vé sály i prostředí pro vzdělávání 
dětí ze základních a středních 
škol, to celé doplněné o zázemí 
pro široké spektrum open-air 
aktivit a podobně,“ shrnul Petr 
Grulich, ředitel Muzea východ-
ních Čech.

Na ploše nádvoří, které dnes 
funguje jako parkoviště, by v rám-
ci projektu města Hradce Králové 
a v návaznosti na aktivity muzea 
mohl vzniknout prostor umož-
ňující pořádat koncerty, divadelní 
představení či uskutečnit program 
doprovázející hradecké festivaly. 
Podobná kulturně kreativní cent-
ra v současné době chystají i další 
česká města či kraje.

„V Plzni plánují podobný projekt 
obnovou tamního DEPA, Ostrava 
chystá tzv. Černou kostku, oživit 
armádní prostor podobným způso-
bem chtějí třeba Litoměřice. Vždy 
jde o investice, kterou spojují pod-
poru několika veřejných institucí: 
z Národního plánu obnovy, z evrop-
ských, krajských i obecních zdrojů,“ 
doplnila náměstkyně Berdychová.

Projekt má stavební povolení
Projekt rekonstrukce Vrben-

ského kasáren má již stavební 
povolení a na jeho realizaci chce 
kraj získat finanční podporu z Ná-
rodního plánu obnovy a evrop-
ských zdrojů. Vrbenského kasárna 
v současné době vlastní město 
Hradec Králové, které jej získalo 
na začátku 21. století od Armády 
ČR. Kraj má budovu v nájmu právě 
v souvislosti s chystaným pro-
jektem a jedná o jejím převedení 
do svého vlastnictví. |
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Z KUltURY

Známe nové držitele titulu Mistr tradiční rukodělné výroby 
Královéhradeckého kraje za rok 2021

Dvěma novými Mistry tradiční 
rukodělné výroby Královéhradec-
kého kraje se stali kovář Zdeněk 
Vítek a David Adamský, který 
vyšívá pavím brkem do kůže.

Vyšívání pavím brkem do kůže 
se v Čechách rozšířilo v druhé polo-
vině 19. století a uplatnilo se na ko-
žených mužských opascích. David 
Adamský během snahy o oživení 
zapomenuté tradice orlickohorské-
ho kroje zjistil, že se oděv dopl-
ňoval právě opasky vyšívanými 
pavími pery. Nebyl však už nikdo, 
kdo by byl schopen práci starých 
mistrů napodobit v potřebné kva-
litě. Po dlouhém bádání v muzeích 
a studiu dostupných materiálů 
se do vyšívání pustil sám s vlast-
noručně vyrobenými nástroji. 
V současné době se v řemesle stále 
zdokonaluje, snaží se maximálně 
zachovat historickou autentičnost, 
ale experimentuje také s vlastními 
stehy. Vyšívání pavím brkem si 
však David Adamský nenechává 
jen pro sebe, ale tuto techniku už 

naučil svého syna Jindřicha a také 
přednáší a publikuje texty. 

Druhý oceněný mistr Zdeněk 
Vítek již padesát let působí v Ja-
roměři na střední škole řemeslné. 
Po celou dobu se věnuje výchově 
a předávání odborných znalostí 
a dovedností budoucím řeme-

slníkům. Zpočátku se zaměřil 
na výuku podkovářství včetně 
podkování koní i oprav zeměděl-
ské techniky, později vyučoval 
umělecké kovářství, zámečnictví 
nebo pasířství. 

Pro žáky třetích ročníků vytvo-
řil pravidla pro ročníkové práce. 

Výsledkem je galerie na chodbách 
školy a práce jeho žáků pravidel-
ně získávají ocenění v soutěžích 
a na výstavách. Pro dospělé řeme-
slníky podkováře vytvořil Zdeněk 
Vítek tradici takzvaných pod-
kovářských dnů, kde předváděl 
ukázkové kování na nejrůznějších 
setkáních u nás i v zahraničí. Zde-
něk Vítek se také podílel na vzni-
ku publikace „Podkovářství“ 
a elektronické učebnice v oboru 
kovářství a podle jeho rámcového 
vzdělávacího programu se dnes 
učí podkováři a umělečtí kováři.

Oba letošní nositele titulu 
Mistr tradiční rukodělné vý-
roby Královéhradeckého kraje 
přijal hejtman Martin Červíček 
na pracovní schůzce, během 
níž ocenil nejen jejich práci, ale 
nechal se zasvětit do historie 
a problematiky nejen kovářství, 
ale také vyšívání pavím perem 
do kůže. Následně spolu disku-
tovali i možnosti dalšího rozvoje 
řemesel v regionu. |

Královéhradecký kraj ocenil dobrovolníky pečující o památky 
Královéhradecký kraj oce-

nil dobrovolníky, kteří pečují 
a opravují historické památky 
v regionu. Cenu za příkladnou 
obnovu architektonického 
dědictví či popularizační činnost 
získaly: spolek Přátelé Markvar-
ticka, Římskokatolická farnost 
Nová Paka a Společnost želez-
niční výtopna Jaroměř. Během 
slavnostního udílení cen byly 
předány také Pamětní plakety 
za péči o válečné hroby Minister-
stva obrany ČR. 

„Cena památkové péče vznikla 
proto, abychom ocenili a vyzdvihli 
práci všech, kteří pečují o pa-
mátky a usilují o jejich záchranu 
v našem regionu. Do letošního 
ročníku bylo nominováno 13 osob 
a spolků a všichni si zaslouží naše 
velké uznání. Letos se uskutečnil 
druhý ročník soutěže a já věřím, že 
v oceňování budeme pokračovat 

i nadále. Vítěze v každé kategorii 
jsme ocenili částkou 50 tisíc ko-
run,“ sdělila náměstkyně Martina 
Berdychova.

Cena za obnovu kulturní památky
Tato cena se dělí do dvou pod-

kategorií. Do finále v podkategorii 
Cena za stavební obnovu vybra-
la odborná komise Josefa Šefla 
za obnovu bývalé fary v Uhřínově, 
Oblastní charitu Červený Kostelec 
za opravu Ateliéru Břetislava Kafky 
a spolek Přátelé Markvarticka. 
Ocenění v této podkategorii si 
nakonec odnesl právě tento spolek 
za rekonstrukci kostela sv. Jiljí 
v Markvarticích.

Cenu v podkategorii restau-
rování získala Římskokatolická 
farnost Nová Paka za restaurování 
nástěnných maleb v klášterním  
kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Nové Pace.

Cena za významný počin a dlouhodobý 
přínos památkové péči

V této kategorii byla v letošním 
roce udělena pouze cena v pod-
kategorii Cena za dlouhodobou 
cílenou činnost popularizační, 
přednáškovou, publikační v ob-
lasti památkové péče. Odborná 
komise do finále určila: Ochránce 
památek pevnosti Josefov – Rave-
lin No. XIV, Společnost železniční 
výtopna Jaroměř a Jana Slavíka. 
Cenu získala Společnost železnič-
ní výtopna Jaroměř.

Během slavnostního odpoledne 
ocenil ředitel Odboru pro váleč-
né veterány Ministerstva obrany 
ČR Pavel Kugler ve spolupráci se 
zástupci kraje pět nominovaných 
za péči o válečné hroby:

Obec Bílý Újezd za příkladnou 
péči o válečné hroby v katastru 
obce a za opravu pomníku obětem 
1. světové války v Hrošce.

Město Vamberk za příkladnou 
péči o válečné hroby v majetku 
města; za opravu pomníku obě-
tem 1. světové války v Pekle nad 
Zdobnicí a vybudování pomníku 
v Merklovicích.

Městys Velký Vřešťov za pří-
kladnou péči o válečné hroby 
v katastru obce a za opravu 
pomníků obětem 1. světové války 
a 2. světové války.

Obec Lužec nad Cidlinou 
za příkladnou péči o válečné 
hroby v katastru obce, za opravu 
pomníku v centru obce s přispě-
ním Ministerstva obrany ČR.

Matouše Holase za vydání 
publikace Archeologie Prusko-
-rakouské války z roku 1866, která 
je považovaná za významný 
metodický podklad pro ochranu 
a poznání dosud neoznačených 
válečných hrobů a archeologie 
bitevního pole. |

David adamský vyšívá pavím perem do kůže.
Kovář Zdeněk vítek už padesát let předává 
své zkušenosti mladým žákům .
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Připravuje se modernizace 
rychnovské nemocnice

V areálu nemocnice v Rychno-
vě nad Kněžnou začaly stavební 
přípravy na modernizaci a pří-
stavbu stávajícího multioboro-
vého pavilonu. Královéhradecký 
kraj zde jako první nechal odstra-
nit skladovací budovu v blízkosti 
současného parkoviště. Za de-
molici zaplatí 2,3 milionu korun 
včetně DPH.

„Před zahájením hlavních 
stavebních prací musí nejprve 
proběhnout demolice objektu, 
který nemocnice donedávna 
využívala jako sklad. Budova 
v minulosti sloužila také jako 
nemocniční lékárna. Demolice 
proběhne za plného provozu 
a neomezí nijak chod rychnov-
ské nemocnice,“ uvedl první ná-
městek hejtmana pro investice 
Pavel Bulíček.

Odstranění budovy předchází 
realizaci přístavby a rekonstrukce 
tří podlaží stávajícího pavilonu 

DIGP (dětské oddělení, interna, 
gynekologie, porodnice). Uvol-
něné místo bude po odstranění 
skladovacího objektu sloužit pro 
zařízení staveniště a v budoucnu 
jako parkovací plocha pro osobní 
automobily.

Skladovací objekt určený 
k demolici je dvoupodlažní 
nepodsklepená budova se zasta-
věnou plochou zhruba 700 m2 
s předsazenou rampou na jižní 
straně po celé délce objektu 
a přistaveným jednopodlažním 
objektem na východní straně. 
Nosným systémem budovy je že-
lezobetonový montovaný skelet. 
Jedná se o typovou montovanou 
konstrukci objektu, která bude 
rozebírána po částech.

Administraci akce kompletně 
zajišťuje oddělení průmyslových 
zón krajského Centra investic, 
rozvoje a inovací. |

Hasiči závodili v běhu a šplhu 
V Hradci Králové se během 

srpna uskutečnila jedna z nej-
starších soutěží v požárním 
sportu v republice. Profesionální 
i dobrovolní hasiči a hasičky bě-
hem 48. ročník Memoriálu Josefa 
Romportla a Vlastimila Málka 
běželi 100 metrů překážek a pak 
s pomocí žebříků šplhali na cvič-
nou věž. V obou disciplínách byli 
nejlepší za muže Daniel Klvaňa 
z HZS Moravskoslezského kraje 
a Kamila Bartošková z SDH Horní 
Cerekev. |

InFoRmUjeme  

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

3. ZASTAVENÍ EXEKUCE

MILOSTIVÉ LÉTO 

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

1. VEŘEJNOPRÁVNÍ VĚŘITEL

2. CO JE POTŘEBA UDĚLAT?

4. JAK ZJISTÍM SVÉHO EXEKUTORA 
A SPISOVOU ZNAČKU?

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

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

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

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

Týdny pro duševní zdraví se blíží  
Na přelomu září a října se 

v Královéhradeckém kraji uskuteč-
ní Týdny pro duševní zdraví. Po ce-
lém regionu se uskuteční koncerty, 
přednášky, besedy, workshopy, dny 
otevřených dveří a další zajímavé 
akce. Všechny mají jeden cíl – 
upozornit na téma duševního 

zdraví, vyvrátit mýty, které se často 
vážou k duševnímu onemocnění 
a současně podpořit osoby, kterým 
do života duševní onemocnění 
vstoupilo. Kompletní program 
a další informace o festivalu na-
jdete na FB.com/Tydny.pro.dusev-
ni.zdravi či na www.tdz.cz. |
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UMĚLECKÉ
OBORY V KRAJI

Příběhy žáků a absolventů Střední
průmyslové škola Otty Wichterleho

Přihlášky na umělecké střední školy je nutné
podat do 30. listopadu!

Od letošního roku se bude v Černínském paláci 
z rukou Policie ČR předávat ocenění významným
osobnostem za celoživotní přínos v boji proti drogám,
jehož autorem je nyní již úspěšný absolvent oboru
grafický design ve Velkém Poříčí Ondřej Vojáček.
Vyhrál totiž soutěž, kterou Národní protidrogová
centrála Policie ČR vyhlásila u příležitosti 30 let od
svého založení. Ondřejův návrh spojující sklo a kámen
s jasně čitelnou symbolikou u poroty jasně zabodoval. 

Tvůrce ceny Národní protidrogové centrály Policie
České republiky – Ondřej Vojáček

Obraz pro prezidenta – Victorija Savchuk

Uchazeč (zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává
maximálně dvě přihlášky do oboru vzdělání, v němž je jako součást
přijímacího řízení stanovena talentová zkouška, nejpozději do 
30. listopadu. Kromě těchto dvou přihlášek se může uchazeč hlásit 
i do „běžných“ oborů (v termínu do 1. března 2023). Má tak možnost
podat celkem až čtyři přihlášky. 
V 1. kole přijímacího řízení se talentová zkouška koná mezi 
2. a 15. lednem. Konkrétní termín stanoví ředitel školy. Výsledky
talentové zkoušky se pak uchazeči dozví nejpozději do 20. ledna.
Seznam přijatých uchazečů zveřejní ředitel školy v období od 5. února
do 15. února. Ve stejném termínu vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.
Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku
přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne
doručení rozhodnutí.

Moderní, tradiční i unikátní, příjemná tvůrčí atmosféra školy a odborní
učitelé ze současné praxe, to je Střední uměleckoprůmyslová škola
hudebních nástrojů a nábytku v centru Hradce Králové. Škola nabízí
čtyři talentové obory: průmyslový design, design interiéru,
uměleckořemeslné zpracování dřeva a uměleckořemeslná stavba
hudebních nástrojů. 
Žáci tak poznají nejen klasické způsoby opracování dřeva, ale naučí
se i jemné finesy při výrobě špičkových hudebních nástrojů, zvládnou
také vytvořit návrh praktických výrobků či interiérů v domácnostech
tak, aby byl klient spokojený a nábytek se nerozpadl.  

V Královéhradeckém kraji působí osm středních škol, které nabízejí
umělecké obory. Nejsou to jen „tradiční“ umělečtí truhláři, kováři 
a sochaři, ale školy v regionu naučí žáky také perfektně
programovat 3D tiskárny nebo vytvářet počítačovou grafiku. 

Obraz Dětské srdce, který namalovala poříčská
studentka Victorija Savchuk, přijal ukrajinský
velvyslanec jako dar pro ukrajinského prezidenta
Volodymyra Zelenského. Byla to pocta nejen pro
autorku samotnou, ale i pro celou školu. Její štětec
dokázal vyjádřit všechnu bolest, kterou zažívají lidé
za doby války.

Práce se dřevem i grafickým editorem

Udržují tradici i následují nové trendy
Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská 
a kamenická v Hořicích je jednou z nejstarších
uměleckých škol v České republice a nejstarší
sochařskou školou v Evropě založenou v roce 1884. 
Nejstarším oborem je klasické sochařství, které žáky
naučí nejen pracovat s tradičním kamenem, 
ale i moderními materiály. Nepracuje se zde jen 
s dlátem, škola nabízí naprosto unikátní podmínky
ateliérů a dílen v současnosti doplněné 
o technologie robotického opracování sochařských
děl, práce ve virtuálním prostředí a v 3D modelování.
Příbuzným oborem je restaurátorství, které je
zaměřené na restaurování sochařských děl 
z kamene a sádry. Absolventi zvládnou i opravy
zlacení, a to nejen klasickou technikou, ale 
i s využitím moderních technologií v oboru. 
Třetím uměleckým oborem je užitá malba, jejíž
absolventi nacházejí práci jako kreativní návrháři,
výtvarníci či ilustrátoři nebo pomocní restaurátorští
pracovníci. 

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku,
Hradec Králové – www.hnn.cz
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště, Hradec Králové – www.hradebni.cz
Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice 

Střední škola řemeslná, Jaroměř – ssrjaromer.cz
Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola,
Hradec Králové – neslhk.com
Střední průmyslová škola Otty Wichterleho – spsow.cz
Střední škola vizuální tvorby, Hradec Králové – www.vizualskola.cz
Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky, Hradec
Králové – kyberna.cz

       – www.spsks.cz

Umělecké školy v Královéhradeckém kraji
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InFoRmUjeme  

O prestižní titul Stavba roku Královéhradeckého kraje 2022 
usiluje 19 staveb. Mezi nimi jsou i silnice či nádraží

Česká komora autorizovaných 
inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, Český svaz stavebních 
inženýrů, Česká komora archi-
tektů a Svaz podnikatelů ve sta-
vebnictví vyhlásily již 19. ročník 
soutěže Stavba roku Královéhra-
deckého kraje 2022. Do letošního 
ročníku se přihlásilo 19 staveb, 
z nichž v pěti případech je inves-
torem právě kraj.

Mezi přihlášenými projekty je 
například nová budova základ-
ní školy v Černíkovicích nebo 
tělocvičná hala v hradeckém 
Pouchově. Z dopravních staveb se 
o prestižní cenu uchází například 
nový terminál hromadné dopravy 
v Nové Pace nebo rekonstrukce 
železniční stanice v Jaroměři. 
Investorem pětice přihlášených 
staveb je Královéhradecký kraj.

První krajskou stavbou v soutěži 
je nový domov pro seniory, který 
vznikl v areálu bývalé nemocnice 
v Opočně. Na stavbu v hodnotě 
přes 100 milionů korun získal 

Královéhradecký kraj dotaci od Mi-
nisterstva práce a sociálních věcí 
ČR ve výši přes 46 milionů korun. 
Kapacita nově přestavěného objek-
tu je 47 lůžek, které budou sloužit 
osobám vyžadující celodenní péči. 
Minimálně polovina klientů budou 
osoby s Alzheimerovou chorobou.

Již téměř rok slouží veřejnosti 
další krajská stavba, která nyní 
usiluje o přízeň odborné poroty. 
Loni na začátku srpna kraj uvedl 
do provozu nový vjezd do jičínské 
nemocnice, jehož součástí je vedle 
vrátnice také lékárna. Ta do té 
doby v zařízení chyběla a pacienti 
museli do lékárny vzdálené více 
jak půl kilometru. Celá investice 
vyšla na 48 milionů korun.

Pro zkrácení dojezdové vzdále-
nosti záchranářů v sanitkách do Kr-
konoš nechalo vedení kraje postavit 
v Temném Dole na Trutnovsku 
výjezdovou základnu Zdravotnické 
záchranné služby KHK. Přestavba 

původních objektů č. p. 24 a 25 
probíhala od jara 2020 a kraj za ni 
zaplatil přes 43 milionů korun.

Do soutěže Stavba roku Králové-
hradeckého kraje 2022 mohla být 
přihlášena stavební díla zhotovená 
a zkolaudovaná nebo s povoleným 
zkušebním provozem v období 

od 1. 1. 2019 do 31. 5. 2022. Stavba 
musí být zhotovena na území Krá-
lovéhradeckého kraje a přihlásit ji 
je možné do jedné ze čtyř kategorií: 
domy pro bydlení a rodinné domy, 
stavby občanské vybavenosti, 
stavby pro průmysl a zemědělství 
a dopravní a inženýrské stavby. |

Změny v poskytování zubní pohotovosti v okrese Hradec Králové
Na Hradecku budou v někte-

rých termínech akutní stomato-
logické případy ošetřovat zubní 
lékaři přímo ve svých ordinacích.

Na krajských webových 
stránkách uvádíme, ve kterých 
dnech bude zubní pohotovost 
poskytována zubními lékaři pří-
mo v jejich ordinacích. V těchto 

termínech bude centrální poho-
tovost v areálu FN HK uzavřena. 
Mimo tyto uvedené termíny 
bude stomatologická pohoto-
vost poskytována ve Fakultní 
nemocnici Hradec Králové. 

Ambulance zubní pohotovos-
ti jsou zde umístěny v přízemí 
přístavby Stomatologické kliniky, 

budova č. 11. Přístup je označen 
zvláštními ukazateli. Telefonní 
kontakt do ordinace je 495 832 101 
a ordinační doba ve všední dny 
od 16 do 21 hodin a o víkendech 
a svátcích od 8 do 17 hodin. 

V případě stomatologické 
pohotovosti sloužené mimo 
areál FN HK, tedy ve vlastních 

Seznam všech přihlášených staveb naleznete na krajském webu bit.ly/stavba_roku2022

Pro informace o zubní pohotovosti 
sledujte webové stránky krajského 

úřadu na adrese: 
bit.ly/zubnipohotovostHK

ordinacích lékařů, může dochá-
zet ke změnám. Data uvedená 
v tabulce se týkají posledních 
čtyř měsíců letošního roku. | 

Změna vstupu s lékárnou do areálu nemocnice Jičín II.

Revitalizace a zaktraktivnění pevnosti Dobrošov.

Domov pro seniory s komplexními službami v areálu nemocnice Opočno.
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Z ReGIonU

Královéhradecký kraj připravuje plán pro zvládání sucha
Klima se mění a voda již v mno-

ha místech regionu opravdu chybí. 
Bereme tuto situaci váženě, a proto 
vzniká krajský plán pro zvládání 
sucha a stavu nedostatku vody. Jeho 
smyslem je především popis řešené 
oblasti, zdrojů a poptávky po vodě 
a popis opatření tak, aby v případě 
vyhlášeného stavu nedostatku 
vody bylo zjevné, které opatření 
bude v danou chvíli nejúčinnější. 
Povinnost je dána zákonem.

Královéhradecký kraj si tuto 
povinnost zodpovědně plní. Při 
vyhlášení stavu nedostatku vody 
může pro území, krajská komi-
se na dobu nezbytně nutnou 
přijímat i další opatření podle 
vodního zákona, aby mohla řešit 
mimořádnou událost a zamezila 
nebo oddálila vyhlášení krizového 
stavu podle krizového zákona. 
Tento plán je podkladem pro 
operativní rozhodování nutnosti 

svolat komisi pro zvládání sucha 
a stavu nedostatku vody a přijí-
mání nezbytných operativních 
opatření při vyhlášeném stavu 
nedostatku vody. 

Je ve veřejném zájmu upravit 
nakládání s vodami takovým způ-
sobem a v takovém rozsahu, aby 
bylo možné vodu i nadále využívat 
pro základní lidské potřeby. 

Smyslem „suchého plánu“ 
je poskytnout podklad krajské 

komisi, jaké jsou v konkrétním 
území požadavky na vodu a jaké 
jsou její zdroje a jak pocítí 
osoba nakládající s vodami. Jde 
o operativní dokument, který je 
jedním z podkladů pro vydání 
opatření při stavu nedostatku 
vody. Bohužel, je to v současnosti 
nezbytné. | 

Pavel Bělobrádek, 
náměstek hejtmana pro oblast 

životního prostředí a zemědělství

V Ohnišťanech se rozhodne o nejtvrdším hasiči v kraji 
V Královéhradeckém kraji 

vznikla krajská liga TFA a v letoš-
ním roce běží její první ročník. 
TFA je náročný hasičský sport, 
jehož akronym se dá přeložit jako 
„nejtvrdší hasič přežije“. 

Soutěžící musí například 
transportovat osmdesátikilovou 
fi gurínu, přelézat třímetrové bari-

éry, rozbalovat a balit hadice nebo 
vybíhat do kopce či po schodech 
do výškové budovy. To vše ale zá-
vodníci musí absolvovat v zásaho-
vém oděvu, těžkých botách, helmě 
a rukavicích. Na většinu aktivit 
si navíc na záda oblékají dýchací 
přístroj. Celkově tedy nesou přes 
20 kg výstroje a výzbroje.

Krajská liga TFA vznikla s cílem 
zkvalitnit a zpestřit přípravu dob-
rovolných i profesionálních hasičů, 
zvýšit povědomí o tomto sportu 
mezi veřejností, přivést k hasičské 
činnosti mladou generaci a také 
připravit a vychovat kvalitní repre-
zentaci na Mistrovství České repub-
liky dobrovolných hasičů v TFA.

Zatím se odehrály čtyři ze šesti 
plánovaných závodů a zbylé dva 
se připravují na září. V sobotu 17. 
září se uskuteční závod v Hořicích, 
kde závodníci budou vybíhat 
na místní vrch Gothard. O tom, 
kdo je nejtvrdší hasič v kraji se 
rozhodne na posledním závodu 
dne 24. září v Ohnišťanech. |

JAK SPRÁVNĚ VOLIT V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH?
Volební místnosti se letos otevřou v pátek 23. září od 14 do 22 hodin a v sobotu 24. září od 8 do 14 hodin.

Na rozdíl od jiných voleb nestačí hlasovací lístek jen vložit do obálky. Aby byl hlas platný, je
nutné lístek křížkovat jedním z následujících způsobů:

Označit křížkem jednu volební stranu – dáte hlas jedné straně a všechny její kandidáty
v tom pořadí, v jakém jsou na hlasovacím lístku
Označit křížkem vybrané kandidáty z kterékoliv volební strany – takto můžete označit
tolik kandidátů, kolik je členů zastupitelstva (to se liší podle velikosti obce, od 5 do 55)
Označit křížkem volební stranu i vybrat kandidáty – přednostně získají hlasy jednotliví
kandidáti označeni křížkem. Hlasy zbývající do počtu členů zastupitelstva se přiřadí
kandidátům zakřížkované strany podle pořadí na kandidátce. (Když ale označíte volební
stranu a současně některé její kandidáty, platí hlas pro stranu, ale už se nezapočítávají
hlasy pro její označené kandidáty).

Na co si dát pozor?
Voliči hlasují ve svém volebním okrsku podle místa trvalého bydliště. V komunálních
volbách není možné volit mimo své trvalé bydliště a nelze volit ani s voličským průkazem. 
Volební lístek může být vytištěn oboustranně. 
Hlasovací lístek neplatí, jestliže: neoznačíte žádnou stranu ani žádného kandidáta, 
 označíte více než jednu volební stranu, či více kandidátů, než kolik je členů zastupitelstva.
Hlas není platný, ani když nevložíte hlasovací lístek do úřední obálky, vložíte do obálky více
lístků s kandidáty do stejného zastupitelstva, případně je hlasovací lístek přetržený. 
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PoZvÁnKY na KUltURnÍ aKCe

Mezinárodní konference popíše 
dílo sourozenců Čapkových 

V pondělí 26. září se na půdě 
krajského úřadu uskuteční třetí 
ročník mezinárodní konference 
Hradec Králové Čapkům, která 
bude věnovaná životu a dílu souro-
zenců Čapkovým. Dopolední blok 
od půl desáté bude patřit spisova-
teli a novináři Karlu Čapkovi.

Své příspěvky přednesou světové 
kapacity, například italský profesor 
Giuseppe Dierna přednese příspě-
vek na téma: Vyprávěcí energie 
uvnitř Krakatitu. Doktorka Olena 
Vaščenko popíše refl exi Čapkova 
díla v ukrajinštině. 

O nesporném vlivu děl Karla 
Čapka na českou literaturu žánru 
sci-fi  bude hovořit Josef Vašát, člen 

sci-fi  klub Robot. Právě slovo „robot“ 
vymyslel Josef Čapek a bratr Karel 
použil jako označení umělých 
autonomních postav v utopistic-
kém dramatu R.U.R. Toto označení 
následně přijala i angličtina.

Odpoledne se tematicky zaměří 
na malíře a spisovatele Josefa Čap-
ka a spisovatelku Helenu Čapko-
vou. Například Ulrich Grochtman 
popíše politické kresby Josefa 
Čapka, Jindra Juklíčková přednese 
přednášku na téma aktuálního 
společenského kontextu v díle 
Heleny Čapkové. 

Konferenci završí večerní Čap-
koncert v sále Filharmonie Hradec 
Králové, který začne v 19:30. |

SVÁTEK
SENIORŮ

Královéhradecký kraj zve na

15. 9. 2022
od 12:30 hodin na Pivovarském náměstí

Akce se koná pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Červíčka 
a náměstkyně hejtmana Martiny Berdychové pro oblast sociálních věcí, kultury a cestovního ruchu.

*změna programu vyhrazena

TANEČNÍ VYSTOUPENÍ ARTROSA / FOLKLÓRNÍ SOUBOR 
KVÍTEK / MARTIN RŮŽA S PIANISTOU / ŽESŤOVÝ SOUBOR 
A MALÁ DECHOVKA ZUŠ TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ / SOKOLKY 
"VĚRNÁ GARDA" / CENA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

vstup

zdarma

3. 9. od 16:00 
Dernisáž tří výstav a party 
na terase
Galerie moderního umění 
v Hradci Králové
Zakončete prázdniny návštěvou 
galerie a užijte si letní podvečer 
na terase GMU s výhledem na Hra-
dec Králové. V sobotu 3. září se 
od 18:00 ve čtvrtém patře galerie 
uskuteční dernisáž výstav Miloše 
Šejna AQVA, Evy Jiřičky Mezi sebou 
a Ladislava Jezbery EGO. Výstavy 
budou k vidění do neděle 4. září.

od 11. do 17. 9.   
Festival české fi lmové komedie
Nové Město nad Metují 
Festival české fi lmové komedie jde 
do své 44. sezóny! Od 11. do 17. září 
v Novém Městě nad Metují uvidíte 
ty nejlepší české komedie uplynu-
lého roku. Každou za padesát ko-
run! Soutěžit budou nejen o přízeň 
odborné poroty, ale i o tu diváckou 
– ta komedie, které se budete 
nejvíce smát, si odnese cenu Hrnec 
smíchu. Bude to Vyšehrad:Fylm? 
Hádkovi? Nebo snad Po čem muži 
touží 2? O tom se rozhodne v půlce 
září v Kině 70. Součástí týdenní-
ho festivalu je také promítání 
pro děti a doprovodný program 
– Roman Tomeš, Julian Záhorov-
ský, Ondřej Ruml a další hvězdy! 
Kompletní program naleznete na: 
www.festivalkomedie.cz.

od 6. do 9. 10.  
Zahrada východních Čech
areál sokolské zahrady, Častolovice 
V Častolovicích se na začátku října 
otevře největší amatérská výstava 
zahrádkářů v republice. Nosným 
prvkem letošního ročníku bude 
ovoce, zelenina a květiny. Také 
včelaři, drobní chovatelé, kaktusá-
ři, ornitologové, bylináři a další si 
přijdou na své. Pořadatelé také při-

pravili tradiční soutěž o nejlepší 
misku ovoce, odbornou poradnu 
i krásné aranžerie. Doprovodný 
program, stánkový prodej a bo-
haté občerstvení bude zajištěno. 
Výstava bude otevřena od 9 do 17 
hodin, v neděli do 16 hodin. 

do 30. 10.  
Alois Kareš a vystěhovalectví 
z Vamberka a Orlických hor
Muzeum krajky Vamberk
Spolek přátel historie Vamberka 
připravil ve spolupráci s dalšími 
institucemi výstavu věnovanou 
osobnosti významného podnika-
tele a spoluzakladatele proslulé 
fi rmy Kareš & Stocký se sídlem 
v Brémách, která v letech 1870 až 
1925 nabízela své služby zájem-
cům o cestu do Ameriky. Byly mezi 
nimi i známé osobnosti veřejného 
života nebo kněží, kteří se v nové 
vlasti stávali vystěhovalcům du-
chovní oporou. Jedním z Karešo-
vých přání bylo založit v Americe 
českou kolonii a upevňovat mezi 
americkými Čechy národní kultur-
ní život. Podporoval krajanský tisk 
a přes oceán expedoval tisíce čes-
kých knih a časopisů. Druhá část 
výstavy přibližuje osudy několika 
z desítek tisíc Čechů a Moravanů, 
kteří se rozhodli hledat své štěstí 
v Americe a využít při tom Karešo-
vých služeb. Návštěvníci výstavy se 
seznámí s unikátními exponáty ze 
sbírek Muzea a galerie Orlických 
hor a Národního muzea – Náprst-
kova muzea asijských, afrických 
a amerických kultur.
Vernisáž výstavy o podnikateli 
Karešovi a jeho aktivitách se 
uskuteční ve vambereckém Muzeu 
krajky v pátek 9. září od 17 hodin. 
Její součástí bude i křest nové kni-
hy nazvané Alois Kareš, vystěhova-
lecký agent, vlastenec a mecenáš 
od autorů Martina Kareše a Jiřího 
Hostinského. 

Bližší informace o jednotlivých akcích v rámci Týdne pěstounství najdete na webu i Facebooku:
www.stansenahradnimrodicem.cz                 Staň se náhradním rodičem

DEN PRO PĚSTOUNY
17. září od 9 do 15 hodin v Safari parku Dvůr Králové

 

 

Zveme vás na zábavný den plný zážitků v Safari parku, vystoupení
kouzelníka Aleše Krejčího a koncert kapely STO Jazz Orchestra HK.
Pro pěstounské rodiny je připraveno losování o ubytování v
Safarikempu.

12.–18.
ZÁŘÍ

Chcete vědět, jaké děti hledají náhradní rodiče a proč?
Přemýšlíte, jak těmto dětem pomoc a nevíte jak? Přijďte
mezi nás a zjistěte, co vás zajímá. Navštivte výstavy, dny
otevřených dveří, zábavné odpoledne atd.

Ve dnech 12. až 18. září se v celém kraji uskuteční celá řada akcí na
podporu náhradní rodinné péče. Týden pěstounství se koná po
záštitou náměstkyně Martiny Berdychové.
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nÁZoRY ZaStUPItelŮ

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

Stavba v Jičínské nemocnici
Před osmi mě-

síci byl poklepán 
základní kámen 
stavby v jičínské 
nemocnici. Stará 
budova pavilonu 
A bývalé interny byla již kompletně 
srovnána se zemí a fi rma Geosan 
Group, která zvítězila ve veřejné 
zakázce, zahájila výstavbu multi-
funkčního pavilonu.

V podzemním podlaží nového 
objektu vzniknou kromě labora-
toří a magnetické rezonance také 
skladové prostory, strojovny a šat-
ny pro personál. V prvním nad-
zemním podlaží se bude nacházet 
transfúzní stanice, hematologie, 
odběrový úsek a interní ambulan-
ce a poradny. 

Ve druhém patře pavilonu projekt 
počítá s centrem klinických labora-
toří a ve třetím s hemodialýzou. 

Ve čtvrtém patře bude mít 
zázemí stacionář onkologie, v pá-
tém budou prostory pro provozní 
technologie budovy.  Investorem je 
Královéhradecký kraj a celá stavba 
přijde na 320 milionů bez DPH. 

Město Jičín tuto investici velmi 
vítá a stavební fi rmě i investorovi  
poskytuje rozsáhlou součinnost. Pro 
Jičín i celý region je tato stavba dů-
ležitým mezníkem pro modernizaci 
nemocnice a zajištění zdravotní péče.

Dnes se v areálu na místě pů-
vodní interny rychle rýsuje skelet 
nového pavilonu. 

Po rekonstrukci vjezdu z Bol-
zanovy ulice a nové nemocniční 
lékárně se jedná o další investici 
do jičínské nemocnice.

Práce zatím pokračuji podle har-
monogramu a termín dokončení je 
plánováno na červenec 2023.

Miroslav Kodydek (ANO2011)

Klobouk dolů před hasiči 
V posledních 

dnech jsme téměř 
v přímém přenosu 
sledovali boj profesi-
onálních i dobrovol-
ných hasičů v Ná-
rodním parku České Švýcarsko, kdy se 
zásahu na území přes 1000 hektarů 
najednou účastnilo až tisíc hasičů 
z celé republiky, včetně těch z našeho 
kraje. Souboj s ohněm v nepřístup-
ném terénu byl pro hasiče nesmírně 
náročný a za jejich nasazení a stateč-
nost nejen v tomto případě mají náš 
obrovský obdiv a poděkování. 

Je dobře, že náš kraj každoročně 
podporuje dotačními tituly jed-

notky dobrovolných hasičů, které 
jsou pak v takových případech 
po boku profesionálů schopné 
pomoci. 

Na jedné straně vidíme nesku-
tečnou odvahu hasičů, ale na druhé 
straně nevěřícně sledujeme nedba-
lost, lidskou hloupost, bezohlednost 
a nerespektování protipožárních 
pravidel.

Na zlepšení stavu, aby se takovéto 
katastrofy neodehrávaly, může 
pracovat každý z nás, a to vlastním 
příkladem, výchovou a vysvětlová-
ním.

Dana Kracíková (ODS+STAN+VČ)

Pomoc tam, kde je to potřeba
Krajský úřad 

Královéhradeckého 
kraje je zárukou 
slušného života oby-
vatel kraje. Zároveň 
jde o místo setkávání 
zástupců stran a hnutí. Jeden příklad 
za všechny.

Nedávno jsem byl požádán rodi-
nou z Hradce Králové o pomoc lékařce 
z ukrajinského Mariupolu, která je 
u této rodiny ubytovaná. Lékařka má 
zaměření na infekční choroby a ráda 
by svou kvalifi kaci uplatnila i u nás 
v České republice. 

Požádal jsem Zdeňka Finka, čle-
na Rady Královéhradeckého kraje 
odpovědného za zdravotnictví. 
Pan doktor Fink reagoval obratem 
a pomohl zařídit uplatnění lékařky 
v rámci krajského zdravotnictví. 
Tato ochota pomáhat, a to všem 
obyvatelům kraje, je pro zastupitele 
vlastní. 

Nadcházející těžké období bude 
prověrkou všech zastupitelů našeho 
kraje, jak udržet slušné podmínky 
pro život všech našich obyvatel. A já 
vím, že v této zkoušce obstojí.

Zdeněk Podal (SPD)

Přání úspěšného a klidného školního roku 
Mám radost, že 

po třech letech to 
vypadá na konečně 
„normální“ školní 
rok. Pandemie 
covidu nás ale 
mnohému naučila a ukázala, že 
naše školství musí a také zvládne 
flexibilně reagovat na aktuální 
situaci. Chci proto ještě jednou 
poděkovat ředitelům, učitelům, 

žákům i jejich rodičům, jak tyto 
výzvy zvládli. 

Pandemické restrikce ukázaly 
důležitost sportu a pohybu. Až 
třetina všech dětí vypadla z pravidel-
ného pohybu a je naším společným 
úkolem je vrátit zpátky ke sportu. 
Za to patří velké poděkování všem 
trenérům a dobrovolníkům, kteří 
svůj volný čas věnují dětskému 
sportování. 

Bude Hradec Králové příkladem udržitelného 
rozvoje?

Moderní inves-
tice nemohou brát 
ochranu klima-
tu jako hrozbu, 
ale jako vítanou 
příležitost. Pokud 
bychom současné společenské 
výzvy ignorovali, bylo by to nej-
horší a nejdražší řešení. Naším 
nepřítelem je udržování statu quo. 
Udržitelné, klimaticky šetrné prin-
cipy se musí uplatňovat ve všech 
odvětvích. Investovat musíme 
především do technologií budouc-
nosti. Ne z povinnosti, ale proto, že 
je to výhodné.

Současná energetická a sociální 
krize má řešení jednak v energetic-
kých úsporách. Šetřit energii může 
opravdu každý, ať už jde o jednotliv-
ce, podnik či organizaci. Malé změny 
v chování – pokud je provede každý 
z nás – mohou přinést významnou 
změnu.

Dále je nutné ihned zavádět čisté 
energetické zdroje. Energie z obno-
vitelných zdrojů je nejlevnější. Lze 
ji přitom vyrábět na domácím trhu, 
čímž se sníží potřeba tuto energii do-
vážet. Nyní máme k dispozici obrovské 
zdroje fi nancí, především 300 miliard 
Kč z Modernizačního fondu, což může 
být klíč k energetické nezávislosti. Díky 
Modernizačnímu fondu mají teď obce 
možnost položit základy komunitní 
energetiky, která zajistí levnější elek-
třinu domácnostem. Zdroje v podobě 
solárních elektráren na střechách 
veřejných budov či brownfi eldech 
umožní založit místní energetická 
společenství pro vlastní obyvatele. 
Domácnosti tak dosáhnou na místní 
čistou elektřinu za nižší cenu, než nyní 
nakupují od obchodníků. Hradec se 
této příležitosti jistě chopí. 

Pavlína Springerová a Lukáš Řádek (člen 
výboru životního prostředí a zemědělství),  

(Spojenci pro KHK)

Vzdělávání ale není pouze výuka 
ve školních lavicích – jsou to krouž-
ky, zájmové či umělecké činnosti 
a další neformální aktivity, které 
rozvíjejí naše děti a jejich vedoucí si 
zaslouží také ocenění, protože bez 
jejich přispění by děti nemohly plně 
rozvíjet svůj potenciál. 

Novinkou v letošním roce budou 
ukrajinské děti v českých třídách. 
I tuto situaci zvládneme. Máme skvě-
lé učitele a ředitele, kteří si dovedou 
poradit a současně pokračujeme 

v kurzech češtiny pro děti, aby se 
mohly plně začlenit do kolektivu. 

Před deváťáky a jejich rodiči leží 
velký úkol, a to výběr střední školy. 
Abychom jim rozhodování usnad-
nili, budeme jim na stránkách 
zpravodaje U nás v kraji přinášet 
informace o možnostech středo-
školského vzdělávání v regionu. 

Přeji vám i vašim dětem a vnoučatům, 
ať je pro vás tento školní rok úspěšný, klid-
ný a přinese vám co nejvíc radosti.

Arnošt Štěpánek (Piráti)
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Vyluštěte křížovku a soutěžte s námi o dárek. Zašlete nám tajenku do 16. září 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. 
Výherci minulého kola jsou: Simona Strnadová (Butoves), Lukáš Holzbach (Trutnov), Aneta Osikovská (Dobruška).

U nás v kraji – informační zpravodaj Královéhradeckého kraje • EVIDENČNÍ ČÍSLO: MK ČR E 13773 • VYDAVATEL: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové, tel.: 495 817 111, e-mail: unasvkraji@kr-kralovehradecky.cz • 
TEXTY A FOTO: Pokud není uvedeno jinak archiv redakce • VÝROBA, TISK: VLTAVA LABE MEDIA a.s., tiskárna Novotisk Praha • DISTRIBUCE: Českou distribuční a.s. • Počet výtisků: 254 800 kusů • Uzávěrka příštího čísla: 16. 9. 2022

SoUtĚŽnÍ KŘÍŽovKa

BEZPEČNÉ 
         NÁBŘEŽÍ

8. ZÁŘÍ 2022    9-18hod.

Eliščino a Smetanovo nábřeží, Hradec Králové

Sledujte událost na Facebooku: 
Bezpečné nábřeží 2022


